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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο συλλογικός αυτός τόμος περιλαμβάνει 44 ερευνητικές εργασίες οι οποίες επιλέχθηκαν,
ύστερα από αξιολόγηση, από τις Εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του 10ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.), που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, στις 27-29 Νοεμβρίου 2008.
Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν 300 σύνεδροι. Πραγματοποιήθηκαν 55 εισηγήσεις που αφορούσαν το θεωρητικό και κυρίως το ερευνητικό έργο 148 επιστημόνων, σε
16 παράλληλες Συνεδρίες με 12 θεματικές ενότητες. Οι θεματικές ενότητες κάλυψαν ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων αγροτικής οικονομίας, από την αγροτική πολιτική, την παραγωγή,
την ανταγωνιστικότητα και την εμπορία μέχρι ζητήματα πολυτομεακής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας, εκπαίδευσης-πληροφόρησης, εναλλακτικών μορφών διαχείρισης, καταναλωτικής συμπεριφοράς, προστασίας και ασφάλειας των τροφίμων, κ.λπ. Συγκεκριμένα, οι
ενότητες αφορούσαν τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:
1. Αγροτική πολιτική (μεταρρυθμίσεις, αναθεωρήσεις, επιπτώσεις και προσαρμογές).
2. Γεωργική παραγωγή και παραγωγικότητα, τεχνολογική προσαρμογή και ανταγωνιστικότητα.
3. Πολυτομεακή ανάπτυξη και απασχόληση στον αγροτικό τομέα.
4. Πολυτομεακή ανάπτυξη και εναλλακτικός τουρισμός.
5. Το αγροτικό τοπίο και η νέα γεωγραφία της ελληνικής υπαίθρου.
6. Αγροτικοί συνεταιρισμοί και γυναικεία επιχειρηματικότητα.
7. Εκπαίδευση, κατάρτιση, ενημέρωση και πληροφόρηση στον αγροτικό τομέα.
8. Το αγροδιατροφικό σύστημα (επιχειρήσεις μεταποίησης και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης).
9. Διεθνές εμπόριο και γεωργικές αγορές.
10. Εναλλακτικές μορφές γεωργίας (αειφορική, βιολογική, ολοκληρωμένης διαχείρισης,
γεωργία ακριβείας, κ.λπ.).
11. Εμπορία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
12. Τρόφιμα και καταναλωτές (Συμπεριφορά, πρότυπα, προστασία, ασφάλεια, και παρεμβάσεις, πληροφόρηση).
Ακόμη, το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους δύο επίσημοι προσκεκλημένοι οι οποίοι με ομιλίες τους κάλυψαν επίκαιρα ζητήματα αγροτικής οικονομίας.
Στο Συνέδριο τιμήθηκε ο Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου για το έργο του και την πολυσχιδή προσφορά του στην αγροτοοικονομική επιστήμη και την κοινωνία.
Τέλος, το Συνέδριο έληξε με την πραγματοποίηση Στρογγυλού Τραπεζιού με τίτλο «Ο Ρόλος του Αγροτοοικονομολόγου Σήμερα» στο οποίο μετείχαν επιστήμονες-εκπρόσωποι του
πανεπιστημιακού, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και με την παρουσία και αλληλεπίδραση με τους συνέδρους αναπτύχθηκαν προβληματισμοί και επισημάνθηκε ο ρόλος των αγροτοοικονομολόγων στη γεωργία και την ελληνική κοινωνία.

Η πρωτοβουλία της παρούσας έκδοσης ανήκει στην ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. η οποία αποτελεί το Πανελλήνιο Επιστημονικό Όργανο των Αγροτοοικονομολόγων και Αγροτοκοινωνιολόγων της
χώρας, ενώ την πραγματοποίησή της παρούσας έκδοσης ανέλαβαν οι Εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ
που επωμίστηκαν το βαρύ φορτίο της όλης προσπάθειας. Ως επιμελητές της Έκδοσης εκφράζομε τις βαθύτατες ευχαριστίες μου για την επιμελημένη προσπάθεια στην αρτιότερη έκδοση
του παρόντος.
Τέλος, ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην ολοκλήρωση της παρούσας έκδοσης.
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.
Α. Σέμος1*
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες και κύριοι,
Σας καλωσορίζουμε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της
Αγροτικής Οικονομίας που οργανώνεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Η διοργάνωση αυτού του συνεδρίου έχει γίνει πλέον θεσμός και η συμμετοχή των επιστημόνων σ’ αυτό όλο και διευρύνεται.
Η Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) είναι σωματείο ελλήνων επιστημόνων
που ασχολούνται με τα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας της χώρας μας. Κάθε δύο χρόνια η εταιρεία αυτή διοργανώνει ένα Πανελλήνιο Συνέδριο με περιεχόμενο όλους τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας. Στο συνέδριο αυτό παρουσιάζονται οι προσπάθειες των επιστημόνων που ασχολούνται με την αγροτική οικονομία για εκτίμηση οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στην ελληνική ύπαιθρο και για προτάσεις επίλυσης υπαρκτών προβλημάτων.
Η Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας ιδρύθηκε το 1975 ως Σωματείο Ειδικών Επιστημόνων
με σκοπούς:
1. τη συμβολή στην προαγωγή της επιστήμης της Αγροτικής Οικονομίας,
2. την επιστημονική μελέτη των αγροτοοικονομικών και αγροτοκοινωνιολογικών θεμάτων της χώρας και
3. τη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων.
Η πραγματοποίηση των σκοπών του επιδιώκεται:
1. με επιστημονικά συνέδρια / ημερίδες, ομιλίες / διαλέξεις κλπ.
2. με έκδοση επιστημονικών εντύπων και πρακτικών συνεδρίων, ημερίδων κλπ.
3. με σύγκλιση συσκέψεων, συνεδρίων και συναντήσεων με ανάλογα επιστημονικά σωματεία του εξωτερικού.
Σήμερα η ΕΤ.ΑΓΡ.Ο έχει εγγεγραμμένα περίπου 400 τακτικά και δόκιμα μέλη (πτυχιούχους αγροτοοικονομολόγους και αγροτοκοινωνιολόγους ή απόφοιτους άλλων σχολών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα παραπάνω επιστημονικά πεδία).
Το εκάστοτε Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του διοργανώνει, επιστημονικές Ημερίδες, συμμετέχει ως συνδιοργανωτής συνεδρίων με άλλους φορείς και διοργανώνει ένα Πανελλήνιο Συνέδριο.
Κατά τη 2ετία 2007-2008 η ΕΤ.ΑΓΡ.Ο διοργάνωσε 1 ημερίδα και συμμετείχε ως συνδιοργανωτής σε δύο επιστημονικά συνέδρια.
Τέλος, η Εταιρεία εκδίδει διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό με τίτλο «Agricultural
Economics Review» (στα αγγλικά, 2 τεύχη το χρόνο) στο οποίο φιλοξενούνται εργασίες και
ανακοινώσεις από όλο τον κόσμο.
1

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.
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Η Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) διοργανώνει σήμερα την κορυφαία εκδήλωσή της το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας που αφορά όλους τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας και της αγροτικής κοινωνιολογίας.
Το 10ο Συνέδριό μας έχει τίτλο «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και είναι προσανατολισμένο στη μελέτη και
παρουσίαση των προβλημάτων που προκύπτουν για την ελληνική γεωργία και την ελληνική
κοινωνία μέσα στις νέες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας αγοράς.
Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι σ’ αυτό το συνέδριο θα λυθούν όλα τα προβλήματα που αφορούν τα γεωργοοικονομικά προβλήματα της γεωργίας μας. Πιστεύω όμως ότι θα δώσει σημαντικές ιδέες σ’ αυτούς που ασχολούνται με αυτά για την αποδοτικότερη επίλυση τους.
Με αυτές τις σκέψεις γύρω από τη σημερινή εκδήλωση, σας απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό εκ μέρους του Δ.Σ της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο αλλά και εκ μέρους όλων των μελών της και εύχομαι
καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΤΟΥ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.
Α. Παπαδάκη-Κλαυδιανού1*
Αξιότιμοι επίσημοι προσκεκλημένοι
Αξιότιμοι συνάδελφοι
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι
Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές
Με ιδιαίτερη χαρά, έχω την τιμή, να σας καλωσορίσω στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο που
διοργανώνει η Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας με θέμα: «Ανταγωνιστικότητα – Περιβάλλον
-Ποιότητα Ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη».
Η Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας παρουσιάζει μία ανοδική και δημιουργική πορεία από
την ίδρυσή της το 1975 μέχρι σήμερα ως Σωματείο Ειδικών Επιστημών έχοντας ως σκοπούς:
- τη συμβολή στην προαγωγή της επιστήμης της Αγροτικής Οικονομίας,
- την επιστημονική μελέτη των αγροτοοικονομικών και αγροτοκοινωνιολογικών θεμάτων
της χώρας και
- τη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων.
Σήμερα η ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. έχει εγγεγραμμένα περίπου 500 τακτικά και δόκιμα μέλη που κύρια
απασχόλησή τους είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου και εκδίδει επίσης ένα Επιστημονικό Περιοδικό με τίτλο Agricultural Economics Review, στα αγγλικά με 2 τεύχη το χρόνο και τα
«Πρακτικά» των Συνεδρίων της ανά διετία.
Είναι γεγονός ότι η γεωργία τα τελευταία χρόνια έχει μεταβληθεί παγκοσμίως σημαντικά.
Το άνοιγμα της διεθνούς αγοράς για τα αγροτικά προϊόντα, η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση
της γεωργίας με την υπόλοιπη οικονομία, η υπερπαραγωγή των αγροτικών προϊόντων, οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, τα συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα προστασίας
του περιβάλλοντος, ο καθημερινός βομβαρδισμός με πληροφορίες είναι μερικά στοιχεία που
συνθέτουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει, παράγει και λειτουργεί ο σημερινός αγρότης και η
αγρότισσα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. στοχεύει μέσω
των εργασιών του στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εμπειρίας, στην
παρουσίαση θέσεων, προτάσεων και εφικτών λύσεων για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού
αγροτικού τομέα, προσανατολισμένου στην αγορά, που θα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης
και επομένως την ποιότητα ζωής του αγροτικού πληθυσμού, τις ευκαιρίες απασχόλησης μέσα
από την πολυαπασχόληση, θα ανταποκρίνεται σε γεωργικές πρακτικές που θα σέβονται και
θα προστατεύουν το περιβάλλον. Όλα αυτά μαζί μας οδηγούν να αποδεχτούμε την αναγκαιό1
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τητα της αειφορικής αγροτικής ανάπτυξης, πράγμα το οποίο μας οδήγησε να επιλέξουμε το
συγκεκριμένο θέμα για το 10ο Συνέδριο.
Αύριο και μεθαύριο θα παρουσιαστούν 60 ανακοινώσεις στα επιστημονικά πεδία:
- Αγροτική Πολιτική
- Γεωργική παραγωγή και παραγωγικότητα
- Πολυτομεακή ανάπτυξη και απασχόληση
- Αγροτικοί συνεταιρισμοί και γυνακεία επιχειρηματικότητα
- Αγροτικό τοπίο και η νέα γεωγραφία της ελληνικής υπαίθρου
- Πολυτομεακή ανάπτυξη και εναλλακτικός τουρισμός
- Εκπαίδευση, κατάρτιση, ενημέρωση και πληροφόρηση στον αγροτικό τομέα
- Το αγροδιατροφικό σύστημα
- Διεθνές εμπόριο και γεωργικές αγορές
- Εναλλακτικές μορφές γεωργίας
- Τρόφιμα και καταναλωτές
- Εμπορία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
με παράλληλες Συνεδρίες, ενώ έχουμε την τιμή να παρακολουθήσουμε, αμέσως μετά, δύο
εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών με θέματα: α) «Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη γυναίκα
στις αγροτικές περιοχές» και β) «Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, θεμέλια μιας νέας
αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα».
Πιστεύοντας ότι το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας θα συμβάλει ουσιαστικά στον προβληματισμό για την επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας στα
πλαίσια της νέας ΚΑΠ, ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για την προσπάθεια που κατέβαλαν για τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου, τα μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής για τη συνεργασία τους, όλους τους συνδιοργανωτές και ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την παροχή των χώρων και την τεχνική υποστήριξη, αλλά και τους χορηγούς για την οικονομική τους υποστήριξη, που χωρίς αυτούς δε θα μπορούσαμε να είμαστε
σήμερα εδώ.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ, αφιερώνοντας μέρος του πολύτιμου
χρόνου σας για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο, ευελπιστώντας ότι η συμβολή του θα είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη και πολύτιμη για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.
Ευχαριστώ
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΤΟΥ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.
Γ. Σιάρδος1*
Η εμπειρία όσων ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα έδειξε ότι γεωργία που αποτελεί,
απλώς, προέκταση της συμβατικής δεν μπορεί να ανταποκρίνεται σ’ αυτό που οραματιζόμαστε για το μέλλον. Γιατί, δεν επιζητείται μόνο παραγωγικότητα, αλλά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μάλιστα για την επίτευξη πολλαπλών στόχων, διαφορετικών, με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς λόγους. Το μοντέλο της γεωργίας που οραματιζόμαστε
είναι, με την ακριβολογία της λέξης «οικονομία», το μοντέλο της πολυπεριεκτικής γεωργίας
όπως, ουσιαστικά, μας ενδιαφέρει ως ειδικούς επιστήμονες αγροτοοικονομολόγους. Μιας γεωργίας όχι μονοσήμαντης και μάλιστα με τα στερεότυπα του παρελθόντος, αλλά σε πλαίσια
οικονομίας ως προς την ισορροπία, την αρμονία και την ποιοτική συνεργασία όλων των στοιχείων του οικονομικού, του κοινωνικού και του πολιτισμικού συστήματος της αγροτικής κοινωνίας.
Το μοντέλο της γεωργίας που θέλουμε να προσβλέπουμε είναι αυτό που θα σέβεται και
θα βελτιώνει το περιβάλλον της υπαίθρου, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης του χερσαίου
και του υδάτινου περιβάλλοντος, στοχεύοντας παράλληλα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο γεωργικό, δασοκομικό και αλιευτικό τομέα και στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.
Καλούμαστε σήμερα να προβληματιστούμε για τις επιπτώσεις των διαφαινόμενων αλλαγών. Τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και η αύξηση απελπιστικά του κόστους παραγωγής των
αγροτικών προϊόντων –με επακόλουθο τη μείωση των τιμών παραγωγού και τη συρρίκνωση
του αγροτικού εισοδήματος, τα τεράστια θέματα ασφαλείας τροφίμων και οι διατροφικές
κρίσεις (διοξίνες, ορμόνες στα βοοειδή, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί), το εμπορικό
πατεντάρισμα της ζωής και της βιοποικιλότητας, οι δυσμενείς κλιματικές αλλαγές, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πόσιμου και
αρδεύσιμου νερού, η μείωση της καλλιεργήσιμης γης, κ.ά. κάνουν τις προβλέψεις στον αγροτικό τομέα περίπου δυσοίωνες. Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο προβληματισμός μας σήμερα ως
προς τις διεργασίες και τις διαβουλεύσεις για μια μακροπρόθεσμη διαφοροποίηση της
Κ.Α.Π., προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρουσιάζονται σήμερα στον τομέα της γεωργίας, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις που εμφανίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Με βάση τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής
2007-2013» που εκπονείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τρεις
θεωρούνται οι πυλώνες επί των οποίων εδράζεται το οικοδόμημα της αγροτικής ανάπτυξης.
Η ανταγωνιστικότητα από οικονομική και ποιοτική άποψη, η προστασία του περιβάλλοντος
1*
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και η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και, τέλος, η ποιότητα ζωής στις αγροτικές
περιοχές. Αγροτική ανάπτυξη που δεν θα στηρίζεται και στους τρεις αυτούς πυλώνες είναι
καταδικασμένη να καταρρεύσει, αφού προηγουμένως θα έχει κλυδωνιστεί επί μακρόν στην
προσπάθεια να βρει την ισορροπία της. Αντιθέτως, μέσω της αναδιάρθρωσης, της ανάπτυξης
και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, σε πλαίσιο υγιούς ανταγωνιστικότητας, και της αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ των προσφερόμενων και καταναλώμενων γεωργικών
αγαθών, καθώς και του περιορισμού της διεύρυνσης των ανισοτήτων ως προς τα κέρδη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, και κάτω από συνθήκες ασφαλούς περιβάλλοντος και υγιούς διαβίωσης μπορεί να εξασφαλιστεί η αειφορία της
αγροτικής ανάπτυξης.
Σημαντικές, πράγματι, είναι οι αλλαγές που παρατηρούνται στους δύο αλληλένδετους
χώρους, της γεωργίας και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και γενικότερα στον αγροτικό χώρο κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Και αυτό, μέσα σε ένα πλαίσιο αναθεώρησης της
Κ.Α.Π. και επαναπροσδιορισμού του στόχου της ως προς την αγροτική ανάπτυξη, μετά τη
διαπίστωση ότι το μέχρι πρόσφατα κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής που τόνιζε τη μεγέθυνση,
την εντατικοποίηση και την εξειδίκευση (αλλά και τη βιομηχανικού τύπου οργάνωση της παραγωγής) στη γεωργία αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, όπως τη μείωση της απασχόλησης,
την αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων, καθώς και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα αγροτικά τοπία και την ποιότητα ζωής.
Με τη νέα πολυλειτουργικού χαρακτήρα γεωργία, η οργάνωση της αγροτικής κοινωνίας
αναμένεται να γίνει περισσότερο αναβαθμισμένη, συγκροτημένη και αλληλοϋποστηρικτική
με τους γεωργούς και με την παρουσία και λειτουργική δράση ποικίλης μορφής υπηρεσιών
και οργανώσεων στις τοπικές κοινότητες. Σε τέτοιες επικοινωνιακά δομημένες και πιο σύνθετες αγροτικές κοινωνίες θα προωθούνται τα στοιχεία της πολιτισμικής κληρονομιάς και του
φυσικού περιβάλλοντος, οι τοπικές συνήθειες και παραδόσεις και θα ενισχύονται οι θεσμοί
της οικογένειας και οι ανθρώπινες αξίες.
Χωρίς προσπάθεια εξιδανίκευσης της γεωργίας του παρελθόντος, επικαλούμαστε το χθες
ως μαρτυρία για τις σημερινές ατυχείς ενέργειες, πολιτικές, στάσεις και συμπεριφορές μας οι
οποίες κρίνονται σχεδόν ως απογοητευτικές. Η ανάλυση θα μπορούσε να βοηθήσει στο σχεδιασμό του μέλλοντος για την ανάπτυξη της γεωργίας μας, όπως αυτή καθορίζεται με βάση
τους άξονες της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι προσανατολισμένο το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας ως προς την αγροτική ανάπτυξη που οραματιζόμαστε, στοχεύοντας μέσω των εργασιών του στην προώθηση της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης, έρευνας και
εμπειρίας, στην παρουσίαση διακυβευμάτων και ισορροπημένων λύσεων και στη διατύπωση
επιστημονικών θέσεων και εφικτών προτάσεων.
Συνοπτικά, οι στόχοι του παρόντος Συνεδρίου είναι:
1. Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ο εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε τομέας και η εξεύρεση λύσεων, με την κατάθεση των απόψεων των ειδικών επιστημόνων, την επισήμανση των επιμέρους αδυναμιών και παραλείψεων και τον προσδιορισμό προοπτικών.
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2. Η προβολή της εμπειρίας και των ανησυχιών των ειδικών επιστημόνων-αγροτοοικονομολόγων ως προς την πορεία της γεωργίας μας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ιστό.
3. Η παρουσίαση, μέσω της εξειδικευμένης επιστημονικής αγροτοοικονομικής γνώσης και
έρευνας, των πορισμάτων σχετικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί στα πανεπιστημιακά γεωπονικά ιδρύματα και τους ερευνητικούς σταθμούς, πορίσματα τα οποία θα ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις στο χώρο της γεωργίας, των τροφίμων και της αγροτικής κοινωνίας και, τέλος
4. Η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων επιστημονικών φορέων και υπηρεσιών στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα του Συνεδρίου ως προς την άμεση
αξιοποίησή τους προς όφελος των αγροτών και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κ. Αποστολόπουλος1*
Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.,
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου μου ανέθεσε να παρουσιάσω, μέσα σε σύντομο
χρόνο, τον τιμώμενο σήμερα Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, εγχείρημα δυσχερές, όταν το έργο του τιμωμένου είναι πολύ μεγάλο και
η προσωπικότητά του πλήρης αρετών.
Ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου του Λάμπρου γεννήθηκε το 1941 στο Τέροβο Ιωαννίνων,
ενώ έζησε τα παιδικά του χρόνια και έλαβε τη βασική του μόρφωση στην πόλη της Άρτας,
την οποία και θεωρεί πατρίδα του. Αποφοίτησε πρώτος από το 2ο εξατάξιο Γυμνάσιο αρρένων της πόλης της Άρτας το 1959 με την τιμητική διάκριση του σημαιοφόρου. Την ίδια χρονιά εισήλθε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (σημερινό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο)
και έλαβε την ειδικότητα της Γεωργικής Οικονομίας, αποφοιτήσας το 1964 με το βαθμό «Άριστα». Στη συνέχεια, με υποτροφία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης μετέβη στην Οξφόρδη του Ηνωμένου Βασιλείου για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωργική Οικονομία. Από το Ινστιτούτο της Γεωργικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έλαβε το 1968 το μεταπτυχιακό του δίπλωμα, ενώ το 1971 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του
ιδίου Πανεπιστημίου. Ένα χρόνο αργότερα, πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές ετήσιου κύκλου στα Ηνωμένα Έθνη.
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Παπαγεωργίου είναι παντρεμένος με την Αναστασία
Δρούγκα και έχει δύο παιδιά, μία κόρη πτυχιούχο της Γαλλικής Φιλολογίας και ένα γιο, το
Λάμπρο, τελειόφοιτο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από την κόρη του Μαρία, εδώ και λίγα χρόνια, απόκτησε το πρώτο του εγγόνι, τον Ιάσωνα.
Από το 1966 και μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους που συνταξιοδοτήθηκε
από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Παπαγεωργίου παρουσιάζει πλούσιο ερευνητικό και επαγγελματικό έργο: Συγκεκριμένα, διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1966-67), ερευνητής και αναπληρωτής προϊστάμενος ερευνών
1*
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στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (1971-75), επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (1975-77), προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μελετών της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. (1977-79), αναπληρωτής γενικός διευθυντής (1979-80) και γενικός
διευθυντής (1980-84) πάλι της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., και τέλος Ειδικός Επιστήμων του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών για το διάστημα 1979-85, κατά το οποίο βρισκόταν στην κορυφή της
διοίκησης της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Συνεταιρισμών.
Το 1985, ο τιμώμενος σήμερα συνάδελφος εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο τότε
Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, ενώ από το 1993 και μέχρι τη
συνταξιοδότησή του, δηλαδή επί 15 συναπτά έτη ήταν Καθηγητής Α΄ βαθμίδας στο Τμήμα
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, με γνωστικό και διδακτικό αντικείμενο την Αγροτική
Πολιτική, την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, την Αγροτική Πίστη και τη Συνεταιριστική
Οικονομία, ενώ παράλληλα δίδαξε, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, Cooperative Economics and
Management στο Μ.Α.Ι.Χ. (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο των Χανίων), Αγροτική Οικονομική και Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ενώ στο ίδιο Τμήμα δίδαξε Κοινωνική Οικονομία
τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Π.Μ.Σ. Βιώσιμης Ανάπτυξης). Στην
ακαδημαϊκή του καριέρα οργάνωσε το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ακαδημαϊκό έτος
1989-90) για στελέχη της Α.Τ.Ε., ένα πρόγραμμα – προάγγελος των αγροτοοικονομικών μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρα μας.
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Παπαγεωργίου, στη μακρά και μεστή σταδιοδρομία του
(1966-2008), ευτύχησε να συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στις διαπραγματεύσεις της προετοιμασίας της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1977-79), να συμμετάσχει επίσης στην Επιτροπή Γενικών Εμπειρογνωμόνων της C.O.P.A. (1981-83), καθώς
και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την προετοιμασία του Πορίσματος της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αγροτική Πολιτική (1997). Ήταν, επίσης, εκπρόσωπος
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Εθνική Επιτροπή Αγροτικής Πολιτικής από
την αρχή του 2002 μέχρι το 2004 και τακτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας «Διάλογος για την
Κοινή Αγροτική Πολιτική», που συγκροτήθηκε το 2002 στο πλαίσιο του Σ.Α.Π. (του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής). Ήταν, επίσης, αξιολογητής προγραμμάτων (για προτάσεις και
αποτελέσματα) της ΕΕ και πολλών εθνικών φορέων και κριτής επιστημονικών εργασιών, υποβαλλομένων για δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και μονογραφιών
προς έκδοση. Από το 2004 μέχρι το 2006 διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος της Standing
Committee for Agricultural Research (S.C.A.R.) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος της
Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας για
τη διαμόρφωση πρότασης στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) και ο πρώτος Πρόεδρος αυτής. Στην επιστημονική μας αυτή
Εταιρεία ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου διετέλεσε Πρόεδρος επί τρεις διετείς θητείες, ενώ
παράλληλα ήταν ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου και του 3ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας (1990 και 1994). Για την επιστημονική μας Εταιρεία, την
ΕΤ.ΑΓΡ.Ο., ο Καθηγητής Παπαγεωργίου θεωρείται δικαίως ο ιδρυτής και ο κύριος ενσαρκω22

τής του θεσμού των πανελληνίων συνεδρίων Αγροτικής Οικονομίας στη χώρα μας, τα οποία
πρώτος ξεκίνησε το 1990 και σήμερα ευρισκόμεθα εδώ στην έναρξη του 10ου συνεδρίου,
ενός λίαν επιτυχημένου θεσμού, τον οποίο η τιμώμενη προσωπικότητα οραματίστηκε και υλοποίησε πριν 18 χρόνια.
Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,
Ο τιμώμενος σήμερα πρώτος Πρόεδρος της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας και Πρόεδρος του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου μας, στη μακρά επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική του ενασχόληση, ένα μεγάλο μέρος της ζωής του αφιέρωσε στο συνεργατισμό και
στη διάδοση των συνεργατικών ιδεωδών. Για τον ιερό αυτό σκοπό του ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου διετέλεσε Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού
(1989-996 και 1998-99), υπεύθυνος της περιοδικής έκδοσης «Συνεταιριστική Πορεία» από το
1986 μέχρι το 1999, ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ.) από την ίδρυσή του το 1991 μέχρι το 1996 και Πρόεδρος του Ινστιτούτου αυτού από το 1996 έως το 2004. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Συνεταιριστικής Εταιρείας Διαφημίσεων και Δημοσίων Σχέσεων (1990-91), μέλος μεγάλων συνεταιριστικών επιχειρήσεων, όπως η Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπασμάτων (1981-84)
και η Συνεταιριστική Ασφαλιστική (1980-83), μέλος του Προεδρείου και της Επιτροπής Γενικής Οικονομίας της C.O.G.E.C.A. (1991-93), μέλος της Consultative Committee on
Cooperatives (Mutual Societies, Associations/Foundations) of the European Union από το
1996 ως το 2000 και μέλος του διεθνούς δικτύου συνεταιριστικών ερευνών C.O.O.P.N.E.T.
(1992-96). Επίσης, στο πλαίσιο των πολυποίκιλων δραστηριοτήτων του ο κ. Παπαγεωργίου
είχε ευρεία συμμετοχή σε ελληνικές και διεθνείς επιτροπές για τη μελέτη θεμάτων αγροτικών
συνεταιρισμών, ενώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους είναι μέλος της Ομάδας Προβληματισμού (Think Tank) του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Συνεταιριστικών Τραπεζών.
Ο τιμώμενος Καθηγητής διαθέτει, επίσης, πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, το
οποίο είναι δημοσιευμένο σε περισσότερες από 60 επιστημονικές δημοσιεύσεις, ενώ είναι
άξια λόγου και επιβάλλεται να αναφερθεί η πολύ μεγάλη συμμετοχή του σε ερευνητικά και
κοινοτικά προγράμματα (αγγίζουν τον αριθμό 30). Οι εισηγήσεις του σε επιστημονικά συνέδρια υπερβαίνουν τις 20 και τα βιβλία του αποτελούν τα σοβαρότερα διδακτικά εγχειρίδια για
Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Ειδικότερα, το εκδοθέν τελευταία βιβλίο του για
τη Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία είναι μοναδικό στο είδος του και ήρθε να καλύψει ένα
μεγάλο κενό που υπήρχε για διδάσκοντες και διδασκομένους. Είναι αξιοσημείωτο ότι το βιβλίο αυτό διανέμεται σήμερα στα μισά περίπου Πανεπιστήμια της χώρας σε σχετικά με το
αντικείμενο Τμήματα.
Ο Καθηγητής Παπαγεωργίου είναι σήμερα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και υπεύθυνος της έκδοσης του
Συλλογικού Τόμου «Συνεταιριστικοί Προβληματισμοί» του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών
Ερευνών και Μελετών. Και ακόμη συνεκδότης στο επιστημονικό περιοδικό Agricultural
Economics Review της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. και μέλος του Editorial Advisory Board του περιοδικού
International Journal of Co-operative Management.
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Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,
Στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταγράψω και να αναφέρω έστω και μόνο τα βασικότερα στοιχεία της βιογραφίας και του σημαντικότατου ακαδημαϊκού έργου ενός ακάματου πανεπιστημιακού δασκάλου, όπως είναι ο
τιμώμενος Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Προσπάθησα, χωρίς να είμαι βέβαιος
ότι τα κατάφερα, να δώσω ό,τι σημαντικότερο θα μπορούσε να ειπωθεί για ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό δάσκαλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα λόγια δεν αρκούν όταν η προσφορά είναι
αληθινά καταιγιστική στο διάστημα της υπερ40νταετούς πορείας του ακαδημαϊκού δασκάλου
Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου. Και αν η περιγραφή του έργου του είναι για μένα δύσκολη,
τότε είναι πιο δύσκολη η παρουσίαση της προσωπικότητας, του ήθους και του χαρακτήρα
ενός ανθρώπου που όσοι ζήσαμε από κοντά γνωρίζουμε ότι ο τιμώμενος σήμερα συνάδελφός
μας έμαθε να συμπεριφέρεται πάντοτε ως άνθρωπος του «δούναι» και μηδέποτε του «λαβείν».
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου έμαθε να πορεύεται στη ζωή του ταπεινά, με προσήνεια, σεμνά και με αμέριστο ενδιαφέρον για το συνάνθρωπό του. Όλη του η πορεία σημαδεύεται από υπέροχα στοιχεία αρετής, τα οποία δυστυχώς
σπανίζουν στην εποχή μας. Σε όλους εμάς που τον γνωρίσαμε έδωσε και δίδει με το χαρακτήρα του υψηλά μαθήματα απαράμιλλης ηθικής.
Ο πανεπιστημιακός του βίος και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν σημαδέψει λίαν
θετικά τον κλάδο της Αγροτικής Οικονομίας και ακόμη θετικότερα την επιστημονική μας
Οργάνωση, την Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, την ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. που τον τιμά σήμερα, αφού
είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει για όσα εκείνος προσέφερε και συνεχίζει ακόμη
και σήμερα να προσφέρει.
Του ευχόμαστε να είναι υγιής για πολλά – πολλά χρόνια, να χαίρεται την οικογένειά του
και να προσφέρει σε όλους μας, στον τόπο μας και στην Επιστήμη.
Σας ευχαριστώ
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Κ. Παπαγεωργίου1*
Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Θεωρώ μεγάλη την τιμή προς το πρόσωπό μου εκ μέρους της Επιστημονικής Εταιρείας
Αγροτικής Οικονομίας, την οποία ιδρύσαμε, με τους λίγους τότε Γεωργοοικονομολόγους,
πριν από πολλά χρόνια.
Ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόφασή του και τον συνάδελφο κ.
Κ. Αποστολόπουλο για την παρουσίαση της επαγγελματικής μου πορείας.
Με ειλικρινή συγκίνηση βρίσκομαι στο βήμα του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, ενός συνεδρίου που έχει καθιερωθεί να οργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Η επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας έχει κατορθώσει να του προσδώσει την πρέπουσα απήχηση και επιστημονική σοβαρότητα.
Για να διαπιστώσουμε την πρόοδο που έχει γίνει, επιτρέψτε μου να αναφερθώ για λίγο
στο 1990, όταν οργανώθηκε το πρώτο Συνέδριο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο
Αμφιθέατρο Φραγκόπουλου. Έμοιαζε με απονενοημένο διάβημα.
Υπήρχε κατάληψη του Πανεπιστημίου μέχρι την προπαραμονή του Συνεδρίου, με την
αγωνία μας στο κατακόρυφο, αφού δεν είχαμε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αυτό. Θα έρχονταν συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα να βρουν κλειστές τις πόρτες.
Ήταν μεγάλη η ανακούφιση όταν έληξε η κατάληψη, οπότε ξεκινήσαμε την παραμονή
έναρξης, με εργαλεία να επισκευάσουμε μόνοι μας καθίσματα και έδρανα και να ευπρεπίσουμε την αίθουσα και τους κοινόχρηστους χώρους, ενώ μια ομάδα φοιτητών ανέλαβε να
ετοιμάσει σάντουιτς για τα γεύματα και καφέδες για τα διαλείμματα. Οι πόροι μας ήταν πενιχρότατοι και δεν επέτρεπαν τίποτε περισσότερο. Αλλά υπήρχε αισιοδοξία και κέφι.
Το κυριότερο επίτευγμα ήταν ότι έγινε το πρώτο βήμα. Οι ατέλειες ξεχάστηκαν. Ο σπόρος βλάστησε και, όπως αποδεικνύεται, έπεσε σε γόνιμο έδαφος.
Αναφορικά με την τιμή προς το πρόσωπό μου, πιστέψτε με: Από την ημέρα που μου ανακοινώθηκε η πρόθεση της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. να μου κάνει αυτήν την τιμή, εκτός από συγκίνηση,
αισθάνομαι πολύ περισσότερο αμηχανία και νευρικότητα.
Η εκδήλωση εκτίμησης εκ μέρους των συναδέλφων ακούγεται πάντοτε πολύ ευχάριστα.
Ποιος δεν επιζητεί την αγάπη και την εκτίμηση των συναδέλφων του! Αντίθετα, αυτό πιστεύω ότι καθένας μας το θέτει ως σκοπό ζωής.

1*

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γ.Π.Α.
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Ποιος, τότε, είναι ο δισταγμός μου; Η δημόσια εκδήλωση αυτής της αγάπης και εκτίμησης συνιστά ένα βαρύ φορτίο, μια ευθύνη για τον αποδέκτη, αφού πρέπει να αποδεικνύει, σε
κάθε του ενέργεια, ότι είναι άξιος μιας τέτοιας τιμής.
Οι ανθρώπινες αδυναμίες, όμως, υπάρχουν και δεν καταργούνται με κάποια εντολή. Προσωπικά, κάποιες λέξεις με τρομάζουν πάρα πολύ. Είναι οι λέξεις ‘έπαρση’, ‘αλαζονεία’, ‘υπεροψία’, που συχνά χτυπούν την πόρτα όσων απολαμβάνουν κάποιου είδους αναγνώριση,
δίκαιη ή άδικη, μεγάλη ή και μικρή. Και το κακό είναι ότι αυτοί που ανοίγουν την πόρτα σε
αυτές τις σειρήνες, δεν αντιλαμβάνονται το ολίσθημα.
Ελπίζω να μην χτυπήσουν οι σειρήνες της έπαρσης και τη δική μου πόρτα, ή, αν τη χτυπήσουν, να βρω τη δύναμη να μην ανοίξω. Ελπίζω να αντλήσω αυτή τη δύναμη από τις διδαχές γονέων και δασκάλων αλλά και από τον απόηχο της δικής μου διδαχής προς τους μέχρι
προσφάτως φοιτητές μου. Όταν ένας Σωκράτης έλεγε το «έν οίδα ότι ουδέν οίδα» και ένας
Σόλων το «γηράσκω αεί διδασκόμενος», αποτελεί τουλάχιστον ‘ύβριν’ ακόμη και η ελάχιστη
αυταρέσκεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ελπίζω να δικαιώσω την αγάπη και την εκτίμησή σας, συνεργαζόμενος στο χώρο της Αγροτικής Οικονομίας, ένα χώρο που συγκεντρώνει άξιους ανθρώπους και λαμπρούς επιστήμονες, που δεν προσφέρουν μόνο χρόνο και κόπο αλλά και ένα κομμάτι από την ψυχή τους
για την προκοπή αυτού του τόπου. Αυτό το κάτι παραπάνω από ό,τι κάποιος είναι υποχρεωμένος να κάνει, έχει μεγάλη αξία και είναι αυτό που μένει στον τελικό ισολογισμό μιας ζωής.
Σας ευχαριστώ ειλικρινά.
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Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη γυναίκα στις αγροτικές
περιοχές
Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου11*
Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών της ΕΕ με ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής αποτελεί στρατηγικό ευρωπαϊκό στόχο της αναθεωρημένης Στρατηγικής
της Λισαβόνας 2005-2010. Η Στρατηγική επιδιώκει εξάλλου την προώθηση μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία βασιζόμενη στη γνώση, με κύριο στόχο τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης2.†Η
τελευταία αποτελεί και το αντικείμενο της Στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο
ανάπτυξη3‡(2005), που αποβλέπει στα εξής :
1) φροντίδα για ενεργό κοινωνία που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών,
2) ενίσχυση μιας δημόσιας υγείας ποιότητας χωρίς διακρίσεις,
3) προώθηση βιώσιμων μεθόδων παραγωγής,
4) βελτίωση της διαχείρισης και αποφυγή της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων,
5) επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής μέσω της χρήσης της "καθαρής" ενέργειας,
6) προσαρμογή των συστημάτων μεταφορών στις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές ανάγκες,
7) μέριμνα ώστε οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ να είναι συμβατές με την
ανάπτυξη αυτή.
Στο σύγχρονο αναπτυξιακό σχεδιασμό, οι περιφέρειες και οι αγροτικές περιοχές βρίσκονται στο κέντρο ενδιαφέροντος της ΕΕ4§μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής
(ΚΑΠ)5,**στόχος της οποίας είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των περιοχών αυτών και
να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το δυναμικό τους.
Στις βασικές προτεραιότητες της ΚΑΠ συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση της ποιότητας
ζωής καθώς και η προώθηση της διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω μεταξύ άλλων - και της ενίσχυσης της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των ανδρών και των
γυναικών6. ††.
1*

Ευρωβουλευτής της Ν.Δ.
Ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Πολιτικοί στόχοι της Επιτροπής των Περιφερειών
για το διάστημα 2006-2008», Πιο αποκεντρωμένη εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την
ανάπτυξη και την απασχόληση. (2006/C 192/07).
3
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
σχετικά με την επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη: Πλαίσιο δράσης, COM(2005)
658, Δεκέμβριος 2005.
4
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Ειδική Γραμματεία Γ' ΚΠΣ, Νοέμβριος 2007.
5
http://europa.eu/pol/agr/overview_fr.htm
6
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (2007/2117 (ΙΝΙ)), (Έκθεση Klass).
2
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Ι) Η κατάσταση της γυναίκας στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ
- Τα δεδομένα
Οι αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, (ΟΟΣΑ)7,*αντιπροσωπεύουν το 92 % του εδάφους της ΕΕ. Το 56 %
του πληθυσμού των 27 κρατών - μελών της ΕΕ κατοικεί σε αγροτικές περιοχές εκ των οποίων
το 19% ζει σε κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές και το 37 % σε ιδιαιτέρως αγροτικές περιοχές.
Οι περιοχές αυτές παράγουν το 45 % της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ και εξασφαλίζουν το 53 % της απασχόλησης8.†.
Σημαντικό ποσοστό του αγροτικού δυναμικού στην ΕΕ αποτελείται από γυναίκες (37%,
το 2002, 42% το 20059).‡).
Ο ρόλος του γυναικείου αγροτικού πληθυσμού θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός για την
προώθηση του ευρωπαϊκού αγροτικού μοντέλου και της γενικής πολιτικής για την ανάπτυξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνολική παραγωγή
και την αγροτική ανάπτυξη και συνιστούν σύνδεσμο μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης.
Η πολυλειτουργικότητα της ΚΑΠ, η διαφοροποίηση του αγροτικού τομέα και η πρόοδος
των αγροτικών περιοχών εξαρτώνται άμεσα από τις εργασίες που βασίζονται στις γυναίκες10.
§.
- Προβλήματα του γυναικείου πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές
Το ΕΚ διαπίστωσε με ψήφισμά του το 2002 τα προβλήματα του γυναικείου αγροτικού
7

Ο συγκεκριμένος ορισμός των αγροτικών περιοχών εγκρίθηκε στο πλαίσιο της απόφασης 2006/144/ΕΚ.
Η Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει με συνέπεια τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ. Η μεθοδολογία του ΟΟΣΑ
στηρίζεται στην πυκνότητα του πληθυσμού (OECD, Creating rural indicators for shaping territorial
policy, Παρίσι, 1994). Βασίζεται σε μια προσέγγιση που περιλαμβάνει δύο στάδια. Καταρχάς, οι τοπικές
μονάδες (π.χ. δήμοι) χαρακτηρίζονται αγροτικές εάν η πυκνότητα του πληθυσμού τους είναι χαμηλότερη
από 150 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στη συνέχεια, οι περιφέρειες (π.χ. NUTS 3 ή NUTS 2),
ταξινομούνται σε μία από τις εξής 3 κατηγορίες:
· κατ'εξοχήν αγροτική / αγροτική κυρίως περιφέρεια (ΑγρΚΠ): εάν ποσοστό άνω του 50% του πληθυσμού της περιφέρειας διαβιεί σε αγροτικές κοινότητες (με λιγότερους από 150 κατοίκους/τετραγωνικό
χιλιόμετρο)·
· ιδιαιτέρως αγροτική / ενδιάμεση περιφέρεια (ΕΠ): εάν ποσοστό από 15% έως 50% του πληθυσμού της
περιφέρειας διαβιεί σε αγροτικές τοπικές μονάδες·
· κατ'εξοχήν αστική / αστική κυρίως περιφέρεια (ΑστΚΠ): εάν ποσοστό κάτω του 15% του πληθυσμού
της περιφέρειας διαβιεί σε αγροτικές τοπικές μονάδες.
Οι 1284 περιφέρειες NUTS 3 της ΕΕ των 27 κατανέμονται σε γενικές γραμμές ισομερώς στις τρεις κατηγορίες αγροτικών-αστικών περιφερειών.
8
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_el.htm
9
Eurostat: Pocketbooks, Agriculture, Main statistics 2005-2006, ISSN 1830-463X, 2007, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
10
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ενδιάμεσης αναθεώρησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
(2002/2241(INI)), P5_TA(2003)0342
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πληθυσμού11*της ΕΕ:
- Γήρανση, που αποτελεί απόρροια του δημογραφικού προβλήματος
- Μειωμένο κατά κεφαλήν εισόδημα (μικρότερο κατά 1/3 από εκείνο των μη αγροτικών
περιοχών)
- Εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς διαφοροποίηση
- Δυσκολίες πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ)
- Υψηλά ποσοστά γυναικείας ανεργίας στις αγροτικές περιοχές
- Έλλειψη επιχειρηματικότητας
- Μειωμένη συμμετοχή σε συνεταιρισμούς και σε κέντρα λήψης αποφάσεων
- Νομική αναγνώριση συζύγων-βοηθών σε αγροτικές δραστηριότητες (εισόδημα, κοινωνική ασφάλιση, πρόσβαση στη διά βίου κατάρτιση)12 †
ΙΙ) Ευρωπαϊκές πολιτικές υποστήριξης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ
Οι ίσες ευκαιρίες των γυναικών στις αγροτικές περιοχές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό της βιώσιμης ανάπτυξής τους.
Για τον λόγο αυτόν, η ΕΕ έχει αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση
της διάστασης του φύλου στην αγροτική της πολιτική και την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών σε όλες τις πτυχές της ζωής (κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές).
Οι προσπάθειες στήριξης των γυναικών πραγματοποιήθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικού Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και του Κοινοτικού Προγράμματος Leader (2000-2006) και συνεχίζονται μέσω νέου σχεδιασμού.
Το Πρόγραμμα Leader (2000-2006), επικεντρώθηκε στην προώθηση ισότητας και εξασφάλιση γυναικείας συμμετοχής στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα των εφαρμογών και η δημιουργία καλών πρακτικών αποτελούν κεφάλαιο για τον μελλοντικό σχεδιασμό. Παρόμοιες
δράσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (FEADER). Εντός αυτού
του πλαισίου, προβλέπεται ότι το 6 % των 88 δις ευρώ που προορίζονται για την αγροτική
ανάπτυξη για την περίοδο 2007 - 2013 θα διατεθούν για τις δράσεις «τύπου Leader»:
Κανονισμός 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ), (Σεπτέμβριος 2005)13. ‡.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνει υ11

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ενδιάμεσης αναθεώρησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
(2002/2241(INI)), P5_TA(2003)0342
12
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)
(2006/144/ΕΚ)
13
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
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πόψη τους γενικούς στόχους για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Σ' αυτό αποβλέπει η
δημιουργία του ΕΓΤΑΑ ως ενιαίου μέσου χρηματοδότησης της πολιτικής για την αγροτική
ανάπτυξη (1.01.2007).
Με τη χρήση των πόρων του Ταμείου προβλέπεται να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα της
γεωργίας και της δασοκομίας, το περιβάλλον και η διαχείριση της υπαίθρου, σε συνδυασμό
με την ποιότητα της ζωής και τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές.
Το ΕΓΤΠΑΑ θα χρηματοδοτεί επίσης και έργα «τύπου Leader», όπως στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης και δράσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης.
Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, την κύρια ευθύνη φέρουν τα κράτη μέλη. Η δράση της Κοινότητας παραμένει συμπληρωματική της εθνικής.
Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης υποβοηθά τεχνικά την Ευρ. Επιτροπή στην
υλοποίηση της πολιτικής. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ένα εθνικό αγροτικό δίκτυο, που περιλαμβάνει το σύνολο των οργανώσεων και των διοικητικών οργάνων που λαμβάνουν μέρος
σε διαδικασίες αγροτικής ανάπτυξης.
Το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί ενέργειες, για την προετοιμασία, τη διαχείριση, την
παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την παροχή ενημέρωσης και τον έλεγχο της παρέμβασης
των προγραμμάτων.
Ο Κανονισμός αναφέρεται, επίσης, στην εξάλειψη των ανισοτήτων και προώθηση των
ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών:
«Στη δράση της υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης, η Κοινότητα μεριμνά για την εξάλειψη
των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τη συνθήκη» (αιτιολογική σκέψη 7)
Στο άρθρο 6, σχετικά με την εταιρική σχέση αναφέρεται ότι «η παρέμβαση του ΕΓΤΑΑ
υλοποιείται μέσω στενών διαβουλεύσεων, στο εξής καλούμενων «εταιρική σχέση», μεταξύ
της Επιτροπής και του κράτους μέλους, καθώς και των αρχών και οργανισμών που έχουν υποδειχθεί από το κράτος μέλος βάσει των εθνικών κανόνων και πρακτικών.
Εκτός από τις δημόσιες αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, καλείται κάθε άλλος κατάλληλος οργανισμός που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, και των οργανισμών που
είναι αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ....»,
Το άρθρο 8 του Κανονισμού αναφέρεται ρητά στην Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
και στην κατάργηση των διακρίσεων: «Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν την ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών και εξασφαλίζουν ότι σε όλα τα στάδια εφαρμογής του προγράμματος, αποφεύγεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Συμπεριλαμβάνονται τα στάδια σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης».
Τέλος, αναφορά στη διάσταση του φύλου γίνεται και σχετικά με την ενημέρωση και δημοσιότητα (άρθρο 76).
«Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος είναι υπεύθυνη να ενημερώνει τους δυνητικούς
δικαιούχους, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους,
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τους οργανισμούς που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις (...) σχετικά με τις δυνατότητες
που προσφέρει το πρόγραμμα και με τους κανόνες πρόσβασης στη χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα».
Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη: περίοδος
προγραμματισμού: 2007-2013, (Φεβρουάριος 2006)14*
Το ΕΚ, ήδη το 2003, με ψήφισμά του ενόψει της αναθεώρησης15†είχε ζητήσει
(i) την προώθηση των γυναικών στις νέες μορφές απασχόλησης, (αγροτουρισμός, νέες
μορφές ενέργειας, βιολογικές καλλιέργειες, τοπικές υπηρεσίες),
(ii) τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές σε συνδυασμό με τη δημιουργία κατάλληλου δικτύου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών,
(iii) την προώθηση του γυναικείου επιχειρηματικού πνεύματος και της δια βίου μάθησης
των γυναικών καθώς και
(iv) το σχεδιασμό των απαραίτητων αναπτυξιακών πολιτικών και την προαγωγή της ισότητας των φύλων με διάφορους τρόπους όπως η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του συνόλου αγροτικού πληθυσμού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Συμβούλιο στις πρόσφατες κοινοτικές στρατηγικές
κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη επικεντρώθηκε στη στήριξη της απασχόλησης και της αειφορίας από το ΕΓΤΑΑ ώστε να μετατραπεί η Ευρώπη σε ελκυστικότερο
τόπο επενδύσεων και εργασίας.
Μέσω των κατευθυντηρίων γραμμών, επιδιώκεται επίσης η γνώση και η καινοτομία καθώς και η δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας.
Η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης οφείλει να συμβάλει στην επίτευξη των παραπάνω
στόχων μέσω στρατηγικής προσέγγισης για την ανταγωνιστικότητα και επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως εκείνο των νέων και των γυναικών.
Όλες οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη σχεδιάζονται με τη δράση και τις δυνατότητες αξιοποίησης και του γυναικείου πληθυσμού χωρίς
διακρίσεις:
Ι) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και του δασοκομικού τομέα
(Άξονας 1)
Συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισχυρού και δυναμικού ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών
προϊόντων ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στις προτεραιότητες της μεταφοράς γνώσης, του
εκσυγχρονισμού, της καινοτομίας και της ποιότητας στην τροφική αλυσίδα και σε τομείς
προτεραιότητας για επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι γυναίκες των αγροτι14

Απόφαση του Συμβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού (2007-2013), (2006/144/ΕΚ)
15
Ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών της ΕΕ ενόψει της ενδιάμεσης αναθεώρησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (2003), (2002/2241 (ΙΝΙ)), Ρ5_ΤΑ(2003)0342.
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κών περιοχών συμμετέχουν στο πρόγραμμα δια βίου μάθησης και κατάρτισης 2207-2013.
ΙΙ) Βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου (Άξονας 2):
Τομείς προτεραιότητας: α) η βιοποικιλότητα, β) η διατήρηση και η ανάπτυξη γεωργικών
και δασοπονικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας και γ) τα παραδοσιακά γεωργικά τοπία,
το νερό και η αλλαγή του κλίματος. Η ευαισθησία των γυναικών για τη διατήρηση της παράδοσης και τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας σε νέες μορφές επιχειρηματικότητας με σεβασμό στο περιβάλλον συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της δεύτερης κοινοτικής στρατηγικής κατευθυντήριας γραμμής.
ΙΙΙ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας (Άξονας 3):
Δημιουργία ικανοτήτων, απόκτηση δεξιοτήτων και ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών ώστε
να αυξηθεί η ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών για τις νεότερες γενιές.
Κατά την προώθηση της κατάρτισης, της πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας, κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, των νέων καθώς
και των γηραιότερων εργαζομένων.
Οι δράσεις αφορούν την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας των γυναικών και του
ποσοστού απασχόλησης τους στην ευρύτερη αγροτική οικονομία, την ενθάρρυνση δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων που σχετίζονται με αγροτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες, την
αναζωογόνηση των χωριών, την υποστήριξη επενδύσεων στην αγροτική κληρονομιά, την ενθάρρυνση της υιοθέτησης και διάδοσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, την
ανάπτυξη καινοτόμου χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την αναβάθμιση των
τοπικών υποδομών και των κοινωνικών υπηρεσιών, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.
IV) Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την Απασχόληση και τη Διαφοροποίηση
(Άξονας 4)
Η τελευταία κατευθυντήρια γραμμή συμβάλλει στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της
κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών, με βάση
την εμπειρία Leader ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει έναν συνδυασμό στόχων, όπως η ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, στο πλαίσιο μιας τοπικής αναπτυξιακής
στρατηγικής υπό την καθοδήγηση της Κοινότητας.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Δεδομένου ότι η Ευρώπη διαθέτει 320 000 χιλιόμετρα ακτών και νησιωτικών περιοχών,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε την ευαισθησία του και για τις γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα της αλιείας με το ψήφισμά του σχετικά με τα δίκτυα γυναικών: αλιεία, γεωρ-
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γία και διαφοροποίηση, (Δεκέμβριος 2005)16.*
Στο ψήφισμα προβλέπεται η εφαρμογή μέτρων που θα προωθούν την αναγνώριση της
εργασίας των γυναικών στον αλιευτικό τομέα σε νομικό και κοινωνικό επίπεδο μέσω των
προσπαθειών για καλύτερες συνθήκες ζωής και εξασφάλιση κοινωνικών και οικονομικών
δικαιωμάτων (μισθολογική ισότητα, επίδομα ανεργίας, κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, γονικές άδειες, δωρεάν
υγειονομικές υπηρεσίες), η εξάλειψη διοικητικών και κοινωνικών φραγμών που αποτελούν
εμπόδια στην πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους κλάδους του αλιευτικού τομέα
(εκπαίδευση και κατάρτιση, συμμετοχή στα αντιπροσωπευτικά όργανα) καθώς επίσης και η
υποστήριξη των δικτύων γυναικών, τα οποία παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη
παράκτιων ομάδων δράσης.
Κανονισμός 1198/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, (Ιούλιος 2006)17.†.
Το νέο Ταμείο, το οποίο αντικαθιστά το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της
Αλιείας18,‡προβλέπει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της τελευταίας μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για τη στήριξη των
αναγκαίων αναδιαρθρώσεων για την εξέλιξη του τομέα.
Ο Κανονισμός επικεντρώνεται στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των
αλιευτικών δραστηριοτήτων και της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων και στη
μείωση των πιέσεων που ασκούνται στα αλιευτικά αποθέματα, με εξισορρόπηση της αλιευτικής ικανότητας του κοινοτικού στόλου και των διαθέσιμων θαλάσσιων πόρων. Σημαντικές
επιδιώξεις επίσης του Κανονισμού αποτελούν η βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών
υδάτων και η ενίσχυση της ανάπτυξης οικονομικώς βιώσιμων επιχειρήσεων καθώς και η ανταγωνιστικότητα των δομών εκμετάλλευσης των πόρων, η προώθηση της διατήρησης, της
προστασίας του περιβάλλοντος και των θαλάσσιων πόρων σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές εκείνες όπου αναπτύσσονται
δραστηριότητες στον τομέα της αλιείας και, τέλος, η ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα της αλιείας.
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας έχουν προβλεφθεί μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου, τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών που
εξαρτώνται από την αλιεία και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι αλιευτικοί
λιμένες.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο σεβασμός στην αρχή της ισότητας γυναικών - ανδρών
προωθείται μέσα από πολλά άρθρα του Κανονισμού, όπως το άρθρο 4 όπου ιδιαίτερα τονίζεται η «προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης του
16

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δίκτυα γυναικών: αλιεία, γεωργία και
διαφοροποίηση, (2004/2263(INI)), P6_TA(2005)0532
17
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλιείας
18
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2080/93 /ΕΕ L 193 της 31.7.1993) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1263/1999
(ΕΕ L 161 της 2.6.1999)
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αλιευτικού κλάδου και των αλιευτικών περιοχών».
Το άρθρο 8, σχετικά με την εταιρική σχέση, προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη καθιερώνουν
ευρεία και αποτελεσματική συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με εθνικούς
κανόνες και πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ενσωμάτωσης απαιτήσεων προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος», ενώ το άρθρο 11 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αναφέρει ότι "τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προαγωγή
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του
φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης του ΕΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων σχεδίασης, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν την προαγωγή των πράξεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου των
γυναικών στον αλιευτικό κλάδο".
Το άρθρο 15 ("Εθνικό στρατηγικό σχέδιο") υπογραμμίζει ".... τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού του αλιευτικού κλάδου, ιδίως με την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, την εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης και την ενίσχυση της θέσης και του ρόλου
των γυναικών ...."
Το άρθρο 37 ("Συλλογικές δράσεις") τονίζει "τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών
και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ οργανώσεων που προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ
ανδρών και γυναικών και άλλων ενδιαφερομένων ...."
Τέλος, στο άρθρο 44 ("Επιλέξιμα μέτρα") προβλέπεται ότι "το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί μέτρα, (έως και 15 % του σχετικού άξονα προτεραιότητας), όπως η προαγωγή και η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και η πρόσβαση στην απασχόληση, ιδίως υπέρ των γυναικών, υπό τον
όρον ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης..."
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παράκτια αλιεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες παράκτιας αλιείας, (Ιούνιος 2006)19*
Με Ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της συμμετοχής των γυναικών στην ανάπτυξη του τομέα της παράκτιας αλιείας, κυρίως όσον αφορά
τη διαχείριση, τις εμπορικές δραστηριότητες, την υδατοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση και την
έρευνα. Προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του
φύλου στα πιλοτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΚΑΠ και τα διαρθρωτικά
ταμεία, καθώς η αλιεία βασίζεται κυρίως στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, στις οποίες
συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό γυναίκες. Υποστηρίζει, επίσης, τα ειδικά προγράμματα που
αποσκοπούν στην αναγνώριση - τόσο σε νομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο -, την προώ19

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παράκτια αλιεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες αλιέων παράκτιας αλιείας (2004/2264(INI)), P6_TA(2006)0276,
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θηση και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των γυναικών στους σχετικούς με την αλιεία τομείς και συμβάλλει στην προώθηση της πρόσβασης των γυναικών που συμμετέχουν
στις αλιευτικές δραστηριότητες στην κοινωνική ασφάλιση και στις υπηρεσίες υγείας.
Τέλος, τονίζεται η σημασία της συλλογής στοιχείων σχετικά με την ανά φύλο συμμετοχή
στην παράκτια αλιεία καθώς και η ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις κοινότητες παράκτιας αλιείας.
Η κοινοτική νομοθεσία καλύπτει τις ανάγκες των μειονεκτουσών περιοχών και μεριμνά
για τις γυναίκες που ζουν εκεί.
Κανονισμός αρ. 1405/2006 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία
στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Κανονισμού αρ. 1782/200320*.
Ο Κανονισμός προβλέπει ειδικά μέτρα στήριξης των τοπικών εργασιών της γεωργικής
παραγωγής στα μικρά νησιά, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση και η ανάπτυξή τους. Το πρόγραμμα στήριξης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης
της γεωργικής παραγωγής, παρουσιάζοντας τις ανισότητες, τις ελλείψεις και τις δυνατότητες
ανάπτυξης.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006, περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης
Ο Κανονισμός θεσπίζει καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καλείται να υποβάλει γενικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ισοζύγιο προβλέψεων εφοδιασμού και μέτρα στήριξης υπέρ της τοπικής παραγωγής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές
του.
Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής για την Απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: κάλυψη
του ελλείμματος θέσεων εργασίας, (Δεκέμβριος 2006)21. †
Η Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής τονίζει την επισφαλή θέση στην οποία βρίσκονται οι
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, κυρίως λόγω των χαμηλών επιπέδων εισοδήματος, των
υψηλών ποσοστών ανεργίας και της έλλειψης ευκαιριών σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδομών κατάρτισης και κατάλληλων υποδομών φροντίδας των παιδιών.
Παρατηρείται επίσης "αρρενοποίηση" στις αραιοκατοικημένες, κυρίως βόρειες, αγροτικές
περιοχές καθώς και στις λιγότερο αναπτυγμένες αγροτικές περιοχές των νέων κρατών μελών,
λόγω της μετανάστευσης των νεότερης ηλικίας γυναικών.
Το 2006, για τις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας στις αγροτικές περιοχές ήταν 10,6% ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 7,9 %.
Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, υπάρχει ευρύ φάσμα μέσων τα οποία μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθεί η διαφορά στο επίπεδο απασχόλησης μεταξύ αγροτικών
20

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, ΕΕ 37 της 26.9.2006.
Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρ. Κοινοβούλιο για την Απασχόληση
στις αγροτικές περιοχές: κάλυψη του ελλείμματος θέσεων εργασίας, COM(2006)857, 21.12.2006.
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και αστικών περιοχών.
Εντός αυτού του πλαισίου, προβλέπεται ότι μπορούν να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας μέσω :
- του τουρισμού, της χειροτεχνίας και της αναψυχής στην ύπαιθρο, που αποτελούν τομείς
ανάπτυξης σε πολλές περιοχές και παρέχουν ευκαιρίες, τόσο για τη διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εκτός της γεωργίας όσο και για την ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων στο πλαίσιο της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας,
- της ενίσχυσης τοπικών πρωτοβουλιών για τη δημιουργία παιδικών σταθμών σε αγροτικές περιοχές σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της δημιουργίας μικρών
επιχειρήσεων που διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
- της επένδυσης στην πολιτιστική κληρονομιά, την υποδομή για τοπικές υπηρεσίες και
ανανέωση που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών και
της ποιότητας ζωής,
- της ενθάρρυνσης της καινοτομίας καθώς και της διάδοσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της ανάπτυξη της εξασφάλισης και της καινοτόμου
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της
ΕΕ (Μάρτιος 2008)22*
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης των επιστημονικών υπηρεσιών του Ευρ. Κοινοβουλίου, οι γυναίκες αποτελούν τους κύριους παρόχους βασικής φροντίδας για παιδιά και
άλλα εξαρτώμενα άτομα και προσαρμόζουν τον χρόνο εργασίας τους με τέτοιο τρόπο ώστε
να ανταποκρίνονται το καλύτερο δυνατό στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρόλο τους.
Ωστόσο, η απόφαση αυτή επηρεάζει άμεσα την εκπαίδευση, την επαγγελματική σταδιοδρομία, και κατ' επέκταση τα εισοδήματα και τις συντάξεις τους.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την ανάπτυξη στρατηγικών για την καταπολέμηση
της εσωτερικής μετανάστευσης των γυναικών, κυρίως των υψηλών προσοντούχων σε συνδυασμό με τη βελτίωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημιουργία δικτύων
κοινωνικών υπηρεσιών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ασθενών και των
ατόμων με αναπηρία που συμβάλλουν στην καλύτερη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη βελτίωση των γενικών συνθηκών διαβίωσης κυρίως
ευάλωτων ομάδων γυναικών (γυναίκες με αναπηρία, θύματα βίας, μετανάστριες, εθνοτικές
ομάδες), στην πρόσβαση σε τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και στην
προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας ενώ παράλληλα υποστηρίζονται τα προγράμματα προώθησης και παροχής συμβουλών καθώς και η χρηματοδότηση για την δημιουργία
καινοτόμων επιχειρήσεων πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής στις αγροτικές περιοχές, που
θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης κυρίως για γυναίκες.
22

Ψήφισμα του ΕΚ της 12ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (2007/2117(ΙΝΙ)) (Έκθεση Klass)
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Η ενίσχυση των συζύγων – συνήθως γυναικών – που βοηθούν στις γεωργικές εργασίες
και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και η ενεργός συμμετοχή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου τους στις αγροτικές περιοχές.
Τέλος, σημειώνεται ότι παρατηρούνται έντονες ανισότητες μεταξύ πλουσιότερων και
φτωχότερων χωρών της ΕΕ. Οι πιο αγροτικές και απομακρυσμένες περιφέρειες των νέων
κρατών μελών έχουν περιορισμένες δυνατότητες οικονομικής προόδου. Κατά συνέπεια, καθώς το επίπεδο συνθηκών διαβίωσης είναι χαμηλότερο, αυξάνεται η μετανάστευση ατόμων
ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας και υψηλού επιπέδου κατάρτισης.
Οδηγία 86/613/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών
και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας23,*Δεκέμβριος 2006
Η Οδηγία εξασφαλίζει την κοινωνική ασφάλιση και προωθεί την αναγνώριση της εργασίας των βοηθών συζύγων.
Κατά τη διάρκεια απουσίας τους από τη δραστηριότητα λόγω εγκυμοσύνης ή λόγω μητρότητας, προβλέπεται το δικαίωμα αναπλήρωσης ή η δυνατότητα πρόσβασης σε κοινωνικές
υπηρεσίες καθώς και το δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης στα πλαίσια ενός καθεστώτος
κοινωνικής ασφάλισης ή ενός οποιουδήποτε άλλου συστήματος δημόσιας κοινωνικής κάλυψης. Σε περίπτωση υποψίας παραβίασης των ανωτέρω δικαιωμάτων, δίνεται η δυνατότητα
δικαστικής ικανοποίησης, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως εξαντληθεί οι
δυνατότητες προσφυγής σε άλλα αρμόδια όργανα.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επανειλημμένα ζητήσει από την Ευρ. Επιτροπή να αναθεωρήσει την Οδηγία, ιδίως για να βελτιώσει την κατάσταση των συζύγων-βοηθών στη γεωργία24.†Το αίτημα αυτό οδήγησε στη θέσπιση της Οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της Οδηγίας 86/613/ΕΟΚ.
Η νέα πρόταση Οδηγίας καλύπτει και διευρύνει την Οδηγία 86/613/ΕΟΚ καθώς προστίθενται οι λέξεις «συμβοηθούσες/ντες» και «ή σύντροφοι συμβίωσης», ώστε να καλύπτονται
όλα τα πρόσωπα που αναγνωρίζονται ως «σύντροφοι συμβίωσης» από το εθνικό δίκαιο και
συμμετέχουν τακτικά στις δραστηριότητες της οικογενειακής επιχείρησης, ανεξάρτητα από
την οικογενειακή τους κατάσταση.
Διευρύνει επίσης τον ορισμό της έννοιας των διακρίσεων, άμεσων - έμμεσων, καθώς αναφέρει ότι "η αρχή της ίσης μεταχείρισης σημαίνει ότι δεν υφίσταται καμία διάκριση λόγω
φύλου, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε σχέση ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, ιδίως όσον
αφορά τη δημιουργία, την εγκατάσταση ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την έναρξη ή ε23

Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας.
24
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (2007/2117 (ΙΝΙ)). (Έκθεση Klass)

37

πέκταση κάθε άλλης μορφής αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας" (άρ. 3).
Τέλος, προβλέπεται κοινωνική προστασία για συμβοηθούς συζύγους, σύμφωνα με το άρθρο 6 όπου ορίζεται ότι "τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί
ότι οι συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι μπορούν να επωφεληθούν από το ίδιο τουλάχιστον επίπεδο
προστασίας όπως οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν
για τους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους."
Σημαντικές τροποποιήσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν και η δυνατότητα που δίνεται
στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και τις συμβοηθούς συζύγους να έχουν άδεια μητρότητας, εάν το ζητήσουν, ενώ τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές επίδομα στη διάρκεια της άδειας μητρότητας25.*.
Τέλος, προβλέπεται η επιλογή υπηρεσιών προσωρινής αντικατάστασης ως εναλλακτική
λύση στο χρηματικό επίδομα, που θα επιτρέπει στις αυτοαπασχολούμενες να συνεχίζουν την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
ΙΙΙ) Εθνικά παραδείγματα: Ελλάδα
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Ελλάδα εκπόνησε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται
οι προτεραιότητες της Ελλάδας για την αγροτική ανάπτυξη που θα εφαρμοστεί μέσω του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης [(ΠΑΑ) 2007-2013], η συνολική χρηματοδότηση του
οποίου ανέρχεται στα 6,5 δις ευρώ.
Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα βασίζεται στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, του περιβάλλοντος και της
υπαίθρου, της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας καθώς και στην ανταλλαγή εμπειριών που αποκτήθηκαν από την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER.
Στα πλαίσια του ΠΑΑ, προβλέπονται μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, για τη διασφάλιση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών
για τις επόμενες γενεές όπως επίσης και για την προώθηση της εκπαίδευσης, της πληροφόρησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

25

Η Ευρ. Επιτροπή έχει επίσης παρουσιάσει πρόταση Οδηγίας για την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν
στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζομένων. Οι γυναίκες σε όλη την Ευρώπη θα δικαιούνται μεγαλύτερης διάρκειας και καλύτερη άδεια μητρότητας, θα έχουν μεγαλύτερη προστασία από τον κίνδυνο απόλυσης καθώς και το δικαίωμα
επιστροφής στην ίδια ή σε ισοδύναμη θέση εργασίας μετά την άδεια μητρότητας ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται το δικαίωμα των γυναικών να ζητούν από τον εργοδότη τους ευέλικτες μορφές εργασίας μετά
το τέλος της άδειας μητρότητας, αν και ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να απορρίπτει τέτοιο αίτημα .
Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν
στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζομένων, COM(2008) 637 τελικό.
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Δράσεις του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα ολοκληρωμένης ανάπτυξης που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του πληθυσμού με συμπληρωματική εξωγεωργική απασχόληση. Μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο στηρίχθηκε η γυναικεία επιχειρηματικότητα με την ενίσχυση δράσεων με σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα.
Με το εφαρμοσμένο πρόγραμμα Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, το Υπουργείο ενημερώνει, πληροφορεί, προωθεί, στηρίζει και ενισχύει τις συλλογικές δραστηριότητες των γυναικών που ασχολούνται με αγροτικές δραστηριότητες, δηλαδή τους γυναικείους συνεταιρισμούς. Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 142 γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί με
δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους τομείς παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων,
οικοτεχνίας - χειροτεχνίας κι προσφορά υπηρεσιών αγροτουρισμού.
Με την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, προβλέπονται δράσεις-κλειδιά που επιδιώκουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών
στις αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση της εισόδου της γυναίκας στην αγορά εργασίας μέσα από πρωτοβουλίες στους τομείς του τουρισμού, της οικοτεχνίας και της παροχής ανέσεων
στις αγροτικές περιοχές σε συνδυασμό με την προβολή των παραδοσιακά παραγομένων προϊόντων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.
Ευνοϊκά μέτρα προβλέπονται επίσης στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΟΓΑ26*,το οποίο
θεσπίζει ισότιμα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών,
εφόσον απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, κοινωνικές παροχές και παροχές υγείας (επίδομα μητρότητας - κυοφορίας και λοχείας-, παροχές περιθάλψεως) και πλήρη βασική σύνταξη στις αγρότισσες που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις αλλά δεν ασφαλίστηκαν στον Κλάδο
Κύριας Ασφάλισης κάνοντας χρήση του δικαιώματος επιλογής με κοινή δήλωση, ως σύζυγοι
ασφαλισμένων. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής σε Προγράμματα Κοινωνικού
Τουρισμού, εκδρομικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών προγραμμάτων κλπ, και η παροχή
χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες και απαλλαγή της αγρότισσας
από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισμό για κάθε παιδί που
αποκτά πέραν του ενός, επί ένα έτος από τη γέννησή του. Το Υπουργείο Απασχόλησης, τον
Ιανουάριο 2008, άνοιξε τη συζήτηση για τη λήψη μέτρων, με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και την εφαρμογή της πραγματικής ισότητας ευκαιριών στην αγορά
εργασίας.
Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η Υπουργός εξέφρασε τη θέλησή της να αναλάβει δράσεις για την ενίσχυση της παραμονής των γυναικών σε ηλικίες πέραν των 50 - 55 ετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παίρνουν άδεια ανατροφής των παιδιών τους και για τη δυνατότητα να μπορούν να επιστρέφουν στην εργασία τους χωρίς δυσκολίες όταν το παιδί θα μπορεί
να φοιτά σε παιδικούς σταθμούς, κλπ.
26

http://www.oga.gr/
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Ζητήθηκε επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο να υπαχθούν οι αγρότισσες στα βαρέα και
ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Παράλληλα, μέτρα "ενδυνάμωσης του ρόλου και της θέσης της Ελληνίδας αγρότισσας
στο σύγχρονο αγροτικό γίγνεσθαι και της συμμετοχής της στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη",
ανακοίνωσε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Σεπτέμβριο 200827. *.
Στα πλαίσια της ενίσχυσης της αγροτικής ανάπτυξης, εφαρμόζονται πολιτικές ώστε να
αποφευχθεί η εκροή ικανού ανθρωπίνου δυναμικού και να καλυφθούν οι ευρύτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των αγροτισσών, κυρίως μέσω προγραμμάτων
ενημέρωσης, πληροφόρησης και κατάρτισης.
Προωθείται, επίσης, η καλύτερη δικτύωση των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών σήμερα λειτουργούν περίπου 140 αγροτικοί και οικοτεχνικοί γυναικείοι συνεταιρισμοί - και
σχετική πληροφόρηση για τις δράσεις τους.
ΙV) Διαπίστωση ελλείψεων
Παρά την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί για την ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις
αγροτικές περιοχές, υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης όπως η ενίσχυση κοινωνικής υποδομής υπέρ των αγροτισσών και ευρύτερα των κατοίκων των αγροτικών περιοχών, κυρίως
όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση, καθώς και τον πολιτισμό και η
υποστήριξη ολοκληρωμένων ενεργειών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, περιλαμβανομένης της απόκτησης γνώσης στη
διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στον αγροτικό τουρισμό, στις βιολογικές καλλιέργειες, στις νέες τεχνολογίες (π.χ. πρόσβαση στο Διαδίκτυο), στις νέες μορφές ενέργειας,
στους συνεταιρισμούς, στην αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού και στη δια βίου μάθηση.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Εν κατακλείδι, υπενθυμίζεται ότι η προσφάτως αναθεωρημένη ΚΑΠ28†δείχνει ενδιαφέρον για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους, ενώ παράλληλα δίνει στους αγρότες
την ελευθερία να παράγουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Η πλειοψηφία των μέτρων στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε συνδυασμό με την σταθερότητα εισοδήματος της οικογένειας στις αγροτικές περιοχές. Αγρότες και αγρότισσες πρόκειται να ενισχυθούν με την παροχή περισσότερων πόρων για προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον, την ποιότητα ή την καλή διαβίωση των ζώων, γεγονός που θα βελτιώσει τις συνθήκες ζωής και εργασίας των κατοίκων της υπαίθρου και θα καταστήσει ελκυστικότερη την ευρωπαϊκή περιφέρεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
27

http://www.agrotypos.gr/news/news_show.asp?AA=18902, Κοντός: Δημιουργία πλαισίου στήριξης
για την Ελληνίδα αγρότισσα, 2/9/2008, κατά την διάρκεια των εγκαινίων της 1ης Πανελλήνιας Έκθεσης
Παραδοσιακών Προϊόντων Γυναικείων Συνεταιρισμών
28
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/index_fr.htm
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Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, θεμέλια μιας νέας
αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα
Ν. Ευθυμιάδης1*
Όλοι μας είμαστε εξοικειωμένοι με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ως μη δάσκαλος, δεν θέλω να ξεκινήσω με τον ακριβή ορισμό των εννοιών αυτών, αλλά προτιμώ να αφήσω να προσδιοριστούν μέσα από την ροή της ομιλίας μου.
Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ΕΕ, είναι η περισσότερο εξαρτημένη Χώρα από τις εξαγωγές
αγροτικών προϊόντων και από τις πιο εξαρτημένες σε όλο τον κόσμο.
Στην Ελλάδα το ποσοστό των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κυμαίνεται μεταξύ 2025% του συνόλου των Εξαγωγών μας ενώ ο μέσος όρος για ολόκληρο τον κόσμο είναι 9%
και για την Δ. Ευρώπη (την περιοχή με την υψηλότερη αξία εξαγωγών αγροτικών προϊόντων
στον κόσμο) είναι 9,4% του συνόλου των εξαγωγών.
Όταν κάνουμε τον μακροπρόθεσμο (ή στρατηγικό όπως λέμε) σχεδιασμό στις επιχειρήσεις μας ή στην δουλειά μας γενικότερα, όλοι μας, συνήθως εύκολα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αν πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον και την προσπάθεια μας σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα από το εύρος των δραστηριοτήτων μας, τότε συνήθως καταλήγουμε στον τομέα εκείνο που έχουμε τις καλύτερες πιθανότητες να επιτύχουμε, ή εκείνο που ξέρουμε καλύτερα, ή μας απασχολεί περισσότερο, ή στον συνδυασμό τους.
Στα 20 περίπου χρόνια που συμμετέχω στα «κοινά» της Χώρας μας και κάθε φορά που
μου δίδεται η ευκαιρία μιας παρέμβασης ή ομιλίας σαν την σημερινή, ΔΕΝ έχω κουραστεί να
επισημαίνω ότι στην Ελλάδα η Αγροτική οικονομία προσφέρεται να αποτελέσει έναν τομέα
αιχμής για την Εθνική μας οικονομία. Αρκεί να υπάρξει βούληση (πολιτική και κοινωνική)
να σχεδιαστεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική επίτευξης αυτού του στόχου και να γίνουν
σοβαρές επενδύσεις στην Παιδεία και την Καινοτομία, με επιχειρηματικό (υπό την ευρεία
έννοια) πνεύμα.
Θα ξεκινήσω την ομιλία μου κάνοντας μια σύνοψη των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν ή που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν σε μια ενδεχόμενη, αλλά ευκταία, πρωτοβουλία για την ριζική αναβάθμιση της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας.
Η Αγροτική ανάπτυξη περνάει μέσα από την Ανταγωνιστικότητα, τον σεβασμό και την
σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και την αναγνώριση της σημασίας που αποδίδεται πλέον διεθνώς στα θέματα ποιότητας ζωής όλων των εμπλεκομένων στην Αγροτοδιατροφική αλυσίδα: από τον βασικό ερευνητή, τον αγρότη τον μεταποιητή, τον πάροχο υπηρεσιών, τον
έμπορο μέχρι τον τελικό καταναλωτή ή, με άλλες λέξεις, από το ερευνητικό εργαστήριο, το
χωράφι, τα γεωργικά εφόδια, το εργοστάσιο τυποποίησης, τις υπηρεσίες του Κράτους και των
Εμπόρων, το super market μέχρι την νοικοκυρά και τα παιδιά μας.
Η εμπειρία των τελευταίων 20 χρόνων έδειξε ότι η γεωργία που αποτελεί, απλά, προέ1
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κταση της συμβατικής δεν ανταποκρίνεται στο όραμα για το μέλλον της. Δεν αρκεί πλέον η
παραγωγικότητα. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την επίτευξη πολλαπλών
στόχων.
Έχουμε για τα καλά περάσει σε μια νέα κοινωνία, αυτή της γνώσης με ανθρωποκεντρική
θεώρηση, όπου κεντρικό ρόλο έχει πλέον η συνέργια, η συνδυασμένη δράση, η σύμπραξη
ΟΛΩΝ των συμμετεχόντων φορέων και ατόμων.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η «οικονομική» της Γεωργίας που βιώσαμε μέχρι πρόσφατα ήταν αποτυχημένη. Το όραμα πλέον είναι μια νέα «οικονομική» Γεωργία σε ισορροπία και πλήρη αρμονία με το συνολικό σύστημα, με το σύνολο των εμπλεκομένων στην αγροτική κοινωνία.
Χρειάζονται νέα πλαίσια ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, εκσυγχρονισμός της μεταποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων και αποκατάσταση
μιας ισορροπίας στην αγορά μεταξύ των προσφερόμενων και καταναλωμένων γεωργικών αγαθών.
Το μέλλον της Γεωργίας φαίνεται να ορίζεται από τις προοπτικές των εναλλακτικών μορφών γεωργίας και γενικότερα την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων.
Η σύγχρονη και η μελλοντική Γεωργία έχει στόχο έναν καινούργιο πολυ-λειτουργικό χαρακτήρα που θα αναπτύσσεται σε πιο σύνθετες αγροτικές κοινωνίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν και θα αναδεικνύουν πρόσθετα στοιχεία όπως της πολιτισμικής κληρονομιάς του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών παραδόσεων.
Τελικά η μελλοντική Γεωργία καλείται να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στον φιλόδοξο στόχο
της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής όλων των εμπλεκομένων, παραγωγών και καταναλωτών.
Πρέπει να σταματήσω εδώ και να σας πω ότι όλα όσα σας ανέφερα μέχρι τώρα αποτελούν στοιχεία και τοποθετήσεις που άντλησα από το εισαγωγικό σημείωμα των οργανωτών
του σημερινού Συνεδρίου που υπογράφει ο καθηγητής κ. Σιάρδος. Προσωπικά με βρίσκουν
απόλυτα σύμφωνο και εκτιμώ ότι το ίδιο ισχύει και για την μεγάλη πλειοψηφία όσων βρίσκονται σήμερα σ’ αυτή την αίθουσα.
Πρόθεση μου δεν είναι να «χαλάσω» αυτό το οραματικό κλίμα, αντίθετα υπόσχομαι να
επανέλθω σύντομα σ’ αυτό (μια που ταυτίζομαι μαζί του) αφού όμως πρώτα μου επιτρέψετε
να εμπλουτίσω την ομιλία μου με μερικά σημαντικά αλλά αρνητικά αυτή την φορά στοιχεία
από την μέχρι σήμερα πραγματικότητα στην Χώρα μας.
Κυρίες και Κύριοι,
Πιστεύω να συμφωνείτε ότι εδώ και πολλά χρόνια (πολύ παραπάνω από ότι επιτρέπουν οι
διεθνείς εξελίξεις) ΟΛΟΙ μιλάμε για: Ανταγωνιστικότητα – Εκπαίδευση – Έρευνα και Ανάπτυξη – Αειφόρο ανάπτυξη - Ποιότητα – Έρευνες αγορών – Σεβασμό στο περιβάλλον – Ομάδες παραγωγών – Υγιείς Συνεταιρισμούς και τόσα άλλα.
Τα ίδια αυτά χρόνια είμαστε ΟΛΟΙ μάρτυρες:
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• Μιας Ελλάδας «απούσας» από τις διεθνείς εξελίξεις στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία.
• Μιας Δημόσιας διοίκησης που σπατάλησε όλες σχεδόν τις δυνάμεις της στην «διαχείριση» των Κοινοτικών επιδοτήσεων.
• Ουσιαστικής έλλειψης μιας μεσο-μακροπρόθεσμης Κεντρικής Στρατηγικής για το
μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας και, αντ’ αυτής, μιας βραχυπρόθεσμης αντιμετώπισης
των τρεχόντων, κάθε φορά, μικρών ή μεγαλυτέρων κρίσεων.
• Μιας διάχυτης «καχυποψίας» μεταξύ Πολιτείας, Αγροτών, Μεταποιητών και του ευρύτερου Δικτύου της αγοράς.
Τα μέχρι πρόσφατα αποτελέσματα:
• Η υποβάθμιση της Κρατικής γεωργικής έρευνας, όχι τόσο γιατί μας λείπουν οι κατάλληλοι επιστήμονες, αλλά κυρίως γιατί δεν διατίθενται επαρκείς πόροι για την οργάνωση
και την στήριξή της.
• Το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα παραμένει στην πλειοψηφία του εγκλωβισμένο
στην πολιτική και τον συνδικαλισμό, μακριά από τις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.
• Οι πολύ-διαφημισμένες Διεπαγγελματικές οργανώσεις ανά κλάδο που αναγκάστηκε
(λόγω ΕΕ) να ιδρύσει η Πολιτεία λειτουργούν ελάχιστα και χωρίς την ενεργό συμμετοχή
όλων των εμπλεκομένων, κυρίως από τον Ιδιωτικό τομέα και τις Επιχειρήσεις.
• Δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί υποστήριξης των Ελληνικών προϊόντων
στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού.
• Τελικά ελάχιστα από τα Ελληνικά αγροτικά προϊόντα έχουν εξασφαλίσει δικό τους
όνομα στην διεθνή αγορά.
Κυρίες και Κύριοι,
Κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει το γνωστό ρητό «Όπως στρώσεις έτσι θα κοιμηθείς» για
να δώσει έστω και σταδιακά την θέση του στο άλλο προσφιλές ρητό ότι «Η Ελλάδα ποτέ δεν
πεθαίνει».
Πράγματι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να εξελίσσονται μερικά ενθαρρυντικά νέα σενάρια και ιδέες, κυρίως από τον Ιδιωτικό τομέα, που αφορούν:
• Ανάπτυξη υγιών και σύγχρονων ομάδων παραγωγών που βρίσκονται μακριά από την
πολιτική και εστιάζουν την δράση τους καθαρά στις απαιτήσεις της αγοράς.
• Συμφωνίες αγροτικών ομάδων με μεταποιητικές επιχειρήσεις για στοχευμένες δράσεις
στην πρωτογενή παραγωγή που προδιαγράφονται από τις νέες διατροφικές ανάγκες του
καταναλωτή (π.χ. Κριθάρι για Μπύρα – πατάτες για Tasty).
• Επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα σε αγροτικές επιχειρήσεις ή σε πρωτογενή παραγωγή νέας τεχνολογίας π.χ. υπερσύγχρονα Θερμοκήπια, Αρωματικά φυτά, Βιοκαύσιμα
κ.ά.
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• Εκσυγχρονισμό σημαντικών μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που εφαρμόζουν πρακτικές διεθνούς και επώνυμου marketing.
• Καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Ο.Π.Ε. και του Εμπορικού τμήματος του ΥΠΕΞ με ταυτόχρονη σύνδεση των Ελληνικών τροφίμων με τον Τουρισμό στην
Χώρα μας.
Κυρίες και Κύριοι,
Ίσως είναι πια καιρός να αναφωνήσουμε όλοι μαζί:
«Συλλυπητήρια στο παρελθόν της Ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής»
«Ζήτω η νέα Ελληνική Γεωργία», απόλυτα συνδεδεμένη με τον τελικό χρήστη ή τον τελικό καταναλωτή.
Μια νέα Ελληνική Γεωργία που έχει υποχρέωση να προσαρμοστεί στα νέα πλαίσια και τις
απαιτήσεις της παγκόσμιας διατροφικής πρόκλησης.
Χωρίς καμία αμφιβολία ή επιφύλαξη, αν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε προς
τους πολύ σωστούς στόχους και οράματα που έθεσε το φετινό σας Συνέδριο πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το «Μέλλον» της ελληνικής Γεωργίας περνάει μέσα από έναν μονόδρομο που
απαιτεί μια ριζική αναπροσαρμογή των στόχων του Ιδιωτικού αλλά κυρίως του Δημόσιου
τομέα:
• Ο Ιδιωτικός τομέας (άτομα, επιχειρήσεις και υγιείς Συνεταιρισμοί) καλούνται να αναλάβουν μόνοι τους σημαντικές πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού, μεθόδων marketing και
στοχευμένης πρωτογενούς παραγωγής και τυποποίησης που να ανταποκρίνονται στις
πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς σε παγκόσμια κλίμακα.
• Ο Δημόσιος τομέας (έρευνα, διοίκηση, εφαρμογές), απαλλαγμένες τώρα από το άγχος
+ πολιτικό κόστος μιας νέας ΚΑΠ που δεν βασίζεται στις επιδοτήσεις, καλείται ή, αν
προτιμάτε, πρέπει να πιεστεί ώστε να αναλάβει σύντομα πρωτοβουλίες κεντρικού σχεδιασμού και στρατηγικής για την ανάπτυξη μιας στοχευμένης νέας Ελληνικής Γεωργίας που
να αξιοποιεί τα δικά της (τα Ελληνικά) συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Κυρίες και Κύριοι,
Πιστεύω απόλυτα και υποστηρίζω την άποψη ότι το θεμέλιο, το κλειδί, για την επίτευξη
των στόχων μιας νέας αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα αποτελούν η Επιχειρηματικότητα
και η Καινοτομία σε κάθε επίπεδο. Επιχειρηματική αντίληψη και Καινοτομία σε κάθε βήμα
και στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης, τόσο από τον Ιδιωτικό όσο και (έστω και αν ηχεί παράξενα) από τον Δημόσιο τομέα.
Τα ποσοστά επιτυχίας του εγχειρήματος αυτού θα είναι ίσως μηδενικά αν δεν βασιστεί
στην συνεργασία και την συνέργια του Ιδιωτικού με τον Δημόσιο τομέα μέσα από την δικτύωση ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων, προσώπων, φορέων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων που εξυπηρετούν την λεγόμενη ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ήτοι έρευνα, αγρότες, βιομηχανία τυποποίησης, γεωργικές εισροές, εμπόριο, διανομή και κατανάλωση.
Η Βιομηχανική οικονομία αποτελεί πλέον παρελθόν. Η Νέα οικονομία βασίζεται στην
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Γνώση και τα Δίκτυα των ενδιαφερόμενων μερών.
Δύο είναι οι πολύ γνωστές Χώρες που αντιλήφθηκαν έγκαιρα την σύγχρονη και μελλοντική σημασία της αγροτικής οικονομίας και εφαρμόζουν υποδειγματικά μεθόδους επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε όλα τα στάδια και τους τομείς που την αφορούν: Το Ισραήλ
και η Ολλανδία. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ μόνον στην Ολλανδία για λόγους οικονομίας χρόνου αλλά και γιατί νομίζω ότι έχει περισσότερα να μας προσφέρει ως παράδειγμα
προς μίμηση.
Η Ολλανδία, είναι μία μικρή σχετικά Χώρα με αντίξοες καιρικές συνθήκες και μεγάλη ιδιομορφία στα καλλιεργούμενα εδάφη της. Παρά τις αντικειμενικές αυτές δυσκολίες η Ολλανδία αναπτύχθηκε ως μια από τις πιο προηγμένες αγροτικές οικονομίες του Κόσμου και
έχει ηγετική θέση στις εξαγωγές και διακίνηση γεωργικών προϊόντων και τεχνολογίας.
Θέλω να αναφέρω τρία μόνον νούμερα που είναι ενδεικτικά σε σχέση με τα επιχειρήματα
που συνθέτουν την σημερινή μου παρουσίαση:
α. Τα 2/3 της συνολικής αξίας της Ολλανδικής αγροτικής οικονομίας προέρχεται
από τις συναλλαγές Ολλανδικών επιχειρήσεων και γεωργικών συμβούλων εκτός
των συνόρων της Χώρας στο εξωτερικό από άκρη σε άκρη όλης της Γης.
β. Στην περίπτωση των Λαχανικών που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια το ποσοστό
των εξαγωγών ανέρχεται σε 93% της συνολικής παραγωγής στην Ολλανδία.
γ. Οι Ολλανδοί έχουν το μεγαλύτερο και πιο ανεπτυγμένο σύστημα διακίνησης (logistics) φρούτων και λαχανικών σε παγκόσμια κλίμακα, με τα 2/3 της αξίας τους
να παράγονται εκτός Ολλανδίας (μπανάνες, ανανάς και τροπικά φρούτα γενικότερα).
Βάση αλλά και η «σπονδυλική στήλη» του Ολλανδικού θαύματος αποτελούν το πνεύμα
της επιχειρηματικότητας και η καινοτομία που εφαρμόζουν από κοινού όλοι οι φορείς του
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που συνδέονται μεταξύ τους μέσα από καθημερινές πρακτικές
επικοινωνίας και βέβαια μέσα από την Παιδεία και την Κουλτούρα που απέκτησαν εδώ και
πολλά χρόνια.
Το Ολλανδικό Υπουργείο Γεωργίας εξ’ άλλου θεώρησε υποχρέωση του να προσδιορίσει
τον κρατικό Στρατηγικό σχεδιασμό, τις βασικές κατευθύνσεις, τις επιλογές, τους διεθνείς
στόχους του, αλλά και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει να λειτουργήσει υπεύθυνα και να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον Δημόσιο αλλά και τον Ιδιωτικό
τομέα.
Όλα αυτά και σε κάθε λεπτομέρεια τα έχει καταγράψει σε ειδικό έντυπο – βιβλίο του Υπουργείου το οποίο κοινοποίησε δεσμευτικά σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από το έτος 2000 και με χρονικό ορίζοντα 10ετίας μέχρι το 2010.
Για λόγους συντομίας θα αναφερθώ σε 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα Ολλανδικών
πρακτικών επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
Πρώτα από όλα, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Ολλανδίας περιλαμβάνουν
μαθήματα και ασχολούνται σοβαρά με κάθε μορφής τεχνολογικές εξελίξεις στην Γεωργία και
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δεν περιορίζονται στα δεδομένα της δικής τους Χώρας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο (για παράδειγμα) η πλούσια ενασχόληση τους σε θέματα Tropical Agriculture, εκπαιδεύοντας έτσι επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων που μπορούν να έχουν διεθνή καριέρα.
Πράγματι, Ολλανδοί σύμβουλοι, επιστήμονες, τεχνικοί αλλά και εκπαιδευμένοι αγρότες
βρίσκονται σχεδόν παντού σε όλο τον κόσμο και συμβάλλουν στην τοπική αγροτική οικονομία αλλά, ταυτόχρονα, στο Ολλανδικό εισόδημα.
Στην Αίγυπτο π.χ. η καλλιέργεια φράουλας δεν ξεπερνούσε πριν 10 χρόνια τους 600
tons/χρόνο. Η μετάκληση λιγοστών Ολλανδών συμβούλων αύξησε σύντομα τις αποδόσεις και
η Αίγυπτος παράγει σήμερα πάνω από 20.000 tons/χρόνο.
Το πιο αξιοσημείωτο και χαρακτηριστικό πάντως της Ολλανδικής αυτής παρέμβασης δεν
ήταν η αύξηση της παραγωγής της φράουλας αλλά το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των ποσοτήτων φράουλας από την Αίγυπτο, εμπορεύεται και διακινείται διεθνώς από Ολλανδικές
επιχειρήσεις που έσπευσαν, ως συνδεδεμένο δίκτυο, να αξιοποιήσουν το νέο αυτό παραγωγικό δυναμικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ολλανδία πολλοί κρατικοί φορείς όπως οι Γεωργικές εφαρμογές και ορισμένα Ιδρύματα εφαρμοσμένης έρευνας έχουν ιδιωτικοποιηθεί από τους ίδιους
τους μέχρι τότε εργαζομένους και είναι σήμερα διεθνείς σύμβουλοι γεωργικής τεχνολογίας.
Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, όπου πρωτοεμφανίζεται μια ομάδα Ολλανδών συμβούλων, να
εμφανίζονται σύντομα πολλές άλλες Ολλανδικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν μονάδες
μεταποίησης, Θερμοκήπια, συστήματα άρδευσης κλπ. ενώ φροντίζουν να ενδυναμώσουν την
Ολλανδική κυριαρχία στην διεθνή εμπορία και διακίνηση των τελικών αγροτικών προϊόντων
της τοπικής παραγωγής.
Κυρίες και Κύριοι,
Αναφέρθηκα στο Ολλανδικό παράδειγμα για να τονίσω την εκτίμησή μου ότι είναι ίσως
καιρός να αντιμετωπίσουμε την ανάπτυξη και της Ελληνικής Αγροτικής Οικονομίας με ένα
παρόμοιο τρόπο και βασικούς νέους άξονες την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Αν
επιθυμούμε, και νομίζω ότι πρέπει, μια αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και ουσιαστική στήριξη
του Ελληνικού Αγροτικού εισοδήματος, είμαστε υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουμε ριζικά τις
πολιτικές που εφαρμόζουμε μέχρι σήμερα και να αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα σφαιρικά και
κυρίως διακλαδικά.
Η Ελλάδα είναι μια πολύ τυχερή Χώρα, προικισμένη με ιδιαίτερα ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες που μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της γεωργικής τεχνολογίας και γενικότερα της αγροτικής οικονομίας με όρια, αυτή την φορά, την παγκόσμια
αγορά, χωρίς αυτό να σημαίνει υποβάθμιση της εγχώριας αγοράς η οποία παρουσιάζει εξίσου
μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους Οργανωτές του Συνεδρίου ότι η Ελληνική αγροτική οικονομία μπορεί και πρέπει να έχει πολλαπλούς στόχους που να περιλαμβάνουν τον αγροτουρισμό, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις Ελληνικές παραδόσεις.
Αυτοί όμως οι ίδιοι στόχοι θα μεγιστοποιηθούν από μια Ελληνική ανάπτυξη εκτός Ελλάδος σε διεθνές επίπεδο αντικαθιστώντας το απλό Made in Greece στο πιο αξιόπιστο Very
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Well Made in Greece.
Το Very Well Made in Greece στους τομείς της Αγροτικής οικονομίας δεν επιτυγχάνεται
χωρίς δυσκολίες, χωρίς ριζικές αλλαγές και σίγουρα χωρίς πολιτικό κόστος όσων επιχειρήσουν μια τέτοια «κατάκτηση».
• Απαιτούνται αλλαγές στην Ανώτατη Παιδεία και την Γεωργική Έρευνα.
• Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψιν τους τις
πραγματικές απαιτήσεις των καταναλωτών και της αγοράς: τι παράγουμε και γιατί το παράγουμε, Πιο είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα ; Ποιος και γιατί θα το αγοράσει
και ποιος θα το καταναλώσει.
• Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις αγροτικών εφοδίων, υπηρεσιών και εμπορίας οι
οποίες μαζί με την ανταγωνιστικότητα που πρέπει να διασφαλίσουν, θα πρέπει να αναπτύξουν και νοοτροπία της Κοινωνικής τους ευθύνης.
• Απαιτείται ένα Κράτος με πολιτική βούληση και μια εκπαιδευμένη Δημόσια Διοίκηση
που από κοινού μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο ενός κεντρικού προγραμματισμού και
Στρατηγικού σχεδιασμού των βασικών επιλογών στις οποίες θα πρέπει να βασίζεται η
Ελληνική αγροτική οικονομία, σε έναν ορίζοντα μιας τουλάχιστον 10ετίας.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κυρίες και Κύριοι,
Επειδή οι τελευταίες αυτές επισημάνσεις μου είναι πράγματι γενικές και ίσως χαρακτηριστούν ως θεωρητικές θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου με κάποιες (έστω και λίγες) συγκεκριμένες επί μέρους ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που ΟΛΕΣ τους έχουν στόχο την προώθηση μιας επιχειρηματικής αντίληψης και της καινοτομίας που πιστεύω ότι μπορούν να επηρεάσουν θετικά
την ανάπτυξη μιας νέας αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα:
1. Αναβάθμιση και μερική ιδιωτικοποίηση του ΕΘΙΑΓΕ ώστε να λειτουργήσει ως
ανεξάρτητος οργανισμός Γεωργικής έρευνας με ταυτόχρονη ενίσχυση των διαδικασιών και θεσμών για συνεργασία του ΕΘΙΑΓΕ με την Ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
2. Ουσιαστική ενίσχυση των ερευνητικών Ινστιτούτων Αγροτικής Βιοτεχνολογίας
που λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη και την Κρήτη και επικέντρωση στην συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις και την Αγροτική Βιομηχανία.
3. Μετατροπή των σημερινών «Γεωργικών Εφαρμογών» σε ανεξάρτητη Υπηρεσία παροχής Υπηρεσιών στον Αγρότη και την Αγροτο-Βιομηχανία για τις όποιες (υπηρεσίες) θα αμείβονται ξεχωριστά. Σταδιακή ιδιωτικοποίηση με βασικούς μετόχους τους ίδιους τους εργαζόμενους.
4. Ταχύτατη και ουσιαστική θεσμοθέτηση του ρόλου των Διεπαγγελματικών οργανώσεων με σημαντική συμμετοχή φορέων της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
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5. Δημιουργία και ενίσχυση ειδικών Οργανισμών που έχουν στόχο την προώθηση
και την τοποθέτηση των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων (φρέσκων και μεταποιημένων) στην Διεθνή αγορά κατά το πρότυπο της Ολλανδίας, Γερμανίας και
της Γαλλίας, π.χ. Αγροεξαγωγές.
6. Ενίσχυση υποδομών AGRO-LOGISTICS και ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με Διεθνή εμβέλεια.
Όλες οι παραπάνω προτάσεις δημιουργούν συνθήκες καλλιέργειας Επιχειρηματικού κλίματος και αυξάνουν τις δυνατότητες καινοτομίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ή άτομα.
Η Ελλάδα μπορεί σήμερα να βρίσκεται, όπως ανέφερα στην αρχή, σε χαμηλό σημείο επιδόσεων της αγροτικής της οικονομίας, έχει όμως πιστεύω μεγάλες προοπτικές αναβάθμισης
που στηρίζονται στης εδαφο-κλιματικές συνθήκες της Χώρας μας και την βούληση ΟΛΩΝ
των εμπλεκομένων στην σύγχρονη διατροφική αλυσίδα.
Όλοι όσοι εργαζόμαστε και ενδιαφερόμαστε για την ουσιαστική ανάπτυξη και αναβάθμιση της Ελληνικής Γεωργίας, προσβλέπουμε σε ένα Δίκτυο συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που θα το
χαρακτηρίζει η Επιχειρηματική αντίληψη και η Καινοτομία μαζί με την Διαφάνεια και την
Υπευθυνότητα, έτσι ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να πετύχουμε αυτό που μας αξίζει: ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ με Διεθνείς ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.
Η Ελληνική αγροτική οικονομία μπορεί να γίνει ΠΡΩΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Μεταρρυθμίσεις, αναθεωρήσεις, επιπτώσεις και προσαρμογές)
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Εμπειρική εκτίμηση συνάρτησης προσφοράς πρόβειου
κρέατος στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ
Α. Ρεζίτης1 και Κ. Σταυρόπουλος2
Περίληψη
Η παρούσα μελέτη εξετάζει την συνάρτηση προσφοράς της ελληνικής αγοράς πρόβειου κρέατος λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) κατά την
περίοδο 1993-2005. Μια διαδικασία GARCH χρησιμοποιείται για να υπολογίσει τις αναμενόμενες τιμές και την μεταβλητότητα των τιμών, ενώ οι εξισώσεις προσφοράς και τιμών υπολογίζονται ταυτόχρονα. Διάφορα συμμετρικά, ασυμμετρικά και μη γραμμικά μοντέλα
GARCH υπολογίζονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι μεταξύ των κατ' εκτίμηση μοντέλων GARCH το εκθετικό μοντέλο GARCH
(EGARCH) φαίνεται να περιγράφει καλύτερα την μεταβλητότητα τιμών του παραγωγού, η
οποία βρέθηκε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου της συνάρτησης προσφοράς
του πρόβειου κρέατος. Επιπλέον, τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν θετική επίδραση της
επιδότησης που λαμβάνουν οι παραγωγοί καθώς επίσης ότι η αλλαγή του καθεστώτος επιδότησης μετά από το 2006 έχει αρνητικά αποτελέσματα στο επίπεδο παραγωγής πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα.
Λέξεις-κλειδιά: Συνάρτηση προσφοράς, πρόβειο κρέας, ΚΑΠ, μοντέλα GARCH

Abstract
This paper investigates the supply response of the Greek sheepmeat market and examines the
effects of the Common Agricultural Policy (CAP) reforms in the Greek sheepmeat industry
during the period 1993-2005. A GARCH process is used to estimate expected price and price
volatility, while price and supply equations are estimated jointly. In addition to the standard
GARCH model, several different symmetric, asymmetric and nonlinear GARCH models are
estimated. The empirical results indicate that among the estimated GARCH models the Exponential GARCH (EGARCH) model seems to describe better producers’ price volatility which
was found to be an important risk factor of the supply response function of the Greek sheepmeat market. Furthermore, the empirical findings confirm the positive effect of the annual
premium paid by EU to sheepmeat producers and indicate that the recent CAP reform will
have a negative effect in the Greek sheepmeat production.
Key-words: Supply response, sheepmeat CAP, GARCH models
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Εισαγωγή
Η προβατοτροφία είναι ένας από τους σημαντικότερους και παραδοσιακούς τομείς της
Ελληνικής ζωικής παραγωγής με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τις λιγότερο οικονομικά ευνοημένες και ορεινές περιοχές της χώρας. Χαρακτηρίζεται κυρίως από μικρές εκμεταλλεύσεις, αν
και κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ο αριθμός μικρού και μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεων μειώθηκε ενώ τα μεγάλα οργανωμένα αγροκτήματα (με σταβλισμένη παραγωγή, γενετικά βελτιωμένα ζώα και σύγχρονη τεχνολογία) αυξήθηκαν. Παρά αυτόν τον μετασχηματισμό προς μεγαλύτερα αγροκτήματα, ο τομέας της προβατοτροφίας αποτελείται ακόμα από έναν μεγάλο αριθμό μικρών παραγωγών χωρίς σημαντική δύναμη αγοράς, ενώ οι
χονδρέμποροι διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα προσφοράς πρόβειου κρέατος. Η αγορά πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί σχεδόν αυτάρκης
δεδομένου ότι η εσωτερική παραγωγή το 2005 ικανοποίησε περίπου το 88% της εγχώριας
ζήτησης και συνέβαλε περίπου 17% στην συνολική παραγωγή κρέατος στη χώρα. Η Ελλάδα
είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πρόβειου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ). Η ΕΕ είναι
ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός διεθνώς με μια αυτάρκεια περίπου 79% το 2004. Μετά
από την εφαρμογή των Γενικών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GATT), το πρόβειο κρέας εισάγεται στην ΕΕ κάτω από μια ετήσια δασμολογική ποσόστωση που παρέχει στους παραγωγούς της ΕΕ έναν καλό βαθμό προστασίας από τις φτηνότερες εισαγωγές. Επιπλέον, η
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) θέτει ένα κοινό καθεστώς για την παραγωγή πρόβειου κρέατος στις χώρες της ΕΕ προκειμένου να υποστηριχθούν οι τιμές και μέσω αυτών το εισόδημα
των κτηνοτρόφων3.
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να εκτιμήσει τη συνάρτηση προσφοράς πρόβειου κρέατος λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις ΚΑΠ και να παράσχει έτσι τις χρήσιμες πληροφορίες στους φορείς χάραξης πολιτικής και τους παραγωγούς Διάφορες παράμετροι όπως η τιμή πρόβειου κρέατος και το κόστος των ζωοτροφών χρησιμοποιούνται για να
προσδιορίσουν την κατάλληλη συνάρτηση προσφοράς και να περιγράψουν τον κίνδυνο (risk)
των παραγωγών. Πρέπει να αναφερθεί ότι ένα χαρακτηριστικό στην προβατοτροφία είναι ότι
τα εκτρεφόμενα ζώα αποτελούν ταυτόχρονα καταναλωτικό και κεφαλαιουχικό αγαθό. Δηλαδή εάν αυξηθεί η τιμή του πρόβειου κρέατος και οι παραγωγοί αναμένουν ότι αυτή η αύξηση
είναι μόνιμη, μπορούν να αποφασίσουν να διατηρήσουν έναν μεγαλύτερο από το μέσο αριθμό νεαρών θηλυκών και να τα προσθέσουν στο κοπάδι προκειμένου να αυξηθεί η μελλοντική
παραγωγή πρόβειου κρέατος αντί να τα σφάξουν στο παρόν. Κατά συνέπεια, βραχυπρόθε3

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993-2002, προσδιοριζόταν μια ετήσια τιμή βάσης και η
διαφορά μεταξύ αυτής της τιμή βάσης και της πραγματικής μέσης τιμής αγοράς της ΕΕ αποτελούσε τη
βάση γιατί τον υπολογισμό του ύψους της επιδότησης στους παραγωγούς με ένα όριο στον αριθμό επιλέξιμων ζώων σε κάθε κράτος μέλος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2003-2005, καθορίστηκε ένα σταθερό ετήσιο ποσό επιδότησης ανά ζώο με ένα συμπληρωματικό ποσό να δίνεται στους παραγωγούς που
βρισκόταν σε χαρακτηρισμένες ως «λιγότερο ευνοημένες περιοχές». Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2003, (τίθεται σε εφαρμογή την περίοδο 2006-2013) περιλαμβάνει την πληρωμή
ενός ποσού επιδότησης στους παραγωγούς σύμφωνα με την ιστορική παραγωγή των ετών 2000-2002 την
οποία εισπράττουν χωρίς την ανάγκη να παράγουν πια (αποσύνδεση επιδότησης από την παραγωγή)
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σμα, είναι δυνατό να παρατηρηθεί μια αρνητική ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή.
Ένα γεγονός που πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη κατά τη διερεύνηση της συνάρτησης
προσφοράς πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα είναι ότι τα πρόβατα χρησιμοποιούνται συνήθως
και για το κρέας αλλά και για την παραγωγή γάλακτος. Το πρόβειο γάλα είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν δεδομένου ότι η Ελλάδα παράγει περίπου 33% της συνολικής παραγωγής γάλακτος προβάτων και αιγών της ΕΕ και στο μεγαλύτερο μέρος των εκμεταλλεύσεων παράγεται ταυτόχρονα κρέας και γάλα. Σε αυτήν την περίπτωση το γάλα και το κρέας είναι ανταγωνιστικά προϊόντα. Μια υψηλή τιμή πρόβειου γάλακτος μπορεί να έχει μια αρνητική επίπτωση
στην ποσότητα προσφερόμενου κρέατος κυρίως επειδή οι παραγωγοί μπορούν να αποφασίσουν να οδηγήσουν προς σφαγή τα αρνιά γρηγορότερα και σε χαμηλότερο βάρος προκειμένου να συλλεχθεί και να πωληθεί το γάλα που παράγεται από τα θηλυκά. Επίσης, εάν οι παραγωγοί θεωρήσουν ότι η τιμή γάλακτος θα συνεχίσει να μένει υψηλή στο μέλλον πιθανώς να
αποφασίσουν να μην θανατώσουν μερικά νέα θηλυκά και να τα χρησιμοποιήσουν για να αυξήσουν το μέγεθος της εκμετάλλευσης αυξάνοντας έτσι τη μελλοντική παραγωγή γάλακτος.
Στην εργασία αυτή δίνεται επίσης έμφαση στην χρησιμοποίηση της αναμενόμενης μεταβλητότητας των τιμών (price volatility) του πρόβειου κρέατος ως παράγοντα κινδύνου στην
συνάρτηση προσφοράς. Η μεταβλητότητα των τιμών αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου ειδικά στα αγροτικά προϊόντα. Οι αγροτικές τιμές τείνουν να παρουσιάζουν
αυξημένη μεταβλητότητα λόγω της ανελαστικής ζήτησης, του μεγάλου βαθμού αβεβαιότητας
στην παραγωγή (Just 1974, Holt and Aradhyula 1990, 1998) καθώς και διότι πολλά αγροτικά
προϊόντα, όπως τα προϊόντα φρέσκου κρέατος, έχουν μεγάλο βαθμό φθαρτότητας και δεν
μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλα διαστήματα. Μια αύξηση της μεταβλητότητας των τιμών προκαλεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τις μελλοντικές τιμές, γεγονός που μπορεί να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία των παραγωγών λόγω και της απουσίας μηχανισμών
αντιστάθμισης του κινδύνου. Τέλος, ερευνάται ο αντίκτυπος της ΚΑΠ στην συνάρτησης προσφοράς πρόβειου κρέατος. Εξετάζεται η επίδραση στην παραγόμενη ποσότητα του ετήσιου
ποσού της επιδότησης που λαμβάνουν οι παραγωγοί, και επιπλέον οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ λαμβάνονται υπόψη, όπως, η αλλαγή από ένα μεταβαλλόμενο σε ένα σταθερό
ποσό επιδότησης το έτος 2002, καθώς, και η αποσύνδεση μεταξύ επιδότησης και παραγωγής
που αποφασίστηκε το έτος 2003 για να αρχίσει να εφαρμόζεται το έτος 2006.
Σε αυτή την εργασία υιοθετείται η μεθοδολογία των γενικευμένων αυτοπαλίνδρομων υπό
συνθήκη ετεροσκεδαστικών μοντέλων GARCH (Generalized Autoregressive Conditional
Heteroskedasticity) για να περιγραφεί η συμπεριφορά της αναμενόμενης τιμής και της μεταβλητότητας της τιμής στην αγορά πρόβειου κρέατος. Η μεθοδολογία αυτή προτάθηκε από
τον Bollerslev (1986), είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην χρηματοοικονομική ανάλυση κινδύνου, και έχει αποδειχθεί η πιο κατάλληλη για να αξιολογήσει την επίδραση της μεταβλητότητας της τιμής σε μια συνάρτησης προσφοράς. Επίσης χρησιμοποιείται η μέθοδος εκτίμησης
FIML (Full Information Maximum Likelihood) για τον ταυτόχρονο υπολογισμό των παραμέτρων της συνάρτησης προσφοράς και των παραμέτρων του μοντέλου GARCH (Holt και
Aradhyula 1990).
Από την εισαγωγή του μοντέλου GARCH από τον Bollerslev (1986), η βιβλιογραφία επεΠρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
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κτείνεται συνεχώς με την εισαγωγή εξειδικευμένων μοντέλων GARCH. Στη μελέτη αυτή μεγάλη σημασία δίνεται στον υπολογισμό και τη δοκιμή των διαφορετικών τύπων συμμετρικών, ασυμμετρικών και μη γραμμικών μοντέλων GARCH προκειμένου να εκτιμηθούν με τον
βέλτιστο δυνατό τρόπο η προσδοκώμενη τιμή και η μεταβλητότητά της. Έμφαση δίνεται στα
ασυμμετρικά μοντέλα GARCH προκειμένου να ερευνηθεί η ύπαρξη πιθανής ασυμμετρίας
στη συμπεριφορά της μεταβλητότητας των τιμών στην αγορά πρόβειου κρέατος που είναι
μέχρι τώρα άγνωστη. Ασυμμετρική μεταβλητότητα σημαίνει ότι διαφορετική μεταβλητότητα
καταγράφεται στην περίπτωση μιας πτώσης στις τιμές από ότι σε μια περίπτωση αύξησης
στις τιμές κατά το ίδιο ποσό. Η πιθανή ύπαρξη της ασυμμετρίας στην μεταβλητότητα των τιμών του παραγωγού μπορεί να δώσει τις χρήσιμες πληροφορίες για τη δομή αγοράς και την
πιθανή δύναμη αγοράς. Η υπόθεση της ασυμμετρικής μεταβλητότητα των τιμών ερευνήθηκε
αναλυτικά από Engle και Ng (1993) και Zheng, Kinnucan και Thompson (2006) στην αγορά
τροφίμων των ΗΠΑ και από Rezitis και Stavropoulos (2007) για την ελληνική πτηνοτροφία.

Μεθοδολογία
Μια εμπειρική περιγραφή τη συνάρτησης προσφοράς πρόβειου κρέατος μπορεί να περιγράφει ως:
y = a +a P + a h +a x +ε
e

t

0

(1)

'

t

1

t

2

3

1t

1t
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Κατόπιν η GARCH (p, q) διαδικασία χρησιμοποιείται για να παραγάγει τις μεταβλητές
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Το μοντέλο GARCH αναπτύχθηκε από τον Bollerslev (1986) και σύμφωνα με αυτό η μεταβλητότητα h ορίζεται όπως περιγράφει η εξίσωση (3) η οποία ονομάζεται υπό συνθήκη
t

εξίσωση διακύμανσης GARCH. Σύμφωνα με την εξίσωση (3) η μεταβλητότητα είναι μια
γραμμική συνάρτηση των τετραγώνων των σφαλμάτων ε με q χρονικές υστερήσεις και των
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διακυμάνσεων υπό συνθήκη με p χρονικές υστερήσεις.
Οι εκτιμήσεις P και h που παράγονται από το μοντέλο GARCH θα μπορούσαν να χρηe

t

t

σιμοποιηθούν άμεσα για την εκτίμηση της συνάρτησης προσφοράς (1). Η χρησιμοποίηση
όμως των εκτιμήσεων μιας διαδικασίας παλινδρόμησης όπως είναι το μοντέλο GARCH ως
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παράγοντες στην εκτίμηση της εξίσωσης (1) μπορεί να οδηγήσει σε μη αξιόπιστες εκτιμήσεις
των παραμέτρων (Pagan 1984). Το πρόβλημα μπορεί να αποφευχθεί με την ταυτόχρονη εκτίμηση του μοντέλου GARCH αποτελούμενου από τις εξισώσεις (2) και (3) και της συνάρτησης προσφοράς (1) με την χρήση της μεθόδου FIML (Pagan and Ullah 1988). Πιο συγκεκριμένα οι όροι ε και ε των εξισώσεων (1) και (2) αντίστοιχα κατανέμονται από κοινού ως
1t

2t

εξής:

ε
σ ⎤⎤
ε = ⎡⎢ ⎤⎥ ~ N ⎡⎢ ⎡00⎤, ⎡σ
⎣ε ⎦
⎣ ⎢⎣ ⎥⎦ ⎢⎣σ h ⎥⎦ ⎥⎦
1t

11

2t

12

12

t

t

όπου σ και σ είναι σταθερές. Υποθέτοντας κανονικότητα και ορίζοντας το Σ ως την μήτρα
11

t

12

διακύμανσης-συνδιακύμανσης, η συνάρτηση μέγιστη πιθανοφάνειας του παραπάνω συστήματος μπορεί να περιγράφει ως:

L (Θ ) = − log Σ − ε ′Σ ε

(4)

−1

T

t

t

t

t

′
όπου Σ = σ h − σ = φ και ε Σ ε = [ε h − 2ε ε σ + ε σ ]φ .
2

11

t

t

−1

t

12

2

t

t

1t

2

t

1t

2t

12

−1

2t

11

Το μοντέλο GARCH υποθέτει ότι ο όρος σφάλματος ε ακολουθεί την Gaussian κατανοt

μή, αλλά στην πράξη τα σφάλματα συχνά εμφανίζουν μεγάλη κύρτωση. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιείται μια quasimaximum συνάρτηση πιθανοφάνειας που προτάθηκε από τους Bollerslev και Wooldridge (1992). Ο αλγόριθμος BFGS των
Broyden, Fletcher, Goldfarb και Shanno χρησιμοποιείται έπειτα για την εκτίμηση των παραμέτρου της εξίσωσης (4).
Αν και το απλό μοντέλο GARCH έχει βρεθεί ότι προσφέρει ικανοποιητική εκτίμηση της
μεταβλητότητας, η βιβλιογραφία προσφέρει πολλές εναλλακτικές εξειδικεύσεις. Μια πολύ
σημαντική μορφή εξειδίκευσης του μοντέλου έχει να κάνει με την ασυμμετρία. Ασύμμετρη
επίδραση παρατηρείται όταν καταγράφεται διαφορετική μεταβλητότητα στην περίπτωση μιας
πτώσης στην τιμή απ' ότι στην περίπτωση μιας αύξησης (δηλ. σε περιπτώσεις κακών και καλών ειδήσεων). Ένα χαρακτηριστικό ασυμμετρικό μοντέλο GARCH είναι το μη γραμμικό
ασυμμετρικό GARCH (ΝΑGARCH) που αναπτύχθηκε από τους Engle και Ng (1993). Οι εξισώσεις (2) και (3) του συστήματος που παρουσιάζεται ανωτέρω περιγράφεται ως εξής:
n

P = c + ∑c P +ε
t

0

i

i =1

t −i

t

ε | Ω ~ N (0, h )

,

t

q

t −1

(5)

t

p

h = b + ∑ b (ε + b h ) + ∑ b h
t

0

i =1

2

1i

t −i

3

t−i

i =1

2i

όπου b > 0 , b > 0 i = 1,..., q , b ≥ 0 i = 1,..., p and
0

20

2i

(6)

t −i

∑b

1i

+ ∑b < 1.
2i

Το μοντέλο αυτό προσδιορίζει τη μεταβλητότητα ως μια μη γραμμική συνάρτηση όπου
εφόσον b ≠ 0 υπάρχει ασυμμετρία. Εάν το b είναι θετικό, τότε μια θετική διαταραχή στην
3

3

τιμή προκαλεί περισσότερη μεταβλητότητα από μια αρνητική διαταραχή του ίδιου μεγέθους.
Εκτός από το NAGARCH μοντέλο, οι εξισώσεις (2) και (3) του συστήματος που περιγράφεται ανωτέρω τροποποιηθήκαν κατάλληλα για την εκτίμηση εννέα διαφορετικών συμμετρικών και ασυμμετρικών μοντέλων GARCH προκειμένου να ανιχνευθεί ποιο μοντέλο
GARCH ταιριάζει καλύτερα στην εκτίμηση του συστήματος. Ειδικότερα, τα δέκα μοντέλα
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GARCH που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την μελέτη είναι: Γραμμικό συμμετρικό GARCH
(NGARCH) που αναπτύχθηκε από τους Engle και Bollerslev (1986), GARCH στο μέσο όρο
(MGARCH) που αναπτύχθηκε από τους Engle, Lilien, και Robins (1987), ασυμμετρικό
GARCH (AGARCH) που αναπτύχθηκε από τον Engle (1990), μη γραμμικό ασυμμετρικό
GARCH (NAGARCH), τετραγωνικό ασυμμετρικό GARCH (QGARCH) που αναπτύχθηκε
από τον Sentana, (1995), TS - συμμετρικό μοντέλο GARCH που αναπτύχθηκε από τους
Τaylor και Schwert (1989), GJR GARCH που αναπτύχθηκε από τους Glosten, Jagannathan
και Runkle (1993), μη γραμμικό ασυμμετρικό VGARCH αναπτύχθηκε από τους Engle και το
Ng (1993) και το εκθετικό ασυμμετρικό GARCH (EGARCH) που αναπτύχθηκε από τον
Nelson (1991).

Εξειδίκευση Υποδείγματος
Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε αυτή την εργασία είναι μηνιαίες χρονολογικές σειρές για την περίοδο 1/1/1993 έως 1/12/2005. Ειδικότερα, οι ποσότητες πρόβειου
κρέατος και οι επιδοτήσεις που πληρώνονται στους παραγωγούς έχουν χορηγηθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μετασχηματίζονται σε έναν δείκτη ποσότητας πρόβειου κρέατος και έναν δείκτη επιδότησης αντίστοιχα. Ο δείκτης τιμών
παραγωγού πρόβειου κρέατος, ο δείκτης τιμών παραγωγού πρόβειου γάλακτος, ο δείκτης τιμών ζωοτροφών και ο δείκτης τιμών κτηνιατρικών φαρμάκων έχουν χορηγηθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. Όλες οι μεταβλητές μετασχηματίζονται σε λογαρίθμους
και αποπληθωρίζονται με βάση τον δείκτης τιμών κατανάλωση (1993=100).
Η συνάρτησης προσφοράς πρόβειου κρέατος μπορεί να περιγράφει ως:
12

QLP = ∑ a D + a TR + a PPL + a PCV + a PLF + a VMED + a PLM
+ a QLP + a QLP + a PR + a SD + a ( SD × PR ) + ε
t

i =1

e

i

19

it

13

t −1

t

14

20

t −12

t

15

21

t −12

16

22

t −7

23

t −7

17

18

t −12

(7)

t

1t

όπου η μεταβλητή QLP αντιπροσωπεύει την παραγόμενη ποσότητα πρόβειου κρέατος στην
t

περίοδο t. Η μηνιαία ψευδομεταβλητή D χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει την μηνιαία εποit

χικότητα της παραγωγής καθώς η παραγωγή του πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα είναι πάντα
υψηλή την άνοιξη λόγω της συνήθειας της κατανάλωσης πρόβειου κρέατος κατά τη διάρκεια
του Πάσχα. Η τάση (TR) χρησιμοποιείται για να συλλάβει την τεχνολογική αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής. Η προσδοκώμενη τιμή παραγωγού του πρόβειου κρέατος PPL και η
e
t

προσδοκώμενη μεταβλητότητα της τιμής PCV θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες της προt

σφοράς και έτσι συμπεριλαμβάνονται στην συνάρτηση. Επίσης χρησιμοποιούνται οι τιμές
δύο σημαντικών συντελεστών κόστους. Η τιμή των ζωοτροφών PLF , η οποία είναι ο σημαt −7

ντικότερος παράγοντας κόστους και η τιμή των κτηνιατρικών φαρμάκων VMED , η οποία
t −7

είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας κόστους επειδή οι παραγωγοί προσπαθούν να αποφύγουν απώλειες λόγω ασθενειών. Οι μεταβλητές αυτές χρησιμοποιούνται με χρονική υστέρηση 7 μηνών λόγω του βιολογικού κύκλου της παραγωγής προβάτων που στην Ελλάδα είναι
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περίπου 200 ημέρες.4 Μια επίσης σημαντική μεταβλητή της συνάρτησης προσφοράς είναι η
τιμή του πρόβειου γάλακτος, PLM , καθώς αντιπροσωπεύει ένα είδος κόστους ευκαιρίας για
t

το πρόβειο κρέας όπως αναλύθηκε στην εισαγωγή του παρόντος άρθρου. Επιπλέον, επειδή η
παραγωγή χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί στο επιθυμητό επίπεδο, η μεταβλητή
QBP χρησιμοποιείται με 1 και 12 χρονικές υστερήσεις, δηλ. ι = 1 και 12.
t −i

Τέλος τρεις μεταβλητές χρησιμοποιούνται για να συλλάβουν την επίδραση της ΚΑΠ στην
αγορά πρόβειου κρέατος. Αρχικά, συμπεριλαμβάνεται το ποσό της επιδότησης με χρονική
υστέρηση 12 μηνών ( PR ) καθώς οι παραγωγοί γίνονται ενήμεροι για το ετήσιο ποσό της
t − 12

επιδότησης που πληρώνονται στο τέλος κάθε έτους. Κατά συνέπεια, διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους για το ποσό της επιδότησης που λαμβάνουν κάθε έτος βασισμένοι στο το ποσό
της επιδότησης που εισπράττουν το προηγούμενο έτος. Επίσης χρησιμοποιείται, μια ψευδομεταβλητή ( SD ) για την περίοδο από την 1/1/2003 έως την 1/12/2005 για να αξιολογήσει την
επίδραση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ σχετικά με την αποσύνδεση της επιδότησης από την
παραγόμενη ποσότητα που αποφασίστηκε το 2003 για να πραγματοποιηθεί από το 2006 ως το
2013. Η ψευδομεταβλητή χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει εάν η γνώση αυτής της επικείμενης αλλαγής από τους κτηνοτρόφους έχει επιπτώσεις στη συνάρτηση προσφοράς. Τέλος,
συμπεριλαμβάνεται και η μεταβλητή αλληλεπίδρασης, PR × SD , η οποία κατασκευάζεται
t − 12

με τον πολλαπλασιασμό του ποσού της επιδότησης ( PR ) με την ψευδομεταβλητή SD και
t − 12

χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την επίδραση της αλλαγής από ένα μεταβαλλόμενο σε
ένα σταθερό ποσό επιδότησης κατά τη διάρκεια της περιόδου 1/2003 έως 12/2005, όπως έχει
αναφερθεί στην υποσημείωση 1 του παρόντος άρθρου.
Η συνάρτησης που περιγράφει την προσδοκώμενη τιμή πρόβειου κρέατος μπορεί να περιγράφει ως:
12

PPL = c + ∑ c PPL + c TR + ε
t

0

i =1

t −i

i

13

2t

(8)

όπου PPL είναι η πραγματική τιμή παραγωγού του πρόβειου κρέατος στην περίοδο t, το TR ο
t

συντελεστής τάσης και PPL είναι η πραγματική τιμή παραγωγού του πρόβειου κρέατος την
t −i

χρονική στιγμή t − i όπου i = 1, 2,.....,12 .
Όλα τα εναλλακτικά μοντέλα GARCH εξετάστηκαν για διάφορες τάξεις όπως GARCH (1,
2), GARCH (2, 1) και GARCH (2, 2), αλλά σε όλες τις περιπτώσεις το απλό GARCH (1, 1)
ήταν το πιο αξιόπιστο. Κατά συνέπεια η εξίσωση διακύμανσης του μοντέλου GARCH (1, 1)
μοντέλου δίνεται ως εξής:

h = b +bε
t

0

1

2
2 t −1

+bh
2

t −1

(9)

Σημειώσατε ότι η εξίσωση (9) τροποποιείται σύμφωνα με την προσέγγιση του κάθε
GARCH μοντέλου.

4

Πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω των καταναλωτικών προτιμήσεων το 70% των προβάτων στην Ελλάδα
που θανατώνονται στην ηλικία 45 ημερών.
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Εμπειρικά Αποτελέσματα
Ο αλγόριθμος BFGS χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει τη συνάρτηση μέγιστης πιθανότητας του συστήματος που κατασκευάζεται από την συνάρτηση προσφοράς (7) και από το μοντέλο GARCH που περιλαμβάνει τις εξισώσεις συμπεριφοράς και μεταβλητότητας τιμών (8)
και (9) αντίστοιχα. Σημειώσατε ότι η εξίσωση (9) τροποποιείται σύμφωνα με καθένα από τα
δέκα διαφορετικά μοντέλα GARCH. Όλα τα κατ' εκτίμηση μοντέλα επιτυγχάνουν σύγκλιση
(convergence ) και σε όλα τα μοντέλα οι συντελεστές b , b , b και b είναι στατιστικά σημα0

1

2

3

ντικοί και έχουν τα κατάλληλα πρόσημα εκτός από τα μοντέλα VGARCH και GJR-GARCH
όπου οι συντελεστές b και b είναι αρνητικοί και κατά συνέπεια οι εκτιμήσεις που βασίζονται
1

2

σε αυτές τις δύο μορφές GARCH δεν λαμβάνονται υπόψη.

Πίνακας 1. Ανάλυση Καταλοίπων Συνάρτησης Προσφοράς και Συνάρτησης Τιμών
GARC
H
(1,1)
Q(6) 11.278
(0.080)
Q (12) 25.697
(0.012)
Q (18) 37.546
(0.004)
Q 2 (6) 4.909
(0.555)
Q 2 (12) 5.6491
(0.933)
Q 2 (18) 5.947
(0.996)

Q ( 6)

NGA
RCH
(1,1)
14.820
(0.022
)
28.145
(0.005
40.670
(0.002
6.029
(0.420
6.832
(0.868
7.166
(0.989
)

2.174
2.287
(0.903) (0.891
)
8.169
8.127
Q (12)
(0.771) (0.775
Q(18) 32.955 32.033
(0.017) (0.022
)
2
7.701
Q (6) 7.889
(0.246) (0.261
)
Q 2 (12) 11.522 11.483
(0.485) (0.400
)
Q 2 (18) 28.480 28.633
(0.055) (0.053
2.174
2.287
Q(6)
(0.903) (0.891
)
8.169
8.127
Q(12)
(0.771) (0.775
)
SIC 1236.84 1234.84

Συνάρτηση Προσφοράς
GARCHTSAGAR
M
GARCH
CH
(1,1)
(1,1)
(1,1)
10.319
10.846
10.171
(0.112)
(0.093)
(0.118)
25.809
25.553
26.339
(0.015)
(0.012)
(0.020)
37.523
37.361
38.762
(0.005)
(0.005)
(0.003)
4.520
4.790
7.224
(0.607)
(0.571)
(0.300)
5.190
5.515
8.231
(0.951)
(0.938)
(0.767)
5.521
5.827
8.590
(0.998)
(0.997)
(0.969)
Συνάρτηση Τιμών
1.950
2.239
1.557
(0.924)
(0.896)
(0.955)
7.910
8.838
11.292
(0.792)
(0.726)
(0.504)
32.573
35.169
29.898
(0.018)
(0.009)
(0.027)
7.957
6.871
2.035
(0.241)
(0.333)
(0.916)
11.674
12.477
8.208
(0.472)
(0.408)
(0.769)
29.344
30.268
14.397
(0.044)
(0.035)
(0.639)
1.950
2.239
1.557
(0.924)
(0.896)
(0.955)
7.910
8.838
11.292
(0.792)
(0.726)
(0.504)
1231.93
1233.98
1249.8

EGAR
CH
(1,1)
10.006
(0.124)
25.693
(0.012)
38.496
(0.003)
6.790
(0.341)
7.621
(0.814)
7.955
(0.979)

NAGARCH
(1,1)
10.205
(0.117)
26.433
(0.009)
38.495
(0.003)
4.167
(0.654)
4.835
(0.963)
5.202
(0.998)

QGAR
CH
(1,1)
15.972
(0.014)
39.172
(0.000)
47.597
(0.000)
2.968
(0.813)
36.993
(0.000)
39.246
(0.003)

2.748
(0.840)
9.021
(0.701)
30.385
(0.034)
4.277
(0.640)
8.981
(0.705)
21.066
(0.276)
2.748
(0.840)
9.021
(0.701)
1256.21

2.073
(0.913)
8.197
(0.769)
32.226
(0.021)
7.645
(0.265)
11.291
(0.504)
28.319
(0.057)
2.073
(0.913)
8.197
(0.769)
1234.29

2.125
(0.907)
7.372
(0.832)
19.123
(0.038)
0.575
(0.997)
4.967
(0.959)
15.307
(0.641)
2.125
(0.907)
7.372
(0.832)
630.71

Οι τιμές των παρενθέσεων αντιπροσωπεύουνε τα p-values κάθε μεταβλητής
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Ο πίνακας 1 παρουσιάζει διαγνωστικά τεστ στα κατάλοιπα των εξισώσεων των μοντέλων
προκειμένου να ελεγχθεί η ερμηνευτική δύναμη των οκτώ εναλλακτικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, η στατιστική Ljung- Box Q(m) για 6, 12 και 18 χρονικές υστερήσεις χρησιμοποιείται για τα τυποποιημένα κατάλοιπα και τα τετράγωνα των κατάλοιπων προκειμένου να ελεγχθεί πιθανή ύπαρξη αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων όσο αφορά την συνάρτηση προσφοράς δείχνουν ότι η καλύτερη απόδοση ανήκει στα μοντέλα GARCH, GARCH–M, AGARCH, EGARCH και
TSGARCH τα οποία δεν παρουσιάζουν ετεροσκεδαστικότητα για όλες τις εξεταζόμενες χρονικές υστερήσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση στις 6
χρονικές υστερήσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ενώ στις 12 χρονικές υστερήσεις δεν
παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Όσον αφορά την εξίσωση τιμών η καλύτερη απόδοση ανήκει στα πρότυπα GARCH, NGARCH, EGARCH, AGARCH,
και NAGARCH καθώς κανένα δεν παρουσιάζει ετεροσκεδαστικότητα για όλες τις εξεταζόμενες χρονικές υστερήσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, κανένα δεν παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση σε 6 και 12 χρονικές υστερήσεις στο επίπεδο 5% και κανένα δεν παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση σε 18 χρονικές υστερήσεις στο επίπεδο 1%. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων
από όλους τους διαγνωστικούς ελέγχους δείχνουν ότι τα συστήματα με την χρήση των μοντέλων GARCH, EGARCH και AGARCH επιτυγχάνουν την καλύτερη απόδοση. Τέλος, μια σύγκριση των τιμών του κριτηρίου Schwarz (Schwarz information criterion-SIC) που παρουσιάζεται στον πίνακα 1 μεταξύ αυτών των μοντέλων, δείχνει ότι το μοντέλο EGARCH είναι το
καταλληλότερο για να περιγράψει το σύστημα προσφοράς-τιμών για την ελληνική παραγωγή
πρόβειου κρέατος.
Αναλύοντας τις εκτιμώμενες παραμέτρους του μοντέλου EGARCH, που παρουσιάζονται
στον πίνακα 2 μπορεί να παρατηρηθεί ότι το μέγεθος του συντελεστή b είναι μικρότερο από
1

το μέγεθος του b , δηλ. 0,130 και 0,496 αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι η μεταβλητότητα είναι
2

επίμονη και οι διαταραχές στην μεταβλητότητα έχουν μακροχρόνια επίδραση. Ο παράγοντας
ασυμμετρίας b είναι στατιστικά σημαντικός και αρνητικός, δηλ. -0.221, δείχνοντας την ύ3

παρξη αρνητικής ασυμμετρίας. Αυτό σημαίνει ότι μια αρνητική διαταραχή στις τιμές προκαλεί περισσότερη μεταβλητότητα από μια θετική διαταραχή του ίδιου μεγέθους. Οι παραγωγοί
πρόβειου κρέατος φαίνεται να αντιδρούν πιο έντονα στην περίπτωση μιας αρνητικής είδησης
που τους ωθεί να μειώσουν τις τιμές απ' ό,τι στην περίπτωση μιας θετικής είδησης όταν αυξάνουν τις τιμές. Το γεγονός ότι οι παραγωγοί ανταποκρίνονται λιγότερο στις απροσδόκητες
αυξήσεις τιμών δείχνει ότι η θέση τους στην αλυσίδα αγοράς είναι αδύνατη και έτσι δεν μπορούν να ωφεληθούν από τις "καλές ειδήσεις" για την τιμή και να αυξήσουν την τιμή τους αμέσως ενώ στην περίπτωση των "κακών ειδήσεων" αναγκάζονται αμέσως σε μια περικοπή
τιμών. Αυτό το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με την κατάσταση που υπάρχει στη δομή αγοράς
πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο αριθμό μικρών παραγωγών με μικρή δυνατότητα επιρροής στην αγορά, ενώ χονδρέμποροι και λιανοπωλητές
(μεταξύ τους μεγάλες υπεραγορές) ασκούν ισχυρή επιρροή και έλεγχο στην αγορά.
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Πίνακας 2. Συντελεστές Συνάρτησης Προσφοράς και Συνάρτησης Τιμών για το μοντέλο
ΕGARCH
Συνάρτηση Προσφοράς

a1

-0.185
(0.000)

a13

a2

-0.001
(0.969)

a14

a3

0.112
(0.000)

a15

a4

a5

0.795
(0.000)

-0.684
(0.000)

a16

a17

0.000
(0.001

0.218
(0.000))

-0.151
(0.0000)

-0.193
(0.000)

-0.006
(0.000)

c0

c1

c2

c3

c4

a6

-0.408
(0.000)

a18

-0.015
(0.000)

a7

-0.101
(0.000)

a19

0.684
(0.000)

a8

0.023
(0.161)

a20

0.203
(0.000)

a9

-0.182
(0.000)

a21

0.038
(0.000)

a10

0.010
(0.539)

a22

-0.066
(0.000)

a11

0.117
(0.000)

a12

0.4447
(0.000)

a23

0.007
(0.000)

Συνάρτηση Τιμών
0.048
(0.000)

0.027
(0.000)

-0.137
(0.000)

c6

-0.187
(0.000)

c7

0.530
(0.000)

c

c

b

0.220
(0.000)

0.000
(0.000)

0.002
(0.000)

12

0.125
(0.000)

c5

1.367
(0.000)

13

0.053
(0.000)
0

c8

0.177
(0.000)

c9

-0.016
(0.000)

GARCH factors
b
b
1

0.130
(0.000)

2

0.496
(0.000)

c10

-0.050
(0.000)

c11

-0.093
(0.000)

b

3

-0.221
(0.000)

Οι τιμές των παρενθέσεων αντιπροσωπεύουνε τα p-values κάθε μεταβλητής

Εξετάζοντας τους εκτιμώμενους συντελεστές της συνάρτησης προσφοράς με τη χρήση
του μοντέλου EGARCH, που παρουσιάζεται στον πίνακα 2, μπορεί να παρατηρηθεί ότι σχεδόν όλοι οι κατ' εκτίμηση συντελεστές έχουν τα θεωρητικά αναμενόμενα πρόσημα και είναι
στατιστικά σημαντικοί σε όλα τα επίπεδα. Η βραχυπρόθεσμη ελαστικότητα προσφοράς ως
προς την τιμή, που δίνεται από τον συντελεστή a , είναι θετική, δηλ. 0,218, δείχνοντας ότι
14

μια αναμενόμενη αύξηση της τιμής του πρόβειου κρέατος αυξάνει την προσφερόμενη ποσότητα πρόβειου κρέατος. Το αποτέλεσμα αυτό είναι παρόμοιο με αυτό της μελέτης CSAC και
INRA (2000) που υπολογίζει ένα μέγεθος περίπου 0,210 και αρκετά μικρότερο από αυτό που
παρουσιάζεται στον Fotopoulos (1991) με ένα μέγεθος μεταξύ 0.300-0.550. Η υπολογισμένη
μακροπρόθεσμη ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή είναι περίπου 1.929, (ελαστική
προσφορά), και υψηλότερη από αυτή που παρουσιάζεται στην μελέτη CSAC και INRA
(2000) με μέγεθος περίπου 0,840 και στον Fotopoulos (1991) με μέγεθος περίπου 0,900.
Το πρόσημο του εκτιμωμένου συντελεστή για την προσδοκώμενη μεταβλητότητα των
τιμών είναι αρνητικό, δηλ. a = -0.151 , δείχνοντας τη σημασία της αστάθειας τιμών ως παρά15

γοντα κινδύνου στην ελληνική παραγωγή πρόβειου κρέατος. Το μέγεθος του συντελεστή τιμών πρόβειου γάλακτος, δηλ. a = −0.015 , επιβεβαιώνει ότι μια υψηλή τιμή γάλακτος προκα18

λεί μια μείωση στην προσφερόμενη ποσότητα πρόβειου κρέατος. Το μέγεθος του συντελεστή
των τιμών των ζωοτροφών, δηλ. α = −0.193 , δείχνει ότι το κόστος των ζωοτροφών είναι
16

ένας σημαντικός παράγοντας δαπανών στην παραγωγή πρόβειου κρέατος, ενώ ο συντελεστής
των τιμών των κτηνιατρικών φαρμάκων, δηλ. α = −0.006 , είναι μικρότερος δείχνοντας ότι
17

αυτό το κόστος παραγωγής είναι λιγότερο σημαντικό. Σχεδόν όλες οι εποχιακές ψευδομεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές δείχνοντας την παρουσία εποχικότητας στην παραγωγή,
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με την παραγωγή να είναι υψηλότερη κυρίως τον Απρίλιο και τον Δεκέμβριο λόγω της υψηλότερης ζήτησης κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων αντίστοιχα. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις που λαμβάνονται για τους συντελεστές των χρονικών υστερήσεων της παραγωγής είναι υψηλοί δείχνοντας ότι η παραγωγή χρειάζεται χρόνο να ρυθμιστεί
στο επιθυμητό επίπεδο.
Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν την επίδραση
της ΚΑΠ στην παραγωγή παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες. Αρχικά, ο θετικός συντελεστής
του συντελεστή της επιδότησης, δηλ. a = 0.038 , επιβεβαιώνει ότι η ετήσια επιδότησης που
21

πληρώνεται στους παραγωγούς έχει μια θετική επίδραση στην παραγωγή πρόβειου κρέατος.
Επιπλέον, ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής για την περίοδο από την 1/1/2003 έως την
1/12/2005 είναι αρνητικός, δηλ. a = −0.066 , δείχνοντας ότι η επίδραση της μεταρρύθμισης
22

της ΚΑΠ που αφορούσε την αποσύνδεση μεταξύ επιδότησης και παραγωγής που αποφασίστηκε το έτος 2003 για να πραγματοποιηθεί από το έτος 2006 έως το 2013 έχει μια αρνητική
επίπτωση στην παραγωγή πρόβειου κρέατος. Αυτό δείχνει ότι ακόμα κι αν η νέα ΚΑΠ αποφασίστηκε να τεθεί σε ισχύει από το έτος 2006, επηρέασε την παραγωγή πρόβειου κρέατος
πολύ νωρίτερα και συγκεκριμένα από το έτος 2003 όταν αυτή αποφασίστηκε. Αυτό το εμπειρικό αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από ορθολογικές
προσδοκίες καθώς αν και η νέα ΚΑΠ τέθηκε σε ισχύ το 2006, οι κτηνοτρόφοι άρχισαν να
προσαρμόζουν την παραγωγή τους σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2003 προφανώς διότι ήδη
γνώριζαν για το επικείμενο αυτό γεγονός. Η νέα ΚΑΠ πιθανώς να οδηγήσει πολλούς κτηνοτρόφους να αποσυρθούν από την παραγωγή και ειδικά στις λιγότερο αναπτυγμένες και ορεινές περιοχές της Ελλάδας προκαλώντας σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα δεδομένου ότι σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν εναλλακτικές παραγωγικές δραστηριότητες. Παρόμοιες ανησυχίες για την επίδραση της μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αναφέρουν στην μελέτη
τους και οι Canali and Consortium (2006). Επίσης, ο συντελεστής της μεταβλητής PR × SD
t −12

είναι θετικός, δηλ. a = 0.007 , δείχνοντας ότι η αλλαγή από ένα μεταβαλλόμενο ύψος επιδό23

τησης σε ένα σταθερό ύψος επιδότησης την περιόδου 2003-2005 είχε θετική επίδραση στην
παραγωγή πρόβειου κρέατος, κάτι αναμενόμενο καθώς μειώνεται η αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα, η επίδραση της (μεταβαλλόμενης) επιδότησης της περιόδου 1993-2002 είναι
a21 = 0.038 , ενώ η επίδραση της (σταθερής) επιδότησης της περιόδου 2003-2005 είναι

α + α = 0.045 .
21

23

Συμπεράσματα
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να ερευνηθεί η συνάρτηση προσφοράς πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα και να εξεταστεί ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ στην παραγωγή. Η εμπειρική ανάλυση χρησιμοποίησε μια προσέγγιση FIML για να υπολογίσει ταυτόχρονα την συνάρτηση προσφοράς και την συνάρτηση τιμών ενώ η διαδικασία GARCH χρησιμοποιήθηκε για να διαμορφώσει τις προσδοκίες των παραγωγών για τις αναμενόμενες τιμές
και την μεταβλητότητα των τιμών. Διαφορετικά συμμετρικά και ασυμμετρικά μοντέλα
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GARCH εξετάστηκαν και το μοντέλο EGARCH αποδείχθηκε το πιο κατάλληλο να περιγράψει την συνάρτηση προσφοράς πρόβειου κρέατος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παραγωγοί αποστρέφονται τον κίνδυνο, όπως αυτός περιγράφεται από την μεταβλητότητα των τιμών,
ενώ η ύπαρξη αρνητικής ασυμμετρικής μεταβλητότητας των τιμών δείχνει ότι οι παραγωγοί
πρόβειου κρέατος έχουν αδύναμη διαπραγματευτική θέση στην εφοδιαστική αλυσίδα του
προϊόντος.
Η βραχυχρόνια προσφορά πρόβειου κρέατος βρέθηκε ανελαστική ενώ η μακροχρόνια
βρέθηκε ελαστική. Η τιμή του πρόβειου γάλακτος βρέθηκε να έχει αρνητική επίπτωση στην
παραγόμενη ποσότητα πρόβειου κρέατος γεγονός που δείχνει ότι το πρόβειο γάλα και το
πρόβειο κρέας είναι σε ένα βαθμό ανταγωνιστικά προϊόντα, ενώ η τιμή των ζωοτροφών αποδείχτηκε ο σημαντικότερος παράγοντας κόστους. Τέλος, τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν έναν αρνητικό αντίκτυπο της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ (δηλ. της αποσύνδεσης μεταξύ της επιδότησης και της παραγωγής) στην ελληνική παραγωγή πρόβειου κρέατος.
Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο από την ΕΕ όσο και από τους εγχώριους φορείς χάραξης πολιτικής καθώς η πιθανή μείωση της ενασχόλησης με την προβατοτροφία θα προκαλέσει έντονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ειδικά σε αρκετές λιγότερο
αναπτυγμένες περιοχές της χώρας όπου η προβατοτροφία αποτελεί σημαντική οικονομική
δραστηριότητα ενώ υπάρχει απουσία εναλλακτικών παραγωγικών ευκαιριών.
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Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων για τη βελτίωση του
εισοδήματος στον αγροτικό τομέα
Π. Ναβρούζογλου1, Ε. Τζουραμάνη2 και Π. Καρανικόλας1
Περίληψη
Η ελληνική γεωργία λειτουργεί μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο
ενυπάρχουν πολλές πηγές κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια το είδος και το μέγεθος των
κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί διαφοροποιείται σημαντικά. Η προσπάθεια μείωσης
της δημόσιας στήριξης και προστασίας της γεωργίας, καθώς και η εξάπλωση της
“βιομηχανοποιημένης” γεωργίας και η εισαγωγή νέων κανονισμών ασφάλειας για την ποιότητα των τροφίμων έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης και στη διακύμανση του γεωργικού εισοδήματος. Η κατανόηση της
έννοιας των “κινδύνων” που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες γεωργοί και οι νέοι τρόποι διαχείρισής τους είναι εξαιρετικής σημασίας τόσο για τους ίδιους τους παραγωγούς όσο και για
εκείνους που σχεδιάζουν τις σχετικές πολιτικές. Η παρούσα εργασία διερευνά την αποτελεσματικότητα της γεωργικής ασφάλισης ως μέσου βελτίωσης του γεωργικού εισοδήματος,
καθώς και την αποτελεσματικότητα του ελληνικού γεωργοασφαλιστικού συστήματος. Η
διερεύνηση αυτή γίνεται σε δύο βασικούς κλάδους της ελληνικής γεωργίας, την ελαιοποιήσιμη ελιά και τα πορτοκάλια. Με τη χρήση ενός υποδείγματος προσομοίωσης παρουσιάζονται μέτρα και στρατηγικές που επιδιώκουν την αντιμετώπιση των κινδύνων τόσο σε επίπεδο
γεωργικής εκμετάλλευσης όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού εθνικών μέτρων πολιτικής.
Λέξεις-κλειδιά: Κίνδυνος, εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, γεωργική ασφάλιση

Abstract
Farm-level risk profiles are likely to change due to the exposure of Greek agriculture to new
sources of risk. Liberalization of agricultural markets and reduction of public subsidies
enhance farm uncertainty. Furthermore, new quality and stricter food safety requirements will
increase the agricultural risks. The total effect on income fluctuation is not easily assessed and
remains largely uncertain. Thus, a deep understanding of risk and risk management tools is as
much important for farmers as for policymakers. In this study was investigated the effectiveness
of agricultural insurance as a risk management tool on two main Greek products, olive-oil and
orange. Specifically, the effectiveness of traditional Greek yield insurance was examined. A
Monte Carlo simulation model was used to illustrate strategies that would provide
economically efficient solutions for the increasing levels of risk and income fluctuations.
Key-words: Risk, risk management tools, agricultural insurance
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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια σημειώνονται σημαντικές αλλαγές, οι οποίες αναμένεται να
αυξήσουν τις πηγές των κινδύνων που θα αντιμετωπίσουν οι γεωργοί στο άμεσο μέλλον. Στις
αλλαγές αυτές συμπεριλαμβάνονται η αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού, η εφαρμογή
περισσοτέρων κανονισμών για την παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων, η μείωση των
παρεμβάσεων στις αγορές των αγροτικών προϊόντων, οι αλλαγές στην παραγωγική δομή της
γεωργίας και στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και οι
μεταβολές που παρατηρούνται στην ένταση και στη συχνότητα των καιρικών φαινομένων
(OECD 2000).
Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος παραγωγής αναμένεται να αυξηθεί λόγω της υιοθέτησης
αυστηρών προτύπων στη χρήση των γεωργικών εφοδίων τα οποία προκαλούν δυσμενείς
συνέπειες στο περιβάλλον. Η εφαρμογή των κανονισμών που έχουν ως κύριο στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή θα έχει άμεση συνέπεια την αύξηση της
μεταβλητότητας της απόδοσης. Οι αλλαγές στο περιβάλλον και στο κλίμα (φαινόμενο
θερμοκηπίου, καύσωνες, πλημμύρες, έντονη ξηρασία, El Nino κ.α.), η εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, ιδιαίτερα της γενετικής μηχανικής, θα
έχουν σημαντική επίδραση στον κίνδυνο της παραγωγής (Hardaker et al 2004b; Γεωργιάδης
2004; European Commission 2001, 2006; Berg 2008; USDA 1997, 1996). Επίσης, ο κίνδυνος
τιμής αναμένεται να αυξηθεί λόγω της απελευθέρωσης του εμπορίου με αποτέλεσμα οι
εγχώριες τιμές πλέον να βρίσκονται κάτω από την επίδραση των μεταβολών των διεθνών
τιμών. Στην Ευρώπη, λόγω της στήριξης των τιμών μέσω της ΚΑΠ, η μεταβλητότητα της
τιμής σε κύρια αγροτικά προϊόντα ήταν αρκετά περιορισμένη. Με τις διαδοχικές όμως
αναμορφώσεις της ΚΑΠ αναμένεται να αυξηθεί η μεταβλητότητα της τιμής των αγροτικών
προϊόντων. Επιπλέον, η γεωργία στη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από εξειδίκευση και αυτό
αναμένεται να συνεχιστεί αυξάνοντας τόσο τον κίνδυνο της παραγωγής όσο και τον κίνδυνο
της τιμής (European Commission 2001).
Η διακύμανση του εισοδήματος λοιπόν αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον είτε λόγω του
κινδύνου της τιμής είτε λόγω του κινδύνου της παραγωγής είτε και των δύο. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) αναγνωρίζοντας ότι διαμορφώνεται σταδιακά ένα περιβάλλον υψηλότερου
κινδύνου διερευνά εργαλεία μέσω των οποίων θα μπορούσε να γίνει η διαχείριση των εν
λόγω κινδύνων. Ιδιαίτερα εξετάζει την περίπτωση διαχείρισης των κινδύνων μέσω της
γεωργικής ασφάλισης, η οποία παραμένει ένας αποδεκτός τρόπος προστασίας της γεωργίας
με κάποιους όμως περιορισμούς3.
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθεί αφενός η αποτελεσματικότητα της
γεωργικής ασφάλισης ως μέσου βελτίωσης του γεωργικού εισοδήματος, και αφετέρου η
3

Οι περιορισμοί αυτοί προκύπτουν από τις συμφωνίες του ΠΟΕ και υιοθετήθηκαν με τον Κανονισμό
1857/2006. Σε αυτόν αναφέρονται τα ποσοστά απαλλαγής από την αποζημίωση, το ύψος που μπορεί να
φτάσει η επιδότηση ασφαλίστρου και κάποιοι όροι για τις κρατικές αποζημιώσεις μετά το 2010,
σύμφωνα με τις οποίες οι γεωργοί θα πρέπει να αναλάβουν κάποια ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων ώστε να δικαιούνται κρατική βοήθεια
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αποτελεσματικότητα του Ελληνικού γεωργοασφαλιστικού συστήματος.
Για την επίτευξη του πρώτου στόχου επιλέχθηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια: (1) διαχείριση κινδύνου με εργαλεία στο επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης χωρίς αγορά ασφάλισης, (2) ασφάλιση απόδοσης και (3) ασφάλιση ακαθάριστης προσόδου. Η σύγκριση έγινε για
τους παραγωγούς πορτοκαλιών και ελαιολάδου, αν και ο τρόπος προσέγγισης μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε καλλιέργεια. Όσο για την αποτελεσματικότητα του ελληνικού γεωργοασφαλιστικού συστήματος, η εξέτασή της επιδιώχθηκε μέσω της προσαρμογής των ασφαλιστικών παραμέτρων των αποζημιώσεων και των ασφαλίστρων στο Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.
Η εργασία αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην
γεωργική ασφάλιση, όπου γίνεται μια σύντομη αναφορά στα σημαντικότερα σημεία του
ελληνικού γεωργοασφαλιστικού συστήματος. Στην δεύτερη ενότητα περιγράφονται η
μεθοδολογία και τα δεδομένα της έρευνας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην τρίτη
ενότητα ενώ στο τέλος διατυπώνονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.

Γεωργική ασφάλιση
Η γεωργική ασφάλιση είναι ένα σύγχρονο εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους
παραγωγούς να επιτύχουν σημαντικούς στόχους, όπως η αποφυγή καταστροφικών απωλειών,
η διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης και η προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης, όχι μόνο της εκμετάλλευσης αλλά και της υπαίθρου (Burgaz 2000).
Η γεωργική ασφάλιση υπάγεται στην κατηγορία των εργαλείων αγοράς ή επιμερισμού
του κινδύνου (share of risk). Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται επίσης τα συμβόλαια διάθεσης του προϊόντος, τα συμβόλαια παραγωγής, η κάθετη ολοκλήρωση, τα μελλοντικά συμβόλαια και η συμμετοχή σε αμοιβαία κεφάλαια. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται η μεταφορά
μέρους του κινδύνου σε κάποιο τρίτο πρόσωπο με αποτέλεσμα τη μείωση του που αναλαμβάνει τελικά ο παραγωγός (Hardaker et al 2004a; Meuwissen et al 1999a; European Commission
2001, 2006).
Η μείωση του κινδύνου στην περίπτωση της ασφάλισης επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση
ενός σταθερού επιπέδου εισοδήματος από το κοινό κεφάλαιο που σχηματίζεται από τα
ασφάλιστρα. Έχει όμως κάποιους περιορισμούς στην εφαρμογή της. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των γεωργικών κινδύνων δεν εκπληρώνονται πάντα οι βασικές ασφαλιστικές αρχές με αποτέλεσμα η ασφάλιση να μην είναι αποδοτική ή να έχει υψηλό κόστος εφαρμογής (Skees 1997;
Skees & Barnett 1999). Για παράδειγμα, πολλοί κίνδυνοι δεν είναι ούτε τέλεια ανεξάρτητοι
αλλά ούτε και τέλεια συσχετιζόμενοι. Επιπλέον, προκύπτουν προβλήματα ασυνέπειας κατά
τις συναλλαγές ή συναλλακτικής ασυνέπειας (moral hazard) και δυσμενούς επιλογής (adverse
selection) λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ ασφαλιζόμενου και ασφαλιστή4.
4

Η συναλλακτική ασυνέπεια προκύπτει όταν ο ασφαλιζόμενος επηρεάζει την αναμενόμενη αποζημίωση
(π.χ. αλλάζει πρακτικές διαχείρισης) και συνεπώς το ύψος της ζημίας παύει να εξαρτάται μόνο από
εξωγενείς παράγοντες. Η δυσμενής επιλογή συμβαίνει όταν ο ασφαλιζόμενος αποκρύπτει ότι
αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο με αποτέλεσμα ο ασφαλιστής να μη μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια την
πιθανότητα απώλειας.
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι γεωργικής ασφάλισης ανάλογα με το στοιχείο πάνω στο οποίο
υπολογίζονται τα ασφάλιστρα και οι αποζημιώσεις όπως ασφάλιση απόδοσης, τιμής, ακαθάριστης προσόδου, εισοδήματος κ.α. Η αποτελεσματικότητά τους έχει μελετηθεί και συγκριθεί
από πολλούς ερευνητές (Meuwissen et al 1999a; Berg 2002; Glauber et al 2002; Mishra &
Goodwin 2003; Bielza et al 2004; Tzouramani & Mattas 2004) καθώς και από όργανα της ΕΕ
προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότατα εφαρμογής κοινής ασφαλιστικής πολιτικής για τα
κράτη-μέλη5.
Στην Ελλάδα η γεωργική ασφάλιση παρέχεται παραδοσιακά και κατά αποκλειστικότητα
από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Ο ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζει
υποχρεωτικά σχεδόν όλους τους κινδύνους παραγωγής με έναν κοινό μηχανισμό για όλα τα
προϊόντα (yield insurance). Κύρια πηγή των εσόδων του είναι η ειδική ασφαλιστική εισφορά
που είναι κοινή για όλους τους γεωργούς ανεξαρτήτως του ύψους και του είδους κινδύνου
που αντιμετωπίζουν καθώς και της καλλιέργειας6. Δηλαδή, ενώ οι αποζημιώσεις
υπολογίζονται σε επίπεδο παραγωγού, το ασφάλιστρο είναι κοινό με αποτέλεσμα να μην
αναλογεί πάντα στους πραγματικούς προσωπικούς κινδύνους (προβλήματα ασύμμετρης
πληροφόρησης). Αυτοί οι χειρισμοί οδήγησαν τον Οργανισμό στη δημιουργία
συσσωρευμένου χρέους που απειλεί την σταθερότητά του ενώ ο τρόπος λειτουργίας του έχει
προκαλέσει και την παρέμβαση της ΕΕ (για θέματα ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων,
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς κ.α.).
Πέρα όμως από τα εργαλεία αγοράς, υπάρχουν και τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου στο
επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης (on farm), τα οποία είναι πιο δημοφιλή μεταξύ των
γεωργών, όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες (Flaten et al 2005). Σχετίζονται με τη
διαχειριστική ικανότητα του παραγωγού και την εμπειρία του και περιλαμβάνουν ενέργειες
όπως: επιλογή προϊόντων με χαμηλή έκθεση στον κίνδυνο, επιλογή προϊόντων με μικρό
παραγωγικό κύκλο, διαφοροποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, διατήρηση ικανοποιητικής
ρευστότητας κ.α.

Μεθοδολογία και δεδομένα
Περιγραφή εναλλακτικών σεναρίων
Για την επίτευξη των στόχων της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα υπόδειγμα προσομοίωσης Monte Carlo για να επεξηγήσει τις βασικές αρχές του ασφαλιστικού πλαισίου, στην
προοπτική της σταθεροποίησης του εισοδήματος του γεωργού. Συγκεκριμένα, εξετάσθηκαν
τρία εναλλακτικά σενάρια, η μη χρήση ασφάλισης, η ασφάλιση απόδοσης και η ασφάλιση
5
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με τον βαθμό παρέμβασης του δημόσιου τομέα, διακρίνονται τρεις
τύποι ασφάλισης: το μεικτό σύστημα (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία, Τσεχία και Λουξεμβούργο),
το ιδιωτικό σύστημα (Αγγλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Ολλανδία) και το δημόσιο σύστημα (Ελλάδα, Κύπρος) (European Commission 2001, 2006; Γεωργιάδης
2004).
6
Εισπράττεται υπέρ ΕΛ.Γ.Α. με ποσοστό 3% επί των τιμολογίων πώλησης κατά τη διακίνηση των
προϊόντων φυτικής προέλευσης και 0,5% για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.
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ακαθάριστης προσόδου. Το υπόδειγμα είναι δομημένο σε ποσοτική βάση και έχει αναπτυχθεί
κάτω από το πρόγραμμα Simetar (Simetar 2006)7 (Πίνακας 1).

Υποθέσεις των στοχαστικών υποδειγμάτων προσομοίωσης
Για την προσομοίωση των εναλλακτικών σεναρίων έγιναν οι εξής υποθέσεις:
- Εισόδημα: Το εισόδημα αποδόθηκε ως η ακαθάριστη πρόσοδος της εργασίας και της
διαχείρισης (Meuwissen et al 1999a; Meuwissen 2000; Tzouramani & Mattas 2004).
- Ακαθάριστη πρόσοδος: Η ακαθάριστη πρόσοδος αποδόθηκε ως συνάρτηση δύο
στοχαστικών μεταβλητών, της τιμής και της απόδοσης ενώ το σταθερό και μεταβλητό κόστος
υποθέτουμε ότι ισούται με μηδέν σε όλα τα σενάρια (Meuwissen et al 1999a; Tzouramani &
Mattas 2004). Συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι η μεν απόδοση ακολουθεί κανονική κατανομή
και η τιμή log-normal (Meuwissen et al 1999a; Bielza et al 2004; Tzouramani & Mattas 2004)
και ότι δεν υπάρχει συσχέτιση (correlation) μεταξύ τους.
- Ασφάλιστρο: Το ασφάλιστρο που καταβάλουν οι παραγωγοί στα σενάρια 2 και 3
ισούται με το 3% (s%) της μέσης ακαθάριστης αξίας παραγωγής των εξεταζόμενων ετών.
- Αποζημίωση: Το ποσοστό κάλυψης της ζημιάς είναι το 70% της μέσης απόδοσης του
παραγωγού (σενάριο 2) ή της μέσης ακαθάριστης προσόδου (σενάριο 3) των εξεταζόμενων
ετών. Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό απαλλαγής (d%) 30% για τον ασφαλιστή (Yguarantee
f,c= (100% — d%) ∗ Y f,c). Συνεπώς, ο παραγωγός δικαιούται αποζημίωση όταν η πραγματική απόδοση (σενάριο 2) ή πραγματική ακαθάριστη πρόσοδος (σενάριο 3) είναι μικρότερη
κατά 30% από την προσδοκώμενη. Η αποζημίωση ισούται με τη διαφορά εγγυημένης και
πραγματικής απόδοσης (σενάριο 2) ή εγγυημένης και πραγματικής ακαθάριστης προσόδου
(σενάριο 3) πολλαπλασιασμένη με την πραγματική τιμή.
- Εγγυημένη τιμή: Το ποσό που τελικά εισπράττει ο παραγωγός είναι το 88% (el%) της
αποζημίωσης ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασυνέπειας κατά τις συναλλαγές.
Πίνακας 1. Περιγραφή των εξεταζόμενων σεναρίων
Σενάριο
1. Χωρίς
ασφάλιση

7

Κατανομή ακαθάριστης προσόδου του παραγωγού f,
για το προϊόν c και το έτος t

~
~
~
~
NR f ,c ,t =Y actualf ,c ,t ∗P actualf ,c ,t −Y actualf ,c ,t∗VC f ,c ,t − FC f ,c ,t

2. Ασφάλιση
απόδοσης

~
~
~
~
NR insurancef ,c ,t =Y actualf ,c ,t∗P actualf ,c ,t −Y actualf ,c ,t∗VC f ,c ,t − FC f ,c ,t − s(%) ∗Y
~
~
+ (Y guaranteef ,c ,t−Y actualf ,c ,t) ∗ el (%) f ∗P actualf ,c ,t

3. Ασφάλιση
ακαθάριστης
προσόδου

~
~
~
~
N R insurancef ,c ,t =Y actualf ,c ,t ∗ P actualf ,c ,t −Y actalf ,c ,t∗VC
~
+ ( R guaranteef ,c ,t − R actualf ,c , t ) ∗ el p (%) f

f ,c ,t −

FC

f , c ,t

f ,c ,t

∗P f , c , t

− s (%) ∗ R

f , c ,t

Το Simetar© είναι ένα πρόσθετο πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί μέσα στο Microsoft Excel©.

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

69

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων για τη βελτίωση του εισοδήματος στον αγροτικό τομέα

Όπου:
~
N R f , c ,t

= κατανομή ακαθάριστης προσόδου της εργασίας και του μάνατζμεντ του παραγωγού
f, για το προϊόν c και το έτος t.
~
Y actualf ,c ,t
= στοχαστική πραγματική απόδοση του παραγωγού f, για το προϊόν c και το έτος t.
~
P actualf ,c ,t
= στοχαστική πραγματική τιμή παραγωγού f για το προϊόν c και το έτος t.

~
R actualf,c, t

= στοχαστική πραγματική ακαθάριστη προσόδου παραγωγού f , για το προϊόν c και
το έτος t.
VCf,c,t = μεταβλητό κόστος παραγωγού f για το προϊόν c και το έτος t.
FCf,c,t = σταθερό κόστος παραγωγού f για το προϊόν c και το έτος t.
Yguarantee f,c,t = καλυπτόμενη απόδοση για τον παραγωγό f, το προϊόν c και το έτος t.
Rguarantee f,c,t = καλυπτόμενη ακαθάριστη πρόσοδος για τον παραγωγό f, το προϊόν c και το
έτος t.
s(%) c = ειδική ασφαλιστική εισφορά για τον παραγωγό f, το προϊόν c και το έτος t.
elp(%) f = ποσοστό επιλεγμένων τιμών (election price) για τον παραγωγό f.

Κριτήρια κατάταξης σεναρίων
Το αρχικό κριτήριο για τη σύγκριση των εναλλακτικών σεναρίων είναι ο συντελεστής
μεταβλητότητας (CV%) της ακαθάριστης προσόδου, που ορίζεται ως το πηλίκο της τυπικής
απόκλισης με το μέσο όρο. Το σενάριο με τον μικρότερο συντελεστή μεταβλητότητας εξασφαλίζει και ένα πιο σταθερό εισόδημα. Για την περαιτέρω σύγκριση των ασφαλιστικών
τύπων μεταξύ τους, εκτιμήθηκε το κόστος εφαρμογής τους, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των
ασφαλίστρων από τις αντίστοιχες αποζημιώσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Για τους
παραγωγούς χρησιμοποιήθηκε η μικρότερη διαφορά του μέσου όρου των ασφαλίστρων από
τον μέσο όρο των αποζημιώσεων (βαθμός ανταποδοτικότητας) και για τον ασφαλιστικό
οργανισμό η μικρότερη διαφορά των ετήσιων ασφαλίστρων από το μέγιστο ετήσιο ποσό των
αποζημιώσεων (κόστος ασφάλισης).
Στη συνέχεια, υποθέσαμε πώς οι παραγωγοί θα κατέτασσαν τα σενάρια ανάλογα με το
πόσο αποστρέφονται τον κίνδυνο. Μια τέτοια κατάταξη επιτρέπουν οι μέθοδοι στοχαστικής
κυριαρχίας (Stochastic Dominance analysis). Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται στην υπόθεση της
“υποκειμενικής αναμενόμενης χρησιμότητας” (SEU-subjective expected utility hypothesis)8
και διαφέρουν στις υποθέσεις που κάνουν για τη φύση της συνάρτησης χρησιμότητας και τη
στάση αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις ως προς τον κίνδυνο (Hardaker et al 2004b).
Πιο συγκεκριμένα, το κριτήριο 1ου Βαθμού Στοχαστικής Κυριαρχίας (First Degree
8

Η υπόθεση της “υποκειμενικής αναμενόμενης χρησιμότητας” υποδηλώνει ότι η χρησιμότητα μιας
εναλλακτικής με κίνδυνο είναι η αναμενόμενη χρησιμότητα του επενδυτή σε σχέση με αυτή την εναλλακτική, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανότητες και αντιστοιχεί στη μέση χρησιμότητα των αποτελεσμάτων.
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Stochastic Dominance) υποθέτει ότι ο παραγωγός προτιμά ένα μεγαλύτερο εισόδημα από ένα
μικρότερο και ότι η πρώτη παράγωγος της συνάρτησης χρησιμότητας είναι θετική. Συνεπώς,
το σενάριο F κυριαρχεί έναντι των άλλων δύο, G και I, όταν: [ G ( x ) − F ( x )] ≥ 0 ∀ x ∈ ℜ και
[ I ( x ) − F ( x )] ≥ 0 ∀ x ∈ ℜ με αυστηρούς περιορισμούς για κάποια x ∈ ℜ . Όπου F(x), G(x)
και I(x) οι αθροιστικές κατανομές (CDF) της ακαθάριστης προσόδου των σεναρίων. Σε
περίπτωση όμως που οι CDF των σεναρίων διασταυρώνονται, το κριτήριο αυτό έχει
περιορισμένη δύναμη κατάταξης.
Θεωρήσαμε ότι οι παραγωγοί αποστρέφονται τον κίνδυνο (δηλαδή έχουν μια συνάρτηση
χρησιμότητας αύξουσα και κοίλη) και χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο 2ου Βαθμού Στοχαστικής
Κυριαρχίας (Second Degree Stochastic Dominance). Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, για να
κυριαρχεί το σενάριο F θα πρέπει:

∫

χ

[G ( x) − F ( x )]dx ≥ 0

∀ x ∈ ℜ και
περιορισμούς για κάποια x ∈ ℜ .
⋅∞

∫

χ

⋅∞

[ I ( x) − F ( x)]dx ≥ 0

∀ x ∈ ℜ με αυστηρούς

Σύμφωνα με τον Hardaker (2000), ο επενδυτής μπορεί να κατατάξει τις επενδυτικές του
αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη του τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας και την έννοια του
ισοδύναμου βεβαιότητας (certainty equivalents, (CE))9. Συγκεκριμένα, o Hardaker έδειξε ότι
η αναμενόμενη χρησιμότητα ενός σεναρίου με κίνδυνο μπορεί μέσω της αντίστροφης
συνάρτησης της χρησιμότητας να μετατραπεί σε ισοδύναμο βεβαιότητας (CE(x,r) = U-1(x,r)).
Στη συνέχεια, οι Hardaker, Richardson, Lien and Schumann (2004) δημιούργησαν ένα
νέο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο ονομάζεται στοχαστική αποδοτικότητα ως προς μια
συνάρτηση (stochastic efficiency with respect to a function, SERF). Η SERF προσδιορίζει τις
εναλλακτικές επιλογές βασιζόμενη στην αποδοτικότητα της συνάρτησης της χρησιμότητας
για ένα εύρος του συντελεστή αποστροφής κινδύνου (risk aversion coefficient -RAC) στο
διάστημα U (r1 ( x), r2 ( x)) . Έτσι, αντί να εκτιμηθούν τα ισοδύναμα βεβαιότητας για τις δύο
ακραίες τιμές του συντελεστή αποστροφής κινδύνου γίνεται εκτίμηση των ισοδυνάμων
βεβαιότητας μεταξύ αυτών των ακραίων τιμών. Συνεπώς, τα σενάρια μπορούν να συγκριθούν
και να γίνει κατάταξη σε κάθε τιμή του συντελεστή αποστροφής κινδύνου ως ακολούθως, ο
παραγωγός προτιμά την F έναντι της G και τις I, στο RAC i εάν το CE Fi ; CE Gi και
CE Fi ; CE Ιι ενώ ο παραγωγός είναι αδιάφορος μεταξύ της F , της G και της I, στο RAC i
εάν CE Fi = CE Gi = CE Ιι κοκ..

9
Η έννοια του ισοδυνάμου βεβαιότητας (CE) βασίζεται στην ίδια αρχή, όπως και η Στοχαστική
Κυριαρχία (Stochastic Dominance), στο γεγονός, δηλαδή, ότι ο επενδυτής προτιμά τα περισσότερα σε
σχέση με τα λιγότερα. Το CE είναι ένα εξασφαλισμένο ποσό χρημάτων που κάνει τον επενδυτή να
απαρνηθεί το ενδεχόμενο με κίνδυνο. Το ποσό αυτό είναι ισοδύναμο με το αβέβαιο αποτέλεσμα του
ενδεχομένου με κίνδυνο.
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Δεδομένα
Το υπόδειγμα ανάλυσης εφαρμόστηκε στις καλλιέργειες των πορτοκαλιών και της
ελαιοποιήσιμης ελιάς γιατί όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. είναι
καλλιέργειες επιρρεπείς σε κλιματολογικούς κινδύνους10. Συνεπώς, τόσο οι παραγωγοί αυτών
των προϊόντων όσο και ο ασφαλιστικός οργανισμός έχουν ανάγκη την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.
Τα στοιχεία απόδοσης και τιμών που απαιτούνται για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών
παραμέτρων προέρχονται από τη βάση δεδομένων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης (ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π.) και καλύπτουν την περίοδο 1996-2002. Το δείγμα είναι
διαχρονικό (πάνελ) και αποτελείται από 30 εκμεταλλεύσεις παραγωγής πορτοκαλιών και 83
παραγωγής ελαιολάδου. Τα βασικά ατομικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο αριθμός
των δένδρων, η παραγωγή και η τιμή, η οποία εκφράστηκε σε σταθερές τιμές (έτος βάσης
2002).
Πριν εισαχθούν στο υπόδειγμα προσομοίωσης, τα δεδομένα της απόδοσης και τιμής,
δηλαδή οι παρατηρήσεις κάθε έτους εκφράστηκαν ως ποσοστό του μέσου όρου τους. Με
αυτόν τον τρόπο, οι μεταβολές της ακαθάριστης προσόδου απαλλάσσονται από τις μεταβολές
της απόδοσης που οφείλονται σε διαφορές μεταξύ «καλών» και «κακών» παραγωγικών ετών
(ιδιαίτερα σημαντικό για την ελιά που παρουσιάζει παρενιαυτοφορία) και μεταξύ «καλής»
και «κακής» διαχείρισης.
Για την εφαρμογή των μεθόδων στοχαστικής αποδοτικότητας, το δείγμα χωρίστηκε σε
δύο ομάδες (μονάδα ανάλυσης), «χαμηλής μεταβλητότητας» και «υψηλής μεταβλητότητας».
Κριτήριο διαχωρισμού αποτέλεσε ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV%) της τιμής και της
απόδοσης κάθε παραγωγού σε σχέση με τον μέσο όρο. Κάθε παράμετρος των εξισώσεων
υπολογισμού της ακαθάριστης προσόδου των σεναρίων αντικαταστάθηκε με τον μέσο όρο
των ομάδων. Έτσι, καθίσταται δυνατόν να εντοπιστούν και τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ
των παραγωγών της ίδιας καλλιέργειας.

Αποτελέσματα και συζήτηση
Από το στοχαστικό υπόδειγμα προσομοίωσης (Πίνακας 1) μέσω του Simetar εκτιμήθηκε
η κατανομή πιθανότητας της ακαθάριστης προσόδου κάθε εναλλακτικού σεναρίου. Το
υπόδειγμα εφαρμόστηκε στο σύνολο των παραγωγών και στη συνέχεια προσαρμόζοντας τις
παραμέτρους του και σε επίπεδο ομάδας παραγωγών. Για την εκτίμηση του κόστους των δύο
τύπων ασφάλισης επικεντρωθήκαμε στα ασφάλιστρα που θα μπορούσε να εισπράξει ο
ασφαλιστικός οργανισμός και τις αντίστοιχες αποζημιώσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
Όλα τα αποτελέσματα προσομοίωσης προσδιορίστηκαν έπειτα από 1000 Monte Carlo
επαναλήψεις. Οι Πίνακες 2 και 3 παρουσιάζουν αυτά τα αποτελέσματα.
10

Συγκεκριμένα, η ελαιοποιήσιμη ελιά απορρόφησε την περίοδο 2000-2005 κατά μέσο όρο το 6,3% των
ετήσιων αποζημιώσεων και τα εσπεριδοειδή το 13,5%. Τα πορτοκάλια απορροφούν κατά μέσο όρο
περίπου το 80% των αποζημιώσεων των εσπεριδοειδών (ΕΛ.Γ.Α., Διεύθυνση Μελετών και Εφαρμογών,
Τμήμα Στατιστικής).
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα σεναρίων με κριτήριο τον συντελεστή μεταβλητότητας (CV%)

Πορτοκάλια
Ομάδα «χαμηλής μεταβλητότητας» (%)
Ομάδα «υψηλής μεταβλητότητας» (%)
Ελιά
Ομάδα «χαμηλής μεταβλητότητας» (%)
Ομάδα «υψηλής μεταβλητότητας» (%)

Χωρίς
ασφάλιση

Ασφάλιση
απόδοσης

52,9
64,3
62,1
50,1
48,3
71,8

49,9
72,2
43,7
40,7
40,0
57,1

Ασφάλιση
ακαθάριστης
προσόδου
53,6
62,1
81,4
40,2
37,5
54,3

Πίνακας 3. Εκτίμηση κόστους ασφάλισης (€/στρέμμα)
Έτη 1996-2002
Μέσος όρος αποζημιώσεων
Μέσος όρος ασφαλίστρου
Μέγιστες ετήσιες αποζημιώσεις
Ετήσια ασφάλιστρα
Πιθανότητα καταβολής αποζημίωσης

Ασφάλιση
απόδοσης
Πορτοκάλια
Ελιά
2,2
18,9
2.130
565,4
14%

7,3
5,0
6.222
416,6
24%

Ασφάλιση ακαθάριστης
προσόδου
Πορτοκάλια
Ελιά
6,4
18,8
1.635
564,8
34%

8,4
4,9
4.712
408,3
30%

Από τα στοιχεία αυτών των πινάκων, η σύγκριση των τριών σεναρίων θα γίνει με
κριτήριο το μικρότερο συντελεστή μεταβλητότητας ακαθάριστης προσόδου ενώ για την
σύγκριση των ασφαλιστικών τύπων για τους μεν παραγωγούς θα χρησιμοποιηθεί η μικρότερη
διαφορά του μέσου όρου των ασφαλίστρων από το μέσο όρο των αποζημιώσεων, ενώ για τον
ασφαλιστικό Οργανισμό η μικρότερη διαφορά των ετήσιων ασφαλίστρων από το μέγιστο
ετήσιο ποσό των αποζημιώσεων.
Εξετάζοντας λοιπόν τα αποτελέσματα ανά κριτήριο καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:
- Μεταβλητότητα ακαθάριστης προσόδου: Σε επίπεδο προϊόντων, τον μικρότερο συντελεστή μεταβλητότητας ακαθάριστης προσόδου στα πορτοκάλια τον εξασφαλίζει η ασφάλιση
απόδοσης (49,9%) και στο ελαιόλαδο η ασφάλιση ακαθάριστης προσόδου (40,2%). Σε επίπεδο ομάδας παραγωγών όμως η αποτελεσματικότητα των σεναρίων είναι διαφορετική μεταξύ
των ομάδων πορτοκαλιών. Οι παραγωγοί «χαμηλής μεταβλητότητας» εξασφαλίζουν τον
μικρότερο συντελεστή με την ασφάλιση ακαθάριστης προσόδου (62,1%) ενώ οι παραγωγοί
«υψηλής μεταβλητότητας» με την ασφάλιση απόδοσης (43,7%).
- Ανταποδοτικότητα ασφάλισης απόδοσης: Ο μέσος όρος του ασφαλίστρου για τους
παραγωγούς πορτοκαλιών είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο των αποζημιώσεων (18,9
€/στρ. έναντι 2,2 €/στρ.). Αντίθετα, στους ελαιοπαραγωγούς ο μέσος όρος ασφαλίστρων είναι
μικρότερος σε σχέση με τον μέσο όρο των αποζημιώσεων (5 €/στρ. έναντι 7,3 €/στρ.). Δηλαδή, οι παραγωγοί πορτοκαλιών πληρώνουν μεγαλύτερο ασφάλιστρο σε σχέση με το επίπεδο
κάλυψης που τους παρέχεται, ενώ οι ελαιοπαραγωγοί μικρότερο. Επομένως, αν το ύψος του
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ασφαλίστρου υπολογίζονταν σε επίπεδο προϊόντος και δεν ήταν κοινό, οι παραγωγοί πορτοκαλιών θα πλήρωναν μικρότερο ασφάλιστρο (ειδική ασφαλιστική εισφορά) και οι ελαιοπαραγωγοί μεγαλύτερο.
- Κόστος ασφάλισης: Οι μέγιστες ετήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται είναι υψηλότερες από τα αντίστοιχα ασφάλιστρα που εισπράττονται και στα δύο προϊόντα, δηλαδή, το
ασφάλιστρο δεν αναλογεί στον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο ασφαλιστικός Οργανισμός με
αποτέλεσμα να καταγράφεται ζημιά (πρόβλημα ασύμμετρης πληροφόρησης).
Ειδικότερα, για τα πορτοκάλια η ζημιά είναι 1.564 (€/στρ) και για το ελαιόλαδο 5.806
(€/στρ). Αυτή η διαφορά είναι μικρότερη στην ασφάλιση ακαθάριστης προσόδου και στις δύο
καλλιέργειες, αν και η πιθανότητα καταβολής αποζημίωσης σε αυτόν τον τύπο είναι
μεγαλύτερη.
Στη συνέχεια, τα σενάρια κατατάχθηκαν με τα κριτήρια στοχαστικής αποδοτικότητας. Για
να εφαρμοστεί η ανάλυση SERF απαιτείται να προσδιοριστεί η μορφή της συνάρτησης
χρησιμότητας − ώστε μέσω της αντιστροφής να προσδιοριστούν οι τιμές του ισοδύναμου
βεβαιότητας − και ο συντελεστής αποστροφής του κινδύνου των παραγωγών. Υποθέτοντας
ότι οι παραγωγοί αποστρέφονται τον κίνδυνο, επιλέχθηκε η αρνητική εκθετική συνάρτηση
(Flaten & Lien 2005; Mustafa 2006; Tzouramani et al. 2008) και επειδή ο ακριβής
συντελεστής αποστροφής του κινδύνου είναι απροσδιόριστος, χρησιμοποιήθηκε το ανώτερο
και κατώτερο όριο του απόλυτα αποστρεφόμενου τον κίνδυνο11.
Ο Πίνακας 4 περιέχει τα αποτελέσματα των μεθόδων στοχαστικής αποδοτικότητας. Ο
αριθμός που εμφανίζεται στον πίνακα είναι το σενάριο που «κερδίζει» στην κατάταξη με
βάση το συγκεκριμένο κριτήριο. Με τον αριθμό (1) είναι το σενάριο χωρίς ασφάλιση, με (2)
η ασφάλιση απόδοσης και (3) η ασφάλιση ακαθάριστης προσόδου. Παρατηρούμε ότι όλα τα
κριτήρια έδωσαν τον ίδιο αριθμό δηλαδή την ίδια σειρά κατάταξης των σεναρίων. Καλύτερο
λοιπόν σενάριο για τους παραγωγούς πορτοκαλιών με υψηλό κίνδυνο είναι αυτό της διαχείρισης μέσω της ασφάλισης απόδοσης ενώ γι’ αυτούς με χαμηλό κίνδυνο η ασφάλιση δεν είναι
επιθυμητή και ειδικά αν αυτή ασφαλίζει την απόδοσή τους. Οι ελαιοπαραγωγοί, ανεξαρτήτως
ομάδας, θα επιθυμούσαν να αγόραζαν ασφάλιση και κυρίως θα διάλεγαν την ασφάλιση
ακαθάριστης προσόδου. Την ίδια κατάταξη των ασφαλιστικών τύπων δίνει και το κριτήριο
του συντελεστή μεταβλητότητας (Πίνακας 2).

11

Η συνάρτηση χρησιμότητας έχει την εξής μορφή: U=1-exp (-r * z), όπου r o συντελεστής του απόλυτα
αποστρεφόμενου τον κίνδυνο, ως προς τον πλούτο ra(W). Ο συντελεστής ra (W) υπολογίζεται ως ra (W)=
rr(W)/W (Flaten & Lien 2005), όπου rr(W) ο σχετικός συντελεστής αποστροφής κινδύνου ως προς τον
πλούτο (risk averse with νrespect to wealth), τα όρια του οποίου κυμαίνονται από 0.5 (σπάνια
αποστρεφόμενος τον κίνδυνο) έως 4 (πολύ αποστρεφόμενος τον κίνδυνο). Στην παρούσα εργασία, ο
συντελεστής αποστροφής κινδύνου και η χρησιμότητα δεν υπολογίστηκαν ως προς τον πλούτο αλλά ως
προς το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών, z αφού όπως έδειξε ο Hardaker (2004a), ra
(z)= rr(W)/W. Το τυπικό μέγεθος του z προσδιορίστηκε από τον μέσο όρο του γεωργικού οικογενειακού
εισοδήματος των νοικοκυριών του δείγματος κατά την περίοδο 1996-2002.
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Πίνακας 4. Κατάταξη των σεναρίων βάσει των κριτηρίων στοχαστικής αποδοτικότητας
Κριτήριο 1ου βαθμού
στοχαστικής
κυριαρχίας*

Κριτήριο 2ου βαθμού
στοχαστικής
κυριαρχίας

1ο
καλύτερο

1ο
καλύτερο

2ο
καλύτερο

Ισοδύναμο
βεβαιότητας**

2ο
καλύτερο

1ο
καλύτερο

2ο
καλύτερο

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
Ομάδα «υψηλής μεταβλητότητας»

2

1

2

1

2

1

Ομάδα «χαμηλής μεταβλητότητας»

1

3

1

3

1

3

Ομάδα «υψηλής μεταβλητότητας»

3

2

3

2

3

2

Ομάδα «χαμηλής μεταβλητότητας»

3

2

3

2

3

2

ΕΛΙΕΣ

*

Οι CDF των ακαθάριστων προσόδων των τριών σεναρίων διασταυρώνονται και στις δύο ομάδες προϊόντων, το κριτήριο 1ου
βαθμού στοχαστικής κυριαρχίας δεν επιτρέπει την ασφαλή διεξαγωγή συμπερασμάτων.
** Σε όλο το εύρος του συντελεστή αποστροφής κινδύνου (RAC).

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης SERF απεικονίζονται και με διαγράμματα. Το σενάριο
που έρχεται πρώτο στην κατάταξη είναι αυτό με την υψηλότερη γραμμή CE σε κάθε επίπεδο
του συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Συνεπώς, οι παραγωγοί πορτοκαλιών «υψηλής μεταβλητότητας», ανεξαρτήτως του πόσο αποστρέφονται τον κίνδυνο, θα προτιμούσαν την ασφάλιση απόδοσης ενώ οι παραγωγοί «χαμηλής μεταβλητότητας» θα προτιμούσαν να μην αγοράσουν ασφάλιση (Διάγραμμα 1). Με την ίδια λογική, οι ελαιοπαραγωγοί και των δύο ομάδων
θα επέλεγαν την ασφάλιση ακαθάριστης προσόδου (Διάγραμμα 2).

Παραγωγοί «υψηλής μεταβλητότητας»

Παραγωγοί «χαμηλής μεταβλητότητας»

Stochastic Efficiency with Respect to A Function
(SERF) Under a Neg. Exponential Utility Function

Stochastic Efficiency with Respect to A Function
(SERF) Under a Neg. Exponential Utility Function

200

150
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100

100
50

50
0

0

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

ARAC
No Insurance

Insurance yield

Insurance revenue

0

0.002

No Insurance

0.004

0.006

0.008

ARAC
Insurance yield

0.01

0.012

Insurance revenue

Διάγραμμα 1. Ανάλυση SERF για τους παραγωγούς πορτοκαλιών
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Παραγωγοί «υψηλής μεταβλητότητας»

Παραγωγοί «χαμηλής μεταβλητότητας»
Stochastic Efficiency with Respect to A Function
(SERF) Under a Neg. Exponential Utility Function

Stochastic Efficiency with Respect to A Function
(SERF) Under a Neg. Exponential Utility Function
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0
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0

0.005
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No Insurance
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Insurance revenue

No Insurance

Insurance yield

Insurance revenue

Διάγραμμα 2. Ανάλυση SERF για τους παραγωγούς ελαιόλαδου

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα της γεωργικής ασφάλισης
σε δύο βασικούς κλάδους της Ελληνικής γεωργίας, τα πορτοκάλια και το ελαιόλαδο. Όπως
αναμένεται στο άμεσο μέλλον, η γεωργία θα αντιμετωπίσει σημαντικές αλλαγές και θα αυξηθούν οι κίνδυνοι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί. Η διερεύνηση νέων τρόπων
διαχείρισης των κινδύνων από τους Έλληνες γεωργούς είναι επιτακτική μιας και η ευθύνη
διαχείρισης γίνεται όλο και πιο προσωπική, αφού, διεθνώς, αποδυναμώνεται διαρκώς ο ρόλος
της κρατικής παρέμβασης στη στήριξη της γεωργίας.
Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας αναλύθηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια προστασίας ή
σταθερότητας του γεωργικού εισοδήματος των παραγωγών πορτοκαλιών και ελαιολάδου: (1)
χωρίς ασφάλιση (αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της ασφάλισης), (2) ασφάλιση απόδοσης (ισχύων τύπος ασφάλισης) και (3) ασφάλιση ακαθάριστης προσόδου (εξετάζει την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος τύπου ασφάλισης).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γεωργική ασφάλιση μειώνει τη διακύμανση του εισοδήματος των παραγωγών πορτοκαλιών και ιδιαίτερα των παραγωγών ελαιολάδου. Συγκρίνοντας τους δύο τύπους ασφάλισης, είδαμε ότι η ασφάλιση ακαθάριστης προσόδου εξασφαλίζει
μεγαλύτερη σταθερότητα εισοδήματος στους ελαιοπαραγωγούς σε σχέση με την ασφάλιση
απόδοσης και έχει μικρότερο κόστος εφαρμογής για τον ασφαλιστικό Οργανισμό. Για τους
παραγωγούς πορτοκαλιών, η ασφάλιση απόδοσης εξασφαλίζει μικρότερη μεταβλητότητα
μόνο όμως στους παραγωγούς «υψηλής μεταβλητότητας». Λαμβάνοντας υπόψη την στάση
των παραγωγών απέναντι στον κίνδυνο για την κατάταξη των σεναρίων, προέκυψε ότι η
ασφάλιση γενικότερα δεν είναι επιθυμητή για τους παραγωγούς πορτοκαλιών χαμηλού
κινδύνου. Συνεπώς, η συνέχιση της καθολικής υποχρεωτικής ασφάλισης που παρέχει το
Ελληνικό γεωργοασφαλιστικό σύστημα αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα προς διερεύνηση.
Όσον αφορά το ισχύον σύστημα ασφάλισης, εντοπίστηκαν προβλήματα χρηματοδοτικών
ελλειμμάτων και ασύμμετρης πληροφόρησης. Ο σχεδιασμός διαφορετικών ασφαλιστικών
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προϊόντων ανά προϊόν ή/και ανά επίπεδο κινδύνου που θα προσάρμοζαν το ύψος των ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων στα ιστορικά στοιχεία των απωλειών και στο επίπεδο κάλυψης, θα περιόριζε αυτά τα προβλήματα. Ένας τέτοιος όμως σχεδιασμός απαιτεί επαρκή και
αξιόπιστα στοιχεία και προπάντων περαιτέρω έρευνα, η αναγκαιότητα της οποίας είναι πια
δεδομένη.
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Διερεύνηση των Συνεπειών της Ασκούμενης Πολιτικής στη
Γαλακτοπαραγωγό Αγελαδοτροφία
Α.Μ. Θεοδωρίδης1, Γ. Κουτουζίδου1 και Α. Ψυχουδάκης1
Περίληψη
Η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής κτηνοτροφίας και η ανάπτυξή του επηρεάζεται από την άσκηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Με την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2003 αποφασίστηκε η διατήρηση
του καθεστώτος των ποσοστώσεων έως το 2015, η αύξηση της ποσόστωσης για την Ελλάδα,
η αποδέσμευση των επιδοτήσεων και η πριμοδότηση της γαλακτοπαραγωγής. Στην παρούσα
εργασία, με βάση πρωτογενή δεδομένα 165 αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, εκτιμώνται οι συνέπειες των νέων ρυθμίσεων της πολιτικής με την κατάρτιση ενός
θεωρητικού γραμμικού υποδείγματος προσομοίωσης του κλάδου στη χώρα, από την επίλυση
του οποίου προκύπτουν δύο συγκρίσιμες λύσεις που δείχνουν τη διαμόρφωση των κύριων μεγεθών πριν και μετά την αναθεώρηση της πολιτικής. Από την ανάλυση προκύπτει ότι, αναμένεται αύξηση των αγοραζόμενων εισροών, εγκατάλειψη του ξηρικού εδάφους, και μικρή αύξηση του καλλιεργούμενου ποτιστικού εδάφους για την παραγωγή ζωοτροφών. Διαπιστώνεται
επίσης, ότι η νέα πολιτική ενισχύει περισσότερο τις μεσαίου και κυρίως μεγάλου μεγέθους
εκμεταλλεύσεις. Συγχρόνως, στα πλαίσια διερεύνησης των συνεπειών της ασκούμενης πολιτικής, με την εφαρμογή παραμετρικού προγραμματισμού διερευνώνται, αντίστοιχα, οι δυνατότητες του κλάδου για παραγωγή ζωοτροφών μέσα στην εκμετάλλευση, οι προοπτικές αύξησης
των αποδόσεων σε γάλα και τέλος οι δυνατότητες και οι προοπτικές αύξησης της παραγωγής
γάλακτος στη χώρα.
Λέξεις-κλειδιά: Γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία, αγροτική πολιτική, μαθηματικός προγραμματισμός

Abstract
Dairy sector is an important sector of Greek agriculture and its development is affected by the
Common Agricultural Policy (CAP). With the CAP reform in 2003 the quota regime
remained, increasing the milk quotas for Greece. Furthermore, most of the direct payments
were moved into the single farm payment scheme, and a dairy premium was established. In
this article, based on primary data from 165 dairy farms, the results of the policy in force are
evaluated by applying a non parametric model. Two comparable solutions are obtained from
the model, indicating the impact of the policy on the main technical and economic
characteristics of the sector. The main results of the analysis show an increase in purchased
feed, abandonment of non-irrigated land and a small increase of irrigated land for feed
production. The results also indicate that mainly the medium and large size farms are favored
____________________________________________
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with the adjustment of the dairy sector to the new regulations of the policy. Also, by applying
parametric programming it is investigated, respectively, the potential of the dairy sector for
feed production within the farm, prospects for increasing milk yield and the possibilities and
prospects for increasing milk production in the country.
Key-words: Dairy sector, agricultural policy, mathematical programming

Εισαγωγή
Η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της
ελληνικής κτηνοτροφίας και η ανάπτυξή του επηρεάζεται από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες
της χώρας, τη γεωγραφική της θέση και από την άσκηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ). Κύριο χαρακτηριστικό της ασκούμενης πολιτικής στον τομέα της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας είναι το καθεστώς της υπερεισφοράς, γνωστό ως καθεστώς των ποσοστώσεων. Με την καθιέρωση του καθεστώτος των ποσοστώσεων το 1984, και ιδιαίτερα μετά
την αναθεώρηση της ΚΑΠ του 1992, επιτεύχθηκαν ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές στην
οργάνωση του κλάδου της αγελαδοτροφίας (Ψυχουδάκης κ.α., 1992). Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με μικρό αριθμό αγελάδων μειώθηκε, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους (Βαλεργάκης, 2000). Μείωση παρουσίασε και ο αριθμός
των εκτρεφόμενων αγελάδων στη χώρα, με παράλληλη αύξηση των αποδόσεων σε γάλα (Pezaros, 2001). Με την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2003 αποφασίστηκε η διατήρηση του καθεστώτος των ποσοστώσεων έως το 2015 και η αύξηση της ποσόστωσης για την Ελλάδα στους
820,5 χιλιάδες τόνους γάλακτος (Κανονισμός 1788/2003), η αποδέσμευση των επιδοτήσεων
ορισμένων κλάδων παραγωγής ζωοτροφών (Κανονισμός 1782/2003), που αντικαταστάθηκαν
με άμεσες ενισχύσεις, και η πριμοδότηση της γαλακτοπαραγωγής (Κανονισμός 1782/2003).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι, με βάση πρωτογενή δεδομένα 165 αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, η εκτίμηση των συνεπειών των νέων ρυθμίσεων
της αναθεωρημένης πολιτικής με την κατάρτιση ενός υποδείγματος προσομοίωσης του κλάδου στη χώρα. Με την εφαρμογή Μαθηματικού Προγραμματισμού (Sultan, 1993)
προκύπτουν δύο συγκρίσιμες λύσεις που δείχνουν τη διαμόρφωση των κύριων μεγεθών πριν
και μετά την αναθεώρηση της πολιτικής. Έτσι, εκτιμώνται οι συνέπειες της αναθεώρησης της
πολιτικής και κυρίως αυτές που προκύπτουν από την αύξηση της ποσόστωσης, το πως αυτή
μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και να κατανεμηθεί στα διάφορα μεγέθη παραγωγής,
την αποδέσμευση των επιδοτήσεων και τη χορήγηση των νέων πριμοδοτήσεων. Συγχρόνως,
στα πλαίσια διερεύνησης των συνεπειών της ασκούμενης πολιτικής, εκτιμώνται αντίστοιχα:
i. Οι δυνατότητες του κλάδου για παραγωγή ζωοτροφών μέσα στην εκμετάλλευση.
ii. Οι προοπτικές αύξησης των αποδόσεων σε γάλα.
iii. Οι δυνατότητες και οι προοπτικές αύξησης της παραγωγής γάλακτος στη χώρα.
Από την ανασκόπηση της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν
εμπειρικές μελέτες που αφορούν τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων της ασκούμενης πολιτικής στη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία με την εφαρμογή μοντέλων μαθηματικού προ-
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γραμματισμού. Οι Ramsden κ.α. (1999), με την εφαρμογή γραμμικού προγραμματισμού,
εκτιμούν το αποτέλεσμα της αλλαγής των τιμών των εισροών και των εκροών η οποία
προκύπτει από την ασκούμενη πολιτική στον γαλακτοκομικό κλάδο της Μ. Βρετανίας
(μείωση των θεσμικών τιμών, δασμοί στις εισαγωγές, ποσοστώσεις γάλακτος,
αποθεματοποίηση). Με την εφαρμογή μαθηματικού προγραμματισμού σε συνδυασμό με ένα
μοντέλο γενικής ισορροπίας (generalized equilibrium) οι Komen & Peerlings (2001) επιχειρούν να αναλύσουν το αποτέλεσμα της αύξησης των ποσοστώσεων γάλακτος για την Ολλανδία που πραγματοποιήθηκε με την Agenda 2000, σε σχέση με τους περιορισμούς που ισχύουν
όσον αφορά τις εκπομπές αζώτου. Τέλος, οι Helming & Peerlings (2003), με την εφαρμογή
ενός μοντέλου γραμμικού προγραμματισμού διερευνούν τις περιβαλλοντικές και οικονομικές
συνέπειες που προκύπτουν στον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας της
Ολλανδίας από την αναθεώρηση της πολιτικής το 1999 (Agenda 2000), την καθιέρωση της
ενιαίας ενίσχυσης και την ενδεχόμενη κατάργηση των ποσοστώσεων.
Στο επόμενο μέρος της εργασίας περιγράφονται οι συνθήκες διεξαγωγής της πρωτογενούς
έρευνας από την οποία προέκυψαν τα απαραίτητα για την ανάλυση τεχνικοοικονομικά
δεδομένα και η μεθοδολογική προσέγγιση. Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
επίλυσης του υποδείγματος. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της έρευνας.

Συνθήκες έρευνας – Μεθοδολογική προσέγγιση
Τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα για την κατάρτιση του υποδείγματος προέκυψαν από τη
διενέργεια πρωτογενούς έρευνας με τη συμπλήρωση βιβλίου λογαριασμών γεωργικής
εκμετάλλευσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2003-04 και περιελάμβανε ένα
δείγμα 165 αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων που είχαν ως αποκλειστική παραγωγική
κατεύθυνση τη γαλακτοπαραγωγή. Οι 165 εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στους νομούς
Γρεβενών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας,
Πέλλας, Σερρών, Φλώρινας και Χαλκιδικής. Το δείγμα αποτελείται από εκμεταλλεύσεις διαφόρων μεγεθών όσον αφορά τον αριθμό των αγελάδων που εκτρέφουν, την παραγωγικότητα
των ζώων και του εξοπλισμού, την καλλιεργούμενη έκταση, τη χρησιμοποιούμενη εργασία,
το σύστημα εκτροφής και την πηγή προέλευσης των ζωοτροφών. Οι διαφορές αυτές
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 όπου αντιπροσωπεύονται από δύο κριτήρια: το μέγεθος των
εκμεταλλεύσεων σε αριθμό εκτρεφόμενων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και την απόδοση
γάλακτος ανά εκτρεφόμενη αγελάδα.
Η διερεύνηση των συνεπειών της ασκούμενης πολιτικής στη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία περιλαμβάνει την κατάρτιση ενός γραμμικού υποδείγματος προσομοίωσης του κλάδου στη χώρα που στηρίζεται στα τεχνικοοικονομικά δεδομένα που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα. Πρόκειται για normative (what ought to be) υπόδειγμα μεγιστοποίησης του
ακαθάριστου κέρδους (αντικειμενική συνάρτηση) με περιορισμούς που προσομοιώνουν τις
βασικές απαιτήσεις της σύνθεσης του σιτηρεσίου αγελάδας, δηλαδή προβλέπει την ικανοποίηση των αναγκών διατροφής σε ξηρά ουσία, αζωτούχες ουσίες και ενέργεια από τις πηγές
ζωοτροφών (ιδιοπαραγόμενες και αγοραζόμενες ζωοτροφές). Οι περιορισμοί αυτοί τίθενται
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ξεχωριστά για κάθε απόδοση των αγελάδων σε γάλα, ενώ τίθενται πέντε περιορισμοί που
αφορούν την υφιστάμενη κατανομή της ποσόστωσης (μεγέθη παραγωγής), όπως προκύπτει
από τη διάκριση που εφαρμόζει ο ΕΛ.Ο.Γ. για την περιγραφή του κλάδου.
Το πρώτο μέγεθος αφορά τις εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής μέχρι 50 τόνους
γάλακτος (που εκτρέφουν έως 16 αγελάδες ανά εκμετάλλευση), το δεύτερο τις εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής από 50 έως 150 τόνους γάλακτος (14 έως 42 αγελάδες/εκμ.), το
τρίτο τις εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής από 150 έως 250 τόνους (33 έως 57 αγελάδες ανά εκμ/ση), το τέταρτο τις εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής από 250 έως 500
τόνους γάλακτος (46 έως 92 αγελάδες ανά εκμ/ση) και το πέμπτο τις εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής άνω των 500 τόνων γάλακτος (πάνω από 73 αγελάδες ανά εκμ/ση).
Πίνακας 1. Αριθμός εκμεταλλεύσεων, μέσος αριθμός αγελάδων ανά εκμετάλλευση
και μέση απόδοση γάλακτος ανά αγελάδα
Κατηγορίες εκμεταλλεύσεων

Αριθμός
εκμ/σεων

Μέσος αριθμός
aγελάδων ανά
εκμετάλλευση

Μέση απόδοση
γάλακτος σε χλγ.
ανά αγελάδα

Ι. Μέγεθος σε αριθμό αγελάδων
Μέχρι - 10
αγελ./εκμ.
11 – 20
»
21 – 50
»
51 – 80
»
81 –άνω
»

31
33
48
24
29

7,0 (2,4)
16,1 (2,5)
35,5 (8,7)
66,0 (8,4)
113,9 (30,1)

3449 (875)
3712 (1028)
4503 (1636)
5523 (1603)
6299 (1702)

ΙΙ. Απόδοση Γάλακτος
Μέχρι – 3500
χλγ./αγελ.
3501 – 5000
»
5001 – άνω
»

52
57
56

20,6 (15,4)
38,3 (34,6)
73,0 (42,5)

2855 (500)
4312 (421)
6724 (1322)

III. Μέση εκμετάλλευση

165

44,5

5443

Σημ.: Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι τυπικές αποκλίσεις.

Ο Πίνακας 2 δείχνει το υπόδειγμα του γραμμικού προγραμματισμού που διαμορφώθηκε
για τη διερεύνηση των συνεπειών της πολιτικής2. Αποτελείται από την αντικειμενική
συνάρτηση, η οποία υπολογίζει το ακαθάριστο κέρδος και της οποίας επιδιώκεται η
μεγιστοποίηση, και από τον πίνακα των περιορισμών. Κάθε ένα από τα πέντε μεγέθη
αντιπροσωπεύεται από 19 μεταβλητές (activities). Πρόκειται για πέντε μεταβλητές που
αντιπροσωπεύουν το μεταβλητό κόστος των κύριων καλλιεργειών παραγωγής ζωοτροφών
(σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, μηδική και καλαμπόκι ενσίρωμα), δεκατρείς μεταβλητές που
αντιπροσωπεύουν τις τιμές των κυριότερων αγοραζόμενων ζωοτροφών (σιτάρι, κριθάρι,
καλαμπόκι σπυρί, σόγια, βαμβακόπιτα, πούλπα ζαχαρότευτλων, φύραμα, βαμβακόσπορος,
2
Το υπόδειγμα του γραμμικού προγραμματισμού που εφαρμόζεται συγκροτείται από πέντε μεγέθη παραγωγής. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται μόνο ένα μέγεθος παραγωγής. Η
διάρθρωση του υποδείγματος είναι ίδια και για τα υπόλοιπα τέσσερα μεγέθη.
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καλαμπόκι ενσίρωμα, μηδική, άχυρο, μελάσα και πίτυρα) και μια μεταβλητή που
αντιπροσωπεύει την αγελάδα. Συνολικά, η αντικειμενική συνάρτηση περιλαμβάνει 95
μεταβλητές, ενώ προστίθεται μια μεταβλητή που υπολογίζει την αξία του γάλακτος.
Πίνακας 2. Συνοπτικός πίνακας γραμμικού υποδείγματος
Ιδιοπαραγόμενες Ζωοτροφές
Object F

max =

Έδαφος ξηρ.

Y≥

-vc1

-vc2

1

1

Έδαφος ποτ.
Y≥
Σιτάρι

Y≥

Κριθάρι

Y≥

Αραβόσιτος

Υ≥

Μηδική

Υ≥

Ενσ. Αραβ.

Υ≥

Εργασία

Υ≥

Αγορ. Ζωοτροφές

-vc3

-vc4

-vc5

1

1

1

-Pr1

…

-Pr13

β19

Αξία
γάλακτος

ψ

Τιμή

1
1
1
1
1
A1

A2

A3

A4

Α5

Α

Ξηρά Ουσία

0≤

-β1

-β2

-β3

-β4

-β5

-β6

…

Ξηρά Ουσία

0≥

-γ1

-γ2

-γ3

-γ4

-γ5

-γ6

…

-δ1

-δ2

-δ3

-δ4

-δ5

-δ6

…

Αζωτ. Ουσίες
0≥

Αγελάδα

β

γ19
δ19
ε19

δ

ζ19

ζ

γ

Ενέργεια

0≤

-ε1

-ε2

-ε3

-ε4

-ε5

-ε6

…

Ενέργεια

0≥

-ζ1

-ζ2

-ζ3

-ζ4

-ζ5

-ζ6

…

Ξ. Ουσία Χονδ.

0≥

-η1

-η2

-η3

-η4

η

Ξ. Ουσία Χονδ.

0≤

-κ1

-κ2

-κ3

-κ4

κ

Πίτυρα

0≥

-1

Α

Πίτυρα

0≤

-1

Β

Βαμβακόπιτα

0≤

-1

Γ

Παραγωγή
Γάλα
ΣυνΠαραγωγή

ε

Q1≥

3108

=

-3108

Q≥

3108

+1

Στον πίνακα περιορισμών αναγράφονται οι περιορισμοί που αφορούν τους συντελεστές
και οι τεχνικοί περιορισμοί. Ο πίνακας των περιλαμβάνει 19 περιορισμούς για κάθε μέγεθος.
Δύο περιορισμοί αφορούν το έδαφος (ξηρικό και ποτιστικό) και πέντε το έδαφος για την καλλιέργεια ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών (σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι σπυρί, μηδική, ενσίρωμα
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καλαμποκιού), ένας περιορισμός αφορά την εργασία, δέκα περιορισμοί συνδέουν τις απαιτήσεις σε θρεπτικές ουσίες και ενέργεια με τις αντίστοιχες παρεχόμενες από τις χορηγούμενες
ζωοτροφές (μέγιστο και ελάχιστο ξηράς ουσίας, ελάχιστο αζωτούχων ουσιών, μέγιστο και
ελάχιστο ενέργειας, μέγιστο και ελάχιστο ξηράς ουσίας που προέρχεται από χονδροειδείς ζωοτροφές, μέγιστες και ελάχιστες απαιτήσεις σε πίτυρα και μέγιστες απαιτήσεις σε βαμβακόπιτα). Έτσι, η επίλυση του υποδείγματος δίνει και τα σιτηρέσια ελαχίστου κόστους. Ένας περιορισμός αφορά την παραγόμενη ποσότητα γάλακτος του κάθε μεγέθους παραγωγής.
Επιπλέον, ένας κοινός περιορισμός μεταφέρει την παραγόμενη ποσότητα στην αντικειμενική
συνάρτηση, όπου υπολογίζεται η αξία του γάλακτος και ένας ακόμα κοινός περιορισμός
συνδέει τη συνολική παραγόμενη ποσότητα με τη συνολική ποσόστωση.
Η επίλυση του παραπάνω γραμμικού προβλήματος δείχνει τη διαμόρφωση των κύριων
μεγεθών και των οικονομικών αποτελεσμάτων πριν την αναθεώρηση της πολιτικής. Τα κύρια
μεγέθη και οικονομικά αποτελέσματα που διαμορφώνονται με την νέα πολιτική προκύπτουν
από τη λύση του ίδιου υποδείγματος (όπως αυτό που περιγράφεται στον Πίνακα 2), με τη
διαφορά ότι στο υπόδειγμα υπεισέρχονται οι ρυθμίσεις της νέας αναθεωρημένης πολιτικής,
με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση ορισμένων μεταβλητών. Η τιμή του γάλακτος, λόγω της
πριμοδότησης της παραγωγής και των πρόσθετων ενισχύσεων που καθιερώθηκαν με τον
κανονισμό 1782/2003, αυξάνεται στα 0,362 €/χλγ., οι στρεμματικές ενισχύσεις των φυτικών
κλάδων δεν περιλαμβάνονται στην αντικειμενική συνάρτηση λόγω της αποδέσμευσής τους
από την παραγωγική κατεύθυνση, ενώ ο περιορισμός για τη συνολική παραγόμενη ποσότητα
(Q στον Πίνακα 2) αυξάνεται στους 820,5 χιλιάδες τόνους. Να σημειωθεί επίσης ότι, ο περιορισμός που αφορά την παραγωγή γάλακτος για κάθε μέγεθος παραγωγής (Q1 στον Πίνακα
2) έχει αλλάξει, προσδιορίζοντας μέγιστο και ελάχιστο όριο παραγωγής με βάση τον ετήσιο
ρυθμό αύξησης της παραγωγής την περίοδο 1994-2004. Με την προσομοίωση των ρυθμίσεων
της νέας αναθεωρημένης πολιτικής στο υπόδειγμα του γραμμικού προγραμματισμού υποδεικνύεται ποια θα έπρεπε να είναι η ενδεδειγμένη οργάνωση του κλάδου για την πλήρη αξιοποίηση των ρυθμίσεων της νέας πολιτικής και με τη σύγκρισή του με την ενδεδειγμένη οργάνωση του κλάδου πριν την αναθεώρηση της πολιτικής διερευνώνται τα αποτελέσματα της
αναθεώρησης της πολιτικής στη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία.
Εκτός όμως από τη διερεύνηση των συνεπειών της νέας αναθεωρημένης πολιτικής,
εξετάζεται, η προοπτική αξιοποίησης από την αγελαδοτροφία του εδάφους που αναμένεται να
αποδεσμευτεί εξαιτίας της νέας ΚΑΠ, η προοπτική εξέλιξης του κλάδου μέσω της αύξησης
της απόδοσης των ζώων σε γάλα και οι δυνατότητες παραγωγής γάλακτος της χώρας.
Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του κλάδου για ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές
εφαρμόζεται παραμετρικός προγραμματισμός (Rardin, 1998) με μεταβαλλόμενο το έδαφος
και άρση των περιορισμών αυτού. Για την εφαρμογή του υποδείγματος, ισχύουν οι ρυθμίσεις
της αναθεωρημένης πολιτικής, επιλέγονται επτά λύσεις για τη μέση εκμετάλλευση που
αποτυπώνουν τις δυνατότητες του κλάδου, όσον αφορά το καλλιεργούμενο έδαφος για την
παραγωγή ζωοτροφών, και περιγράφουν τις οικονομικές και διαρθρωτικές αλλαγές που
προκύπτουν.
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Η προοπτική αύξησης των αποδόσεων σε γάλα της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας
διερευνάται με μεταβαλλόμενο τον αριθμό των εκτρεφόμενων αγελάδων. Έτσι, επιτυγχάνεται
διαφοροποίηση των αποδόσεων για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας γάλακτος. Κάθε μέγεθος παραγωγής περιλαμβάνει αγελάδες πέντε διαφορετικών αποδόσεων και διαφορετικών
απαιτήσεων σε θρεπτικές ουσίες, ίδιες για κάθε ένα από τα πέντε μεγέθη. Για την εφαρμογή
του υποδείγματος ισχύουν οι ρυθμίσεις της αναθεωρημένης πολιτικής, και επιλέγονται πέντε
λύσεις για τη μέση εκμετάλλευση.
Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και προοπτικών αύξησης της παραγωγής γάλακτος
εφαρμόζεται παραμετρικός προγραμματισμός με μεταβαλλόμενη την τιμή του γάλακτος και
χωρίς περιορισμό της παραγόμενης ποσότητας. Στον πίνακα των περιορισμών για κάθε
μέγεθος παραγωγής τίθεται ένας σχετικός περιορισμός, ορίζοντας μια ελάχιστη παραγωγή για
κάθε μέγεθος παραγωγής, έτσι ώστε σε κάθε λύση να περιλαμβάνονται εκμεταλλεύσεις και
των πέντε μεγεθών.

Αποτελέσματα
Συνέπειες της νέας ΚΑΠ στα κύρια μεγέθη και οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου
Οι συνέπειες που αναμένονται από την εφαρμογή των μέτρων της αναθεωρημένης
πολιτικής προκύπτουν από δύο συγκρίσιμες λύσεις που δείχνουν τη διαμόρφωση των κύριων
μεγεθών και των οικονομικών αποτελεσμάτων του κλάδου, πριν και μετά την αναθεώρηση
της πολιτικής. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα των νέων
ρυθμίσεων στα κύρια μεγέθη του κλάδου. Τα κύρια μεγέθη και τα οικονομικά αποτελέσματα
της ορθολογικής οργάνωσης της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου και αυτής που
προκύπτει μετά την αναθεώρηση της πολιτικής παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
Με τον κανονισμό 1788/2003 αυξάνεται η εθνική ποσότητα αναφοράς κατά 100 χιλιάδες
τόνους περίπου. Για την κατανομή της επιπλέον ποσόστωσης διαμορφώνεται ο πίνακας περιορισμών του υποδείγματος, ώστε να επιτρέπει ένα εύρος μεταβολής για κάθε μέγεθος. Έτσι,
ορίζεται ότι η επιπλέον ποσόστωση μπορεί να κατανεμηθεί σε όλα τα μεγέθη. Είναι όμως
προφανές ότι η επίλυση του υποδείγματος δείχνει την πιο αποδοτική κατανομή της επιπλέον
ποσόστωσης. Πράγματι από τη σύγκριση που παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 προτείνεται ότι η
κατανομή και κατά συνέπεια η παραγωγή της επιπλέον ποσόστωσης θα είναι συμφέρουσα όταν κατανεμηθεί σε εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής μεταξύ 150 έως 500 τόνων.
Πρόκειται για εκμεταλλεύσεις μεγέθους μεταξύ 33 έως 92 αγελάδων ανά εκμετάλλευση, που
επιτυγχάνουν αποδόσεις μεταξύ 4489 έως 5419 χλγ. ανά αγελάδα. Συγκεκριμένα, στις εκμεταλλεύσεις με ποσόστωση από 150 έως 250 τόνους προτείνεται να κατανεμηθεί το 34,1% της
επιπλέον ποσόστωσης και το 65,9% σε εκμεταλλεύσεις με ποσόστωση από 250 έως 500 τόνους. Έτσι, αναμένεται η αύξηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων των αντίστοιχων μεγεθών.
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Πίνακας 3. Κύρια τεχνικά και οικονομικά μεγέθη του κλάδου πριν και μετά την αναθεώρηση
της πολιτικής
Μεταβλητές

Παραγωγή
(χιλ. τον.)

Αγελάδες
(αριθμός)

Έδαφος*
(στρ/αγελ)

Εργασία
(ώρες/αγελ)

Δαπάνες
Εκτροφής
(€/αγελ)

Ακαθάριστο
Κέρδος
(€/αγελ)

Έτος 2004

84,1

27052

3,1

242

269

1476

Νέα ΚΑΠ

84,1

27052

2,7

240

422

1404

Έτος 2004

124,5

34915

3,1

195

289

1632

Νέα ΚΑΠ

124,5

34915

2,7

194

463

1573

Έτος 2004

104,4

23269

2,7

164

472

1781

Νέα ΚΑΠ

138,3

30806

2,0

161

694

1703

Έτος 2004

176,9

32658

1,3

96

734

1772

Νέα ΚΑΠ

242,3

44730

0,9

95

838

1841

Έτος 2004

231,2

33715

1,0

88

824

2130

Νέα ΚΑΠ

231,2

33715

0,8

87

883

2290

Έτος 2004

721,2

151609

2,2

154

528

1768

Νέα ΚΑΠ

820,5

171218

1,7

148

682

1781

Μεγέθη
παραγωγής
< 50 τόνων

50 – 150 τον.

150 – 250 τον.

250 – 500 τον.

≥ 500 τόνων

Μέση εκμ/ση

*

Ισοδύναμο ποτιστικού

Στα υποδείγματα που επιλύονται, οι αποδόσεις των αγελάδων θεωρούνται σταθερές (η
περίπτωση αύξησης των αποδόσεων διερευνάται στη συνέχεια). Κατά συνέπεια, η αύξηση της
ποσόστωσης συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των αγελάδων. Πράγματι, ο αριθμός των εκτρεφόμενων αγελάδων αναμένεται να αυξηθεί κατά 19609 αγελάδες (αύξηση 12,9%), με μέση απόδοση 5061 χλγ. ανά αγελάδα. Έτσι, η παραγωγή των 820,5 χιλιάδων τόνων θα εξασφαλίζεται με την εκτροφή 171218 αγελάδων, μέσης απόδοσης 4792 χλγ. ανά αγελάδα. Είναι
προφανές ότι στις εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής από 150 έως 500 τόνους, στις οποίες αυξάνεται η συνολική ποσόστωση, θα αυξηθεί ο αριθμός των αγελάδων. Συγκεκριμένα,
αναμένεται αύξηση του αριθμού των εκτρεφόμενων αγελάδων των εκμεταλλεύσεων, με δικαίωμα παραγωγής από 150 έως 500 τόνων, κατά 35,1%. Η αύξηση αυτή συνεπάγεται αναδιάρθρωση του κλάδου, με μείωση του ποσοστού συμμετοχής στον αριθμό των αγελάδων των
εκμεταλλεύσεων με δικαίωμα παραγωγής μέχρι 150 τόνους όπως και των εκμεταλλεύσεων με
δικαίωμα παραγωγής μεγαλύτερο των 500 τόνων. Από την επίλυση δηλαδή του υποδείγματος,
υποδεικνύεται ότι είναι συμφέρουσα η ενίσχυση των μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν από 33 έως 92 αγελάδες.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το καλλιεργούμενο έδαφος για την παραγωγή ζωοτροφών. Στον Πίνακα 3, το έδαφος εκφράζεται σε ισοδύναμο ποτιστικό. Από τη σύγκριση των
αποτελεσμάτων, πριν και μετά την αναθεώρηση της πολιτικής, προκύπτει ότι η μέση εκμετάλλευση θα χρησιμοποιεί μικρότερη έκταση ανά αγελάδα κατά 0,5 στρέμματα. Συγκεκριμένα, αναμένεται μείωση της έκτασης του καλλιεργούμενου εδάφους στις εκμεταλλεύσεις με
δικαίωμα παραγωγής μέχρι 150 τόνους, κατά 0,4 στρέμματα, μείωση της έκτασης του καλλιεργούμενου εδάφους στις εκμεταλλεύσεις από 150 έως 250 τόνους και από 250 έως 500 τόνους, κατά 0,7 και 0,4 στρέμματα, αντίστοιχα, ενώ μείωση κατά 0,2 στρέμματα αναμένεται
και στις εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής μεγαλύτερο των 500 τόνων. Η μείωση οφείλεται στην κατάργηση των στρεμματικών επιδοτήσεων των αροτραίων καλλιεργειών, καθώς
αναμένεται να μειωθεί η παραγωγή συμπυκνωμένων ζωοτροφών (π.χ. κριθάρι, σιτάρι, καλαμπόκι) και να αυξηθούν οι ποσότητες που αγοράζονται. Αντίθετα, εκτιμάται ότι το καλλιεργούμενο έδαφος για την παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών, οι οποίες συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με την οικονομικότητα του κλάδου της αγελαδοτροφίας, θα αυξηθεί, αμβλύνοντας έτσι και το φαινόμενο της αβεβαιότητας των τιμών που επικρατεί στην αγορά των χονδροειδών ζωοτροφών. Πράγματι, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της σύγκρισης, το
έδαφος που χρησιμοποιεί η μέση εκμετάλλευση για την παραγωγή συμπυκνωμένων ζωοτροφών αναμένεται να μειωθεί από 0,79 σε 0,27 στρέμματα ισοδύναμου ποτιστικού εδάφους ανά
αγελάδα, ενώ το έδαφος που προορίζεται για την παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών αναμένεται να αυξηθεί από 1,38 σε 1,47 στρέμματα ισοδύναμου ποτιστικού εδάφους ανά αγελάδα3.
Έτσι, με την εφαρμογή των ρυθμίσεων της νέας πολιτικής εκτιμάται ότι, το ποτιστικό έδαφος
για την παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών θα παρουσιάσει μικρή αύξηση, ενώ το ξηρικό έδαφος για την παραγωγή συμπυκνωμένων ζωοτροφών θα μειωθεί, με άμεση συνέπεια την αύξηση των αγοραζόμενων εισροών.
Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται αύξηση των δαπανών εκτροφής4 ανά
αγελάδα, με την εφαρμογή των ρυθμίσεων της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής. Με την αποδέσμευση των ενισχύσεων από τις αροτραίες καλλιέργειες, διαπιστώνεται ότι γίνεται οικονομικά συμφέρουσα η αγορά συμπυκνωμένων κυρίως ζωοτροφών και όχι η παραγωγή τους μέσα στην εκμετάλλευση. Η μέση εκμετάλλευση εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει αύξηση των δαπανών εκτροφής κατά 29,2%. Συγκεκριμένα, στις εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής
μέχρι 50 τόνους και από 50 έως 150 τόνους, αναμένεται αύξηση των δαπανών εκτροφής ανά
αγελάδα, κατά 56,9% και 60,2% αντίστοιχα. Στις εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής
από 150 έως 250 τόνους, 250 έως 500 τόνους και με δικαίωμα παραγωγής μεγαλύτερο των
500 τόνων αναμένεται αύξηση των δαπανών εκτροφής ανά αγελάδα, κατά 47%, 14,2% και
7,2%, αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η αύξηση των δαπανών εκτροφής ανά αγελάδα
δεν οφείλεται στη μείωση του καλλιεργούμενου εδάφους. Η αύξηση αυτή απορρέει από τις
ρυθμίσεις της νέας πολιτικής. Οι επιδοτήσεις των αροτραίων καλλιεργειών, οι οποίες χορηγούνταν πριν την αναθεώρηση, αποτελούσαν έμμεσες ενισχύσεις των ιδιοπαραγόμενων εισ3

Οι εκτάσεις αυτές προκύπτουν από τα αναλυτικά αποτελέσματα των υποδειγμάτων.
Ως δαπάνες εκτροφής θεωρούνται οι δαπάνες των αγοραζόμενων ζωοτροφών και οι μεταβλητές δαπάνες των καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών.

4
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ροών της αγελαδοτροφίας. Η κατάργησή τους με την αναθεωρημένη πολιτική είναι αυτή που
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών εκτροφής, με ταυτόχρονη μείωση του καλλιεργούμενου εδάφους.
Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων που αποτυπώνουν τη διαμόρφωση των οικονομικών
αποτελεσμάτων του κλάδου, πριν και μετά την αναθεώρηση της πολιτικής, προκύπτει ότι το
ακαθάριστο κέρδος ανά αγελάδα στο μέσο όρο δεν παρουσιάζει ουσιαστική διαφοροποίηση.
Αναλυτικά, στις εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής μέχρι 50 τόνους, από 50 έως 150
τόνους και από 150 έως 250 τόνους γάλακτος, το ακαθάριστο κέρδος ανά αγελάδα προβλέπεται να μειωθεί κατά 4,9%, 3,6% και 4,4%, αντίστοιχα. Πρόκειται για εκμεταλλεύσεις με χαμηλές αποδόσεις (3108, 3565 και 4489 χλγ. ανά αγελάδα), όπου προφανώς η αύξηση της τιμής του γάλακτος δεν καλύπτει την αναμενόμενη αύξηση των δαπανών εκτροφής, με αποτέλεσμα τη μείωση του ακαθάριστου κέρδους ανά αγελάδα. Αντίθετα, στις εκμεταλλεύσεις με
δικαίωμα παραγωγής από 250 έως 500 τόνους και με δικαίωμα παραγωγής μεγαλύτερο από
500 τόνους γάλακτος, το ακαθάριστο κέρδος ανά αγελάδα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,9%
και 7,5%, αντίστοιχα. Πρόκειται για εκμεταλλεύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις (5417 και 6860 χλγ. ανά αγελάδα), όπου η αύξηση της τιμής του γάλακτος αντισταθμίζει και υπερκαλύπτει την αναμενόμενη αύξηση των δαπανών εκτροφής, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση του ακαθάριστου κέρδους ανά αγελάδα. Το επίπεδο της απόδοσης, πάνω
από το οποίο η τιμή του γάλακτος καλύπτει την αύξηση των δαπανών εκτροφής μπορεί να
προσδιοριστεί. Στο μέσο όρο το ακαθάριστο κέρδος ανά αγελάδα, πριν και μετά την αναθεώρηση, είναι σχεδόν το ίδιο (παρουσιάζει αύξηση μόλις 0,7%), παρά την αύξηση που προκύπτει στις αναμενόμενες δαπάνες εκτροφής ανά αγελάδα. Έτσι, μπορεί να ειπωθεί ότι, η αύξηση της τιμής του γάλακτος που προκύπτει από την εφαρμογή της νέας πολιτικής καλύπτει την
αναμενόμενη αύξηση των δαπανών εκτροφής για απόδοση γάλακτος πάνω από 4792 χλγ. ανά
αγελάδα, περίπου.

Δυνατότητες του κλάδου για ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές
Η νέα ΚΑΠ, με την αποδέσμευση των επιδοτήσεων από τα προϊόντα, αίρει σε μεγάλο
βαθμό τη στρέβλωση των τιμών που συνεπάγεται η χορήγηση των επιδοτήσεων και δημιουργεί νέες σχέσεις ανταγωνιστικότητας μεταξύ των κλάδων παραγωγής, ευνοώντας προφανώς
κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η αποδέσμευση των επιδοτήσεων αυξάνει το κόστος
των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση
των καλλιεργειών παραγωγής ζωοτροφών.
Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι: «πόσο έδαφος μπορεί να αξιοποιήσει ο κλάδος της
γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας για την παραγωγή συμπυκνωμένων και χονδροειδών
ζωοτροφών»; Το ερώτημα αυτό διερευνάται με την εφαρμογή παραμετρικού προγραμματισμού, με μεταβαλλόμενο το έδαφος και άρση των περιορισμών αυτού. Για την εφαρμογή του
υποδείγματος ισχύουν οι ρυθμίσεις της αναθεωρημένης πολιτικής, δηλαδή η αύξηση της ποσόστωσης στους 820,5 χιλιάδες τόνους, η αύξηση της τιμής του γάλακτος και η αφαίρεση
των επιδοτήσεων των αροτραίων καλλιεργειών. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται ορισμένες
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λύσεις που επιλέχθηκαν για τη μέση εκμετάλλευση και οι οποίες αποτυπώνουν τις δυνατότητες του κλάδου, όσον αφορά το καλλιεργούμενο έδαφος και τις διαρθρωτικές και οικονομικές
αλλαγές που προκύπτουν.
Παρατηρείται ότι, η ποσότητα των 820,5 χιλιάδων τόνων γάλακτος μπορεί να παραχθεί
τόσο από εκμεταλλεύσεις που καλλιεργούν 16774 στρέμματα ποτιστικού εδάφους (ουσιαστικά πρόκειται για εκμεταλλεύσεις χωρίς ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές, καθώς το έδαφος που
απαιτείται για κάθε εκτρεφόμενη αγελάδα είναι 0,1 στρέμματα), όσο και από εκμεταλλεύσεις
που καλλιεργούν 420214 στρέμματα ισοδύναμου ποτιστικού εδάφους (2,5 στρέμματα ανά
αγελάδα). Η τελευταία λύση δείχνει τις μέγιστες δυνατότητες του κλάδου, όσον αφορά την
καλλιεργούμενη έκταση για την παραγωγή ζωοτροφών.
Πίνακας 4. Επιλεγμένα αποτελέσματα εφαρμογής του παραμετρικού προγραμματισμού με
μεταβαλλόμενο το έδαφος
Λύσεις
Παραμετρικού

*

Έδαφος*
(στρ/αγελ)

Δαπάνες
Εκτροφής
(€/αγελ)

Ακαθάριστο
Κέρδος
(€/αγελ)

Έδαφος*
(στρ.)

1η

0,1

828

1634

16774

2η

0,4

794

1669

59615

3η

0,8

737

1725

136015

4η

1,2

690

1772

209510

5η

1,8

650

1812

301023

6η

2,4

630

1832

407271

7η

2,5

629

1833

420214

Ισοδύναμο ποτιστικό έδαφος

Με την αύξηση του χρησιμοποιούμενου εδάφους, αναμένεται μείωση των δαπανών εκτροφής ανά αγελάδα. Συγκεκριμένα, για την αύξηση του καλλιεργούμενου εδάφους, από
16774 σε 420214 στρέμματα ισοδύναμου ποτιστικού εδάφους, οι δαπάνες εκτροφής ανά αγελάδα αναμένεται να μειωθούν από 828 σε 629 ευρώ ανά αγελάδα, μείωση της τάξης του
24%. Επιβεβαιώνεται έτσι το γεγονός ότι η αύξηση του καλλιεργούμενου εδάφους για την
παραγωγή ζωοτροφών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών εκτροφής ανά αγελάδα και κατ’ επέκταση του κόστους παραγωγής του γάλακτος.
Η μείωση των δαπανών εκτροφής συνεπάγεται αύξηση του ακαθάριστου κέρδους ανά αγελάδα, και κατά συνέπεια του γεωργικού εισοδήματος. Αυξανόμενης της έκτασης του καλλιεργούμενου εδάφους για την παραγωγή ζωοτροφών, το ακαθάριστο κέρδος προβλέπεται ότι
θα αυξηθεί. Συγκεκριμένα, η αύξηση του καλλιεργούμενου εδάφους από 16774 σε 420214
στρέμματα ισοδύναμου ποτιστικού εδάφους θα προκαλέσει αύξηση του ακαθάριστου κέρδους από 1634 σε 1833 ευρώ ανά αγελάδα, αύξηση της τάξης του 12,2%. Από την ανάλυση
επιβεβαιώνεται η άποψη ότι αύξηση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών βελτιώνει την οικονομικότητα του κλάδου της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας.
Εκτιμάται, όπως ήδη αναφέρθηκε, ότι οι μέγιστες δυνατότητες του κλάδου όσον αφορά
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την έκταση για την παραγωγή ζωοτροφών ανέρχονται σε 420214 στρέμματα, από τα οποία τα
317687 για την παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών και τα υπόλοιπα 102527 για την παραγωγή συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Ενώ για την ίδια παραγωγή γάλακτος, όταν ισχύουν οι περιορισμοί του εδάφους, απαιτούνται 296918 στρέμματα ισοδύναμου ποτιστικού εδάφους (1,7
στρέμματα ανά αγελάδα, Πίνακας 3), από τα οποία τα 251378 για την παραγωγή χονδροειδών
ζωοτροφών και τα υπόλοιπα 455405 για την παραγωγή συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Έτσι,
διαπιστώνεται ότι ο κλάδος έχει δυνατότητα αύξησης της καλλιεργούμενης έκτασης κατά
41,5%. Συγκεκριμένα, με την άρση των περιορισμών για το έδαφος, αναμένεται αύξηση των
ιδιοπαραγόμενων χονδροειδών ζωοτροφών και αύξηση των ιδιοπαραγόμενων συμπυκνωμένων ζωοτροφών, που προκύπτει από την αύξηση του εδάφους, κατά 0,4 και 0,3 στρέμματα
ανά αγελάδα, αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ακαθάριστου κέρδους, κατά 52 ευρώ ανά αγελάδα.
Συγκρίνοντας την έκταση των 420214 στρεμμάτων για την παραγωγή ζωοτροφών με την
έκταση των 329611 στρεμμάτων πριν την αναθεώρηση της πολιτικής, όταν χορηγούνταν οι
επιδοτήσεις των αροτραίων καλλιεργειών, προκύπτει ότι για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας γάλακτος αναμένεται αύξηση της έκτασης για την παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών
κατά 32,9% και μείωση της έκτασης για την παραγωγή συμπυκνωμένων ζωοτροφών κατά
24,8%. Έτσι, διαπιστώνεται ότι η νέα πολιτική θα έχει ως συνέπεια οι γαλακτοπαραγωγικές
εκμεταλλεύσεις να περιορίσουν ή και να διακόψουν ακόμα την παραγωγή συμπυκνωμένων
ζωοτροφών, τις οποίες θα προμηθεύονται από την αγορά6, και να αυξήσουν την παραγωγή
των χονδροειδών ζωοτροφών.

Προοπτικές αύξησης των αποδόσεων
Μία από τις βασικές αδυναμίες που παρουσιάζει ο κλάδος της αγελαδοτροφίας στην Ελλάδα είναι οι χαμηλές αποδόσεις σε παραγωγή γάλακτος. Η χώρα εισάγει ζώα αναπαραγωγής
και άλλο γενετικό υλικό, ενώ παρουσιάζονται προβλήματα προσαρμογής που συνεπάγονται
μείωση των αναμενόμενων αποδόσεων. Η ποσότητα και η ποιότητα της τροφής και οι συνθήκες διαβίωσης και εκτροφής των ζώων (εργασία περιποίησης, κατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων) αποτελούν ορισμένους ακόμη παράγοντες που συντελούν στη χαμηλή απόδοση
των ζώων. Η προοπτική αύξησης των αποδόσεων της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας
διερευνάται με την εφαρμογή παραμετρικού προγραμματισμού, με μεταβαλλόμενο τον αριθμό των αγελάδων. Μεταβάλλοντας τον αριθμό των εκτρεφόμενων αγελάδων για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας γάλακτος επιτυγχάνεται διαφοροποίηση των αποδόσεών τους. Κάθε
μέγεθος παραγωγής περιλαμβάνει αγελάδες πέντε διαφορετικών επιπέδων απόδοσης και φυσικά διαφορετικών απαιτήσεων σε θρεπτικές ουσίες, ίδιες για κάθε ένα από τα πέντε μεγέθη.
Για την εφαρμογή του μαθηματικού υποδείγματος ισχύουν οι ρυθμίσεις της αναθεωρημένης
πολιτικής, δηλαδή αύξηση της ποσόστωσης, αύξηση της τιμής του γάλακτος και αφαίρεση
5

Οι εκτάσεις αυτές προκύπτουν από τα αναλυτικά αποτελέσματα των υποδειγμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ενδεχόμενη διατήρηση στην αγορά των υψηλών τιμών των συμπυκνωμένων
ζωοτροφών, η παραπάνω διαπίστωση δεν ισχύει.

6
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των στρεμματικών ενισχύσεων. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του υποδείγματος για τα κύρια τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της μέσης εκμετάλλευσης7.
Εκτιμάται ότι η ίδια ποσότητα γάλακτος (820513 τόνοι) μπορεί να παραχθεί τόσο από εκμεταλλεύσεις εντατικής μορφής (120133 αγελάδες) με ζώα υψηλής απόδοσης (6830 χλγ. ανά
αγελάδα) όσο και από εκμεταλλεύσεις εκτατικής μορφής, οι οποίες εκτρέφουν 200000 αγελάδες χαμηλής απόδοσης (4130 χλγ. ανά αγελάδα). Η ίδια ποσότητα γάλακτος μπορεί να παραχθεί μειώνοντας τον αριθμό των αγελάδων κατά 40% και αυξάνοντας την απόδοση των
αγελάδων αυτών κατά 66,5%.
Μειούμενου του αριθμού των αγελάδων και αυξανόμενης της απόδοσης αυτών, οι δαπάνες εκτροφής ανά αγελάδα αναμένεται να αυξηθούν από 649 σε 770 ευρώ ανά αγελάδα, ποσοστό της τάξης του 18,6%. Αποτέλεσμα αναμενόμενο, καθώς η αύξηση των αποδόσεων
συνδέεται θετικά με τις απαιτήσεις των αγελάδων σε θρεπτικές ουσίες. Απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες ζωοτροφών για την αύξηση των αποδόσεων των αγελάδων, με αποτέλεσμα
την αύξηση του κόστους εκτροφής.
Πίνακας 5. Επιλεγμένα αποτελέσματα εφαρμογής του παραμετρικού προγραμματισμού με
μεταβαλλόμενο τον αριθμό των αγελάδων
Αγελάδες
(αριθμός)

Απόδοση
(χλγ/αγελ)

Δαπάνες
Εκτροφής
(€/αγελ)

1η

200000

4103

649

1,43

172

1597

2η

182551

4495

661

1,56

160

1722

3η

162684

5044

676

1,63

144

1884

4η

139979

5862

701

1,80

120

2122

5η

120133

6830

770

1,81

91

2393

Λύσεις
Παραμετρικού

*

Εδαφος*
(στρ/αγελ)

Εργασία
(ώρες/αγελ)

Ακαθάριστο Κέρδος
(€/αγελ)

Ισοδύναμο ποτιστικό έδαφος

Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνεται και στο χρησιμοποιούμενο έδαφος για την παραγωγή
ζωοτροφών. Οι εντατικής μορφής εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις
και από υψηλές απαιτήσεις σε ζωοτροφές. Αποτελεσματική διαχείριση των εκμεταλλεύσεων
αυτών υπαγορεύει αύξηση της έκτασης του καλλιεργούμενου εδάφους για την παραγωγή ζωοτροφών, ώστε να βελτιωθεί η οικονομικότητα των εκμεταλλεύσεων. Πράγματι, μειούμενου
του αριθμού των αγελάδων και αυξανόμενης της απόδοσης, η έκταση του εδάφους αναμένεται να αυξηθεί κατά 26,5%. Για τις 200000 αγελάδες, απόδοσης 4103 χλγ. ανά αγελάδα, προκύπτει ότι απαιτούνται 1,43 στρέμματα ισοδύναμου ποτιστικού εδάφους, ενώ για τις 120133
αγελάδες, απόδοσης 6830 χλγ. ανά αγελάδα, εκτιμάται ότι απαιτούνται 1,81 στρέμματα ισοδύναμου ποτιστικού εδάφους.
Συγκρίσεις μεταξύ εκμεταλλεύσεων μεγάλου μεγέθους (σε αριθμό αγελάδων) και εκμε7

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξή τους με σαφήνεια παραλείπονται ορισμένες
λύσεις με ασήμαντες διαφορές από αυτές που τελικά επιλέχθηκαν.
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ταλλεύσεων υψηλών αποδόσεων έδειξαν ότι μεγαλύτερη οικονομικότητα εξασφαλίζεται από
τις τελευταίες (Κιτσοπανίδης, 2006). Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Μειούμενου του αριθμού των αγελάδων και αυξανόμενης της απόδοσης
αυτών, παρατηρείται αύξηση του ακαθάριστου κέρδους ανά αγελάδα. Όταν οι 820,5 χιλιάδες
τόνοι γάλακτος παράγονται από 200000 αγελάδες απόδοσης 4103 χλγ. ανά αγελάδα, το ακαθάριστο κέρδος ανά αγελάδα εκτιμάται σε 1597 ευρώ, ενώ όταν η ίδια ποσότητα γάλακτος
εξασφαλίζεται από 120133 αγελάδες απόδοσης 6830 χλγ. ανά αγελάδα, το ακαθάριστο κέρδος ανά αγελάδα εκτιμάται σε 2393 ευρώ, αύξηση της τάξης του 49,8%. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, αυξανόμενης της απόδοσης των αγελάδων προκύπτει αύξηση των δαπανών εκτροφής ανά αγελάδα. Παρόλα αυτά, το ακαθάριστο κέρδος ανά αγελάδα αυξάνεται, καθώς, με
την τιμή του γάλακτος σταθερή, η ποσοστιαία αύξηση της απόδοσης (66,5%) είναι κατά πολύ
μεγαλύτερη της ποσοστιαίας αύξησης των δαπανών εκτροφής ανά αγελάδα (18,6%).
Με την εφαρμογή του γραμμικού προγραμματισμού, όπου προκύπτουν τα κύρια τεχνικά
και οικονομικά χαρακτηριστικά του κλάδου της αγελαδοτροφίας μετά την αναθεώρηση της
πολιτικής (Πίνακας 3), εκτιμάται ότι η ποσόστωση των 820,5 χιλιάδων τόνων, εξασφαλίζεται
με την εκτροφή 171218 αγελάδων, απόδοσης 4792 χλγ., με αναμενόμενο ακαθάριστο κέρδος
1781 ευρώ ανά αγελάδα. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι, η ίδια ποσότητα γάλακτος των 820,5 χιλιάδων τόνων μπορεί να παραχθεί με την εκτροφή 120133 αγελάδων (μείωση 29,8%), απόδοσης 6830 χλγ. ανά αγελάδα (αύξηση 42,5%), διαπιστώνοντας
έτσι ότι ο κλάδος της αγελαδοτροφίας έχει δυνατότητες εξέλιξης. Με την αύξηση των αποδόσεων αναμένεται να βελτιωθεί η οικονομικότητα και αποδοτικότητά του επιτυγχάνοντας ακαθάριστο κέρδος ανά αγελάδα 2393 ευρώ (αύξηση 34,4%).

Δυνατότητες παραγωγής της χώρας
Οι επικρατούσες ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας, η υπάρχουσα υποδομή και οι εγγενείς αδυναμίες του κλάδου περιορίζουν τις δυνατότητες παραγωγής γάλακτος. Έτσι, ακόμη
και η επίτευξη αυτάρκειας της χώρας σε αγελαδινό γάλα κρίνεται αμφίβολη. Οι δυνατότητες
παραγωγής της χώρας έχει εκτιμηθεί ότι δεν ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο τόνους γάλακτος
περίπου (Ψυχουδάκης, 2003). Άλλωστε, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛ.Ο.Γ. για το έτος 2004,
οι ποσότητες που συγκεντρώθηκαν από τις βιομηχανίες γάλακτος της χώρας υπολείπονταν
της εθνικής ποσότητας αναφοράς, δηλαδή η παραγωγή δεν κάλυπτε την ποσόστωση της χώρας πριν την αναθεώρηση της πολιτικής, σύμφωνα με την οποία η ποσόστωση αυξάνεται κατά 100 χιλιάδες τόνους περίπου.
Η μέση τιμή του γάλακτος στην ΕΕ των 15 για το έτος 2005 ανέρχεται στα 0,276 ευρώ
ανά χλγ. (Milk Products, 2006), ενώ για την Ελλάδα είναι περίπου 0,33 ευρώ ανά χλγ.. Η τιμή
στην Ελλάδα διατηρείται σχετικά υψηλή, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας. Η
μεγάλη απόσταση της εγχώριας αγοράς από άλλα παραγωγικά κέντρα της Ε.Ε. συνιστά εμπόδιο σε μία πιθανή υποκατάσταση της πρώτης ύλης για νωπό παστεριωμένο γάλα από άλλα
κράτη-μέλη. Η ευπάθεια του νωπού γάλακτος και το υψηλό μεταφορικό κόστος δεν επιτρέ-
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πουν τη μεταφορά του8.
Με την εφαρμογή παραμετρικού προγραμματισμού διερευνώνται οι δυνατότητες και οι
προοπτικές αύξησης της παραγωγής γάλακτος χωρίς περιορισμούς ποσόστωσης, με μεταβαλλόμενη την τιμή του γάλακτος. Για την εφαρμογή δηλαδή του μαθηματικού υποδείγματος
διατηρούνται μεν οι ρυθμίσεις της νέας πολιτικής όσον αφορά την κατάργηση των επιδοτήσεων των αροτραίων καλλιεργειών, αλλά καταργούνται οι περιορισμοί για την ποσότητα παραγωγής και την τιμή του γάλακτος η οποία μεταβάλλεται. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί,
ότι στον πίνακα των περιορισμών του προγραμματισμού τίθεται ένας σχετικός περιορισμός, ο
οποίος καθορίζει μία ελάχιστη παραγωγή για κάθε μέγεθος παραγωγής, έτσι ώστε οι εκμεταλλεύσεις και των πέντε διαφορετικών μεγεθών και κατ’ επέκταση των αποδόσεων να περιλαμβάνονται σε κάθε λύση. Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής του
υποδείγματος για τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της μέσης εκμετάλλευσης9.
Πίνακας 6. Επιλεγμένα αποτελέσματα εφαρμογής του Παραμετρικού Προγραμματισμού με
μεταβαλλόμενη την τιμή του γάλακτος
Λύσεις Παραμετρικού

Τιμή
(€/χλγ)

Ποσότητα
(χιλ. τόνοι)

Απόδοση
(χλγ/αγελάδα)

Αγελάδες
(αριθμός)

1η

0,24

461,0

5464

84369

2η

0,27

642,5

5451

117864

3η

0,32

733,9

5200

141135

4η

0,36

822,8

5038

163304

5η

0,42

860,7

4911

175259

6η

0,70

896,3

4825

185787

Αναλυτικά, με την τιμή του γάλακτος στα 0,24 ευρώ ανά χλγ. αναμένεται παραγωγή 461
χιλιάδων τόνων γάλακτος, από 84369 αγελάδες μέσης απόδοσης 5464 χλγ. ανά αγελάδα. Με
την αύξηση της τιμής στα 0,27 ευρώ ανά χλγ. η παραγωγή θα αυξηθεί στους 642,5 χιλιάδες
τόνους. Η παραγωγή αυτή εξασφαλίζεται από 117864 αγελάδες, με μέση απόδοση 5451 χλγ.
ανά αγελάδα. Όταν η τιμή ανέρχεται στα 0,32 ευρώ ανά χλγ. γάλακτος, η παραγόμενη ποσότητα φτάνει τους 733,9 χιλιάδες τόνους, η οποία εξασφαλίζεται από την εκτροφή 141135 αγελάδων, με μέση απόδοση 5200 χλγ. ανά αγελάδα. Με την τιμή του γάλακτος να διαμορφώνεται στα 0,36 ευρώ ανά χλγ., αναμένεται παραγωγή 822,8 χιλιάδων τόνων. Η παραγωγή αυτή θα εξασφαλίζεται από 163304 αγελάδες, μέσης απόδοσης 5038 χλγ. ανά αγελάδα. Με την
8

Μακροπρόθεσμα, με την αύξηση της ποσόστωσης και κατ’ επέκταση της παραγωγής, αναμένεται πτώση της τιμής του γάλακτος, η οποία θα αποτελέσει κίνητρο για την αύξηση της παραγωγής από παραγωγούς χαμηλού κόστους και ενδεχομένως την προσαρμογή ή διακοπή της παραγωγής από άλλες εκμεταλλεύσεις.
9
Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξή τους με σαφήνεια παραλείπονται ορισμένες
λύσεις που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές με αυτές που παρουσιάζονται.
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τιμή του γάλακτος στα 0,42 ευρώ ανά χλγ., η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί στους 860,7
χιλιάδες τόνους γάλακτος, εκτρέφοντας 175259 αγελάδες με απόδοση 4911 χλγ. ανά αγελάδα. Η έκτη λύση του υποδείγματος περιγράφει τις μέγιστες δυνατότητες παραγωγής γάλακτος
της χώρας. Όταν η τιμή του γάλακτος αυξηθεί στα 0,7 ευρώ ανά χλγ. η παραγωγή γάλακτος
αναμένεται να αυξηθεί στις 896,3 χιλιάδες τόνους γάλακτος. Η παραγωγή αυτή εξασφαλίζεται με την εκτροφή 186 χιλιάδων περίπου αγελάδων, με μέση απόδοση 4825 χλγ. ανά αγελάδα. Προφανώς, η αύξηση της τιμής στα 0,7 ευρώ ανά χλγ. κρίνεται υπερβολική και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα10. Αντίθετα, όπως αναφέρθηκε, αναμένεται μείωση της τιμής του γάλακτος και διαμόρφωσή της στο μέσο όρο της τιμής που επικρατεί στην Ε.Ε.. Θα
πρέπει ωστόσο εδώ να σημειωθεί ότι, η συγκεκριμένη ανάλυση πραγματοποιείται θεωρώντας
τις αποδόσεις για κάθε μέγεθος παραγωγής δεδομένες και σταθερές. Απλά, μεταβάλλεται η
συμμετοχή του κάθε μεγέθους παραγωγής και κατ’ επέκταση κάθε απόδοσης στη συνολική
παραγωγή γάλακτος.
Η σχέση τιμής και παραγωγής βαίνει αυξανόμενη, όπως θεωρητικά προβλέπεται, καθόσον για την αύξηση της παραγωγής είναι απαραίτητη η συμβολή και των λιγότερων αποδοτικών εκμεταλλεύσεων. Η αύξηση της τιμής του γάλακτος συνεπάγεται ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εκμεταλλεύσεων υψηλού κόστους παραγωγής να συμβάλλει στην συνολική παραγωγή γάλακτος. Πρόκειται για εκμεταλλεύσεις οι οποίες εκτρέφουν αγελάδες χαμηλών αποδόσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μέσης απόδοσης όσο αυξάνεται η
τιμή του γάλακτος. Πράγματι, αυξανόμενης της τιμής του γάλακτος από 0,24 σε 0,7 ευρώ ανά
χλγ., προβλέπεται μείωση της μέσης απόδοσης από 5464 σε 4825 χλγ. ανά αγελάδα, δηλαδή
μείωση της τάξης του 11,7%.

Συμπεράσματα
Με την επίλυση των δύο υποδειγμάτων διερευνήθηκαν τα κύρια τεχνικά και οικονομικά
μεγέθη του κλάδου της αγελαδοτροφίας, κάτω από δύο διαφορετικά καθεστώτα πολιτικής.
Από τη σύγκρισή τους προκύπτουν οι συνέπειες της νέας πολιτικής και η αναμενόμενη προσαρμογή του κλάδου στις νέες ρυθμίσεις της. Διαπιστώνεται ότι η επιπλέον ποσόστωση των
100 περίπου χιλιάδων τόνων κατανέμεται σε εκμεταλλεύσεις με δικαίωμα παραγωγής από
150 έως 500 τόνους, δηλαδή μεγέθους από 33 έως 92 αγελάδες. Αναμένεται αναδιάρθρωση
του κλάδου, με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στον αριθμό αγελάδων των παραπάνω μεγεθών παραγωγής. Έτσι, υποδεικνύεται ότι η αναθεωρημένη πολιτική ενισχύει περισσότερο
τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εκμεταλλεύσεις. Επίσης, προκύπτει ότι αναμένεται αύξηση
των αγοραζόμενων εισροών, μείωση του ξηρικού εδάφους, μικρή αύξηση του καλλιεργούμενου ποτιστικού εδάφους για την παραγωγή ζωοτροφών και μικρή μείωση της εργασίας.
Με την εφαρμογή παραμετρικού προγραμματισμού με μεταβαλλόμενο το έδαφος διερευνήθηκαν οι δυνατότητες του κλάδου όσον αφορά το καλλιεργούμενο έδαφος και οι διαρθρωτικές και οικονομικές αλλαγές που προκύπτουν. Διαπιστώθηκε ότι η νέα εθνική ποσότητα
10

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Ελλάδα με τη συγκεκριμένη διάρθρωση του κλάδου έχει περιορισμένες δυνατότητες παραγωγής αγελαδινού γάλακτος.
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αναφοράς των 820,5 χιλιάδων τόνων μπορεί να εξασφαλιστεί με την καλλιέργεια 16774
στρεμμάτων ισοδύναμου ποτιστικού εδάφους, ενώ προέκυψε ότι οι δυνατότητες του κλάδου
ανέρχονται σε 420214 στρέμματα ισοδύναμου ποτιστικού εδάφους για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας γάλακτος. Με την αύξηση του εδάφους για την παραγωγή ζωοτροφών προβλέπεται αύξηση της ανθρώπινης εργασίας, μείωση των δαπανών εκτροφής και αύξηση του
ακαθάριστου κέρδους ανά αγελάδα. Η αποδέσμευση των επιδοτήσεων από την παραγωγή
διαπιστώθηκε ότι έχει ως συνέπεια τη συνολική αύξηση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών,
με αύξηση των χονδροειδών και μείωση των συμπυκνωμένων ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών.
Με την εφαρμογή παραμετρικού προγραμματισμού διερευνήθηκαν οι προοπτικές αύξησης των αποδόσεων της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας. Προέκυψε ότι η νέα εθνική
ποσότητα αναφοράς μπορεί να παραχθεί με την εκτροφή περίπου 120 χιλιάδων αγελάδων μέσης απόδοσης 6830 χλγ. ανά αγελάδα. Αυξανόμενης της απόδοσης προκύπτει αύξηση της
έκτασης του καλλιεργούμενου εδάφους για την παραγωγή ζωοτροφών, αύξηση των δαπανών
εκτροφής και αύξηση του ακαθάριστου κέρδους ανά αγελάδα. Επιβεβαιώνεται έτσι, η άποψη
ότι οι εκμεταλλεύσεις υψηλών αποδόσεων επιτυγχάνουν μεγαλύτερη οικονομικότητα σε σχέση με μεγάλες σε αριθμό αγελάδων εκμεταλλεύσεις.
Ο κλάδος της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας, λόγω ορισμένων εγγενών αδυναμιών,
έχει περιορισμένες δυνατότητες παραγωγής γάλακτος. Με την εφαρμογή παραμετρικού προγραμματισμού με μεταβαλλόμενη την τιμή του γάλακτος διερευνήθηκαν οι προοπτικές αύξησης της παραγωγής γάλακτος. Η αύξηση της τιμής του γάλακτος προέκυψε ότι έχει ως αποτέλεσμα τη συμβολή ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού εκμεταλλεύσεων υψηλού κόστους στη
συνολική παραγωγή γάλακτος, η οποία ανέρχεται στους 896,3 χιλιάδες τόνους, όταν η τιμή
ανέρχεται στα 0,7 ευρώ ανά χλγ. Έτσι, η σχέση μεταξύ τιμής και παραγωγής βαίνει θετική
καθώς για την αύξηση της παραγωγής είναι αναγκαία η συμβολή των εκμεταλλεύσεων με
χαμηλές αποδόσεις ανά αγελάδα.
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Εμπειρική επαλήθευση του νόμου της μιας τιμής
στο βόειο κρέας: Η περίπτωση της Ελλάδας
Ε. Ζαφειρίου1, Σ. Σοφιός2 και Θ. Κουτρουμανίδης3*
Περίληψη
Η παρούσα εργασία εξετάζει εμπειρικά, την ισχύ του νόμου της μιας τιμής στον τομέα του
βόειου κρέατος για την περίπτωση της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας ως χώρα αναφοράς τις
Η.Π.Α. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι ετήσιες τιμές παραγωγού με περίοδο αναφοράς 1961-2004. Για την εμπειρική επαλήθευση του νόμου της μιας
τιμής χρησιμοποιήθηκε η τεχνική συνολοκλήρωσης των Johansen (1988, 1991) και Johansen
and Juselius (1990), μέσω της οποίας διαπιστώθηκε η μη ισχύ αυτής. Τέλος, πραγματοποιήθηκε γραφικά, ανάλυση της μεταβλητότητας για κάθε μεταβλητή ως συνάρτηση των υπολοίπων, ενώ ταυτόχρονα εξετάστηκε η επίδραση της μεταβολής της κάθε μίας από αυτές (κατά
μία τυπική απόκλιση) στις υπόλοιπες για χρονική περίοδο 10 ετών.
Λέξεις-κλειδιά: ΚΑΠ, Βόειο κρέας, Πολιτική Στήριξης των τιμών, Νόμος της μιας τιμής,
Τεχνικές Συνολοκλήρωσης

Abstract
This paper empirically examines the validity of the law of one price in the beef sector in the
case of Greece, using as a reference country the U.S.Α. The data used in this study are annual
prices while the reference period is extending from 1961 to 2004. For the empirical
verification of the law of one price, the cointegration method of Johansen (1988, 1991) and
Johansen and Juselius (1990) was used. According the results for the aforementioned data, the
non-validity of the law of one price was concluded. Finally, a variance decomposition and an
impulse – response analysis took place for each variable mentioned above.
Key-words: CAP, Beef meat, Price support policy, Law of one price, Cointegration
techniques
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Εισαγωγή
Στα πλαίσια των απαιτήσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της προστασίας
της εγχώριας παραγωγής αγροτικών προϊόντων των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), επιβλήθηκε μια σειρά ρυθμίσεων, οι οποίες εκφράστηκαν στην ασκούμενη Κοινή
Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.). Η στήριξη στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων παρέχεται
τόσο για τη διατήρηση των τιμών για τα προϊόντα τους πάνω από τα επίπεδα της αγοράς
καθώς και για την προστασία αυτών από εξωτερικούς ανταγωνιστές. Η μελέτη του νόμου της
μιας τιμής έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης στο παρελθόν για ένα μεγάλο
αριθμό μεμονωμένων προϊόντων (Taylor and Taylor, 2004, Taylor, 2000, Sarno et al., 2004,
Froot and Rogoff, 1995, Giovanini, 1988, Parsley and Wie, 1996). Ο νόμος της μιας τιμής
θεωρεί πως πανομοιότυπα προϊόντα με δεδομένο πως οι εθνικές τιμές είναι εκφρασμένες σε
ένα κοινό νόμισμα θα πρέπει να πωλούνται στην ίδια τιμή σε διαφορετικές χώρες (Sarno et al,
2004). Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν συμβαίνει, αφού ομογενή προϊόντα πωλούνται
σε διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές χώρες αποτέλεσμα μη συμβατό με το νόμο της μιας
τιμής, της οποίας η τεκμηρίωση βασίζεται στην θεώρηση του αρμπιτράζ των προϊόντων. Ο
νόμος της μιας τιμής εξισώνει το επίπεδο των μεμονωμένων μονάδων προϊόντων όταν αυτά
εκφράζονται σε μονάδες του ίδιου νομίσματος.
Ο νόμος της μιας τιμής αποτελεί τον βασικό δομικό λίθο της συνθήκης της Θεωρίας της
Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων. Η απόλυτη εκδοχή του νόμου της μιας τιμής μπο*
P
ρεί να γραφεί ως εξής: Pi ,t = St Pi ,t i = 1,2 ,....., N (1) όπου i ,t συμβολίζει την τιμή του αγαθού I σε όρους του νομίσματος της ημεδαπής τη χρονική στιγμή t, ενώ St είναι η ονομαστική
συναλλαγματική ισοτιμία η οποία εκφράστηκε ως η εγχώρια τιμή του ξένου συναλλάγματος
τη χρονική στιγμή t.
Σύμφωνα με την εξίσωση (1) η απόλυτη εκδοχή του νόμου της μιας τιμής υποθέτει
αξιωματικά πως το ίδιο αγαθό θα έπρεπε να έχει την ίδια τιμή σε διαφορετικές χώρες αν οι
τιμές εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα. Η ισχύς του νόμου της μιας τιμής τεκμηριώνεται και
επιβάλλεται πρακτικά από την ιδέα του αρμπιτράζ που λαμβάνει χώρα χωρίς την ύπαρξη
κάποιων εμποδίων.
Στην σχετική του εκδοχή ο νόμος της μιας τιμής ορίζει μία σχετικά ασθενέστερη εκδοχή:

Pi*,t +1 St +1 Pi*,t St
=
Pi ,t +1
Pi ,t

i = 1,2 ,...., N

(2)

Είναι προφανές πως η ισχύς του νόμου της μιας τιμής στην απόλυτη του μορφή
συνεπάγεται την ισχύ της σχετικής εκδοχής ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο. Ο έλεγχος του
νόμου της μιας τιμής είναι εφικτός μόνο αν τα παραγόμενα διεθνώς αγαθά είναι τέλεια
υποκατάστατα. Με δεδομένη την ισχύ αυτής της προϋπόθεσης η συνθήκη του μη
κερδοφόρου arbitrage θα έπρεπε να διασφαλίσει την εξίσωση των τιμών σε αγορές αγαθών με
υψηλό βαθμό ενοποίησης. Όμως η επιβολή δασμών καθώς και η υιοθέτηση άλλων μορφών
μη δασμολογικής προστασίας θα οδηγούσε σε παραβίαση της συνθήκης που αφορά τη
διεξαγωγή του ελευθέρου αρμπιτράζ και συνεπώς την παραβίαση του νόμου της μιας τιμής.
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Επιπλέον, η υπόθεση της τέλειας ικανότητας υποκατάστασης μεταξύ των διαφορετικών
αγαθών είναι κρίσιμη για την επιβεβαίωση της ισχύος του νόμου της μιας τιμής. Σε γενικές
γραμμές όμως η διαφοροποίηση του προϊόντος μεταξύ των χωρών δημιουργεί ένα χάσμα
μεταξύ των τιμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής ενός προϊόντος το οποίο είναι ανάλογο
της ελευθερίας με την οποίο το αγαθό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανταλλαγής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπειρική μελέτη της ισχύος του νόμου της μιας τιμής
στον τομέα των αγροτικών προϊόντων δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν την
παραγωγή και το εμπόριο των εν λόγω προϊόντων.

Οι επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Η αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που έλαβε χώρα το 2003 σύμφωνα με
μελέτες επιπτώσεων αυτής πως πρόκειται να περιοριστούν ουσιωδώς τα κίνητρα παραγωγής
για την περίπτωση του βόειου κρέατος. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Gohin (2006), οι
επιδράσεις της αναμόρφωσης της Κ.Α.Π. είναι αρνητικές στο επίπεδο της παραγωγής, ενώ αν
ληφθούν υπόψη και οι ατέλειες της αγοράς τότε οι επιπτώσεις μείωσης της παραγωγής θα
είναι ακόμη μεγαλύτερες αλλά σίγουρα μικρότερες συγκριτικά με αυτές των αρόσιμων
καλλιεργειών.
Το έτος 2003 αποφασίστηκε μία εκ νέου αναμόρφωση της Κ.Α.Π. η οποία είχε προηγηθεί
με την επιβολή της Agenda 2000 και η οποία περιλαμβάνει πέντε βασικά στοιχεία
διαφοροποίησης τα οποία και είναι τα ακόλουθα:
• Μείωση της αγοραίας τιμής στήριξης.
• Η αποδέσμευση της άμεσης στήριξης και η αντικατάστασή της από την απλή
αντισταθμιστική πληρωμή.
• Η εισαγωγή υποχρεωτικών κανόνων για όλα τα κράτη μέλη που συνδέονται με τη
διατήρησης της γης τους σε καλή αγροτική και περιβαλλοντική κατάσταση.
• Η ενδυνάμωση της αγροτικής ανάπτυξης μέσω της τροποποίησης των άμεσων
πληρωμών.
• Την εισαγωγή ενός νέου μηχανισμού που έχει σαν στόχο την μείωση των άμεσων
πληρωμών στην περίπτωση οικονομικών πιέσεων.
Με τη χρήση των διαφόρων μοντέλων που έχουν δομηθεί για τα δεδομένα της Ε.Ε. σε
διαφορετικές χρονικές περιόδων έχουν εκτιμηθεί οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις την νέας
αναμόρφωσης της Κ.Α.Π. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων αυτών ειδικότερα για τις τιμές
του βόειου κρέατος δίνονται στον Πίνακα 1.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα διαπιστώνουμε ότι η εφαρμογή της
αναμορφωμένης κοινής αγροτικής πολιτικής εκτιμάται πως θα επιφέρει μείωση στην παραγόμενη ποσότητα καθώς και σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του βόειου κρέατος.
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Πίνακας 1. Εκτιμήσεις των τιμών και των ποσοτήτων παραγωγής του βόειου κρέατος των
EU-15 με χρήση διαφορετικών υποδειγμάτων ως ποσοστό μεταβολής από το βασικό σενάριο
Υποθέσεις για τον
παράγοντα δέσμευσης των επιδοτήσεων
για το βόειο κρέας
από την Agenda 2000
Μ.δ.
ΝR
Ι

Υποδείγματα

AGLINK
GTAP
CAPRI
GOLD

>0.5

FAPRI
ESIM
AGMEMOD

Μδ
Μδ
Μδ

Έτη σύγκρισης

Εκτιμώμενες
Ποσότητες
βόειου κρέατος

Εκτιμώμενες τιμές
βόειου κρέατος

-0,1 - -0,6
-7,1
-4,4

0,5 – 2,7
Μ.δ.
7,8

-2,2

5,8

-1,9
-1,9
-4,5

4,5
6,0
6,0

2008
2013
2009
Μέσος όρος
2010-2014
2010
2010
2010

Πηγή: Gohin, 2006

Δεδομένα
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι ετήσιες τιμές, ενώ η περίοδος αναφοράς εκτείνεται από το 1970 – 2004. Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι τιμές παραγωγού βόειου
κρέατος σε Ελλάδα και Η.Π.Α., καθώς και η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι
της δραχμής. Όλες οι χρονολογικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν είναι εκφρασμένες σε λογαριθμική μορφή. Στο σχήμα 1 παριστάνεται γραφικά η ονομαστική και η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία.
Η ονομαστική και η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία
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Σχήμα 1. Η ονομαστική και η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία
Από την μελέτη του διαγράμματος διαπιστώνουμε πως ενώ μέχρι το έτος 1983 η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία υπερτερεί της πραγματικής, μετά το έτος αυτό η σχέση μεταξύ των δύο ισοτιμιών αντιστρέφεται.
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Ακολουθώντας τις αρχές του διεθνούς εμπορίου καθώς και την ορολογία αυτού, η Ελλάδα
αποτελεί δέκτη τιμών αφού πρόκειται για μικρή χώρα σε αντίθεση με τις Η.Π.Α. οι οποίες
αποτελούν μία μεγάλη χώρα και μία μεταβολή στις συνθήκες της εν λόγω αγοράς είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μεταβολή της διεθνούς τιμής κάτι που δεν ισχύει για τα δεδομένα της Ελλάδας. Στην συνέχεια έγινε μία προσπάθεια γραφικής απεικόνισης της απόκρισης της τιμής
παραγωγού βόειου κρέατος στην Ελλάδα σε μία μεταβολή της τιμής των Η.Π.Α. κατά μία
τυπική απόκλιση και το αντίστροφο καθώς και οι αντιδράσεις των τιμών παραγωγών βόειου
κρέατος των δύο χωρών σε μία μεταβολή της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας η οποία και δίνεται στο σχήμα 2.
Response of P1GR to Generalized One
S.D. P1USA Innovation
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Response of P1USA to Generalized One
S.D. S1 Innovation
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Σχήμα 2. Γραφική απεικόνιση των αντιδράσεων των τιμών της ημεδαπής και της
αλλοδαπής σε μια μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά μία τυπική απόκλιση
και το αντίστροφο

Μεθοδολογία
Για τον έλεγχο του νόμου της μιας τιμής θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος συνολοκλήρωσης
των Johansen (1988, 1991) και Johansen and Juselius (1990). Πριν όμως την εφαρμογή του
ελέγχου συνολοκλήρωσης (εξετάζει την ισχύ του νόμου της μιας τιμής στην μακροχρόνια
περίοδο) και για να πραγματοποιήσουμε έλεγχο ισχύος του νόμου της μιας τιμής στην βραχυχρόνια περίοδο χρησιμοποιήσαμε τον έλεγχο ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας),
την μέθοδο του επαυξημένου Dickey-Fuller (1979).
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Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόστηκε στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Η αποδοχή
της μηδενικής υπόθεσης η οποία συνεπάγεται την μη ύπαρξη στασιμότητας στην εν λόγω
χρονολογική σειρά είχε ως συνέπεια την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου στις πρώτες διαφορές αυτής. Στην περίπτωση αυτή βρίσκουμε πως η εν λόγω χρονολογική σειρά είναι στάσιμη
δηλαδή έχουμε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, αποτέλεσμα το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να εξετάσουμε την ισχύ του νόμου της μιας τιμής στην μακροχρόνια περίοδο με την
εφαρμογή της μεθόδου συνολοκλήρωσης των Johansen (1988, 1991) και Johansen and
Juselius (1990).
Σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο αν η κάθε μία από τις μεταβλητές που συμμετέχουν
στην εξίσωση του νόμου της μιας τιμής είναι Ι(1) τότε υπάρχει το ενδεχόμενο ένας γραμμικός
συνδυασμός αυτών να είναι Ι(0) δηλαδή ο γραμμικός συνδυασμός να είναι στάσιμος στα επίπεδα. Επιπλέον, επειδή αναφερόμαστε σε συγκεκριμένης μορφής γραμμικό συνδυασμό όπου
οι συντελεστές θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη τιμή κατά την διαδικασία θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί και ένας έλεγχος της ισχύος των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα πλαίσια του νόμου της μιας τιμής. Δηλαδή κατά πόσο το διάνυσμα συνολοκλήρωσης που προκύπτει ικανοποιεί τους περιορισμούς στους συντελεστές που συνδέονται με τον νόμο της μιας
τιμής. Τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης ακολούθησε η ανάλυση της διακύμανσης που αποδόθηκε γραφικά.

Αποτελέσματα
Μέσω του ελέγχου του επαυξημένου Dickey – Fuller (1979) διαπιστώθηκε πως για την
πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία η μηδενική υπόθεση ότι έχει μοναδιαία ρίζα δεν μπορεί
να απορριφτεί και συνεπώς δεν είναι στάσιμη χρονολογική σειρά. Τα αποτελέσματα του ελέγχου του επαυξημένου Dickey - Fuller για την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία δίνονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Έλεγχος του επαυξημένου Dickey – Fuller της πραγματικής
συναλλαγματικής ισοτιμίας στα επίπεδα
Μεταβλητή
q
dq

ADF test statistic
-1.019677
0.9273

Σημείωση: Οι κριτικές τιμές για την στατιστική ADF είναι -4.262735, -3.552973, -3.209642 για 1%, 5% και 10%
επίπεδο σημαντικότητας όταν το υπόδειγμα συμπεριλαμβάνει τον σταθερό όρο χωρίς την προσδιοριστική τάση

Ο έλεγχος αυτός εφαρμόστηκε και σε επίπεδο πρώτων διαφορών και τα αποτελέσματα
του ελέγχου αυτού παρατίθενται στον ίδιο πίνακα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα
αυτού η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε όλα τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας και
συνεπώς η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι στάσιμη. Αυτό σημαίνει πως η εν λόγω χρονολογική σειρά είναι Ι(1).
Το επόμενο στάδιο αφορά την εφαρμογή του ελέγχου συνολοκλήρωσης στις υπό εξέταση
χρονολογικές σειρές (τιμή παραγωγού βόειου κρέατος της ημεδαπής και της αλλοδαπής και η
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συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι της δραχμής). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των δύο στατιστικών δίνονται στον Πίνακα 3.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 3, διαπιστώνουμε πως με τη χρήση και των
δύο στατιστικών (στατιστική του ίχνους και στατιστική της μέγιστης ιδιοτιμής) καταλήγουμε
στο συμπέρασμα r=1 δηλαδή ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης συνδέει τις τρεις υπό εξέταση
μεταβλητές. Αυτό σημαίνει πως έχουμε μία πρώτη ένδειξη για την ισχύ του νόμου της μιας
τιμής στις τιμές παραγωγού του βόειου κρέατος.
Στην συνέχεια στα πλαίσια της εμπειρικής επαλήθευσης του νόμου της μιας τιμής ελέγχθηκαν οι περιορισμοί στο διάνυσμα συνολοκλήρωσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσαμε αν ο
συντελεστής των τιμών της ημεδαπής είναι ίσος με την μονάδα καθώς και αν οι συντελεστές
της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και της τιμής της αλλοδαπής είναι ίσος με (-1).
Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρατίθενται στον ίδιο Πίνακα 3. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κριτηρίου LR έχουμε αποδοχή του ενός μόνο περιορισμού όχι όμως και των δύο.
Το δε διάνυσμα συνολοκλήρωσης υπό το καθεστώς της ισχύος των περιορισμών δίνεται από
την σχέση που ακολουθεί:
P1GR - P1USA- S1+4.099
(0.000) (0.000) (0.00) (0,0635)
Πίνακας 3. Έλεγχος συνολοκλήρωσης των Johansen (1988, 1991) και Johansen
and Juselius (1990) και έλεγχοι περιορισμών συνολοκλήρωσης
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
Trace
No. of CE(s)
Eigenvalue
Statistic
r=0
0.548549
45.67202
0.316962
20.22276
r ≤1

r≤2

0.221789

r≤2

0.221789

8.024227

0.05
Critical Value
35.19275
20.26184
9.164546

Unrestricted Cointegration Rank Test (Max. Eigenvalue)
Hypothesized
Max-Eigen
0.05
No. of CE(s)
Eigenvalue
Statistic
Critical Value
r=0
0.548549
25.44926
22.29962
0.316962
12.19853
15.89210
r ≤1
Hypothesized No. of CE(s)
1
2

8.024227
Restricted Log-likehood
99.62628
112.0439

9.164546
LR Statistic
14.62800
1.991276

Βασικό συμπέρασμα που εξάγεται από την παραπάνω σχέση είναι η στατιστική σημαντικότητα του σταθερού όρος σε επίπεδο σημαντικότητας 10% και 1% ακόμη και υπό το καθεστώς της ισχύος των περιορισμών. Αυτό καθιστά ως στατιστικά σημαντικό το κόστος των
συναλλαγών, αποτέλεσμα συμβατό με την οικονομική θεωρία και τις πραγματικές συνθήκες
εμπορίου.
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Σχήμα 3. Ανάλυση της διακύμανσης της κάθε μεταβλητής ως μέρος της
διακύμανσης των υπολοίπων
Επιπρόσθετα, στο σχήμα 3, έχει γίνει μία προσπάθεια ανάλυσης της διακύμανσης της κάθε μεταβλητής ως μέρος της διακύμανσης των υπολοίπων. Ειδικότερα, πραγματοποιείται μία
ανάλυση ταυτοποίησης της σύνθεσης της μεταβλητότητας παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με την σημασία της κάθε τυχαίας μεταβολής στο σύνολο των μεταβλητών που συμμετέχουν στο VAR. Σύμφωνα με το σχήμα που ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος της μεταβλητότη-
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τας της τιμής βόειου κρέατος στην Ελλάδα απορρέει από την μεταβλητότητα της τιμής των
Η.Π.Α., αποτέλεσμα συμβατό με την οικονομική θεωρία αφού η τιμή των Η.Π.Α. ως μεγάλη
χώρα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της τιμής στην Ελλάδα μία χώρα μικρή
σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου. Αντίθετα, η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν ερμηνεύει σε σημαντικό βαθμό την μεταβλητότητα της τιμής της ημεδαπής.
Σε ό,τι αφορά δε την μεταβλητότητα της τιμής των Η.Π.Α. παρατηρούμε ότι, κανένας από
τους δύο παράγοντες δεν την ερμηνεύει σε σημαντικό βαθμό. Αυτό σημαίνει πως η μεταβλητότητα του εν λόγω παράγοντα συνδέεται με τις συνθήκες που ισχύουν στην εγχώρια αγορά
βόειου κρέατος των Η.Π.Α. Τέλος, σε ό,τι αφορά την μεταβλητότητα της συναλλαγματικής
ισοτιμίας εδώ σημαντική θέση κατέχει η τιμή του βόειου κρέατος στην Ελλάδα, ενώ και η
τιμή παραγωγού των Η.Π.Α. παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της συναλλαγματικής
ισοτιμίας. Αυτό σημαίνει πως η συναλλαγματική ισοτιμία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο
για την αντιμετώπιση ελλειμμάτων στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών κ.λπ.

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία εξέτασε εμπειρικά την ισχύ του νόμου της μιας τιμής για το βόειο
κρέας μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εμπειρική αυτή επαλήθευση
πραγματοποιήθηκε υπό το καθεστώς της εφαρμογής της Κοινής Πολιτικής όπως αυτή εκφράζεται μέσω των εισοδηματικών ενισχύσεων ή της στήριξης της τιμής. Για τα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν βρέθηκε πως ο νόμος της μιας τιμής δεν ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο
αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου ADF διαπιστώθηκε εμπειρικά πως η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι στάσιμη σειρά μόνο στις πρώτες διαφορές της και συνεπώς πρόκειται για μία σειρά Ι(1). Το αποτέλεσμα αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να εξετάσουμε την ισχύ του νόμου της μιας τιμής μέσω της τεχνικής συνολοκλήρωσης του Johansen.
Βάσει των αποτελεσμάτων της προαναφερθείσας τεχνικής διαπιστώθηκε πως στην μακροχρόνια περίοδο υπάρχει ένα μόνο διάνυσμα συνολοκλήρωσης που συνδέει τις τρεις υπό εξέταση μεταβλητές. Το εν λόγω αποτέλεσμα αποτελεί μία ένδειξη για την ισχύ του νόμου της
μιας τιμής. Η επιπλέον συνθήκη όμως που πρέπει να ικανοποιείται και αφορά τον έλεγχο της
ισχύος των περιορισμών δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα της παρούσας εργασίας με αποτέλεσμα να μην επιβεβαιώνεται ο νόμος της μιας τιμής για το βόειο κρέας. Ένας σημαντικός παράγοντας στον οποίο μπορεί να αποδοθεί η απόκλιση από το νόμο της μιας τιμής συνδέεται με το καθεστώς προστατευτισμού που ισχύει στα πλαίσια άσκησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ο ρόλος όμως των παραγόντων αυτών δεν υπόκεινται στο αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας, θα μπορούσε να αποτελέσει όμως αντικείμενο μελλοντικής έρευνας. Στα πλαίσια της ανάλυσης της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε η μεταβλητότητα
της κάθε ενδογενούς μεταβλητής ως συνάρτησης των υπολοίπων. Έτσι σε ό,τι αφορά την μεταβλητότητα των τιμών της ημεδαπής αυτή συνδέεται κυρίως με την μεταβλητότητα των τιμών των Η.Π.Α., ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο αφού οι παραγωγοί της ημεδαπής είναι δέκτες τιμών, ενώ με δεδομένο τον έλεγχο που ασκούν
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οι Η.Π.Α. στην παγκόσμια αγορά βόειου κρέατος επηρεάζουν μέσω της προσφερόμενης στην
παγκόσμια αγορά ποσότητας την παγκόσμια τιμή. Τέλος, οι τιμές βόειου κρέατος και στις
δύο χώρες ερμηνεύουν την μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποκαλύπτοντας
τον ρόλο αυτής στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο υπό εξέταση χωρών. Δεν θα πρέπει να
παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι το καθεστώς προστατευτισμού στα πλαίσια της Κ.Α.Π. οδηγείται προς το τέλος του υπό την πίεση των Η.Π.Α. μέσω του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου. Τα αποτελέσματα των νέων δεδομένων όμως δεν είναι ακόμα δυνατόν να προσδιοριστούν παρά μόνο να εκτιμηθούν με τη χρήση των μαθηματικών υποδειγμάτων.

Βιβλιογραφία
Dickey, D. and W. Fuller (1979). “Distribution of the estimators for autoregressive time series
with a unit root”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, pp. 427 – 431.
Froot, K. A. and K. Rogoff (1995). “Perspectives on PPP and Long-Run Real Exchange
Rates”, in G. Grossman and K. Rogoff (eds.), Handbook of International Economics, vol.
3, Amsterdam, North Holland.
Gohin, A. (2006). “Assessing CAP Reform: Sensitivity of Modelling Decoupled Policies”,
Journal of Agricultural Economics, Vol. 57, No 3, pp. 415 – 436.
Giovanini, A. (1988). “Exchange rates and traded goods prices”, Journal of International Economics, Vol. 24, pp. 45 – 68.
Johansen, S. (1988). “Statistical Analysis of Cointegrating Vectors”, Journal of Economic
Dynamics and Control, Vol. 12, pp. 231 – 254.
Johansen, S. and K. Juselius 1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applications to the demand for the money”, Oxford Bulletin of Economics
and Statistics, Vol. 52, pp. 169 – 210.
Johansen, S. (1991). “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models”, Econometrica, Vol. 59, pp. 1551 – 1580.
Sarno, L, Taylor, M. P. and Chowdhury, I., (2004), “Nonlinear dynamics in deviations from
the law of one price: a broad-based empirical study”, Journal of International Money and
Finance, Vol. 23, No1, pp. 1 – 25.
Parsley, D. and S.-J. Wei (1996). “Convergence to the law of one price without trade barriers
or currency fluctuations”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 111, No 4, pp. 1211 –
1236.
Taylor, M. (2000). A Century of Purchasing Power Parity, University of California at Davis.
Taylor, A. and M. Taylor (2004). The Purchasing Power Parity Debade, NBER, W10607.

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

107

Ένα πολυκριτηριακό μοντέλο για τη διερεύνηση των επιπτώσεων από την αποσύνδεση του καπνού

Ένα πολυκριτηριακό μοντέλο για τη διερεύνηση των
επιπτώσεων από την αποσύνδεση του καπνού στο
εισόδημα, στην απασχόληση και στο περιβάλλον
Θ. Μπουρνάρης1, Β. Μάνος1 και Π. Χατζηνικολάου1
Περίληψη
Στην εργασία αυτή εφαρμόσαμε ένα πολυκριτηριακό μοντέλο για να μελετήσουμε τις επιπτώσεις της αποσύνδεσης του καπνού στο εισόδημα, στην απασχόληση των καπνοπαραγωγών, αλλά και στο περιβάλλον. Το μοντέλο εκτιμά τη συνάρτηση χρησιμότητας των καπνοπαραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα αντικρουόμενα κριτήρια, τα οποία όμως εξηγούν
τη συμπεριφορά των καπνοπαραγωγών (όπως η μεγιστοποίηση του αγροτικού εισοδήματος, η
ελαχιστοποίηση του κινδύνου, η ελαχιστοποίηση της εργασίας, κλπ.). Το μοντέλο χρησιμοποιείται για την προσομοίωση διαφόρων σεναρίων αποσύνδεσης του καπνού και προτείνει
εναλλακτικά σχέδια παραγωγής, που επιτυγχάνουν διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος και έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στο περιβάλλον. Οι εναλλακτικές καλλιέργειες του καπνού που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, προέκυψαν από έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε διάφορες καπνοπαραγωγικές περιοχές της Ευρώπης. Το μοντέλο έχει
εφαρμοστεί σε τέσσερις μελέτες περιπτώσεων, σε δύο καπνοπαραγωγικές περιοχές στην Ελλάδα και δύο στην Ισπανία. Η εργασία έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου «Διαφοροποίηση του καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές της Μεσογείου» και χρηματοδοτήθηκε
από το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.
Λέξεις-κλειδιά: Πολυκριτήρια Ανάλυση, Αποσύνδεση, Καπνός, Εισόδημα, Απασχόληση,
Περιβάλλον

Abstract
A multicriteria model was formulated in order to study the impacts of different tobacco diversification alternatives on income, employment and environment. The model estimates the
farmers’ utility function taking in account various conflicting criteria that can explain the
farmers’ behaviour (e.g. maximisation of farm income, risk minimisation, labour, etc.). The
model is used to simulate alternative scenarios and policies and to take alternative farm plans
that achieve different levels of income, labour and environmental impacts. Tobacco
alternative crops and their technical and economic data resulted from field research in various
European tobacco regions. The model applied to two case studies in Greece and two case
studies in Spain. The applied model was developed in the context of the research project
DIVTOB (Diversification for Tobacco Growing Regions in the Southern European Union), a
European FP6 funded project.
Key-words: Multicroteria analysis, decoupling, tobacco, income, employment, environment
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Εισαγωγή
Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2003 θέσπισε ένα νέο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων,
γνωστό ως καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, το οποίο αποσυνδέει τις ενισχύσεις από την
παραγωγή (αποσύνδεση). Η ενιαία ενίσχυση υλοποιείται από το 2005-07 κατά τη διακριτική
ευχέρεια των κρατών μελών της Ε.Ε. Οι ενισχύσεις, με το να είναι έως και 100 τοις εκατό
αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή, επιτρέπουν στους αγρότες να παίρνουν αποφάσεις για
την παραγωγή προϊόντων, που βασίζονται περισσότερο στα κελεύσματα της αγοράς. Για να
είναι επιλέξιμος για την ενιαία ενίσχυση, ο γεωργός πρέπει να έχει δικαιώματα ενίσχυσης. Τα
εν λόγω δικαιώματα υπολογίζονται με βάση τις ενισχύσεις που ελήφθησαν κατά την περίοδο
αναφοράς (ιστορικό πρότυπο) ή με βάση τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που κατέχει ο
γεωργός κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης (περιφερειακό
πρότυπο).
Η έννοια της αποσύνδεσης των ενισχύσεων, έχει γίνει ένα από τα βασικά θέματα του
σχεδιασμού της γεωργικής πολιτικής (OECD, 2002). Πολλοί ορισμοί έχουν προταθεί,
ανάλογα με το μέγεθος των επιπτώσεων των ενισχύσεων στην γεωργική παραγωγή.
Συγκεκριμένα, μια πολιτική - καθεστώς ορίζεται ως πλήρως αποσυνδεδεμένο, αν οι
λαμβανόμενες ενισχύσεις δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις των αγροτών για την παραγωγή και
οι τιμές καθορίζονται από την ελεύθερη αγορά. Τέλος, μια πολιτική - καθεστώς ορίζεται ως
μερικώς αποσυνδεδεμένο, εάν οδηγεί σε παραγωγή που υπερβαίνει το επίπεδο που θα υπήρχε
χωρίς αυτό το καθεστώς, αλλά η παραγωγή δεν υπερβαίνει εκείνο το επίπεδο που θα υπήρχε
αν το καθεστώς ήταν πλήρως συνδεδεμένο με την παραγωγή (Cahill, 1997). Ο γεωργός
λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις υπό την προϋπόθεση ότι τηρεί ορισμένα πρότυπα όσον αφορά τη
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, το περιβάλλον και ότι διατηρεί τις
εκτάσεις του σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, χωρίς να είναι υποχρεωμένος
να παράγει. Οι προϋποθέσεις αυτές καθιστούν πιο επικερδή για την πλειονότητα των
καπνοπαραγωγών την μερική εγκατάλειψη της παραγωγής του καπνού, πράγμα που
συνεπάγεται και τη δραστική μείωση της χρήσης εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, νερό
για άρδευση, έξοδα συγκομιδής κτλ.) (Arriaza και Gomez-Limon, 2006, Osterburg, 2005,
2006). Με την αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή, ο αγρότης εισπράττει ένα
μέρος των ενισχύσεων (π.χ. 60%) που προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς, ως ενιαία
ενίσχυση και το υπόλοιπο (π.χ. 40%) ως στρεμματική ενίσχυση.
Προκειμένου να μελετήσουμε τις επιπτώσεις της πολιτικής της αποσύνδεσης στην
παραγωγή του καπνού, αλλά και τις πιθανές εναλλακτικές καλλιέργειες του, για το εισόδημα,
την απασχόληση και το περιβάλλον αναπτύξαμε ένα πολυκριτηριακό μοντέλο. Το μοντέλο
χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία του σταθμισμένου προγραμματισμού στόχων και υπολογίζει τη
συνάρτηση χρησιμότητας των αγροτών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα αντικρουόμενα
κριτήρια, τα οποία όμως εξηγούν τις αποφάσεις των παραγωγών (π.χ. μεγιστοποίηση του
αγροτικού εισοδήματος, ελαχιστοποίηση του κινδύνου, ελαχιστοποίηση της εργασίας κ.λπ.).
Το παραπάνω μοντέλο χρησιμοποιείται για την προσομοίωση διαφόρων εναλλακτικών
σεναρίων κατά την εφαρμογή της αποσύνδεσης στον καπνό και προτείνει εναλλακτικά σχέδια
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παραγωγής που επιτυγχάνουν διαφορετικά επίπεδα επιπτώσεων στο εισόδημα, στην
απασχόληση και στο περιβάλλον. Για την προσομοίωση των διαφόρων σεναρίων έχουμε
χρησιμοποιήσει διάφορες εναλλακτικές καλλιέργειες του καπνού, οι οποίες προέκυψαν από
έρευνα σε διάφορες καπνοπαραγωγικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την χρήση
ερωτηματολογίου (Manos et al, 2007b, 2008). Οι μελέτες περιπτώσεων της εργασίας αυτής
αναφέρονται σε δύο ελληνικές και δύο ισπανικές καπνοπαραγωγικές περιοχές. Συγκεκριμένα,
οι δύο ελληνικές περιοχές που μελετήθηκαν είναι η καπνοπαραγωγική περιοχή του Καπνικού
Συνεταιρισμού Τούμπας Κιλκίς στην Κεντρική Μακεδονία και η περιοχή του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Παραγωγών Καπνών Πούρων Ελασσόνας στην Θεσσαλία. Οι αντίστοιχες
Ισπανικές καπνοπαραγωγικές περιοχές που μελετήθηκαν είναι η περιοχές των καπνικών
συνεταιρισμών UCONOR SCL στην Exremadura και SAT Tabacos Granada Association
στην Granada.

Σταθμισμένος προγραμματισμός στόχων
Για να μελετήσουμε πως το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης θα επηρεάσει τις αποφάσεις
των αγροτών για την παραγωγή του καπνού επεκτείναμε την μεθοδολογία των Sumpsi et al.
(1993, 1997) και Amador et al. (1998) για την ανάλυση και προσομοίωση συστημάτων
γεωργικής παραγωγής που βασίζεται σε πολυκριτηριακές τεχνικές. Οι συγγραφείς αυτοί
προτείνουν τον σταθμισμένο προγραμματισμό στόχων, ως μια μεθοδολογία, για την μελέτη
της λήψης αποφάσεων των παραγωγών. Αυτή η μεθοδολογία έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε
διάφορα πραγματικά αγροτικά συστήματα. (Bartolini et al., 2007a, 2007b; Berbel and Rodriguez, 1998; Gomez-Limon and Arriaza, 2000; Gomez-Limon, Arriaza and Berbel 2002; Gomez-Limon and Berbel, 2000; Gomez-Limon and Riesgo, 2004;) για την διερεύνηση των
επιπτώσεων των τιμών του νερού, των λιπασμάτων αλλά και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Manos et al. 2004, 2006, 2007).
Στην παρούσα εργασία εφαρμόζουμε αυτή τη μεθοδολογία για να υπολογίσουμε την
συνάρτηση χρησιμότητας (utility function) των παραγωγών καπνού, ώστε να
προσομοιώσουμε την διαδικασία λήψης αποφάσεών τους, επεκτείνοντας έτσι την
παραδοσιακή υπόθεση της μεγιστοποίησης του κέρδους.
Η μεθοδολογία μπορεί να περιγραφεί σύντομα ως εξής:
- Καθορίζεται ένα σύνολο στόχων που μπορεί να θεωρηθούν ως οι πιο σημαντικοί για
τους αγρότες.
- Καθορίζεται ο πίνακας πληρωμών (pay off matrix) των παραπάνω στόχων.
- Με τη χρήση αυτού του πίνακα υπολογίζεται ένα σύνολο βαρών που αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις των αγροτών κατά βέλτιστο τρόπο.
Έτσι το πρώτο βήμα στην ανάλυσή μας αποτελείται από τον καθορισμό του συνόλου των
στόχων f1(X). . . fi(X). . . fn(X) που αναπαριστάνει τους πραγματικούς στόχους των αγροτών
(π.χ. μεγιστοποίηση του κέρδους, ελαχιστοποίηση του κινδύνου, ελαχιστοποίηση της
εργασίας κτλ.).
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Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να υπολογιστούν με τη βελτιστοποίηση ενός στόχου σε
κάθε σειρά. Έτσι fij είναι η τιμή του i-th χαρακτηριστικού, όταν ο j-th στόχος
βελτιστοποιείται. Όταν ο πίνακας πληρωμών έχει ολοκληρωθεί, λύνουμε το παρακάτω
σύστημα των q (αριθμός στόχων) εξισώσεων (1):
q

∑w
j =1

q

j

f ij = f i , i = 1,2,...q; and ∑ w j = 1,

(1)

j =1

όπου wj είναι τα βάρη που προσαρμόζονται σε κάθε στόχο που αναπαράγει την πραγματική
συμπεριφορά του αγρότη, fij είναι τα στοιχεία του πίνακα πληρωμών και fi είναι η τιμή που
επιτυγχάνεται για τον i-th στόχο σύμφωνα με το υφιστάμενο σχέδιο παραγωγής.
Επειδή το παραπάνω σύστημα δεν καταλήγει σε ένα σύνολο από wj είναι απαραίτητο να
ψάξουμε για την καλύτερη δυνατή λύση ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των μεταβλητώναποκλίσεων (deviational variables) που βρίσκει το πλησιέστερο σύνολο βαρών (weights). Για
το σκοπό αυτό δημιουργείται ένα πρόβλημα σταθμισμένου προγραμματισμού στόχων με ποσοστιαίες μεταβλητές-αποκλίσεις (Romero 1991). Η λύση αυτή βρίσκεται από το παρακάτω
μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού (2) :
q

Min∑
i =1

ni + pi
fi

(2)

Subject to:
q

q

∑w
j =1

j

f ij + ni − pi = f i , i = 1,2,..., qand ∑ w j = 1

(3)

j =1

όπου pi παριστάνει την θετική απόκλιση από τον i στόχο και ni την αρνητική απόκλιση από
αυτόν.

Μεταβλητές απόφασης
Κάθε αγρότης σε κάθε καπνοπαραγωγική περιοχή έχει ένα σύνολο από μεταβλητές Χi
που αποτελούν όλες τις καλλιέργειες της περιοχής. Αυτές είναι οι μεταβλητές απόφασης, που
μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε τιμή ανήκει στο κατάλληλο σύνολο.

Στόχοι
Επιλέξαμε τρεις στόχους που μπορούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων των αγροτών. Οι στόχοι είναι:
1. Η Μεγιστοποίηση του κέρδους
Max GM = Σ GMi x Xi
όπου GM είναι το συνολικό ακαθάριστο κέρδος του σχεδίου παραγωγής και GMi το ακαθάριστο κέρδος της κάθε καλλιέργειας i σε ευρώ ανά εκτάριο.
2. Η Ελαχιστοποίηση του κινδύνου
Ο κίνδυνος υπολογίζεται ως:
TotalRisk = xi' [Cov ]xi
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Όπου [Cov] είναι η διακύμανση/συνδιακύμανση του ακαθάριστου κέρδους κατά την διάρκεια
μιας περιόδου 5 χρόνων, και xi είναι το διάνυσμα των εκτάσεων των καλλιεργειών σε εκτάρια.
3. Η Ελαχιστοποίηση των εισροών εργασίας
Η εργασία υπολογίζεται ως το άθροισμα της εργασίας για όλες τις γεωργικές δραστηριότητες
(TL), και η αντικειμενική συνάρτησή της είναι η εξής:
Min TL = Σ TLi x Xi
όπου TLi είναι οι απαιτήσει σε εργασία κάθε καλλιέργειας σε ώρες ανά εκτάριο.
Θεωρoύμε ότι οι τρεις στόχοι που προαναφέρθηκαν είναι αρκετοί για να εξηγήσουμε ικανοποιητικά τη συμπεριφορά των αγροτών.

Περιορισμοί
Οι περιορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν τη συνολική καλλιεργήσιμη έκταση, την
εφαρμογή της ΚΑΠ σε κάθε καλλιέργεια ξεχωριστά, περιορισμοί της αγοράς για κάθε προϊόν
και περιορισμοί που αφορούν την αγρανάπαυση, αλλά και περιορισμοί για την εργασία, το
μεταβλητό κεφαλαίο και την χρήση λιπασμάτων.

Χαρακτηριστικά
Τα χαρακτηριστικά (attributes) έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον αναλυτή και προκύπτουν από τις συναρτήσεις των μεταβλητών απόφασης. Με αυτή την έννοια έχουμε λάβει υπόψη ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για τους υπευθύνους αποφάσεων πολιτικής. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται σ’ αυτή την εργασία έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να
υπολογίζει τις τιμές αυτών των χαρακτηριστικών ταυτόχρονα με τις μεταβλητές απόφασης.
Τα χαρακτηριστικά που αναλύονται είναι:
1. Οικονομικές επιπτώσεις: μετρούμε τις οικονομικές επιπτώσεις από την αλλαγή της πολιτικής με τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος σε €/ha.
2. Κοινωνικές επιπτώσεις: μια και η παραγωγή καπνού είναι μια από τις κύριες πηγές απασχόλησης στις υπό μελέτη περιοχές, κάθε αλλαγή στην πολιτική θα επηρεάσει σημαντικά την
απασχόληση. Αυτό το χαρακτηριστικό μετριέται σε εργατοώρες ανά εκτάριο (ώρες/ha).
3. Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις: Χρησιμοποιούμε τη χρήση λιπασμάτων ως δείκτη των
περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, μετρούμενη σε κιλά αζώτου που προστίθενται ανά εκτάριο (N/ha).

Καθορισμός Σεναρίων
Για να είναι λειτουργικά, τα σενάρια θα πρέπει να συγκλίνουν στον καθορισμό ενός μικρού αριθμού μεταβλητών που θα ενσωματωθούν τελικά στο μοντέλο. Τα απλά σενάρια είναι
προτιμότερα με σκοπό να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις κάθε μιας μεταβλητής. Στον καθορισμό
των σεναρίων ακολουθήσαμε τα παρακάτω βήματα: 1. Αναγνώριση των Σεναρίων, 2. Περιγραφή των Σεναρίων, 3. Χαρακτηρισμός των Σεναρίων, 4. Καθορισμός των τιμών για τις μεταβλητές των Σεναρίων
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Επιλέξαμε τελικά 5 Σενάρια και τα εφαρμόσαμε στο μοντέλο. Κύριο Χαρακτηριστικό
για την επιλογή των σεναρίων αποτέλεσε η ευχέρεια που δόθηκε από την Ε.Ε. στα κράτη μέλη να επιλέξουν διαφορετικά επίπεδα αποσύνδεσης για την καλλιέργεια του καπνού, αλλά
και η χρήση νέων εναλλακτικών καλλιεργειών. Έτσι επιλέχθηκαν τα παρακάτω σενάρια ανάλογα με το ύψος της αποσύνδεσης: 1. Σενάριο 0% Αποσύνδεσης (Υφιστάμενο), 2. Σενάριο
0% Αποσύνδεσης με τη χρήση εναλλακτικών καλλιεργειών, 3. Σενάριο 40% Αποσύνδεσης με
τη χρήση εναλλακτικών καλλιεργειών, 4. Σενάριο 50% Αποσύνδεσης με τη χρήση εναλλακτικών καλλιεργειών, 5. Σενάριο 100% Αποσύνδεσης με τη χρήση εναλλακτικών καλλιεργειών
Το Σενάριο 1 αντιπροσωπεύει την υφιστάμενη κατάσταση και χρησιμοποιείται ως αναφορά για την σύγκριση των επιπτώσεων της αποσύνδεσης του καπνού, με τα άλλα Σενάρια. Τα Σενάρια 2, 3, 4, 5 αντιπροσωπεύουν την υιοθέτηση των εναλλακτικών καλλιεργειών
από τους παραγωγούς κάτω από διαφορετικά επίπεδα αποσύνδεσης του καπνού.

Μελέτες περιπτώσεων
Εφαρμόσαμε την μεθοδολογία που αναλύσαμε στα προηγούμενα σε 4 μελέτες περιπτώσεων, δύο στην Ελλάδα και δύο στην Ισπανία που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.
Η πρώτη περίπτωση που μελετήθηκε ανήκει στην περιοχή του Καπνικού Συνεταιρισμού Τούμπας Κιλκίς στην Κεντρική Μακεδονία.. Το κλίμα της περιοχής είναι ηπειρωτικό με ψυχρούς χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται κυρίως στην γεωργία και οι σημαντικότερες καλλιέργειες της είναι ο καπνός, το σιτάρι και το βαμβάκι και
σε μικρότερο βαθμό το καλαμπόκι. Επίσης μπορούμε να βρούμε εκτάσεις και με μηδική, κριθάρι, σίκαλη και ηλίανθο.
Η δεύτερη περιοχή ανήκει στα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Καπνών
Πούρων Ελασσόνας στην Θεσσαλία. Ο νομός Λάρισας είναι ο δεύτερος της Ελλάδας σε
έκταση, ενώ είναι ο πρώτος σε καλλιεργούμενη έκταση και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του Θεσσαλικού κάμπου. Το κλίμα είναι ηπειρωτικό με ξηρά και θερμά καλοκαίρια και
ήπιους χειμώνες. Το καλοκαίρι, η Λάρισα είναι συχνά η θερμότερη περιοχή στην Ελλάδα και
συχνά η πιο κρύα το χειμώνα. Οι σημαντικότερες καλλιέργειες της περιοχής είναι το σιτάρι,
το καλαμπόκι, ο καπνός, μηδική, κριθάρι και η σίκαλη.
Η πρώτη περίπτωση που μελετήθηκε στην Ισπανία αφορά την περιοχή UCONOR SCL
στην Exremadura. Η Exremadura είναι μια αυτόνομη κοινότητα της Δυτικής Ισπανίας, με
πρωτεύουσα τη Mérida. Περιλαμβάνει τις επαρχίες Cáceres και την Badajoz. Το κλίμα της
Exremadura είναι Μεσογειακό, εκτός από τον βορρά, όπου είναι ηπειρωτικό, και προς τα δυτικά, όπου η επιρροή του Ατλαντικού κάνει το κλίμα πιο ήπιο. Σε γενικές γραμμές, αυτό χαρακτηρίζεται από το πολύ ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, με τις μεγάλες ξηρασίες και ήπιους
χειμώνες εξαιτίας της επιρροής του ωκεανού από τις ατλαντικές ακτές της Πορτογαλίας. Οι
σημαντικότερες καλλιέργειες σε αυτή την περιοχή είναι το καλαμπόκι, ο καπνός και οι ντομάτες.
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Η δεύτερη περιοχή της Ισπανίας αφορά την περιοχή των μελών του SAT Tabacos
Granada Asociation στη Granada. H Granada είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Granada,
στην αυτόνομη περιοχή της Ανδαλουσίας. Βρίσκεται στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, σε
υψόμετρο 738 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. H θερμοκρασία το καλοκαίρι στη νότια Ισπανία
είναι υψηλή, αλλά το κλίμα της Granada είναι αρκετά ήπιο, καθώς βρίσκεται στο κέντρο του
εύφορου οροπεδίου που ονομάζεται "Vega" περίπου 700 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Η οικονομία της Granada είναι κυρίως γεωργική, με τα δημητριακά να αποτελούν την κύρια καλλιέργεια, αν και το ζαχαροκάλαμο και ο καπνός είναι επίσης διαδεδομένα.

Χρήση γης της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
Η χρησιμοποιούμενης γεωργική έκταση στην Τούμπα Κιλκίς καλύπτει έκταση 1589 εκταρίων. Οι αροτραίες καλλιέργειες είναι οι κύριες καλλιέργειες για την πλειονότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στις αροτραίες καλλιέργειες της περιοχής περιλαμβάνονται τα σιτηρά, το βαμβάκι, ο καπνός, το καλαμπόκι, η μηδική, τα αρωματικά και τα βιομηχανικά φυτά. Η χρησιμοποιούμενης γεωργική έκταση στην Ελασσόνα καλύπτει έκταση 4880,3 εκτάρια.
Οι αροτραίες καλλιέργειες είναι επίσης οι κύριες καλλιέργειες για την πλειονότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στις αροτραίες καλλιέργειες της περιοχής περιλαμβάνονται τα σιτηρά, το βαμβάκι, ο καπνός, το καλαμπόκι η μηδική και τα βιομηχανικά φυτά.

Πίνακας 1. Κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μελέτες περιπτώσεων
της Ελλάδας
Καλλιέργειες
Σιτάρι Μαλακό
Σιτάρι Σκληρό
Κριθάρι
Σίκαλη
Καλαμπόκι
Καπνός
Βαμβάκι
Ηλίανθος
Μηδική
Αγρανάπαυση
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΥΜΠΑ
ha
%
99,0
6,2
461,0
29,0
8,0
0,5
7,0
40,0
425,0
474,0
8,0
10,0
57,0
1589,0

0,4
2,5
26,7
29,8
0,5
0,6
3,6
100,0

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ha
%
704
14,4
1890
38,7
297
6,1
445
599
369
407
169
4880,3

9,1
12,3
7,6
8,3
3,5
100,0

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει την κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις
δύο ελληνικές μελέτες περιπτώσεων. Η περιοχή της Τούμπας καλύπτεται από καλλιέργειες
κυρίως σκληρού σιταριού (29,0%), μαλακού σιταριού (6,2%), βαμβάκι (29,8%), καλαμπόκι
(2,5%) και καπνού (26,7%). Όπως μπορούμε να δούμε η καλλιέργεια του καπνού έχει ένα
σημαντικό μερίδιο στο υφιστάμενο σχέδιο παραγωγής. Η περιοχή της Ελασσόνας καλύπτεται
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από καλλιέργειες κυρίως σκληρού σιταριού (38,7%), μαλακού σιταριού (14,4%), σίκαλης
(9,1%), καλαμποκιού (12,3%), καπνού (7,6%) και μηδικής (8,3%). Όπως μπορούμε να δούμε
ο καπνός δεν είναι η κυριότερη καλλιέργεια στην περιοχή, αλλά είναι μία από τις πιο σημαντικές.
Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση του συνεταιρισμού UCONOR καλύπτει μια έκταση 2.923,42 εκτάρια. Οι κύριες καλλιέργειες της περιοχής είναι το καλαμπόκι, ο καπνός, οι
ντομάτες, οι πιπεριές piquillo, moron, guindilla και ball. Όπως μπορούμε να δούμε η σημαντικότερη καλλιέργεια της περιοχής είναι το καλαμπόκι με δεύτερη αυτή του καπνού. Η χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στη Granada καλύπτει έκταση 10066 εκτάρια. Οι κύριες
καλλιέργειες της περιοχής είναι το καλαμπόκι, τα σπαράγγια, το μαλακό σιτάρι, ο καπνός και
οι πατάτες.

Πίνακας 2. Κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
στις μελέτες περιπτώσεων της Ισπανίας
Καλλιέργειες
Καλαμπόκι

UCONOR
ha
%
2475
84.7

Πιπεριές piquillo
Πιπεριές morron
Πιπεριές guindilla
Πιπεριές ball
Ντομάτες
Καπνός barley
Σιτάρι Μαλακό
Πατάτες
Σπαράγγι

36.19
16.72
9.53
30.07
165
190.91
-

1.2
0.6
0.3
1.0
5.6
6.5
-

1308
1923
759
3500

13.0
19.1
7.5
34.8

2923.42

100.0

10066

100.0

ΣΥΝΟΛΟ

GRANADA
ha
%
2576
25.6

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις
δύο ισπανικές μελέτες περιπτώσεων. Όπως μπορούμε να δούμε από τον πίνακα 2 η
UCONOR καλύπτεται κυρίως από καλλιέργειες όπως καλαμπόκι (84,7%), καπνός (6,5%) και
ντομάτες (5,6%). H περιοχή της Granada καλύπτεται κυρίως από καλλιέργειες όπως σπαράγγι
(34,8%), καλαμπόκι (25,6%), μαλακό σιτάρι (19,1%), καπνός (13%) και πατάτες (7,5%).

Τεχνικοοικονομικοί Συντελεστές
Οι τεχνικοοικονομικοί συντελεστές των καλλιεργειών των δύο περιοχών στην Ελλάδα
προέκυψαν από τους δείκτες για την εφαρμογή της διαρθρωτικής πολιτικής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και με τη χρήση ερωτηματολογίων στους κατά τόπους συνεταιρισμούς. Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται στην περίοδο
2001-2005 (5 χρόνια) για τις περιοχές Ελασσόνας και Τούμπας. Επιπλέον, χρησιμοποιήσαμε
δεδομένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από τον Τομέα Αγρο-
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τικής Οικονομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και αποτελέσματα ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου του Hohenheim της Γερμανίας (Kienle, 2002). Οι
τεχνικοοικονομικοί συντελεστές των καλλιεργειών για τις δύο περιοχές της Ισπανίας προέκυψαν με την χρήση ερωτηματολογίων στις κατά τόπους περιοχές και αναφέρονται στην ίδια
χρονική περίοδο. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου DIVTOB έχουν εντοπιστεί, μελετηθεί
και προταθεί 15 εναλλακτικές καλλιέργειες για τον καπνό (Manos et al. 2007b).

Αποτελέσματα Πολυκριτηριακού Μοντέλου
Η συνάρτηση χρησιμότητας κάθε περιοχής μελέτης χρησιμοποιείται ως αντικειμενική συνάρτηση στο μοντέλο που αναλύσαμε στα προηγούμενα για την επίτευξη εναλλακτικών σχεδίων παραγωγής. Υιοθετούμε επί πλέον τις παρακάτω υποθέσεις:
1. Στο εισόδημα περιλαμβάνονται οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις του καπνού
2. Προτείνουμε νέες Εναλλακτικές Καλλιέργειες, στις υπό μελέτη περιοχές, ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες υιοθετώντας και νέα προϊόντα στα σχέδια παραγωγής τους (βιολογικά, αρωματικά, ενεργειακά και στέβια).
Εφαρμόσαμε το μοντέλο σε τέσσερις διαφορετικές μελέτες περιπτώσεων (Τούμπας, Ελασσόνας, Uconor, Granada) με 5 εναλλακτικά σενάρια σε κάθε μία. Σε όλες τις περιοχές εφαρμόστηκαν τα ίδια 5 εναλλακτικά σενάρια. Για να γίνει η επιλογή των σχεδίων παραγωγής,
αλλά και των εναλλακτικών καλλιεργειών χρησιμοποιήσαμε επιπρόσθετα και την γνώμη ειδικών, που ζουν στις υπό μελέτη περιοχές..

Σχέδια παραγωγής στις υπό μελέτη περιοχές
Στην πρώτη μελέτη περιπτώσεων εφαρμόσαμε το μοντέλο στην καπνοπαραγωγική περιοχή της Τούμπας Κιλκίς. Στην περιοχή αυτή ο καπνός έχει ένα σημαντικό μερίδιο στο υφιστάμενο σχέδιο παραγωγής (26,7%). Στη δεύτερη μελέτη περιπτώσεων της Ελασσόνας η καλλιέργεια του καπνού είναι μία από τις βασικές καλλιέργειες με ποσοστό 7,6%. Προσομοιώσαμε 5 εναλλακτικά σενάρια ανάλογα με τρία διαφορετικά επίπεδα (40%, 50%, 100%) αποσύνδεσης του καπνού.
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μοντέλου για τις δύο μελέτες περιπτώσεων στην
Ελλάδα παρουσιάζονται στους πίνακες 3 και 4. Οι πίνακες δείχνουν τη σύγκριση μεταξύ της
υφιστάμενης κατάστασης (σενάριο 1) και των προτεινόμενων σχεδίων παραγωγής που προκύπτουν από την εφαρμογή του μοντέλου, το οποίο έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιμότητας των αγροτών με βάση τα 4 σενάρια αποσύνδεσης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η νέα ΚΑΠ, με την εφαρμογή της ενιαίας ενίσχυσης, επηρεάζει σημαντικά τα σχέδια παραγωγής στις καπνοπαραγωγικές περιοχές. Όπως παρατηρούμε η καλλιέργεια του καπνού επηρεάζεται ιδιαίτερα, αφού παρουσιάζει σημαντική μείωση στα προτεινόμενα σχέδια παραγωγής. Όσο αφορά τις εναλλακτικές καλλιέργειες του καπνού, από τα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι βιολογικές καλλιέργειες (βιολογικό μαλακό
σιτάρι, σκληρό σιτάρι, καλαμπόκι, μηδική) και τα αρωματικά φυτά (ρίγανη, μέντα, βασιλι-
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κός) προτείνονται να υιοθετηθούν από τους αγρότες προκειμένου να αντικαταστήσουν την
καλλιέργεια του καπνού.
Από την μελέτη των αποτελεσμάτων συμπεραίνουμε επίσης, ότι οι αγρότες θα εγκαταλείψουν πλήρως τον καπνό, όταν η αποσύνδεση φτάσει στο 100%. Τουλάχιστον 3,8% της
καλλιεργούμενης έκτασης της Τούμπας και 7,86% στην Ελασσόνα θα παραμείνει σε αγρανάπαυση. Όσο η αποσύνδεση αυξάνει μέχρι το 100% οι αγρότες υιοθετούν και νέες καλλιέργειες όπως τα οπωροφόρα δέντρα (κεράσια, δαμάσκηνα, αχλάδια και ρόδια) στην Τούμπα και τη
νέα καλλιέργεια της στέβια και στις δύο ελληνικές περιοχές.

Πίνακας 3. Προτεινόμενα σχέδια παραγωγής με προσομοίωση των σεναρίων αποσύνδεσης
για την Τούμπα Κιλκίς
Υφιστάμενο
Καλλιέργειες

Σενάριο 1
2005
15,0
9,2
2,0

Σιτάρι Μαλακό
Σιτάρι Σκληρό
Κριθάρι

Αποσύνδεση
Σενάριο 2

Σενάριο 3

Σενάριο 4

Σενάριο 5

0%

40%

50%

100%

5,0
20,5
1,0

5,0
20,5
1,0

5,0
20,6
1,0

5,0
21,6
1,0

Σίκαλη
Καλαμπόκι
Καπνός

0,0
0,0
26,8

0,0
1,3
17,5

0,0
6,2
2,7

0,0
7,4
1,6

0,0
5,7
0,0

Βαμβάκι
Ηλίανθος
Μηδική

33,0
2,0
2,0

33,0
0,0
4,0

33,0
0,0
4,0

33,0
0,0
4,0

33,0
0,0
4,0

Αγρανάπαυση
Ρίγανη ξηρική
Βασιλικός
Μέντα
Ελαιοκράμβη
Γλυκάνισος

10,0

3,8
1,0
0,5
0,5
0,0
0,0
1,5
6,2
0,4
1,2
1,0
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0

4,9
1,0
0,5
0,5
0,0
0,0
1,5
6,0
1,9
1,2
1,0
1,6
0,3
0,6
1,6
5,0

4,5
1,0
0,5
0,5
0,0
0,0
1,5
6,0
2,2
1,2
1,0
1,6
0,3
0,6
1,6
5,0

4,7
1,0
0,5
0,5
2,0
0,0
1,5
6,5
1,7
1,2
1,0
1,6
0,3
0,6
1,6
5,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σιτάρι μαλακό βιολογικό
Σιτάρι σκληρό βιολογικό
Καλαμπόκι βιολογικό
Μηδική βιολογική
Βίκος βιολογικός
Κεράσια
Δαμάσκηνα
Αχλάδια
Ρόδια
Στέβια
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Στην τρίτη μελέτη περίπτωσης εφαρμόσαμε το μοντέλο μας στην καπνοπαραγωγική περιοχή του συνεταιρισμού Uconor. Ο καπνός είναι μία από τις βασικές καλλιέργειες της περιοχής με ποσοστό 6,5%. Στην τελευταία μελέτη περίπτωσης, στη Granada, ο καπνός έχει ένα
σημαντικό ποσοστό στο υφιστάμενο σχέδιο παραγωγής (13%). Και στις 2 αυτές μελέτες εφαρμόσαμε το μοντέλο μας με τα ίδια 5 εναλλακτικά σενάρια που αναλύσαμε προηγουμένως.

Πίνακας 4. Προτεινόμενα σχέδια παραγωγής με προσομοίωση των σεναρίων αποσύνδεσης
για την Ελασσόνα Λάρισας
Καλλιέργειες

Υφιστάμενο
Σενάριο 1
2005

Σιτάρι μαλακό
Σιτάρι σκληρό
Κριθάρι
Σίκαλη
Καλαμπόκι
Καπνός
Μηδική
Αγρανάπαυση
Ρίγανη
Τσαί
Βασιλικός
Μέντα irrigated
Ηλίανθος
Ελαιοκράμβη
Γλυκάνισος

17,3
14,5
7,3
9,0
24,5
7,4
10,0
10,0

Σιτάρι μαλακό βιολογικό
Σιτάρι σκληρό βιολογικό
Κριθάρι βιολογικό
Καλαμπόκι βιολογικό
Μηδική βιολογική
Βίκος βιολογικός
Στέβια

Σενάριο 2
0%
11,15
30,00
4,62
3,50
10,38
4,95
6,54
8,05
0,30
0,30
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
3,35
9,00
1,38
3,12
1,96
1,00
0,00
100,00

Αποσύνδεση
Σενάριο 3
Σενάριο 4
40%
50%
11,15
11,15
30,00
30,00
4,62
4,62
6,55
8,00
10,38
10,38
1,50
0,45
6,54
5,54
7,95
7,86
0,30
0,30
0,30
0,30
0,00
0,00
0,40
0,30
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
3,35
3,35
9,00
9,00
1,38
1,38
3,12
3,12
1,96
0,00
0,00
0,00
1,50
2,25
100,00
100,00

Σενάριο 5
100%
11,15
30,00
4,62
10,00
10,38
0,00
4,75
7,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
3,35
9,00
0,00
3,12
0,00
0,00
3,75
100,00

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μοντέλου στις μελέτες περιπτώσεων της Ισπανίας εμφανίζονται στους πίνακες 5 & 6. Όσον αφορά τις αλλαγές στα σχέδια παραγωγής στα
πλαίσια της αποσύνδεσης του καπνού παρατηρούμε ότι στα Σενάρια 2, 3 & 4, οι παραγωγοί
συνεχίζουν να καλλιεργούν καπνό και μόνο όταν η αποσύνδεση φτάσει στο 100% οι αγρότες
εγκαταλείπουν την καλλιέργεια του καπνού.
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Πίνακας 5. Προτεινόμενα σχέδια παραγωγής με προσομοίωση των σεναρίων αποσύνδεσης
για την UCONOR Ισπανίας
Καλλιέργειες

Υφιστάμενο
Σενάριο 1
2005

Καλαμπόκι
Πιπεριές piquillo

83.7
1.0

Πιπεριές morron
Πιπεριές guindilla
Πιπεριές pimenton
Ντομάτες
Καπνός
Στέβια
Αγρανάπαυση

0.5
0.6
1.0
6.1
7.1

100.00

Σενάριο 2
0%
78.14
1.00
0.50
0.60
0.30
6.10
3.95
1.60
7.81
100.00

Αποσύνδεση
Σενάριο 3
Σενάριο 4
40%
50%
78.25
78.33
1.00
1.00
0.50
0.60
0.35
6.10
3.38
2.00
7.82
100.00

0.50
0.60
0.30
6.10
3.24
2.10
7.83
100.00

Σενάριο 5
100%
81.14
1.00
0.50
0.60
0.40
6.10
0.00
2.15
8.11
100.00

Πίνακας 6. Προτεινόμενα σχέδια παραγωγής με προσομοίωση των σεναρίων αποσύνδεσης
για την Granada Ισπανίας
Καλλιέργειες

Υφιστάμενο
Σενάριο 1
2005

Σιτάρι Μαλακό
Καπνός
Καλαμπόκι
Πατάτες
Aspargus
Στέβια
Αγρανάπαυση

11.4
9.9
28.2
8.3
38.3
4.0
100.00

Σενάριο 2
0%
15.2
5.0
28.2
8.3
38.3
1.2
4.0
100.00

Αποσύνδεση
Σενάριο 3
Σενάριο 4
40%
50%
15.2
15.2
5.0
5.0
28.2
28.2
8.3
8.3
38.3
38.3
1.2
1.2
4.0
4.0
100.00
100.00

Σενάριο 5
100%
19.13
0.00
28.16
8.3
38.3
1.82
4.36
100.00

Επιπτώσεις στο Εισόδημα

Τα αποτελέσματα των επιπτώσεων από τις αλλαγές των σχεδίων παραγωγής με την εφαρμογή του μοντέλου και την προσομοίωση των εναλλακτικών σεναρίων εμφανίζονται στα
γραφήματα 1, 2, 3 και 4 ένα για κάθε περιοχή. Συγκεκριμένα, σε κάθε γράφημα εμφανίζονται
τρεις καμπύλες μια για το εισόδημα, μια για την απασχόληση και μια για την χρήση λιπασμάτων, που αντικατοπτρίζουν το πώς προσαρμόζονται οι παραγωγοί στις επιδράσεις της αποσύνδεση του καπνού. Όσο η αποσύνδεση του καπνού αυξάνει από 0% στο 40%, στη συνέχεια
στο 50% και τελικά στο 100%, οι παραγωγοί αναγκάζονται να αλλάξουν τα σχέδια παραγωγής τους, προκειμένου να επιτύχουν τα ίδια ή και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.
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Γράφημα 1. Επιπτώσεις στο Εισόδημα, στην Απασχόληση και στο Περιβάλλον στην περιοχή
της Τούμπας Κιλκίς
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Γράφημα 2. Επιπτώσεις στο Εισόδημα, στην Απασχόληση και στο Περιβάλλον στην περιοχή
της Ελασσόνας Λάρισας
Η εφαρμογή της αποσύνδεσης στον καπνό έχει παρόμοιες επιπτώσεις στο εισόδημα και
στις 4 περιπτώσεις που μελετήσαμε. Στο σενάριο 2 παρατηρούμε ότι με 0% αποσύνδεση έχουμε αύξηση στο αγροτικό εισόδημα στην Τούμπα (0,9%) και μείωση -1,3% στην Ελασσόνα. Στην Ισπανία έχουμε μείωση κατά -0,2% και -0,9% στην UCONOR και στη Granada αντίστοιχα. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι παραγωγοί με την υιοθέτηση των εναλλακτικών καλλιεργειών στα σχέδια παραγωγής τους όπως οι αρωματικές, οι ενεργειακές ή οι βιο-

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

121

Ένα πολυκριτηριακό μοντέλο για τη διερεύνηση των επιπτώσεων από την αποσύνδεση του καπνού

λογικές καλλιέργειες μπορούν να επιτύχουν ακόμη και αύξηση του εισοδήματός τους σύμφωνα με το πρώτο σενάριο.
Όταν ξεκινά η εφαρμογή της αποσύνδεσης του καπνού παρατηρούμε μια μείωση του γεωργικού εισοδήματος από -5,2% στο Σενάριο 2 έως -6,7%, στο Σενάριο 5 για την Τούμπα και
από -4,7% στο Σενάριο 2 έως -5,3%, στο σενάριο 5 στην Ελασσόνα. Η διαφορά στα ποσοστά
μείωσης μεταξύ των 2 ελληνικών περιοχών οφείλεται στη διαφορετική συμμετοχή της καπνοκαλλιέργειας στο αρχικό υφιστάμενο σχέδιο παραγωγής στην κάθε περιοχή. Όπως φαίνεται και από τα γραφήματα 3 και 4, τα αποτελέσματα στις περιπτώσεις της Ισπανίας, είναι παρόμοια με των ελληνικών.
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Γράφημα 3. Επιπτώσεις στο Εισόδημα, στην Απασχόληση και στο Περιβάλλον στην περιοχή
της UCONOR Ισπανίας
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Γράφημα 4. Επιπτώσεις στο Εισόδημα, στην Απασχόληση και στο Περιβάλλον στην περιοχή
της Granada Ισπανίας
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Επιπτώσεις στην Απασχόληση
Η αποσύνδεση του καπνού θα επιφέρει σοβαρή μείωση στην απασχόληση ως αποτέλεσμα
των αλλαγών στα σχέδια παραγωγής, με την υιοθέτηση καλλιεργειών χαμηλής εντάσεως εργασίας σε αντίθεση με την καλλιέργεια του καπνού που απαιτεί υψηλή απασχόληση. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι νέες καλλιέργειες που προτείνονται, είναι λιγότερο απαιτητικές σε εργασία
και περισσότερο μηχανοποιημένες.
Τα γραφήματα 1 και 2 δείχνουν εμφανώς ότι έχουμε μεγάλη μείωση της ζήτησης εργατικού δυναμικού. Στο σενάριο 1 (αποσύνδεση του καπνού 0%) παρατηρούμε μείωση του εργατικού δυναμικού και στις δύο ελληνικές μελέτες περιπτώσεων. Η αποσύνδεση του καπνού
στο 40% (σενάριο 2) έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της καλλιέργειας του καπνού από
τους παραγωγούς και αποτυπώνεται στα γραφήματα 1 και 2 με μείωση της απασχόλησης
23,9% και 26,2% στην περίπτωση της Τούμπας και της Ελασσόνας αντίστοιχα. Όταν η αποσύνδεση φθάσει στο 100% η μείωση στην απασχόληση φθάνει στο 69,6% και 56,6% για την
Τούμπα και για την Ελασσόνα.
Στις μελέτες περιπτώσεων της Ισπανίας, δεν έχουμε η μείωση της απασχόλησης είναι χαμηλότερη. Παρατηρούμε ότι η απασχόληση μειώνεται κατά 38,2% στο UCONOR έως και
39,2% στη Granada, καθώς η αποσύνδεση του καπνού αυξάνει από 0% σε 100%. Συγκεκριμένα, από 100% στο σενάριο 1, η απασχόληση πέφτει στο σενάριο 5 κατά 57,2% και 60,8%
στη UCONOR και στη Granada αντίστοιχα.

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον
Χρησιμοποιούμε τη χρήση λιπασμάτων ως δείκτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
τη μετράμε σε χιλιόγραμμα αζώτου που προστίθενται ανά εκτάριο (N/ha). Η αποσύνδεση του
καπνού και η αλλαγή στα σχέδια παραγωγής κάνει πιο επικερδή για την πλειονότητα των παραγωγών την εγκατάλειψη της παραγωγής του καπνού, η οποία συνεπάγεται και μια δραστική μείωση στη χρήση εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα και νερό για άρδευση).
Οι επιπτώσεις της αποσύνδεσης του καπνού στο περιβάλλον φαίνεται να είναι θετικές σε
όλες τις περιοχές μελέτης. Τα γραφήματα 1, 2, 3 και 4 δείχνουν ότι η χρήση λιπασμάτων μειώνεται ακόμη και κατά το πρώτο σενάριο. Η μείωση είναι μεγαλύτερη σε όλα τα σενάρια
στην περιοχή της Ελασσόνας, επειδή οι αγρότες καλλιεργούν εναλλακτικές καλλιέργειες φιλικές προς το περιβάλλον, όπως τα αρωματικά, τα ενεργειακά και τα βιολογικά φυτά. Στην
Τούμπα έχουμε μικρότερη μείωση της χρήσης λιπασμάτων σε σχέση με τις άλλες 3 περιοχές
μελέτης, λόγω της καλλιέργειας οπωροφόρων δένδρων που υιοθετείται από τους παραγωγούς. Ειδικότερα, η αποσύνδεση του καπνού προκαλεί μια σημαντική μείωση στη ρύπανση
του περιβάλλοντος από τη χρήση λιπασμάτων έως και 19,9% στην Ελασσόνα. Από 100%
στο σενάριο 1, η χρήση των λιπασμάτων πέφτει στο σενάριο 5 στο 80,1% στην Ελασσόνα,
στο 86,7% στη Granada, στο 89,8% στη UCONOR και στο 95,9% στη Τούμπα.
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Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορές στα σχέδια παραγωγής, στο εισόδημα, στην απασχόληση και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλες τις μελέτες περιπτώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία οι οποίες οφείλονται στην αποσύνδεση του καπνού. Οι διαφορές
αυτές οφείλονται: α) Στα διαφορετικά υφιστάμενα σχέδια παραγωγής, β) Στο ποσοστό του
καπνού που καλλιεργείται σε κάθε περιοχή μελέτης, γ) Στο ποσοστό της αποσύνδεσης του
καπνού, δ) Στις προτεινόμενες εναλλακτικές καλλιέργειες ανά περιοχή.
Παρατηρούμε ότι η καλλιέργεια του καπνού μειώνεται συνεχώς σε όλες τις περιοχές μελέτης όταν μεταβαίνουμε από το σενάριο 1 (0% αποσύνδεση) στο σενάριο 5 (100% αποσύνδεση). Σε όλες τις περιοχές μελέτης η καλλιέργεια του καπνού εγκαταλείπεται πλήρως, όταν
η αποσύνδεση του καπνού φτάνει το 100%. Σε αυτή τη διαδικασία ο καπνός αντικαθίσταται
από τις προτεινόμενες εναλλακτικές καλλιέργειες στις οποίες η στέβια κατέχει ένα σημαντικό
ποσοστό (μέχρι 5% - 7,6% στην Τούμπα και Ελασσόνα αντίστοιχα, 1,82% - 2,15% για τις
περιοχές την Ισπανίας UCONOR και Granada).
Οι οικονομικές επιπτώσεις της αποσύνδεσης του καπνού ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή μελέτης και είναι μεγαλύτερες στην Ελλάδα απ’ ό,τι στην Ισπανία. Αυτό οφείλετε στο
γεγονός ότι στις καπνοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας το εισόδημα των καλλιεργητών
εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον καπνό. Το συνολικό ακαθάριστο κέρδος, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι εναλλακτικές καλλιέργειες που προτείνονται για την αντικατάσταση
του καπνού στο σχέδιο παραγωγής παρουσιάζει συνεχή μείωση από το σενάριο 1 μέχρι το
σενάριο 5 σε όλες τις περιοχές μελέτης και φτάνει ως και 7,7%. Συγκεκριμένα το ακαθάριστο
κέρδος από 100% στο σενάριο 1 γίνεται 92,3% στο σενάριο 5 στη Τούμπα, 94,7% στην Ελασσόνα, 96,5% στη Granada και 98,8% στο UCONOR. Όσον αφορά τη σύγκριση των περιοχών της Ελλάδας, οι οικονομικές επιπτώσεις της αποσύνδεσης του καπνού είναι μεγαλύτερες στην Τούμπα από ό,τι στην Ελασσόνα. Αυτό είναι λογικό, εξαιτίας της διαφορετικής διάρθρωσης των υφιστάμενων σχεδίων παραγωγής αλλά και της διαφοράς στο ποσοστό της
καλλιέργειας καπνού στο κάθε αρχικό σχέδιο (26,7% στη Τούμπα και 7,6% στην Ελασσόνα). Μπορούμε επίσης να συμπεράνουμε ότι οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της αποσύνδεσης του καπνού θα ήταν μεγαλύτερες αν δεν είχαν προταθεί εναλλακτικές καλλιέργειες.
Οι αρνητικές επιπτώσεις της αποσύνδεσης του καπνού είναι πιο σημαντικές στον τομέα
της απασχόλησης, αφού είναι γνωστό ότι η καλλιέργεια του καπνού είναι υψηλής εντάσεως
εργασίας. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η απασχόληση μειώνεται από 38,2%
(UCONOR) έως 69,6% (Τούμπα). Όταν η αποσύνδεση του καπνού αυξάνει από 0% έως
100% η απασχόληση συνεχώς μειώνεται. Συγκεκριμένα, από 100% στο σενάριο 1, η απασχόληση πέφτει στο σενάριο 5 στο 30,4% στη Τούμπα, στο 43,3% στην Ελασσόνα, στο 57,2%
στη UCONOR και στο 60,8% στη Granada.
Από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις της αποσύνδεσης του καπνού στο περιβάλλον φαίνεται να είναι θετικές σε όλες τις περιοχές μελέτης, αφού μειώνεται η χρησιμοποίηση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αρδευτικού νερού. Παρατηρούμε ότι η αποσύνδεση του καπνού
προκαλεί μια σημαντική μείωση στη ρύπανση του περιβάλλοντος έως και 19,9%. Από 100%
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στο σενάριο 1, τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται μειώνονται στο σενάριο 5 στο 80,1%
στην Ελασσόνα, 86,7% στη Granada, στο 89,8% στη UCONOR και 95,9% στη Τούμπας.
Παρά τις θετικές επιπτώσεις της αποσύνδεσης του καπνού για το περιβάλλον, η απώλεια
του εισοδήματος των αγροτών και κυρίως η αύξηση της ανεργίας στις καπνοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας και της Ισπανίας θα είναι πολύ σημαντικές τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και
μεσοπρόθεσμα, αφού όπως είναι προφανές θα προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στην
τοπική και κυρίως στην αγροτική οικονομία.
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Μια εφαρμογή της Πολυκριτήριας Ανάλυσης
PROMETHEE II
Μ. Τερζή1, Β. Μάνος2 και Γ. Αραμπατζής3
Περίληψη
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί η αξιολόγηση και κατάταξη των φορέων που συμμετείχαν στις δράσεις Συμβουλευτικής του έργου της Κ.Π. EQUAL με τίτλο «Ενίσχυση της
Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Π.Μ.Ε) μέσω της δια βίου μάθησης
σε θέματα Επιχειρηματικότητας», που υλοποιήθηκε από την Α.Σ. «Δίκτυο Προώθησης της
Επιχειρηματικότητας». Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησε
ένα panel εμπειρογνωμόνων και στη συνέχεια εφαρμόσαμε την Πολυκριτήρια Ανάλυση και
συγκεκριμένα τη μέθοδο PROMETHEE II. Η εργασία αποτελεί μέρος της αξιολόγησης των
δράσεων Συμβουλευτικής του παραπάνω έργου, για την πραγματοποίηση της οποίας αναπτύχθηκε ένα σύνολο καταλλήλων δεικτών αξιολόγησης.
Λέξεις-κλειδιά: Πολυκριτήρια ανάλυση, μέθοδος PROMETHEE, αξιολόγηση έργων Ε.Ε.

Abstract
The objective of this work is the evaluation and classification of the corporations that took
part in the advisory actions of Community Initiative’s EQUAL II project "The Reinforcement
of Adaptability of Very Small Enterprises through Life-Long Learning in Issues of Entrepreneurship", which was implemented by the Developmental Partnership ‘Entrepreneurship Promotion Network’. For this aim, we compiled a questionnaire that was answered by a panel of
experts and thereafter we implemented Multicriteria Analysis and specifically the method
PROMETHEE II. This work is part of the evaluation of the advisory actions of the project
indicated, for the accomplishment of which a number of suitable evaluation indicators were
developed.
Key-words: Multicriteria Analysis, PROMETHEE method, European Union's projects
evaluation.
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Εισαγωγή
Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια της αξιολόγησης των δράσεων Συμβουλευτικής του
έργου της Κ.Π. EQUAL με τίτλο «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων (Π.Μ.Ε) μέσω της δια βίου μάθησης σε θέματα Επιχειρηματικότητας», που
υλοποιήθηκε από την Α.Σ. «Δίκτυο Προώθησης της Επιχειρηματικότητας» (Μάνος κ.α.
2008). Αναπτύχθηκε ένα Σύστημα Αξιολόγησης (Σ.Α.) (Μάνος κ.α.2007) που αποτελείται
από ένα σύστημα ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση
της πορείας υλοποίησης και των αποτελεσμάτων, των εργασιών και των δράσεων του
παραπάνω έργου που είχαν ως αντικείμενο τη Συμβουλευτική. Αξιολογήθηκαν όλοι οι
συντελεστές των δράσεων και των επιμέρους εργασιών της συμβουλευτικής ανά φορέα
υλοποίησης και δράση, με βάση τα διάφορα επίπεδα αξιολόγησης π.χ. ποσοτική (δείκτες
εκροών).
Η αξιολόγηση έγινε σε δύο φάσεις (On going αξιολόγηση και Τελική αξιολόγηση) και σε
τρία επίπεδα (Δράσης, Εργασίας και Συνολικής Συμβουλευτικής του έργου). Σε κάθε επίπεδο
η αξιολόγηση περιλάμβανε: την αξιολόγηση του προγραμματικού σχεδιασμού, την
αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης, της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων, την
αξιολόγηση της συνάφειας και της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των βασικών αρχών της
ΚΠ EQUAL και την αξιολόγηση της ποιότητας και των μέσων εφαρμογής της
συμβουλευτικής. Για κάθε επίπεδο αξιολόγησης παράχθηκαν, εκτιμήθηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν δείκτες που έχουν σχέση, μετρούν και συγκρίνουν: τη συνάφεια των
εργασιών και των δράσεων με τους σκοπούς και τους στόχους της EQUAL, την
αποτελεσματικότητα των εργασιών και δράσεων, την αποδοτικότητα παραγομένων
προϊόντων, την καινοτομία (εισαγωγή, τύπος και βαθμός ανάπτυξης νεωτεριστικών
στοιχείων), τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα, την ποιότητα και τα μέσα εφαρμογής της
συμβουλευτικής.
Πέραν των ανωτέρω έγινε η αξιολόγηση και κατάταξη των φορέων που συμμετείχαν στις
δράσεις Συμβουλευτικής του παραπάνω έργου (Τερζή, 2008). Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της στην
αξιολόγηση και κατάταξη των φορέων του έργου.

Λήψη Αποφάσεων – Πολυκριτήρια Ανάλυση
Κάθε πρόβλημα απόφασης συνδέεται με μια αντίστοιχη διαδικασία: τη διαδικασία
υποστήριξης της απόφασης. Κεντρικό ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία παίζει ο αποφασίζων, ο
οποίος επιθυμεί να επιλέξει από ένα σύνολο εναλλακτικών αποφάσεων, τη «βέλτιστη» από
αυτές. Το άτομο έχει καθαρά ενεργητικό ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία και ορίζει το «βέλτιστο»
σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Οι προτιμήσεις αυτές δηλώνονται πάνω σε ένα σύνολο
θέσεων οι οποίες προσδιορίζουν περιοριστικά, το πρόβλημα της απόφασης. Οι θέσεις αυτές
ονομάζονται κριτήρια και οριοθετούν τις κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα κινηθούν οι
προτιμήσεις. Σε περίπτωση που το κριτήριο είναι μοναδικό, η επιλογή της «βέλτιστης»
εναλλακτικής αντιστοιχεί σε μια διαδικασία βελτιστοποίησης της προτίμησης (μέγιστο,
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ελάχιστο), για το ένα κριτήριο. Σε διαφορετική περίπτωση, που έχουμε περισσότερα του ενός
κριτήρια, επιβάλλεται μια σύνθεση αυτών σε ένα και μόνο κριτήριο.
Τα πρώτα μαθηματικά μοντέλα, αρχικά παρουσιάστηκαν στο χώρο της Στατιστικής και
ακολούθως στους συγγενείς χώρους της Επιχειρησιακής Έρευνας και του Μαθηματικού
Προγραμματισμού. Βασικό χαρακτηριστικό των αρχικών αυτών προσεγγίσεων, είναι η
παρουσία ενός μοναδικού κριτηρίου (αντικειμενικής συνάρτησης) και ενός αρχικού συνόλου
περιορισμών. Η βελτιστοποίηση του κριτηρίου οδηγεί αυτόματα στην επίλυση του προβλήματος απόφασης (Δούμπος και Ζοπουνίδης, 2004; Λούκας, 2004).
Όμως, η αρχική υπόθεση του μοναδικού κριτηρίου καθιστά δύσχρηστη την εφαρμογή των
παραπάνω μοντέλων στην επίλυση προβλημάτων της πραγματικής ζωής, καθώς, στην
πραγματικότητα τα προβλήματα είναι πολυδιάστατα και απαιτούν τη συγκέντρωση όλων των
απαραίτητων πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην επίλυσή τους. Επομένως, η δόμηση ενός
προβλήματος απόφασης απαιτεί την παρουσία όλων των κριτηρίων που το χαρακτηρίζουν.
Τα κριτήρια αυτά, συνήθως είναι ανεξάρτητα και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τις προτιμήσεις του συμμετέχοντος στην απόφαση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την ανάδειξη μιας
περισσότερο συμβιβαστικής λύσης (Λούκας, 2004).
Η απλή διαπίστωση ότι η επίλυση πολύπλοκων και ιδιαίτερα σημαντικών προβλημάτων
λήψης αποφάσεων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιείται μέσω μιας μονόπλευρης και
μονοδιάστατης ανάλυσης, αλλά απαιτεί την εισαγωγή πολλών κριτηρίων στα προβλήματα
απόφασης, διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και διάδοση της Πολυκριτήριας
Ανάλυσης. Ο χώρος της πολυκριτήριας ανάλυσης είναι ιδιαίτερα ευρύς ως προς τη φύση των
μεθοδολογικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων
λήψης αποφάσεων (Ζοπουνίδης, 2001; Δούμπος και Ζοπουνίδης, 2001). Μεταξύ των
προσεγγίσεων αυτών εντοπίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στη μορφή των
μοντέλων που αναπτύσσονται όσο και στη διαδικασία που χρησιμοποιείται κατά την
ανάπτυξη των μοντέλων. Με βάση το στοιχείο αυτό, ερευνητές του χώρου της πολυκριτήριας
ανάλυσης έχουν προτείνει διάφορες ομαδοποιήσεις των μεθοδολογικών προσεγγίσεων της
πολυκριτήριας ανάλυσης. Έτσι, ο Roy (1985) πρότεινε μια ομαδοποίηση σε τρεις βασικές
κατηγορίες, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη, τη μορφή των μοντέλων που αναπτύσσονται:
1. Προσεγγίσεις μοναδικής σύνθεσης των κριτηρίων αγνοώντας κάθε ασυγκριτικότητα
μεταξύ των εναλλακτικών δραστηριοτήτων (unique synthesis criterion)
2. Προσεγγίσεις βασιζόμενες στις σχέσεις υπεροχής λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή
ασυγκριτικότητα μεταξύ των εναλλακτικών δραστηριοτήτων (outranking synthesis approach)
3. Αλληλεπιδραστικές προσεγγίσεις (interactive local judgment approach)
Οι Pardalos και άλλοι (1995) πρότειναν μια εναλλακτική ομαδοποίηση των
πολυκριτήριων προσεγγίσεων, η οποία παράλληλα με τη μορφή των μοντέλων που
αναπτύσσονται, λαμβάνει υπόψη και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ανάπτυξή
τους. Η ομαδοποίηση περιλαμβάνει τις εξής 4 κατηγορίες προσεγγίσεων:
1. Πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός (multiobjective mathematical programming)
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2. Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας (multiattribute utility theory)
3. Θεωρία σχέσεων υπεροχής (outranking relations)
4. Αναλυτική-συνθετική προσέγγιση (preference disaggregation approach).
Απώτερος στόχος των τριών τελευταίων κατηγοριών είναι η σύνθεση όλων των
κριτηρίων με σκοπό την αξιολόγηση ενός πεπερασμένου συνόλου εναλλακτικών
δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις προβληματικές της επιλογής, κατάταξης ή ταξινόμησης.
Αντίθετα, ο πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός αποτελεί μια γενίκευση του
μαθηματικού προγραμματισμού σε περιπτώσεις όπου πρέπει να βελτιστοποιηθούν πολλαπλές
αντικειμενικές συναρτήσεις. Η πολυκριτήρια μέθοδος PROMETHEE (Preference Ranking
Organization Method for Enrichment Evaluations) των Brans et. al (1986) στηρίζεται στη
θεωρία των σχέσεων υπεροχής (theory of outranking relations), η οποία δέχεται τα
αποτελέσματα της κλασσικής αξιολόγησης ως δεδομένα εισαγωγής και προσαρμόζοντας
συναρτήσεις προτίμησης σε κάθε κριτήριο απόφασης, καταλήγει σε μια τελική ιεράρχηση
των επιχειρησιακών στόχων.

Θεωρία των σχέσεων υπεροχής
Η θεωρία των σχέσεων υπεροχής αποτελεί ένα ιδιαίτερο μεθοδολογικό ρεύμα της
πολυκριτήριας ανάλυσης οι βάσεις του οποίου τέθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με
τις εργασίες του Bernard Roy και την παρουσίαση των μεθόδων της οικογένειας ELECTRE
[(Elimination Et Choix Traduisant la Realite, Roy (1968)]. Έκτοτε η θεωρία των σχέσεων
υπεροχής γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση μεταξύ των ερευνητών του χώρου της πολυκριτήριας
ανάλυσης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Στις πλέον γνωστές μεθόδους που βασίζονται στη θεωρία
των σχέσεων υπεροχής συγκαταλέγονται και οι μέθοδοι της οικογένειας PROMETHEE
(Brans and Vincke, 1985). Η πολυκριτήρια μέθοδος PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations) των Brans et. al (1986) στηρίζεται στη
θεωρία των σχέσεων υπεροχής (theory of outranking relations), η οποία δέχεται τα
αποτελέσματα της κλασσικής αξιολόγησης ως δεδομένα εισαγωγής και προσαρμόζοντας
συναρτήσεις προτίμησης σε κάθε κριτήριο απόφασης, καταλήγει σε μια τελική ιεράρχηση
των επιχειρησιακών στόχων.
Οι δύο αυτές βασικές οικογένειες μεθόδων συναντώνται σε διάφορες παραλλαγές, οι
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση κάθε μορφής προβλήματος που
αφορά την αξιολόγηση ενός πεπερασμένου συνόλου εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Βασική
έννοια του συγκεκριμένου μεθοδολογικού ρεύματος της πολυκριτήριας ανάλυσης, αποτελεί η
έννοια της σχέσης υπεροχής. Η σχέση υπεροχής είναι μια διμερής σχέση η οποία επιτρέπει
την εκτίμηση της ισχύος της υπεροχής μιας εναλλακτικής δραστηριότητας α έναντι μιας
άλλης εναλλακτικής β. Η ισχύς αυτή αυξάνει όσο περισσότερες είναι οι ενδείξεις υπέρ της
υπεροχής της εναλλακτικής δραστηριότητας α (συμφωνία των κριτηρίων) χωρίς παράλληλα
να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που να αναιρούν την ισχύ της υπεροχής (ασυμφωνία
κριτηρίων).
Όλες οι τεχνικές οι οποίες βασίζονται στη θεωρία των σχέσεων υπεροχής λειτουργούν σε
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δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται η ανάπτυξη μιας σχέσης υπεροχής (outranking relation) μεταξύ των εξεταζόμενων εναλλακτικών δραστηριοτήτων, ενώ στο δεύτερο
πραγματοποιείται η εκμετάλλευση της σχέσης υπεροχής ώστε να εξαχθεί το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης των εναλλακτικών δραστηριοτήτων υπό την επιθυμητή μορφή (κατάταξη,
ταξινόμηση, επιλογή) (Δούμπος και Ζοπουνίδης, 2004).

Μέθοδος PROMETHEE
Η μέθοδος PROMETHEE (Brans and Vincke, 1985; Δούμπος και Ζοπουνίδης, 2001;
Ζοπουνίδης, 2001) είναι μια πολυκριτήρια μέθοδος η οποία βασίζεται στη σύγκριση ανά δύο,
όλων των προς κατάταξη δραστηριοτήτων με βάση τα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης.
Χαρακτηρίζοντας ως R={α, β, γ} το σύνολο των εναλλακτικών δραστηριοτήτων και
x={x1,x2,...,xj} το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης πάνω στα οποία εκτιμώνται οι
εναλλακτικές του συνόλου Α, διαμορφώνεται το παρακάτω πολυκριτήριο πρόβλημα:
Max{ x1(a),…xj(a) / a ∈ A }

(1)

Η μέθοδος, όπως και όλες οι μέθοδοι της κατηγορίας αυτής, περιλαμβάνει δύο φάσεις: (1)
Την κατασκευή μιας σχέσης υπεροχής των εναλλακτικών αποφάσεων πάνω στο Α (2) Την
εκμετάλλευση αυτής της σχέσης με σκοπό να δοθεί απάντηση στο πολυκριτήριο πρόβλημα (i).
Η μέθοδος PROMETHEE εφαρμόστηκε με επιτυχία σε πλήθος προβλημάτων
αξιολόγησης και κατάταξης όπως π.χ χωρών, νομών, προγραμμάτων, επιχειρήσεων,
αναπτυξιακών εταιριών όπου και αναλύεται εκτενώς (Diakoulaki and Koumoutsos, 1991; De
Keyser and Peeters, 1996; Dias et. al., 1998; Κουτρουμανίδης κ.α., 2002; Koutroumanidis et
al., 2002; Κουτρουμανίδης κ.α, 2004; Andreopoulou et al., 2006; Νάκου, 2006; Andreopoulou et al., 2008; Arabatzis et al., 2008).

Εφαρμογή της μεθόδου PROMETHEE ΙΙ στην αξιολόγηση και κατάταξη των φορέων του έργου
Το πολυκριτήριο πρόβλημα απόφασης, αναφέρεται σε ένα πεπερασμένο σύνολο 8 αναγνωρίσιμων εναλλακτικών ενεργειών. Οι ενέργειες αυτές είναι οι 8 φορείς που υλοποιούν τις
δράσεις συμβουλευτικής του έργου. Το σύνολο αυτό των εναλλακτικών ενεργειών μαζί με τη
συνεπή οικογένεια 21 κριτηρίων (Α1, Α2, …Α21), συνιστούν το πολυκριτήριο πρόβλημα υπεροχής (σύγκριση ανά δύο, όλων των προς κατάταξη δραστηριοτήτων με βάση τα διάφορα
κριτήρια αξιολόγησης), με στόχο τελικά τη σύνθεση όλων των κριτηρίων ώστε να πραγματοποιηθεί η κατάταξη των φορέων.
Τα 21 κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε στην αξιολόγηση και κατάταξη των φορέων παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Για να εφαρμοστεί η παραπάνω μεθοδολογία στην αξιολόγηση
και κατάταξη των φορέων, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο απάντησε ένα
Panel εμπειρογνωμόνων που είχε άμεση και σφαιρική άποψη για το συγκεκριμένο έργο. Η
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κλίμακα, η οποία χρησιμοποιήθηκε, για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, είναι η εξής: 0 = Καθόλου Ικανοποιητικό Επίπεδο, 1 = Ελάχιστα
Ικανοποιητικό Επίπεδο, 2 = Μέτρια Ικανοποιητικό Επίπεδο, 3 = Αρκετά Ικανοποιητικό Επίπεδο, 4 = Πάρα Πολύ Ικανοποιητικό Επίπεδο, 5 = Εξαιρετικά Ικανοποιητικό Επίπεδο. Στον
Πίνακα 1 ακολουθεί η επεξήγηση των κωδικών των κριτηρίων:
Πίνακας 1. Παρουσίαση των κριτηρίων
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

A1

Ικανότητα επίτευξης των στόχων της δράσης σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους

A2

Ευελιξία σχήματος των συμβούλων ως προς τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης

A3

Επίτευξη τεθέντων στόχων σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα και τα διαθέσιμα μέσα/ πολιτικές

A4

Αποτελεσματικότητα υπευθύνου για το συντονισμό της δράσης

A5

Αποτελεσματικότητα υλοποίησης δράσης ως προς την ποσότητα των παραδοτέων/ αποτελεσμάτων και την εκπλήρωση των τεθέντων στόχων

A6

Αποτελεσματικότητα υλοποίησης δράσης ως προς την ποιότητα παραδοτέων

A7

Αποδοτικότητα δράσης (μέσα που αναλώθηκαν και αποτελέσματα/ προϊόντα που επιτεύχθηκαν)

A8

Τήρηση χρονοδιαγράμματος παραδοτέων

A9

Ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της δράσης μέχρι τώρα (%)

A10

Ποσοστό απορρόφησης (%)

A11

Ποσοστό επίτευξης των στόχων (%)

A12

Ποσοστό επίτευξης παραδοτέων (%) (business plans)

A13

Δημιουργία συστημάτων παροχής κινήτρων και επικοινωνίας για τους ωφελούμενους και πληροφόρησης από τις δομές

A14

Ικανότητα για εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών

A15

Επάρκεια και καταλληλότητα χώρου

A16

Χώρος για ατομικές συνεδρίες και ομαδικές συναντήσεις

A17

Εξοπλισμός

A18

Ο στόχος της ισότητας διατρέχει τη δράση

A19

Η δράση προωθεί την ισότητα ευκαιριών σχετικά με το φύλο, την εθνικότητα, την αναπηρία, τη
θρησκεία, κ.ά.

A20

Η δράση έχει υψηλό βαθμό καινοτομίας

A21

Η δράση οδηγεί στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και εργαλείων για την εφαρμογή πολιτικών ως
προς την καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο μέσος όρος των απαντήσεων όλων των αξιολογητών και σε
κάθε κριτήριο και έγινε μετατροπή της κλίμακας, για την εφαρμογή της μεθόδου
PROMETHEE ως εξής:
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0 = Καθόλου Ικανοποιητικό Επίπεδο = 0% = 0
1 = Ελάχιστα Ικανοποιητικό Επίπεδο = 1-20% = 0,2
2 = Μέτρια Ικανοποιητικό Επίπεδο = 21-40% = 0,4
3 = Αρκετά Ικανοποιητικό Επίπεδο = 41-60% = 0,6
4 = Πάρα Πολύ Ικανοποιητικό Επίπεδο = 61-80% = 0,8
5 = Εξαιρετικά Ικανοποιητικό Επίπεδο = 81-100% = 1
Με βάση τα παραπάνω, δημιουργήθηκε ο Πολυκριτήριος Πίνακας για την κατάταξη των
φορέων (Πίνακας 2). Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει 8 γραμμές που αντιστοιχούν στους φορείς και 21 στήλες που αντιστοιχούν στα κριτήρια.
Πίνακας 2. Πολυκριτήριος πίνακας για την κατάταξη των φορέων
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΦΟΡΕΑ 1
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΦΟΡΕΑ 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΦΟΡΕΑ 3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΦΟΡΕΑ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΦΟΡΕΑ 5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΦΟΡΕΑ 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΦΟΡΕΑ 7
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΦΟΡΕΑ 8

ΠΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
A1

0,8

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

1

1

1

1 0,8 0,8 0,8 1

1

1

A18

A19

A20

A21

1

1 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8

1

1

0,8

0,8

0,8 0,8 0,8 0,8 1 0,8 1

1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6

0,8

0,6

0,8

0,8

1 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8

0,6

0,6

0,8

0,6

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8 0,8

0,8 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 1

1

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ EQUAL

1

0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 1

1

1

1 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8

1

1

0,8

0,8

0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1

1

1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

1

0,8

1

1

1 0,8 0,8 0,8 1

1

1

1

1 0,8 0,8 0,8 0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1

1

1

1 0,8 0,8 0,8 1

1

1

1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

1

0,8

0,8

0,8

Στην προκειμένη εργασία εξετάστηκαν συνολικά 500 σενάρια (50 Χ 10) για τις καθαρές
ροές, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε άλλες εργασίες (Ζοπουνίδης, 2001; Κουτρουμανίδης
κ.α., 2002) ώστε να εξαχθούν τα τελικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η εξερχόμενη ροή από τη σχέση:
φ + (α) = Σ Π(ki,kj)

(2)

kj ∈ A

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

133

Αξιολόγηση έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

όπου Α το σύνολο των εναλλακτικών λύσεων (φορέων). Η εξερχόμενη ροή, δηλώνει τη συνολική υπεροχή του φορέα ki έναντι όλων των άλλων φορέων kj και για όλα τα κριτήρια.
Υπολογίστηκε και η εισερχόμενη ροή από τη σχέση:
φ - (α) = Σ Π(kj, ki)

(3)

kj ∈ A
όπου Α το σύνολο των εναλλακτικών λύσεων (φορέων). Η εισερχόμενη ροή δηλώνει τη συνολική υπεροχή των άλλων φορέων kj έναντι του φορέα ki και για όλα τα κριτήρια.
Τέλος, εκτιμήθηκε η καθαρή ροή κάθε φορέα, από το μέσο όρο των τιμών που υπολογίστηκαν στα παραπάνω σενάρια. Η καθαρή ροή, είναι τελικά η ποσότητα με την οποία συγκρίνονται όλοι οι φορείς μεταξύ τους.
Οι καθαρές ροές των φορέων των δράσεων συμβουλευτικής, συμβολίζονται ως εξής:
φ (1) = φορέας 1
φ (2) = φορέας 2
φ (3) = φορέας 3
φ (4) = φορέας 4
φ (5) = φορέας 5
φ (6) = φορέας 6
φ (7) = φορέας 7
φ (8) = φορέας 8
και παρουσιάζονται στον πίνακα 3, με βάση τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν.
Πίνακας 3. Οι καθαρές ροές των φορέων
ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Φ (1)
Φ (2)
Φ (3)
Φ (4)
Φ (5)
Φ (6)
Φ (7)
Φ (8)

1.363
0.845
-1.182
-2.401
-1.636
-0.336
1.744
1.603

Έτσι προκύπτει η τελική κατάταξη των φορέων, η οποία φαίνεται στον πίνακα 4:
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Πίνακας 4. Τελική κατάταξη των φορέων σύμφωνα με τις καθαρές ροές
ΦΟΡΕΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ 2
ΦΟΡΕΑΣ 3
ΦΟΡΕΑΣ 4
ΦΟΡΕΑΣ 5
ΦΟΡΕΑΣ 6
ΦΟΡΕΑΣ 7
ΦΟΡΕΑΣ 8

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
3
4
6
8
7
5
1
2

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι, τις δράσεις της Συμβουλευτικής του έργου εφάρμοσαν καλύτερα με σειρά προτεραιότητας ο Φορέας 7, ο Φορέας 8 και ο Φορέας 1 και αυτό φάνηκε και από τα αποτελέσματά τους, καθώς μερικοί ωφελούμενοι του Φορέα 7 έκαναν ήδη
έναρξη των δικών τους επιχειρήσεων και γενικά όλοι οι ωφελούμενοι των παραπάνω δομών
εκπόνησαν άριστα business plans, αποδεικνύοντας έτσι τη δυνατότητά τους να προβούν σε
αξιόλογες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ακολουθούν ο Φορέας 2 και ο Φορέας 6 και τέλος ο Φορέας 3, ο Φορέας 5 και ο Φορέας 4.

Συμπεράσματα
Στην εργασία αυτή εφαρμόσαμε την Πολυκριτήρια Ανάλυση και συγκεκριμένα τη μέθοδο
PROMETHEE II, η οποία στηρίζεται στη θεωρία των σχέσεων υπεροχής και βασίζεται στη
σύγκριση ανά δύο, όλων των προς κατάταξη δραστηριοτήτων με βάση τα διάφορα κριτήρια
αξιολόγησης, ώστε να επιτύχουμε την αξιολόγηση και κατάταξη των φορέων που έλαβαν μέρος στην υλοποίηση των δράσεων συμβουλευτικής του έργου της Κ.Π. EQUAL, με τίτλο «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Π.Μ.Ε) μέσω της δια
βίου μάθησης σε θέματα Επιχειρηματικότητας» Τα αποτελέσματα που πήραμε, επιβεβαιώνονται και από τη συνολική πορεία των φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης δράσεων της
Συμβουλευτικής.
Η μέθοδος PROMETHEE II, έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πλήθος προβλημάτων αξιολόγησης και κατάταξης (νομών, χωρών, προγραμμάτων, επιχειρήσεων κ.λ.π.). Στην περίπτωσή μας, φαίνεται να αποτελεί ένα ενδεδειγμένο μέσο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας που ακολουθούν οι φορείς υλοποίησης ενός Ευρωπαϊκού έργου με βάση την επίδοσή
τους σε ορισμένα κριτήρια. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, καθώς η συγκεκριμένη
μεθοδολογία είναι σε θέση να παρουσιάσει και να κατατάξει τους φορείς υλοποίησης ανάλογα με το βαθμό αποτελεσματικότητάς τους, και να κατανοηθούν οι ενδεχόμενες αδυναμίες
τους.
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Η εφαρμογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας
LEADER Plus(+) στην Ελλάδα
Σ. Τσιαντικούδης1, Γ. Αραμπατζής2 και Ν. Δρακάκη3
Περίληψη
Η ΚΑΠ κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπέστη πολλές αλλαγές στο πλαίσιο προσαρμογής της
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς και τις απαιτήσεις των κοινοτικών εταίρων (παραγωγοί, καταναλωτές, φορολογούμενοι). Τα τελευταία χρόνια ένας από τους βασικούς στόχους
της ΚΑΠ είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Οι αγροτικές περιοχές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία δομών ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα τους. Η εμπειρία του παρελθόντος έδειξε ότι τέτοιες περιοχές μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αρκετά από τα προβλήματα μέσω ειδικών πρωτοβουλιών όπως
ήταν οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER I και LEADER II. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία
LEADER + αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια των παραπάνω πρωτοβουλιών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε χωρικό επίπεδο. Στην Ελλάδα η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+
υλοποιείται από 40 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται η
μέθοδος της Cluster Analysis και επιχειρείται η ομαδοποίηση των ΟΤΔ με βάση τους προϋπολογισμούς τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από την εφαρμογή της Cluster Analysis
προέκυψαν 4 συστάδες/ομάδες. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής ολοκληρωμένης ανάπτυξης του
αγροτικού χώρου.
Λέξεις-κλειδιά: LEADER +, Αγροτική Ανάπτυξη, Cluster Analysis

Abstract
During the last decades, CAP has faced a series of changes and adaptations in order to agree
with the continuous varying market conditions and demands of the community associates
(producers, consumers, taxpayers). One of the main objectives of CAP during last years is the
integrated development of rural areas. Rural areas of the European Union (EU) are
characterized by great structure diversity while at the same time are faced a series of problems
and threats which can influence their viability. The previous experience showed that such
areas could possibly solve most of these problems in an efficient way through concrete
European communal Initiatives as LEADER I and LEADER II. The Communal Initiative
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LEADER+ constitutes the continuation of the above mention initiatives for the integrated development in territorial level. In Greece, LEADER+ is implemented by 40 Local Action
Groups (LAGs). In this paper we use the methods of descriptive statistics and Cluster Analysis in order to classify the 40 LAGs according to the financial aids they managed through the
specific time period. From the application of Cluster Analysis in the 40 LAGs we find 4 clusters/groups. The results from this analysis are particularly significant for the planning of a
policy for integrated rural development.
Key-words: LEADER+, Rural Development, Cluster Analysis

Εισαγωγή
Η γεωργία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας ενώ
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και στην οικονομία των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών. Στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτέλεσε την
πρώτη εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής για τις Ευρωπαϊκές χώρες. Στη διάρκεια των 50 ετών
η ΚΑΠ υπέστη πολλές αλλαγές στο πλαίσιο προσαρμογής της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες
της αγοράς και τις απαιτήσεις των κοινοτικών εταίρων (παραγωγοί, καταναλωτές, φορολογούμενοι) (ΕΕ, 2002β). Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς είχαν άμεσες επιπτώσεις
στις αγροτικές περιοχές οι οποίες αντιμετώπιζαν (και αντιμετωπίζουν) σημαντικά
προβλήματα όπως: η γήρανση του πληθυσμού, η μείωση του αριθμού των απασχολουμένων
στη γεωργία, η αύξηση της ανεργίας του αγροτικού πληθυσμού, η εγκατάλειψη της υπαίθρου,
η περιβαλλοντική υποβάθμιση κλπ (Κυριαζή–Άλλισον, 2007).
Σταδιακά, στις πολιτικές της ΕΕ η ύπαιθρος αναδεικνύεται ως χώρος διατήρησης,
προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, των πολιτισμικών αξιών και της
ποιότητας ζωής (Παπαδόπουλος 1999, Arabatzis et al., 2005, 2006). Ειδικότερα, η αειφορική
αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων συμβάλλουν στη μετατροπή, τη
διαφοροποίηση και τη μεταλλαγή του ισχύοντος συστήματος παραγωγής, αμβλύνουν τις
περιφερειακές ανισότητες και επιπλέον αναδεικνύουν τον πολυλειτουργικό ρόλο της
γεωργίας και της υπαίθρου γενικότερα (Hoogstra et al., 2004, Arabatzis and Polyzos, 2008,
Elands and Praestholm, 2008, Polyzos and Arabatzis, 2008).
Μετά την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 1999 ήρθε στο προσκήνιο η πολιτική αγροτικής
ανάπτυξης η οποία παρέχει τη βάση για νέους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που
έχουν οι αγροτικές περιοχές συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη της πολυλειτουργικότητας
τους και στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη τους (Παπαδόπουλος, 2004). Η πολιτική αυτή
εφαρμόζεται μέσα από ειδικά μέτρα (επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εξισωτικές
αποζημιώσεις στους γεωργούς των μειονεκτικών περιοχών, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα,
εγκατάσταση νέων γεωργών, πρόωρη συνταξιοδότηση, κατάρτιση, αειφορική διαχείριση των
δασών, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (Bryden, 1994, Hoogstra et al, 2004,
Perez and Fernandez, 2006, Elands and Praestholm, 2008).
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία (ΚΠ) LEADER υπήρξε από τα πρώτα εργαλεία της ΕΕ για
αγροτική ανάπτυξη με ολοκληρωμένο χαρακτήρα (ΕΕ, 2002α). Η λέξη LEADER προέρχεται
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από τα αρχικά των λέξεων (Liaisons Entre Actions de Développement de l' Economie Rurale)
που σημαίνουν Δεσμοί μεταξύ των δράσεων για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Η
ΚΠ LEADER αναπτύχθηκε σε τρεις φάσεις: LEADER I (1991–1993), LEADER II (1994–
1999) και LEADER+ (2000-2006) (Koutsouris and Hatzantonis, 2002, Ramos and Mar Delgado, 2003).
Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία τυπολογίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
που διαχειρίζονται την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER + με βάση τους προϋπολογισμούς
ανά μέτρο που υλοποιούν συμβάλλοντας έτσι στην εφαρμογή μιας μελλοντικής πολιτικής για
την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER Plus (+)
Το LEADER I αποτέλεσε την αρχή μιας νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής
ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται στην ολοκληρωμένη και συμμετοχική προσέγγιση σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο. Με την πρωτοβουλία LEADER II γενικεύτηκε η προσέγγιση της
πρωτοβουλίας LEADER I, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον καινοτόμο χαρακτήρα των
σχεδίων.
Η Κ.Π. LEADER+ αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια των πρωτοβουλιών LEADER I και
II και η εφαρμογή της επεκτείνεται σε όλες τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Επιδιώκει την
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, την καλύτερη αξιοποίηση των
φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, την ανακάλυψη νέων πηγών εισοδήματος και
την παράλληλη προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (ΕΕ, 2000).
Ειδικότερα, οι αναπτυξιακοί στόχοι της Κ.Π. LEADER+ είναι η ολοκληρωμένη, υψηλής
ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου και η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της
απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Ο
πληθυσμός που ωφελείται από την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ ανέρχεται σε 2,2 εκ.
κατοίκους, δηλαδή 20% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Το Επιχειρησιακό
πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ της χώρας μας εφαρμόζεται σε
ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές στις οποίες παρουσιάζονται έντονα
αναπτυξιακά προβλήματα (ΥΠΑΑΤ, 2006).
Διαφοροποιείται από τα άλλα κοινοτικά προγράμματα σε 6 κύρια σημεία: χωρική
προσέγγιση, ομάδες τοπικής δράσης, καινοτόμος χαρακτήρας των δράσεων, διασύνδεση
μεταξύ δράσεων δηλαδή ολοκληρωμένη και πολυτομεακή προσέγγιση, δικτύωση
περιλαμβανομένης της διακρατικής συνεργασίας και αποκεντρωμένες μεθόδους διαχείρισης
και χρηματοδότησης. Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι η στενή σύνδεσή της με
τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς (ΥΠΑΑΤ, 2004, 2007).
Η Κ.Π. LEADER+ περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:
- Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ολοκληρωμένες, πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης»
- Άξονας Προτεραιότητας 2: «Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών»
- Άξονας Προτεραιότητας 3: «Δικτύωση»
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-Άξονας Προτεραιότητας 4: «Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του προγράμματος» (ΥΠΑΑΤ, 2006).
Αναλυτικότερα, ο Άξονας 1 στοχεύει στην εφαρμογή αναπτυξιακού σχεδίου το οποίο θα
στηρίζεται σε μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη και πιλοτική αναπτυξιακή στρατηγική, θα
βασίζεται σε μια αντιπροσωπευτική εταιρική σχέση και θα αρθρώνεται γύρω από ένα
σημαντικό θέμα (ΥΠΑΑΤ, 2006).
Ο Άξονας 2 μέσα από τις συνεργασίες στοχεύει στην επίτευξη της απαιτούμενης κρίσιμης
μάζας για τη βιωσιμότητα ενός σχεδίου και στην αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων. Η
συνεργασία αυτή μπορεί να είναι διαπεριφερειακή δηλαδή ανάμεσα σε αγροτικές περιοχές
ενός και μόνο κράτους μέλους ή διεθνής ανάμεσα σε περιοχές διάφορων κρατών μελών (ΕΕ,
2004).
Πίνακας 1. Χρηματοδοτικά στοιχεία της Κοινοτικής Πρωτοβουλίες LEADER+ (€ ανά μέτρο)
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ

1.1 Τεχνική Στήριξη Φορέων Υλοποίησης (Ομάδων Τοπικής Δράσης)
1.2 Ενισχύσεις σε επενδύσεις- Στήριξη στην επιχειρηματικότητα
1: Ολοκληρωμένες,
πιλοτικού χαρακτήρα 1.3 Υποστηρικτικές ενέργειες (Καστρατηγικές αγροτιτάρτιση-Μελέτες-Προβολήκής ανάπτυξης
Προώθηση)
1.4 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς
2.1 Συνεργασία μεταξύ περιοχών της
Ελλάδας: διατοπική2: Στήριξη συνεργαδιαπεριφερειακή συνεργασία
σίας μεταξύ αγροτι2.2 Συνεργασία μεταξύ περιοχών
κών περιοχών
δύο ή περισσοτέρων κρατών: διακρατική συνεργασία
3.1 Λειτουργία δικτύου LEADER
3: Δικτύωση
3.2 Λειτουργία Ελληνικής Μονάδας
Εμψύχωσης Δικτύου LEADER
4. Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του προγράμματος
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

53.941.253,0
0
236.376.888,00

53.414.905,00
131.263.065,00

8.955.924,00

7.288.042,00

50.403.375,00

46.580.723,00

6.783.564,00

5.525.332,00

2.893.984,00

2.368.000,00

732.000,00

732.000,00

1.241.333,00

1.241.333,00

7.365.000,00

7.365.000,00

368.693.321,00

255.778.400,00

Πηγή: ΥΠΑΑΤ, 2006

Στον Άξονα 3 οι στόχοι της δικτύωσης των φορέων αγροτικής ανάπτυξης είναι η ανταλλαγή και μεταφορά εμπειριών και πετυχημένων πρακτικών, η ολοκλήρωση της συνεργασίας
μεταξύ περιοχών, η πληροφόρηση για την αγροτική ανάπτυξη, η ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας και η εφαρμογή αυτής στις αγροτικές περιοχές και η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
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Ο Άξονας 4 έχει ως στόχο την υποστήριξη υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος, ώστε η Υπηρεσία Διαχείρισης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους
Κανονισμούς, όπως on – going και ex-post αξιολόγηση, συντονισμός προγραμμάτων, Φορέων και πράξεων, συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης κ.λπ. (ΥΠΑΑΤ, 2006).
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα χρηματοδοτικά στοιχεία των Αξόνων Προτεραιότητας
και τα αντίστοιχα μέτρα των τοπικών προγραμμάτων.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων-Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ–Π) και το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και από το ιδιωτικό
κεφάλαιο, δηλαδή τους ιδιώτες επενδυτές (πίνακας 2).
Πίνακας 2. Χρηματοδοτικά στοιχεία της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ (σε €)
Συνολικό Κόστος
Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π)
Εθνική Συμμετοχή (ΥΠΑΑΤ)
Ίδια Συμμετοχή

368.693.321
255.778.400
186.129.877
69.648.523
112.914.921

Πηγή: ΥΠΑΑΤ, 2007

Για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και εφαρμογής του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ υπεύθυνη είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης η οποία υπάγεται στην
Ειδική Γραμματεία Προγραμματισμού και Εφαρμογών Γ' ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του LEADER+ υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης. Επίσης, η Δ/νση Προγραμματισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Όσον αφορά τα τοπικά προγράμματα που εντάσσονται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις 40 ΟΤΔ. Οι ΟΤΔ είναι ανώνυμες αναπτυξιακές
εταιρείες που αποτελούνται από συλλογικούς φορείς του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού
τομέα. Σκοπός των φορέων αυτών είναι να εντοπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
περιοχή τους και μέσα από την συνεργασία τους να προωθήσουν κάποιες αναπτυξιακές στρατηγικές προκειμένου να επιφέρουν νέα ανάπτυξη. Στη συνέχεια κάθε ΟΤΔ αξιολογεί, επιλέγει
και εγκρίνει τα έργα/υποέργα σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης καθώς και πληροφορεί τους τελικούς αποδέκτες για τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης. Τέλος, οι δικαιούχοι των επενδυτικών προτάσεων είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα (Ιδιώτες, ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ, Συνεταιρισμοί και Σύλλογοι) (ΥΠΑΑΤ,
2006, Αναπτυξιακή Καβάλας, 2007).

Μεθοδολογία
Τα στοιχεία για τη διεξαγωγή της έρευνας συγκεντρώθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης του LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, 2007). Τα στοιχεία αφορούν τους προϋπολογισμούς των Αξό-
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νων 1 και 2 ανά μέτρο και Ομάδα Τοπικής Δράσης (6 μέτρα). Ο προϋπολογισμός του κάθε
μέτρου περιλαμβάνει την Κοινοτική συμμετοχή, την Εθνική συμμετοχή και την Ίδια συμμετοχή. Συνολικά δηλαδή στην εργασία μας χρησιμοποιούμε 18 μεταβλητές.
Ειδικότερα για το LEADER + οι προϋπολογισμοί ανά μέτρο αφορούν: "τεχνική στήριξη
φορέων υλοποίησης", "ενισχύσεις σε επενδύσεις-στήριξη στην επιχειρηματικότητα", "υποστηρικτικές ενέργειες", "προστασία-ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς", "συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας-διατοπική-διαπεριφερειακή συνεργασία", "συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών-διακρατική συνεργασία" (Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, 2007). Για την ανάπτυξη της τυπολογίας χρησιμοποιούμε
την πολυμεταβλητή μέθοδο ανάλυση σε συστάδες (Cluster Analysis) και ειδικότερα την Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες, η οποία είναι κατάλληλη για το διαχωρισμό παρατηρήσεων ή
αντικειμένων σε ομοειδή υποσύνολα (Σιάρδος, 1999, Σιώμκος και Βασιλικοπούλου, 2005).

Αποτελέσματα
Στο διάγραμμα 1 και στους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ιεραρχικής ανάλυσης σε συστάδες όπου οι 40 ΟΤΔ ομαδοποιούνται σε 4 ομάδες με
βάση κάποια κοινά οικονομικά χαρακτηριστικά τους (προϋπολογισμούς).
Από τους πίνακες 3 και 4 και το διάγραμμα 1 διαπιστώνουμε τα εξής:
α) Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις περισσότερες ΟΤΔ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει
ΟΤΔ που είναι διάσπαρτες στον Ελλαδικό χώρο και δραστηριοποιούνται κυρίως στη Δυτική
Μακεδονία, σε όλη την Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Βόρεια και Κεντρικά νησιά του Ιονίου, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία (Πήλιο), στη Νότια Πελοπόννησο, στη Δυτική Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο. Η ομάδα αυτή έχει τους μικρότερους
προϋπολογισμούς όσον αφορά την προστασία και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς σε σχέση τις άλλες ομάδες.
β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις ΟΤΔ που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένα
νησιά της Ελλάδος: Δωδεκάνησα, Νότιο Ιόνιο, Ανατολικό Αιγαίο. Κύριο χαρακτηριστικό
αυτής της ομάδας είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις για την προστασία και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μεγαλύτερος από όλες τις άλλες ομάδες ενώ σε όλα
τα άλλα μέτρα του LEADER+ παρουσιάζει τις μικρότερους προϋπολογισμούς, εκτός από τις
υποστηρικτικές ενέργειες. Αυτές οι ΟΤΔ φαίνεται ότι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αναδεικνύοντας έτσι τους πλούσιους πόρους που διαθέτουν.
γ) Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τις λιγότερες ΟΤΔ και οι οποίες δραστηριοποιούνται στην
Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία (Δράμα, Σέρρες, Κιλκίς, Χαλκιδική, Πιερία), στην Ανατολική Κρήτη, στη Κεντρική Πελοπόννησο, στη Νότια Ήπειρο και στη Θεσσαλία (Καρδίτσα). Αυτή η ομάδα παρουσιάζει τις υψηλότερες χρηματοδοτήσεις στη συνεργασία μεταξύ
των περιοχών της Ελλάδας και τις μικρότερες στις υποστηρικτικές ενέργειες των ΟΤΔ. Οι
περισσότερες ΟΤΔ αυτής της ομάδας έχουν μακρόχρονη εμπειρία σε ανάλογες δράσεις (π.χ
Αναπτυξιακή Καρδίτσας).
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δ) Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει ΟΤΔ που δραστηριοποιούνται κυρίως σε περιοχές με
μεγάλο πληθυσμό (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο). Αυτή η ομάδα παρουσιάζει σε όλα τα μέτρα
του LEADER+ τα μεγαλύτερα ποσά χρηματοδότησης σε σχέση με τις άλλες ομάδες, εκτός
από την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Πίνακας 3. Τυπολογία των ΟΤΔ
ΟΜΑΔΕΣ

1η Ομάδα
(Ν= 24 ΟΤΔ)

2η Ομάδα
(Ν= 3 ΟΤΔ)
3η Ομάδα
(Ν= 9 ΟΤΔ)
4η Ομάδα
(Ν= 4 ΟΤΔ)

ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Αγροτική Ανάπτυξη Κέρκυρας Α.Ε., Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε., Αναπτυξιακή Ελασσώνας
– Κισσάβου Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ξάνθης Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα
Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε., Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε., Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε., Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε., Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε.,
Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε., Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε., Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε., Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε., Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοπόταμου-Μαλεβυζίου Α.Ε.,
Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης Α.Ε., Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία ΕΒΡΟΣ Α.Ε.,
Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή A.E., Εταιρεία Ανάπτυξης Λίμνης Τριχωνίδας Α.Ε.,
Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε., Ηπειρος Α.Ε., Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης
Α.Ε.
Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε., Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου Α.Ε.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε., Εταιρεία Ανάπτυξης Νότιας Ηπείρου – Αμβρακικού
Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόρειας Πελοπονήσσου Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Α.Ε., Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε., Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε., Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε., Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε., Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε., Αναπτυξιακή
Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας-Πύλης A.E.

Πίνακας 4. Μέσος όρος των χρηματοδοτήσεων ανά ομάδα
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

1η ΟΜΑΔΑ

X

Τεχνική Στήριξη - Κοινοτική Συμμετοχή
856.174,28
Τεχνική Στήριξη - Εθνική Συμμετοχή
285.391,43
Τεχνική Στήριξη -Ιδιωτική Συμμετοχή
10.423,82
Ενισχύσεις σε Επενδύσεις - Στήριξη στην Επιχει2.164.499,10
ρηματικότητα - Κοινοτική Συμμετοχή
Ενισχύσεις σε Επενδύσεις - Στήριξη στην Επιχει765.758,69
ρηματικότητα - Εθνική Συμμετοχή
Ενισχύσεις σε Επενδύσεις - Στήριξη στην Επιχει2.185.791,40
ρηματικότητα - Ιδιωτική Συμμετοχή
Υποστηρικτικές Ενέργειες - Κοινοτική Συμμετοχή
136.263,63
Υποστηρικτικές Ενέργειες - Εθνική Συμμετοχή
45.155,01
Υποστηρικτικές Ενέργειες - Ιδιωτική Συμμετοχή
44.502,62
Προστασία Ανάδειξη και Αξιοποίηση Φυσικής
763.361,41
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Κοιν. Συμμετοχή
Προστασία Ανάδειξη και Αξιοποίηση Φυσικής
256.168,13
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Εθνική ΣυμμετοΠροστασία Ανάδειξη και Αξιοποίηση Φυσικής
62.855,05
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Ιδιωτική Συμμετοχή
Συνεργασία Μεταξύ Περιοχών της Ελλάδας Δια85.592,87
τοπική, Διαπεριφερειακή Συνεργασία - Κοινοτική
Συμμετοχή
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2η ΟΜΑΔΑ

X

3η ΟΜΑΔΑ

4η ΟΜΑΔΑ

X

X

740.956,44
246.985,31
6.900,00

1.117.184,84
372.394,94
13.210,00

1.170.171,59
390.057,19
25.750,00

1.567.176,88

2.807.875,50

3.271.577,35

349.117,88

1.157.903,65

1.428.255,66

1.247.174,64

3.151.010,11

3.976.711,81

137.908,17
45.969,39
37.442,90

130.300,62
42.785,39
40.438,48

199.952,76
63.857,17
48.786,83

1.156.563,22

1.045.899,60

1.012.395,30

388.656,06

353.012,08

338.732,98

133.251,08

84.318,67

44.065,40

58.750,00

93.067,40

94.050,00
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Συνεργασία Μεταξύ Περιοχών της Ελλάδας Διατοπική, Διαπεριφερειακή Συνεργασία - Εθνική
Συμμετοχή
Συνεργασία Μεταξύ Περιοχών της Ελλάδας Διατοπική, Διαπεριφερειακή Συνεργασία – Ιδ. Συμμετοχή

28.530,96

19.583,33

31.022,47

31.350,00

28.511,07

19.277,76

30.766,91

30.688,44

Συνεργασία Μεταξύ δυο ή Περισσότερων Κρατών, Διακρατική Συνεργασία – Κοιν. Συμμετοχή

53.469,63

25.000,00

53.599,27

55.950,00

Συνεργασία Μεταξύ δυο ή Περισσότερων Κρατών, Διακρατική Συνεργασία - Εθνική Συμμετοχή

17.823,21

8.333,33

17.866,42

18.650,00

Συνεργασία Μεταξύ δυο ή Περισσότερων Κρατών, Διακρατική Συνεργασία – Ιδ. Συμμετοχή

17.733,70

8.333,33

17.377,23

17.902,42

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Η ΚΠ LEADER + ανέδειξε τους τοπικούς πόρους και τις δυνατότητες τους. Κινητοποίησε τους τοπικούς πληθυσμούς, το τοπικό ιδιωτικό κεφάλαιο και αφύπνισε το ενδιαφέρον των
τοπικών παραγόντων και φορέων για συνεργασία, εκπαίδευση και διάχυση γνώσεων. Η ΚΠ
LEADER + όπως και οι προηγούμενες LEADER Ι και LEADER ΙI, υιοθετεί τη χωρική/γεωγραφική προσέγγιση όπου σε αντίθεση με την τοπική προσέγγιση, η ανάπτυξη επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με κοινωνική συνοχή, κοινή ταυτότητα
και κοινό όραμα.
Για την τυπολογική ανάλυση των ΟΤΔ που υλοποιούν την κοινοτική πρωτοβουλία
LEADER + χρησιμοποιήθηκε η ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες και επιλέχθηκαν 18 μεταβλητές που αφορούν παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.
Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι στην Νοτιο–Ανατολική Μακεδονία, την Νότια
Ήπειρο, την Δυτική Θεσσαλία, την Ανατολική Κρήτη και την Κεντρική Πελοπόννησο (ομάδα 3 και 4) η ΕΕ (Κοινοτική συμμετοχή) έδωσε το μεγαλύτερο ποσό για την Τεχνική στήριξη
των Φορέων υλοποίησης (ΟΤΔ) και για την ενίσχυση των Επενδύσεων-στήριξη της επιχειρηματικότητας. Επίσης, η ομάδα 3 έχει τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και στις υποστηρικτικές ενέργειες ενώ για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς φαίνεται να ευνοούνται περισσότερο τα νησιά (ομάδα 2). Πολύ μικρές
ήταν οι χρηματοδοτήσεις για τις συνεργασίες, διαπεριφερειακές, διατοπικές ή διακρατικές σε
όλες της περιοχές της Ελλάδος. Οι ΟΤΔ έχοντας αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και με σχετικά σημαντικό προϋπολογισμό αντιπροσωπεύουν ένα νέο τύπο οργάνωσης με σημαντική
επιρροή στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής για μια περιοχή. Η ανάληψη αυτών των αρμοδιοτήτων από τις ΟΤΔ, βασίζεται στην πεποίθηση ότι αυτές μπορούν να είναι αποτελεσματικότερες από την κεντρική διοίκηση και τις κεντρικές υπηρεσίες στο σχεδιασμό τοπικών πρωτοβουλιών και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται.
Καθίσταται λοιπόν φανερό, τόσο μέσω της οικονομικής σημασίας των παρεμβάσεωνμέτρων όσο και της ποικιλίας τους, ότι κυρίως οι επενδύσεις-στήριξη της επιχειρηματικότητας μπορούν να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας. Οι
επενδύσεις αυτές αναφέρονται κυρίως στα τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και
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προώθησης του αγροτικού τουρισμού, στις μικρές επιχειρήσεις (οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραδοσιακές βιοτεχνίες, επιχειρήσεις μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της τοπικής ευημερίας) και σε δράσεις που ενισχύονται με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου, εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, (ISO και HACCP).
Η τυπολογική ανάλυση των ΟΤΔ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την μελλοντική κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων στον αγροτικό χώρο. Επίσης, η τμηματοποίηση του
αγροτικού χώρου διευκολύνει την εφαρμογή μιας πολιτικής η οποία μέσα από συγκεκριμένα
μέτρα και ενέργειες που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας να συμβάλει στην ουσιαστική ανάπτυξη της υπαίθρου.
Οι παρεμβάσεις μέσω των προγραμμάτων τύπου LEADER θα πρέπει να εξυπηρετούν μια
προκαθορισμένη στρατηγική ανάπτυξης του αγροτικού χώρου η οποία θα στηρίζεται στις ανάγκες, τη δυναμική, τις δυνατότητες και τις προοπτικές κάθε αγροτικής περιοχής και θα σέβεται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
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νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια συγκριτική τεχνοοικονομική ανάλυση μεταξύ των
ενταγμένων και μη ενταγμένων στο μέτρο «Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής
προέλευσης» γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ως ενιαίο σύνολο, καθώς και των βασικών κλάδων
τους, που είναι η βαμβακοκαλλιέργεια και η σιτοκαλλιέργεια. Σκοπός της εργασίας είναι η
εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την ακαθάριστη πρόσοδο που επιτυγχάνεται, τη
συμμετοχή των συντελεστών παραγωγής (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο) στη σύνθεση των
συνολικών δαπανών και τα οικονομικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 125 γεωργικών εκμεταλλεύσεων (62 ενταγμένων στο μέτρο
και 63 μη ενταγμένων) του νομού Λάρισας. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε επειδή σε
αυτή εντοπίζεται ο κυριότερος όγκος των συμβάσεων ένταξης στο υπόψη μέτρο. Για την
επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Η
συλλογή των δεδομένων της έρευνας έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις, στις οποίες
συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ελέγχθηκαν για τη
στατιστική τους σημαντικότητα με την εφαρμογή του t-test ανεξάρτητων δειγμάτων. Το
βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι, ότι οι ενταγμένες στο μέτρο εκμεταλλεύσεις πέτυχαν
υψηλότερα οικονομικά αποτελέσματα, ακόμη και χωρίς τον συνυπολογισμό των επιδοτήσεων
που χορηγούνται για την εφαρμογή του μέτρου, διότι η μείωση της χρήσης λιπασμάτων δε
συνοδεύεται με μείωση της ακαθάριστης προσόδου.
Λέξεις-κλειδιά: γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, νιτρορύπανση, οικονομικά αποτελέσματα,
συγκριτική ανάλυση

Abstract
In this research a comparative techno-economic analysis between farmers that have already
adopted the EU funded “nitrate reduction” program and farmers that have not adopted the
program is presented. The analysis was conducted both at the farm level and branch level as
well. Branches which have been examined were those of cotton and wheat. The main goal of
the research is to extract conclusions about the gross revenue and the contribution of
production factors (land, labour, capital) to the total cost and to the economic results. The
1
Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή,
Α.Π.Θ, e-mail: irgiova@agro.auth.gr, papanag@agro.auth.gr, snastis@agro.auth.gr
*
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους συνέδρους του 10ου Συνεδρίου της ΕΤΑΓΡΟ καθώς
και έναν ανώνυμο κριτή για τα χρήσιμα σχόλια και υποδείξεις τους στη διαμόρφωση του τελικού
κειμένου της εισήγησης. Οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις παραμένουν είναι ευθύνη των συγγραφέων.
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research was conducted in a sample of 125 farms (62 participants and 63 non-participants in
the program) in the prefecture of Larisa. That area was selected because it was where the main
volume of uptake contracts was located. The simple random sampling technique was used for
sample selection. Data was collected with questionnaires filled during personal interviews.
The empirical results were tested for their statistical significance with the Independent T-test.
The main conclusion was that participants’ farms achieved better economic results, even if
subsidies for adopting the program are not taken into account, because the reduction of
fertilizer use does not result in a reduction of the gross revenue.
Keywords: Agri-environmental measures, nitrate pollution, economic results, comparative
analysis

Εισαγωγή
Η νιτρορύπανση που οφείλεται κυρίως στις γεωργικές δραστηριότητες οδηγεί στην
οικολογική καταστροφή των υπόγειων και επιφανειακών νερών (Meybeck, 1982, Iserman,
1990, Sabter et al., 1990, Jordan et al., 1997, European Environment Agency, 1999). Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) έχοντας επίγνωση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να
προκληθούν εξαιτίας της νιτρορύπανσης και διαπιστώνοντας τις διαστάσεις που έχει λάβει το
πρόβλημα, προχώρησε στη θέσπιση μέτρων με στόχο την προστασία των υπόγειων και
επιφανειακών νερών από εκροές λυμάτων γεωργικής προέλευσης. Για το σκοπό αυτό εξέδωσε οδηγίες, αποφάσεις και μέτρα, τα οποία στοχεύουν τόσο στην προστασία από περαιτέρω
ρύπανση όσο και στην βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί
διαχρονικά σε διάφορες χώρες με στόχο τη μείωση της νιτρορύπανσης και κατά συνέπεια τη
βελτίωση της ποιότητας των νερών δεν είχαν πάντα την ίδια επιτυχία. Σε αρκετές περιπτώσεις
βελτιώθηκε η οικολογική ποιότητα στους μεγάλους ποταμούς λόγω της μείωσης των σημειακών εναποθέσεων ενώ σπάνιες ήταν οι περιπτώσεις που παρατηρήθηκε βελτίωση της οικολογικής ποιότητάς στους μικρούς ποταμούς (Pieterse et al., 2003). Αν και οι προσπάθειες για
μείωση των σημειακής μορφής νιτρικών εισροών είχαν θετικά αποτελέσματα, παγκοσμίως, η
βελτίωση της οικολογικής ποιότητας δεν επιτεύχθηκε, λόγω των μη σημειακής μορφής νιτρικών απωλειών (Thornton et al., 1999). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη οδηγία που αφορούσε την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, ήταν η οδηγία
91/676/ΕΟΚ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 1991). Η οδηγία αυτή, παρόλο που είχε κοινό στόχο για
όλα τα κράτη μέλη, εφαρμόστηκε διαφορετικά από το κάθε κράτος μέλος. Όσον αφορά τη
χώρα μας, η οδηγία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο νομό Λάρισας, μέσω ενός πιλοτικού
προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας, με τίτλο «Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής
προέλευσης στο Θεσσαλικό κάμπο». Διαχρονικά το πρόγραμμα τροποποιήθηκε και το πεδίο
εφαρμογής του επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές. Τα τελευταία χρόνια η προστασία από τη
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης επιδιώκεται μέσω του Μέτρου 5, του άξονα 3 του
Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) ή όπως αποκαλείται μέσω
του Μέτρου 3.5. Η εφαρμογή του μέτρου καθορίζεται από τις ΚΥΑ 628/137354/ 30-8-05 και
ΥΑ 138676/30-9-05 του ΥΠ.Α.Α.Τ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2005).
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Μεθοδολογία έρευνας
Η έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία. Τα πρωτογενή στοιχεία
συγκεντρώθηκαν από ένα δείγμα 125 γεωργικών εκμεταλλεύσεων του νομού Λάρισας, εκ
των οποίων οι 62 ήταν ενταγμένες στο μέτρο «Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης» ενώ οι άλλες 63 δεν ήταν ενταγμένες. Για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο αναφερόταν στα στοιχεία της καλλιεργητικής περιόδου 2004-2005. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε μέσω
προσωπικών συνεντεύξεων, που διεξήχθησαν το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2006-Φεβρουάριος 2007.
Τα δευτερογενή στοιχεία της έρευνας προέρχονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης της Νομαρχίας Λάρισας, καθώς και από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.Α.Α. του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναφέρονται στον αριθμό των
συμβάσεων ένταξης στο μέτρο, στον αριθμό των στρεμμάτων της ενταγμένης στο μέτρο
έκτασης και στους ονομαστικούς καταλόγους των ενταγμένων στο πρόγραμμα γεωργών. Από
τον έλεγχο των δευτερογενών στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο κύριος όγκος των συμβάσεων
εντοπίζεται στο νομό Λάρισας και για το λόγο αυτό ως περιοχή έρευνας καθορίστηκε ο
συγκεκριμένος νομός. Επιπλέον, από τις καταστάσεις πληρωμής των παραγωγών για την
εφαρμογή του εν λόγου μέτρου καθορίστηκε το δειγματοληπτικό πλαίσιο της απλής τυχαίας
δειγματοληψίας.

Τεχνική δειγματοληψίας
Για την επιλογή του δείγματος ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Αρχικά με τη χρήση των δευτερογενών στοιχείων ορίστηκε ο πληθυσμός της έρευνας, τον οποίο αποτελούσαν
όλοι οι γεωργοί του νομού Λάρισας, που ήταν ενταγμένοι στο μέτρο «Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης», την καλλιεργητική περίοδο 2004-2005. Ο αριθμός των
γεωργών αυτών, 1211 στο σύνολο (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης νομαρχίας Λάρισας,
2005), ήταν σχετικά μικρός, γεωγραφικά εντοπισμένος σε γειτονικούς χώρους και δεν ήταν
εύκολο να χωριστεί σε στρώματα. Για το λόγο αυτό κατά τον καθορισμό του μεγέθους του
δείγματος (δείγμα 1) εφαρμόστηκε η τεχνική της απλής τυχαίας δειγματοληψίας (Σιάρδος,
1997). Στη συνέχεια ορίστηκε ένα δεύτερο ισάριθμο δείγμα (δείγμα 2), το οποίο περιλάμβανε
γεωργούς που δεν εφάρμοζαν το υπόψη μέτρο. Αναλυτικότερα, για κάθε ένα γεωργό που
επιλέχθηκε από την πρώτη κατηγορία (γεωργοί που εφάρμοζαν το μέτρο) επιλέχθηκε ένας
γεωργός από τη δεύτερη κατηγορία (γεωργοί που δεν εφάρμοζαν το μέτρο), με την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευσή του βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση από την εκμετάλλευση
του πρώτου γεωργού. Ο περιορισμός της πολύ μικρής απόστασης τέθηκε προκειμένου οι
εκμεταλλεύσεις των δύο γεωργών να έχουν παρόμοιες εδαφοκλιματικές συνθήκες, προϋπόθεση η οποία θεωρήθηκε ότι έχει σημασία για την επίτευξη των στόχων της έρευνας. Τελικά,
το συνολικό δείγμα της έρευνας προέκυψε από το άθροισμα των δύο επιμέρους δειγμάτων. Η
συγκεκριμένη τεχνική δειγματοληψίας εφαρμόστηκε επειδή το μέτρο «Μείωσης της
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νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης» είχε υιοθετηθεί από σχετικά μικρό τμήμα του
γεωργικού πληθυσμού (Souza Filho De et al, 1999).
Στη συνέχεια περιγράφεται η εξίσωση με την οποία καθορίστηκε το μέγεθος του πρώτου
δείγματος (δείγμα 1). Στη δειγματοληψία σημασία έχει το απόλυτο μέγεθος του δείγματος κι
όχι το ποσοστό του πληθυσμού, που αυτό αντιπροσωπεύει (Σιάρδος, 1997). Το μέγεθος του
δείγματος, λοιπόν, καθορίζεται από την επιδιωκόμενη ακρίβεια και από το επιθυμητό επίπεδο
αξιοπιστίας της εκτίμησης. Η σχέση, που δίνει το μέγεθός του δείγματος είναι η εξής:

n=

N (z ∗ s)
2
N ∗ d 2 + (z ∗ s)
2

[

]

Όπου
n: το μέγεθος του δείγματος
Ν: ο συνολικός πληθυσμός
s: η τυπική απόκλιση
d: η ακρίβεια της εκτίμησης
z: ο συντελεστής αξιοπιστίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης υπολογίστηκε ότι ο μέσος
όρος της ενταγμένης στο μέτρο έκτασης είναι 117,8 στρ. και η τυπική απόκλιση 96,5 στρ. Για
επίπεδο αξιοπιστίας 95% (z=1,96) και επιδιωκόμενη ακρίβεια d ίση με 20% του μέσου όρου
της ενταγμένης στο μέτρο έκτασης, (23,6στρ) η παραπάνω εξίσωση έδειξε ότι το επιθυμητό
μέγεθος του δείγματος (1) ήταν 61 γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Το μέγεθος του δείγματος (2), όπως προαναφέρθηκε, ορίστηκε ισάριθμο με εκείνο του
δείγματος (1). Ως αποτέλεσμα προέκυψε το συνολικό δείγμα της έρευνας το οποίο το αποτελούσαν 122 γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Πίνακας 1:Μέγεθος δείγματος κατά την εφαρμογή της απλή τυχαίας δειγματοληψίας
n
61

N
1211

z
1,96

d
23,6

s
96,5

Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων
Για την επεξεργασία των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν,
χρησιμοποιήθηκε το MS Excel και για τη στατιστική ανάλυση των υπολογιζόμενων αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0. Αναλυτικότερα, σε πρώτη φάση
υπολογίστηκαν η ακαθάριστη πρόσοδος, οι δαπάνες παραγωγής κατά κατηγορία δαπάνης και
τα οικονομικά αποτελέσματα για κάθε μια γεωργική εκμετάλλευση και για κάθε κλάδο
παραγωγής ξεχωριστά (Παπαναγιώτου κ.α., 2002). Για τη στατιστική επεξεργασία των
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αποτελεσμάτων ήταν απαραίτητη η ομαδοποίησή τους, με βάση ορισμένα κριτήρια. Το
βασικό κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο έγινε η κατάταξη των αποτελεσμάτων, ήταν η ένταξη
της εκμετάλλευσης στο μέτρο. Με βάση το κριτήριο αυτό προέκυψαν δύο βασικές κατηγορίες: α) των ενταγμένων και β) των μη ενταγμένων στο μέτρο γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Επιπλέον, με βάση τον κλάδο παραγωγής, ο οποίος αποτέλεσε το δεύτερο κριτήριο κατηγοριοποίησης, δημιουργήθηκαν υποκατηγορίες, στις οποίες ταξινομήθηκαν περαιτέρω τα
αποτελέσματα.
Ακολούθησε σύγκριση των μέσων όρων των αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων
κατηγοριών και υποκατηγοριών, που προέκυψαν (Παπαναγιώτου, 2003). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τρεις συγκρίσεις. Η πρώτη έγινε σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και
αφορούσε την ακαθάριστη πρόσοδο, τις δαπάνες παραγωγής και τα οικονομικά αποτελέσματα των ενταγμένων και των μη ενταγμένων στο μέτρο γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι
άλλες δύο συγκρίσεις, οι οποίες αφορούσαν επίσης τα ίδια στοιχεία έγιναν σε επίπεδο κλάδου
γεωργικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, η μια έγινε στον κλάδο της βαμβακοκαλλιέργειας και η
άλλη στον κλάδο της σιτοκαλλιέργειας. Η επιλογή των συγκεκριμένων κλάδων οφείλεται στο
γεγονός ότι επρόκειτο για τους επικρατέστερους κλάδους στα σχεδία παραγωγής των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπως φαίνεται και στους πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν.
Πίνακας 2. Σχέδιο παραγωγής μέσης γεωργικής εκμετάλλευσης, που δεν είναι
ενταγμένη στο μέτρο μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης
α/α
1
2
3
4
5
6

Καλλιέργεια
Βαμβάκι
Σιτάρι
Βιομηχανική ντομάτα
Αραβόσιτος
Τεύτλα
Μηδική
Σύνολο

Αριθμός
περιπτώσεων
58
42
6
9
2
8

Έκταση
στρ.
98,86
43,81
5,33
6,71
1,17
7,10
162,98

Ποσοστό επί της
συνολικής έκτασης (%)
60,6
26,8
3,2
4,1
0,7
4,3
100

Ο έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας των αποτελεσμάτων της συγκριτικής ανάλυσης έγινε με χρήση του ελέγχου t-student. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε το Independent
Samples t-test. Πρόκειται για μια εφαρμογή του ελέγχου t, η οποία είναι κατάλληλη σε
περιπτώσεις στις οποίες επιδιώκεται σύγκριση μεταξύ των μέσων τιμών ορισμένων
εξαρτημένων μεταβλητών δύο ισαρίθμων υποομάδων του ίδιου δείγματος, όπου η διάκριση
στις υποομάδες γίνεται με τη χρήση κάποιας ανεξάρτητης μεταβλητής (Δημητριάδης, 2002).
Αναλυτικότερα, η εφαρμογή του Independent Samples t-test δίνει τα στατιστικά της κάθε
υποομάδας, εξετάζει την ύπαρξη ομοιογένειας μεταξύ των υποομάδων, και επιπλέον δίνει τη
στατιστική σημαντικότητα της ενδεχομένης διαφοράς των μέσων τιμών των εξαρτημένων
μεταβλητών των δύο υποομάδων.
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Πίνακας 3. Σχέδιο παραγωγής μέσης γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι ενταγμένη στο
μέτρο μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης
α/α

Κλάδος παραγωγής

Αριθμός
περιπτώσεων
62

Έκταση
στρ
159,3

Ποσοστό επί της
συνολικής έκτασης (%)
59,9

1

Βαμβάκι «μέτρο»

2
3
4

Σιτάρι «μέτρο»
Βιομ. ντομάτα «μέτρο»
Αραβόσιτος «μέτρο»

56
4
3

43,4
2,9
1,9

16,3
1,1
0,0

Τεύτλα «μέτρο»
Μηδική «μέτρο»
Αγρανάπαυση
Βαμβάκι
Σιτάρι
Βιομ. ντομάτα
Αραβόσιτος
Τεύτλα
Μηδική
Σύνολο

0
0
62
21
24
3
3
0
0

0,0
0,0
6,7
24,7
21,1
4,8
1,2
0,0
0,0
266

0,0
0,0
2,5
9,3
7,9
1,8
0,0
0,4
0,0
100

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρμοστεί το t-test είναι τα στοιχεία να παρουσιάζουν
κανονικότητα. Στην παρούσα εργασία έγινε έλεγχος με χρήση του στατιστικού προγράμματος
MINITAB και διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία της έρευνας δεν τηρούσαν την προϋπόθεση της
κανονικότητας. Τα στοιχεία που δεν εμφανίζουν κανονικότητα είναι δυνατό να μετασχηματιστούν με log, sqrt ή arcsine και τα νέα στοιχεία να εμφανίζουν κανονικότητα (Eddison,
2000). Για την επαλήθευση της τήρησης της κανονικότητας γίνεται εκ νέου έλεγχος. Σύμφωνα με αυτά έγιναν κατάλληλοι μετασχηματισμοί των στοιχείων, προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο της μη κανονικότητας και να είναι δυνατή η εφαρμογή του t-test. Επιπλέον
πραγματοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας στα τροποποιημένα στοιχεία της παρούσας
εργασίας ο οποίος έδειξε ότι αυτά εμφανίζουν κανονικότητα και επομένως επιτρέπεται η
εφαρμογή του t-test.

Αποτελέσματα της έρευνας
Τεχνοοικονομική και συγκριτική ανάλυση γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τεχνοοικονομικά στοιχεία της μέσης 1)
ενταγμένης και 2) μη ενταγμένης στο μέτρο «Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής
προέλευσης» γεωργικής εκμετάλλευσης και η ποσοστιαία διάφορα των αποτελεσμάτων
μεταξύ των δύο κατηγοριών. Αναλυτικότερα, στη δεύτερη και τρίτη στήλη του πίνακα 4
παρουσιάζονται τα τεχνοοικονομικά στοιχεία 1) των ενταγμένων και 2) των μη ενταγμένων
στο μέτρο «Μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης» γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αντίστοιχα. Στην τέταρτη στήλη παρουσιάζεται η ποσοστιαία διαφορά των αποτελε-
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σμάτων μεταξύ των δύο κατηγοριών και στην πέμπτη στήλη παρουσιάζεται το κριτήριο
ελέγχου της στατιστικής σημαντικότητας.
Πίνακας 4. Τεχνοοικονομικά στοιχεία της μέσης 1) ενταγμένης και 2) μη ενταγμένης στο μέτρο
«Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης» γεωργικής εκμετάλλευσης και ποσοστιαία
διάφορα των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο κατηγοριών

Ι. Ακαθάριστη Πρόσοδος
Επιδότηση από το μέτρο
Σύνολο
ΙΙ. Δαπάνες παραγωγής
1 Δαπάνες εδάφους
2.Αμοιβή ανθρώπινης εργασίας
3.Δαπάνες κεφαλαίου
-Ετήσιες δαπάνες σταθερού κεφαλαίου
(πλην τόκους)
-Τόκοι σταθερού κεφαλαίου
-Τόκοι κυκλοφοριακού κεφαλαίου
-Δαπάνες για αναλώσιμα (εκτός δαπάνες
λιπασμάτων)
-Δαπάνες λιπασμάτων
-Δαπάνες ξένης μηχ. εργασίας
Σύνολο
Οικονομικά Αποτελέσματα
Καθαρό Κέρδος, χωρίς επιδοτήσειςα
Καθαρό Κέρδος με επιδοτήσειςα
Γεωργικό Εισόδημα χωρίς επιδοτήσειςα
Γεωργικό Εισόδημα με επιδοτήσειςα

Γεωργική Εκμετάλλευση
Mη ενταγΕνταγμένη Ποσοστό
μένη στο
στο μέτρο διαφοράς
(1) και (2)
μέτρο (1)
(2)
€/στρ
€/στρ
281,46
268,95
-4,44%
43,58 (43,58€/στ.)
281,46
303,19
7,16%

Κριτήριο ελέγχου
στατιστικής
σημαντικότητας
Sig (2-tailed)
μ.σ
μ.σ

57,98
20,09

63,20
23,84

9,00%
18,67%

**
*

78,35

46,89

-40,15%

***

15,07
1,8
62,90

10,07
1,78
56,94

-33,17%
-1,10%
-9,47%

**
μ.σ
μ.σ

17,74
19,27
273,17

16,07
18,85
237,62

-9,41%
-2,17%
-13,01%

μ.σ
μ.σ
**

10,20

33,07
67,77
131,98
166,67

224,26%
564%
25,5%
58,5%

*

105,13

*

α
επιδοτήσεις για την εφαρμογή του μέτρου
sig <0.05, ** sig<0.01, *** sig< 0,001, μ.σ= μη στατιστικώς σημαντικό

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις
που είναι ενταγμένες στο μέτρο μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης, δεν
παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντική διαφορά (sig 2-tailed >0,05) στην ακαθάριστη
πρόσοδο συγκριτικά με τις μη ενταγμένες στο μέτρο γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό, καθώς διαπιστώνεται ότι η μείωση της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας αζωτούχου λιπάσματος δεν οδηγεί σε μείωση της παραγόμενης ποσότητας,
αποδεικνύοντας επιπλέον ότι η υπερβολική χρήση λιπασμάτων δε συνδέεται με ανάλογη
αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών. Ωστόσο, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι
ενταγμένες στο μέτρο έχουν στατιστικώς σημαντικά (sig 2-tailed <0,05) χαμηλότερες δαπάνες παραγωγής κατά 35,43 €/στρ. (ή 13,01%) συγκριτικά με τις μη ενταγμένες στο μέτρο
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν υψηλότερο καθαρό κέρδος και
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μεγαλύτερο γεωργικό εισόδημα (sig 2-tailed<0,05). Από την τεχνοοικονομική ανάλυση
προέκυψε ότι οι χαμηλότερες δαπάνες παραγωγής των ενταγμένων στο μέτρο γεωργικών
εκμεταλλεύσεων οφείλονται κυρίως στις χαμηλότερες ετήσιες δαπάνες σταθερού κεφαλαίου.
Αναλυτικότερα, οι ετήσιες δαπάνες σταθερού κεφαλαίου των ενταγμένων στο μέτρο γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερες κατά 31,5 €/στρ. (ή
40,15%) από τις αντίστοιχες δαπάνες των εκμεταλλεύσεων που δεν είναι ενταγμένες στο
μέτρο (sig 2-tailed <0,05). Το τελευταίο αυτό συμπέρασμα συνεπάγεται ότι τα υψηλότερα
οικονομικά αποτελέσματα των ενταγμένων στο πρόγραμμα γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν
οφείλονται αποκλειστικά στην εφαρμογή του προγράμματος, αλλά παράγοντες όπως οι
διαχειριστικές ικανότητες των παραγωγών και η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος κεφαλαίου (μηχανήματα, αποθήκες) μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα οικονομικά αποτελέσματα.
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες του μεταβλητού κεφαλαίου δε βρέθηκαν στατιστικώς
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (sig 2-tailed>0,05).
Στατιστικώς σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν ούτε στις δαπάνες λιπασμάτων (sig 2tailed >0,05), κάτι το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς αναμενόμενο ήταν η ένταξη στο
μέτρο να οδηγήσει σε μείωση των δαπανών λιπασμάτων, δεδομένης της υποχρεωτικής από το
μέτρο μείωσης της εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπάσματος. Τέλος, από τη σύγκριση των
οικονομικών αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι το καθαρό κέρδος των ενταγμένων στο μέτρο
γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των μη ενταγμένων. Αναλυτικότερα, στην περίπτωση που δε λαμβάνονται υπόψη οι επιδοτήσεις που παρέχονται για την
εφαρμογή του μέτρου, η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι 22,9€/στρ. (ή 224,26%)
(sig 2-tailed <0,05), ενώ όταν ληφθούν υπόψη οι παραπάνω επιδοτήσεις η διαφορά στο
καθαρό κέρδος μεταξύ των δύο κατηγοριών ανέρχεται σε 67,8€/στρ. (ή 564%) (sig 2-tailed
<0,05). Επιπλέον, το γεωργικό εισόδημα των ενταγμένων στο μέτρο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όταν δε λαμβάνονται υπόψη οι επιδοτήσεις που παρέχονται για την εφαρμογή του
μέτρου, είναι κατά 26,9€/στρ. (ή 25,5%) υψηλότερο από το αντίστοιχο των μη ενταγμένων
στο μέτρο γεωργικών εκμεταλλεύσεων (sig 2-tailed <0,05). Τέλος, όταν ληφθούν υπόψη οι
παραπάνω επιδοτήσεις η διαφορά ανέρχεται σε 61,6 €/στρ (ή 58,5%) (sig 2-tailed <0,05).

Τεχνοοικονομική και συγκριτική ανάλυση του κλάδου της βαμβακοκαλλιέργειας
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τεχνοοικονομικά στοιχεία της ενταγμένης και της μη ενταγμένης στο μέτρο βαμβακοκαλλιέργειας, και επιπλέον τα αποτελέσματα
της συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ των δύο κατηγοριών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 5, η μέση απόδοση της μη ενταγμένης στο μέτρο
βαμβακοκαλλιέργειας είναι 404,36Kg/στρ. και της ενταγμένης στο μέτρο είναι 397,34
Kg/στρ. χωρίς να παρατηρείται στατιστικώς σημαντική διαφορά. Η τιμή πώλησης είναι 0,79
€/Kg και 0,83 €/kg, αντίστοιχα, ωστόσο ούτε η διαφορά αυτή βρέθηκε στατιστικώς
σημαντική. Επιπλέον, η ακαθάριστη πρόσοδος υπολογίστηκε σε 331,47 €/στρ. στην πρώτη
περίπτωση και σε 332,81 €/στρ. στη δεύτερη περίπτωση. Αν κατά τον υπολογισμό της
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ακαθάριστης προσόδου ληφθούν υπόψη και οι επιδοτήσεις που παρέχονται για την εφαρμογή
του μέτρου, οι οποίες υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο σε 43,56 €/στρ, τότε η ακαθάριστη
πρόσοδος της ενταγμένης στο πρόγραμμα βαμβακοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 376,32€/στρ.
Συγκριτικά, η ακαθάριστη πρόσοδος της ενταγμένης στο μέτρο βαμβακοκαλλιέργειας στην
περίπτωση που συνυπολογίζονται οι επιδοτήσεις για την εφαρμογή του μέτρου, είναι μεγαλύτερη κατά 67,63€/στρ (ή13,5%) σε σχέση με την ακαθάριστη πρόσοδο της μη ενταγμένης στο
μέτρο βαμβακοκαλλιέργειας (sig 2-tailed <0,05).
Πίνακας 5. Ακαθάριστη πρόσοδος, δαπάνες παραγωγής και οικονομικά αποτελέσματα
του κλάδου της βαμβακοκαλλιέργειας
Βαμβακοκαλλιέργεια

Ι. Ακαθάριστο Πρόσοδος
Απόδοση
Τιμή Πώλησης
Σύνολο
Επιδότηση μέτρου
Σύνολο
ΙΙ. Δαπάνες παραγωγής
1.Δαπάνες εδάφους
2.Αμοιβή ανθρώπινης εργασίας
3.Δαπάνες κεφαλαίου
-Ετήσιες δαπάνες σταθερού
κεφαλαίου)
Τόκοι σταθερού. κεφαλαίου
-Τόκοι κυκλοφορούν κεφαλαίου.
-Δαπάνες για αναλώσιμα (εκτός
δαπάνες λιπασμάτων)
-Δαπάνες λιπασμάτων
-Δαπάνες ξένης μηχ. εργασίας
Οικονομικά Αποτελέσματα
Καθαρό Κέρδος χωρίς επιδοτήσειςα
Καθαρό Κέρδος με επιδοτήσειςα
Γεωργικό
Εισόδημα
χωρίς
επιδοτήσειςα
Γεωργικό Εισόδημα με επιδοτήσειςα

μη
ενταγμένη
στο μέτρο

ενταγμένη
στο μέτρο

Ποσοστό
διαφοράς
(1) και (2)

Κριτήριο
ελέγχου
στατιστικής
σημαντικότητας
Sig (2-tailed)

€/στρ

€/στρ

404,36
0,79(€/Kg)
305,92
305,92

397,34
0,83(€/Kg)
332,81
43,5
376,32

-1,70%
3,80%
0,41%
43,5(€/στρ)
13,50%

***

61,02
30,07

60,85
32,30

-0,28%
7,40%

μ.σ
μ.σ

79,55
15,95
2,20
70,45

58,43
12,28
2,30
69,37

-26,5%
-23,00%
4,50%
-1,50%

**
*
μ.σ
μ.σ

20,06
19,77
299,08

17,8
20,56
273,67

-11,00%
4,00%-8,50%

*
μ.σ
*

34,80
34,80
144,06
144,06

59,14
102,71
166,74
210,31

69,94%
314,15%
71,8%
36,2%

μ.σ
***
μ.σ
***

μ.σ
μ.σ
μ.σ

α

επιδοτήσεις για την εφαρμογή του μέτρου
sig <0.05, ** sig<0.01, *** sig< 0,001, μ.σ= μη στατιστικώς σημαντικό

Όσον αφορά τις δαπάνες παραγωγής προέκυψε ότι, η ενταγμένη στο μέτρο βαμβακοκαλλιέργεια έχει χαμηλότερες κατά 25,4 €/στρ. (ή 8,5%) συνολικές δαπάνες παραγωγής, σε
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σχέση με τη μη ενταγμένη στο μέτρο βαμβακοκαλλιέργεια (sig 2-tailed <0,05). Κατά την
ανάλυση στις επιμέρους δαπάνες παραγωγής προέκυψε ότι, στατιστικώς σημαντικές διαφορές, μεταξύ των δύο κατηγοριών βαμβακοκαλλιέργειας, παρατηρούνται μόνο στις δαπάνες
του σταθερού κεφαλαίου και στις δαπάνες των λιπασμάτων. Αναλυτικότερα, οι ετήσιες δαπάνες σταθερού κεφαλαίου της ενταγμένης στο μέτρο βαμβακοκαλλιέργειας είναι χαμηλότερες
κατά 21,11 €/στρ (ή 26,5%), από τις αντίστοιχες της μη ενταγμένης στο μέτρο
βαμβακοκαλλιέργειας (sig 2-tailed <0,05) και ο τόκος του σταθερού κεφαλαίου είναι χαμηλότερος κατά 3,66 €/στρ ( ή 23,5%), από τον αντίστοιχο της μη ενταγμένης στο μέτρο βαμβακοκαλλιέργειας (sig 2-tailed <0,05). Επιπλέον, οι δαπάνες λιπασμάτων της ενταγμένης
Τέλος, η σύγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων των δύο κατηγοριών βαμβακοκαλλιέργειας έδειξε ότι, στην περίπτωση που δε συνυπολογίζονται οι παρεχόμενες για την εφαρμογή του μέτρου επιδοτήσεις, το καθαρό κέρδος και το γεωργικό εισόδημα της ενταγμένης
στο μέτρο βαμβακοκαλλιέργειας δεν παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές, σε
σχέση με τα αντίστοιχα της μη ενταγμένης στο μέτρο βαμβακοκαλλιέργειας (sig 2tailed>0,05). Αντίθετα, στην περίπτωση που συνυπολογίζονται οι προαναφερόμενες επιδοτήσεις, το καθαρό κέρδος της βαμβακοκαλλιέργειας, που είναι ενταγμένη στο μέτρο είναι
υψηλότερο κατά 67,90€/στρ (ή 195%) και το γεωργικό εισόδημα κατά 66,25 €/στρ (ή 45,9%),
από τα αντίστοιχα της μη ενταγμένης στο μέτρο βαμβακοκαλλιέργειας (sig 2-tailed<0,05).
Επομένως, διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση της βαμβακοκαλλιέργειας είναι οικονομικά
συμφέρουσα για τον παραγωγό η ένταξή του στο πρόγραμμα.

Τεχνοοικονομική και συγκριτική ανάλυση του κλάδου της σιτοκαλλιέργειας
Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα τεχνοοικονομικά στοιχεία της ενταγμένης και της μη
ενταγμένης στο μέτρο σιτοκαλλιέργειας. Επιπλέον, παρουσιάζεται η ποσοστιαία διαφορά των
παραπάνω αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο κατηγοριών.
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Πίνακας 6. Τεχνοοικονομικά αποτελέσματα της ενταγμένης και της μη ενταγμένης στο
μέτρο σιτοκαλλιέργειας και ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών
Σιτοκαλλιέργεια
Μη
ενταγμένη
στο μέτρο
€/στρ

Ενταγμένη
στο μέτρο

Ποσοστό
διαφοράς
(1) και (2)

Κριτήριο ελέγχου
στατιστικής
σημαντικότητας
Sig (2-tailed)

€/στρ

Ι. Ακαθάριστη Πρόσοδος
Απόδοση
Τιμή Πώλησης
Σύνολο
Επιδότηση μέτρου
Σύνολο

412,12,78
0,16 €/kg
87,80
87,80

434,62
0,16€/kg
95,23
42,17
135,87

5,46
0
95,1
37,58€/στ.
54,7

μ.σ
μ.σ
μ.σ
***
***

51,69
5,9

61,90
4,29

19,75
-27,29

μ.σ
μ.σ

41,45

30,10

-27,38

*

7,36
0,59
13,80

6,16
0,60
14,63

-16,30
1,69
6,01

μ.σ
μ.σ
μ.σ

8,06
7,22
220,75

6,86
7,99
132,54

-14,89
10,66
-39,95

μ.σ
μ.σ
μ.σ

-66,08
<<
-3,36
<<

-37,31
4,86
31,04
35,675

43,54%
177,35%
1023,80%
2116,9%

*
***
**
***

ΙΙ. Δαπάνες παραγωγής
1.Δαπάνες εδάφους
2.Αμοιβή ανθρώπινης εργασίας
3.Δαπάνες κεφαλαίου
-Ετήσιες δαπάνες σταθερού
κεφαλαίου (πλην τόκους)
-Τόκοι σταθερού κεφαλαίου
-Τόκοι κυκλοφορούν. κεφαλαίου.
-Δαπάνες για αναλώσιμα (εκτός
λιπασμάτων)
-Δαπάνες λιπασμάτων
-Δαπάνες ξένης μηχ. εργασίας
Σύνολο
Οικονομικά Αποτελέσματα
Καθαρό Κέρδος χωρίς επιδοτήσειςα
Καθαρό Κέρδος με επιδοτήσειςα
Γεωργικό Εισόδημα. χωρίς
επιδοτήσειςα
Γεωργικό Εισόδημα με επιδοτήσειςα
α

επιδοτήσεις για την εφαρμογή του μέτρου

* sig <0.05, ** sig<0.01, *** sig< 0,001, μ.σ= μη στατιστικώς σημαντικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 6, η απόδοση της ενταγμένης στο μέτρο σιτοκαλλιέργειας είναι 434,62 €/στρ. και της μη ενταγμένης στο μέτρο 412,12 €/στρ. χωρίς να
παρατηρείται στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών. Η τιμή πώλησης
είναι 0,16 €/στρ. και στις δύο κατηγορίες σιτοκαλλιέργειας και η ακαθάριστη πρόσοδος
υπολογίστηκε σε 95,23 €/στρ. για την ενταγμένη στο μέτρο σιτοκαλλιέργεια και σε 87,80
€/στρ για τη μη ενταγμένη, ωστόσο ούτε η διαφορά αυτή βρέθηκε στατιστικώς σημαντική.
Αν ληφθούν υπόψη και οι επιδοτήσεις που παρέχονται για την εφαρμογή του μέτρου, οι
οποίες ανέρχονται σε 42,17€/στρ., τότε η ακαθάριστη πρόσοδος της ενταγμένης στο μέτρο
σιτοκαλλιέργειας αυξάνεται από 95,23 €/στρ. σε 135,87 €/στρ. Συγκριτικά, η ακαθάριστη πρό-
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σοδος της ενταγμένης στο μέτρο σιτοκαλλιέργειας, στην περίπτωση που συνυπολογίζονται οι
επιδοτήσεις για την εφαρμογή του μέτρου, είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη κατά
48,07€/στρ (ή 54,70%), από την αντίστοιχη της μη ενταγμένης στο μέτρο (sig 2-tailed<0,05).
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες παραγωγής, δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά
μεταξύ των δύο κατηγοριών σιτοκαλλιέργειας. Στατιστικώς σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν ούτε στις επιμέρους δαπάνες παραγωγής των δύο κατηγοριών σιτοκαλλιέργειας.
Τέλος, η σύγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους έδειξε ότι τόσο το καθαρό
κέρδος, όσο και το γεωργικό εισόδημα της ενταγμένης στο μέτρο σιτοκαλλιέργειας είναι
υψηλότερα, από τα αντίστοιχα της μη ενταγμένης στο μέτρο (sig 2-tailed<0,05). Αναλυτικότερα, το καθαρό κέρδος της ενταγμένης στο μέτρο σιτοκαλλιέργειας είναι αυξημένο κατά
28,77 €/στρ. (ή 43,54%) στην περίπτωση που δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιδοτήσεις για την
εφαρμογή του μέτρου και κατά 70,94 €/στρ. (ή 107,35%) στην περίπτωση, που λαμβάνονται
υπόψη οι προαναφερόμενες επιδοτήσεις. Σε ό,τι αφορά το γεωργικό εισόδημα η ενταγμένη
στο μέτρο σιτοκαλλιέργεια έχει αυξημένο κατά 35,75 €/στρ. (ή 1023,80%) γεωργικό εισόδημα
στην περίπτωση που δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιδοτήσεις για την εφαρμογή του μέτρου
και σε 77,24 €/στρ. (ή 1159,50%) στην περίπτωση που λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερόμενες επιδοτήσεις (sig 2-tailed< 0,05).

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης έδειξαν ότι η ένταξη στο μέτρο μείωσης της
νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης είναι συνδεδεμένη με υψηλότερα καθαρά κέρδη και
υψηλότερα γεωργικά εισοδήματα, συγκριτικά με το συμβατικό τρόπο καλλιέργειας. Όπως
προέκυψε από τη συγκριτική ανάλυση τα καθαρά κέρδη και τα γεωργικά εισοδήματα είναι
υψηλότερα κατά την εφαρμογή του μέτρου, ακόμη και όταν δε λαμβάνονται υπόψη οι
επιδοτήσεις που παρέχονται για την εφαρμογή του υπόψη μέτρου. Οι λόγοι στους οποίους
οφείλονται τα υψηλότερα οικονομικά αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι δεν είναι οι ίδιοι στις
τρεις περιπτώσεις της παρούσας εργασίας. Αναλυτικότερα, τα υψηλότερα οικονομικά αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται τόσο στην καλύτερη διαχειριστική ικανότητα των παραγωγών,
η οποία οδηγεί σε καλύτερη οργάνωση του σταθερού κεφαλαίου όσο και στη μείωση των
μεταβλητών δαπανών και ειδικότερα στη μείωση των δαπανών λίπανσης. Ωστόσο, σε όλες
τις περιπτώσεις βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι η παροχή επιδοτήσεων για την
εφαρμογή του μέτρου, συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων
των ενταγμένων στο μέτρο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γενικότερα, και των κλάδων παραγωγής, ειδικότερα.
Ένα δεύτερο αξιοσημείωτο συμπέρασμα, είναι ότι η ένταξη στο μέτρο δεν οδηγεί
απαραίτητα σε μείωση των δαπανών για λιπάσματα. Αν και ήταν αναμενόμενη η μείωση της
δαπάνης λιπασμάτων, καθώς ένας από τους στόχους του μέτρου ήταν η μείωση της
εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπασμάτων, αυτό δεν επαληθεύθηκε σε όλες τις περιπτώσεις της
έρευνας. Ο λόγος για τον οποίο δε σημειώθηκε η αναμενόμενη μείωση των δαπανών λιπασμάτων είναι ότι στην αρχική φάση εφαρμογής του προγράμματος οι παραγωγοί ήταν
164

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ορισμένους τύπους λιπασμάτων, κρυσταλλικά-υδατοδιαλυτά λιπάσματα, τα οποία ήταν ακριβότερα από τα συμβατικά. Έτσι, παρά το γεγονός ότι
μειώθηκαν οι εφαρμοζόμενες ποσότητες λιπασμάτων, όπως όριζε το μέτρο, δε μειώθηκαν οι
δαπάνες λίπανσης. Με την τροποποίηση, όμως, του μέτρου καταργήθηκε η δέσμευση της
χρήσης κρυσταλλικών λιπασμάτων και οι παραγωγοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε τύπο λιπάσματος, αρκεί να τηρούν το όριο της εφαρμοζόμενης
ποσότητας αζώτου (Ν). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, ο περιορισμός του τύπου του χρησιμοποιούμενου λιπάσματος εξακολουθούσε να ισχύει για μια κατηγορία γεωργών, τους γεωργούς που είχαν ενταχθεί στο εκ των
υστέρων ονομαζόμενο “παλιό πρόγραμμα”, με αποτέλεσμα οι δαπάνες για λιπάσματα να
μετατοπίζονται προς τα επάνω στην κατηγορία των ενταγμένων στο μέτρο γεωργών, αλλοιώνοντας ελαφρώς το αποτέλεσμα της έρευνας.
Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, δε βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές
στην απόδοση των ενταγμένων και μη ενταγμένων στο μέτρο καλλιεργειών. Με βάση τα
παραπάνω, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η μείωση της εφαρμοζόμενης ποσότητας αζωτούχου λιπάσματος δε συνοδεύεται υποχρεωτικά από μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών.
Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά το συμβατικό τρόπο καλλιέργειας γίνεται υπερβολική χρήση λιπασμάτων, η οποία δε συνεπάγεται ανάλογη ανάπτυξη
των φυτών και υψηλότερες αποδόσεις.
Συμφωνά λοιπόν με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η εφαρμογή του μέτρου
«Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης» συμβάλλει θετικά στη βελτίωση της
οικονομικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αυξάνοντας τα γεωργικά εισοδήματα. Το
συμπέρασμα αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μέτρο στοχεύει στην προστασία και
στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, καθιστά επιτακτική την εφαρμογή του. Για το λόγο
αυτό, κρίνεται σκόπιμη η άσκηση κατάλληλης πολιτικής, με στόχο την επέκταση του μέτρου
και σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των γεωργών, από τις
κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με τις θετικές συνέπειες της εφαρμογής του μέτρου, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την υιοθέτησή του.
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Υδροπονική καλλιέργεια τομάτας. Η παραγωγή,
η διαχείριση και ο έλεγχός της σε υδροπονικά
υποστρώματα
Γ. Παπαδαυίδ1, Μ. Μάρκου1 και Δ. Νεοκλέους1
Περίληψη
Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004 και ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν τα γεωργικά προϊόντα κυρίως στην εγχώρια αγορά, έφεραν στην επιφάνεια αρκετά από τα διαρθρωτικά
προβλήματα της γεωργικής δομής της γεωργίας. Πολλοί τομείς οι οποίοι στηρίζονταν προενταξιακά στις εθνικές επιδοτήσεις θα πρέπει σήμερα να αναδιοργανωθούν προκειμένου να
επιβιώσουν έναντι του ισχυρού ανταγωνισμού που δέχονται από εισαγόμενα κοινοτικά προϊόντα τα οποία παράγονται είτε με υψηλή τεχνολογία, ή με χαμηλό κόστος παραγωγής. Πολλές παραγωγικές μονάδες στους τομείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα οι οποίες σήμερα
είναι οικονομικά μη βιώσιμες, είναι αναγκασμένες να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές καλλιέργειες και γεωργικά συστήματα που ακολουθούσαν στο παρελθόν και να υιοθετήσουν νέες
μεθόδους παραγωγής, όπως είναι η υδροπονία, λόγω των οικονομικών πλεονεκτημάτων που
προσφέρουν σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής και του γεγονότος ότι είναι
φιλικές προς το περιβάλλον. Η υιοθέτηση της υδροπονίας αποτελεί μια επιχειρηματική απόφαση-επένδυση για τον παραγωγό, με υψηλό κόστος εγκατάστασης. O Rotheneberg (1980)
έγραψε για την υδροπονία «υψηλό κόστος – υψηλές αποδόσεις – μεγάλο ρίσκο». Για την υλοποίηση τέτοιας επένδυσης, αλλά και για πιθανές συγκρίσεις με άλλες επενδύσεις, θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα τεχνοοικονομικά δεδομένα. Η παρούσα έκδοση αποτελεί την
πρώτη επίσημη καταγραφή τεχνοοικονομικών δεδομένων η οποία αναμένεται ότι θα βοηθήσει τη λήψη αποφάσεων τόσο από τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (επενδυτές) όσο και
τους φορείς αγροτικής ανάπτυξης (policy makers) στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η υδροπονία συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής που επιτυγχάνεται με τον ακριβή έλεγχο της θρέψης, τη μείωση της λίπανσης λόγω άριστης χρήσης των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται και τη μείωση των δαπανών για φυτοπροστασία λόγω των
ελεγχόμενων συνθηκών που περιορίζουν την εξάπλωση των εχθρών και των μυκητολογικών
ασθενειών. Η δαπάνη εγκατάστασης μονάδων υδροπονίας είναι αρκετά ψηλή λόγω των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και του τεχνολογικού εξοπλισμού (συστήματος της υδροπονίας). Η παραγωγή τομάτας με την χρήση υδροπονίας βρέθηκε ότι έχει ψηλά οικονομικά αποτελέσματα και η επένδυση αποδεκτό Εσωτερικό Συντελεστή Αποδοτικότητας (ΕΣΑ), καθιστώντας την υδροπονία μια κερδοφόρα και ελκυστική επένδυση, εντάσεως κεφαλαίου, στον
Γεωργικό τομέα.
Λέξεις κλειδιά: Εσωτερικός Συντελεστής Αποδοτικότητας, υδροπονικά υποστρώματα, τεχνοοικονομική ανάλυση
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Abstract
Hydroponics is a new form of agriculture that has started implemented on a commercial basis
in Cyprus only after 1996, mainly for the production of floriculture and vegetables cultivated
on substrates. Besides the existing research on hydroponic systems there is still need for
further research due to the developing interest on hydroponics deriving from the producers,
the market trend and the new directives guided by the E.U. towards implementing the Good
Agricultural Practice Code. The spread of hydroponics systems throughout the island is
considered imperative, following the impressive results from the pioneers of hydroponics in
Cyprus. EU accession and the increased competition which the local agri-products face, has
brought up the need for structural changes in many sub sectors of agriculture. Most of the sub
sectors that were heavily supported in the pre accession period need to be improved in order
to become competitive against low price agri-products. Many farm units in problematic sub
sectors that are not economically viable are obliged to abandon traditional crops or production
methods used in the past and adopt new production approaches, like hydroponics, due to the
advantages they offer and the fact that they are environment and consumer friendly. Adopting
hydroponics is an expensive investment with high risk and consequently high establishment
cost. Rothenberg (1980) said once for the hydroponics: “high cost-high output-high risk”. For
such an investment it is very crucial to posses the necessarily economic and technical data to
make the right decision. High risk investments decision making must be based on exact data.
This study represents the first formal data recorded for hydroponics in Cyprus and considered
to be an abutment in decision making for the producers and a very precious tool in the hands
of policy makers. The results of this study have indicated that hydroponics lead to the reduction of production cost, achieved by; the accurate and controlled nutrition of plants on substrates; the optimum fertigation; and the reduction of pest protection expenses due to controlled conditions in greenhouses. The establishment cost is very high because of the
infrastructure (greenhouse) and the technological equipment (hydroponic systems) needed.
The Internal Rate of Return has been found to be very high both for cut flowers and the
tomato, while their economic results are increased compared to the respective conventional
cultivation results.
Key-words: Technoeconomic analysis, IRR, hydroponic substrates.

Εισαγωγή
Η συνεχής χρήση του εδάφους σε εντατική μορφή και η μονοκαλλιέργεια, όπως
συμβαίνει στα θερμοκήπια, δημιούργησε παθογενείς καταστάσεις και έλλειψη των
περισσότερων από τα αναγκαία θρεπτικά στοιχεία. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για
καθιέρωση των δαπανηρών και επιβλαβών για το περιβάλλον απολυμαντικών του εδάφους με
βρωμιούχο μεθύλιο το οποίο απαγόρευσε η Ε.Ε. λόγω των περιβαλλοντικών συνεπειών που
προκαλεί (ΕΚ αριθμ. 3093/94). Ταυτόχρονα, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς
για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων (Torjusen et al., 2001) οδήγησαν στην αύξηση του
κόστους παραγωγής. Ως λύση στα προβλήματα αυτά προβάλλει μεταξύ άλλων μεθόδων
παραγωγής και η χρήση της υδροπονίας, ενός γεωργικού συστήματος ακριβείας και
ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής, που χρησιμοποιεί νέες καλλιεργητικές μεθόδους
και σύγχρονη τεχνολογία για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με το ελάχιστο κόστος ενώ
168

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Υδροπονική καλλιέργεια τομάτας

συμβάλλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η ορθολογική διαχείριση των πόρων
παραγωγής οδηγεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους και στην παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων όπως απαιτεί σήμερα η αγορά. Μείωση του κόστους, ceteris paribus, συνεπάγεται
άμεση αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Με τον όρο υδροπονία εννοούμε την καλλιέργεια χωρίς χώμα. Στη θέση του χώματος
χρησιμοποιούνται τεχνητά υποστρώματα. Διακρίνεται δε σε υδροπονικές καλλιέργειες
κλειστού συστήματος, όπου γίνεται ανακύκλωση του θρεπτικού διαλύματος ύστερα από
επεξεργασία, και σε ανοικτού συστήματος, όπου το θρεπτικό διάλυμα χρησιμοποιείται μόνο
μια φορά και ύστερα αποβάλλεται από το σύστημα. (Τμήμα Γεωργίας 1999). Λόγω των
ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων που προσφέρει στους παραγωγούς η υδροπονία, όπως η
εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων, η υψηλή ποιότητα προϊόντων, η μέγιστη οικονομία,
και η ακριβής καταγραφή στοιχείων, άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία στην Κύπρο τα
τελευταία χρόνια. Στην Κύπρο η υδροπονική καλλιέργεια σε εμπορική κλίμακα άρχισε μετά
το 1996 και περιορίζεται κυρίως σε καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών με ποσοστό 22% και
λαχανικών με ποσοστό 78%, σε υποστρώματα όπως περλίτη (perlite), πετροβάμβακα (rockwool) και
κοκκοφοίνικα (Cocopeat) (Τμήμα Γεωργίας 1999). Το υψηλό κόστος
εγκατάστασης του συστήματος αντισταθμίζεται από την αυξημένη παραγωγή και από την
ελαχιστοποίηση του κόστους σε άρδευση και λίπανση. Οι ακριβείς ρυθμίσεις και ο έλεγχος
της θρέψης, που γίνεται μέσα από τα θρεπτικά διαλύματα, δημιουργούν εντυπωσιακά
αποτελέσματα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα γεωργίας, ενώ συγχρόνως μπορεί να
αποτελεί και σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παραγωγής (Ο.Δ.Π.).
Τα Γεωργικά Συστήματα Ακριβείας αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο της περιβαλλοντικής αλυσίδας για αειφορική ανάπτυξη στην Κύπρο. Η υδροπονία (ανοιχτά συστήματα),
ένα από τα συστήματα αυτά, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με έντονους
ρυθμούς ως μια εναλλακτική λύση στα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν από τις καταχρήσεις της συμβατικής γεωργίας όσον αφορά τις εισροές στη γεωργία και κυρίως από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που προκαλούν νιτρορύπανση, ρύπανση από
φυτοπροστατευτικές ουσίες, φυτοτοξικότητα, κτλ και εμπερικλείουν κινδύνους για ο περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών. Η χώρα μας διαθέτει άριστες κλιματολογικές
συνθήκες για την ανάπτυξη των υδροπονικών καλλιεργειών για αυτό και επιβάλλεται η
περαιτέρω εισαγωγή της υδροπονίας για αναβάθμιση των αγροτικών μας προϊόντων ούτως
ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο.
Στην Κύπρο καλλιεργούνται 40,5 δεκάρια ανθοκομικών ειδών σε όλες τις επαρχίες ενώ η
έκταση των λαχανικών είναι 146,5 δεκάρια. Η έκταση είναι πολύ μικρή αλλά αναμένεται
σημαντική αύξηση της στα επόμενα χρόνια αφού προβλέπεται μεγάλη ανάπτυξη των κλάδων
που κάνουν ορθολογιστική χρήση του παράγοντα νερού (Papadopoulos et al., 2000).

Μεθοδολογία
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Ερευνών. Καταρτίσθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο από τους λειτουργούς του κλάδου και
με προσωπικές συνεντεύξεις συλλέχθηκαν τα πρωτογενή στοιχεία από τους παραγωγούς. Το
δείγμα των εκμεταλλεύσεων αποτελείται από 26 μονάδες που κάνουν χρήση της
υδροπονίας(ανοιχτών συστημάτων) παγκύπρια, και παράγουν ντομάτα. Σύμφωνα με τον
Chebyshev στο Central limit theory (Μάνος 1997) αν το δείγμα ξεπερνά τις 25 μονάδες τότε
είναι αποδεκτό ότι ακολουθεί τυπική κατανομή μέσο όρο και τυπική απόκλιση παρόμοια με
αυτήν του αρχικού πληθυσμού, δηλαδή είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των
εκμεταλλεύσεων, με περιθώριο λάθους μικρότερο του 5% (Pm≤5%). Στη συνέχεια τα
πρωτογενή αυτά στοιχεία ομαδοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με βάση την μεθοδολογία του
Norm Input Output Data (Μάρκου και Μαυρογένης, 2002) για να αναλυθεί το κόστος
παραγωγής και λειτουργίας κάθε ομάδας. Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα της έρευνας
γίνεται αναφορά στην Ακαθάριστη Πρόσοδο, στις Μεταβλητές και Σταθερές Δαπάνες, στο
Ακαθάριστο Κέρδος, στο Καθαρό Κέρδος και τέλος στην Δαπάνη Εγκατάστασης. Στο
τελευταίο μέρος της μελέτης γίνεται σύγκριση των τεχνοοικονομικών δεδομένων που
παράχθηκαν με τις συμβατικές καλλιέργειες της ντομάτας καθώς και του Εσωτερικού
Συντελεστή Αποδοτικότητας (IRR) για την αξιολόγηση της επένδυσης στην υδροπονία.
Η έρευνα αποτελείται από την οικονομικότητα της παραγωγής ντομάτας με την χρήση
υδροπονίας και γίνεται ανάλυση των τεχνοοικονομικών στοιχείων που παράχθηκαν ύστερα
από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων για την καλλιέργεια της ντομάτας σε
υδροπονικά υποστρώματα. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του κόστους εγκατάστασης για τις
δύο καλλιέργειες, γίνεται αναφορά στον Εσωτερικό Συντελεστή Αποδοτικότητας (IRR) και
έπειτα σκιαγραφείται η σημερινή κατάσταση με τα προβλήματα τους περιορισμούς, τις
δυνατότητες και τις προοπτικές για την υδροπονία

Αποτελέσματα
Οικονομικά Αποτελέσματα
Τα οικονομικά αποτελέσματα αναφέρονται σε μια μέση εκμετάλλευση με έκταση ένα
εκτάριο ντομάτας θερμοκηπίου με την χρήση υδροπονικών συστημάτων (Πίνακας 1).
Ύστερα από την τεχνοοικονομική ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν,
προκύπτει ότι οι συνολικές δαπάνες για τις υδροπονικές καλλιέργειες στην ντομάτα φτάνουν
τις £65.639/ εκτάριο. Σε σύγκριση με άλλες συμβατικές καλλιέργειες το ποσό αυτό θεωρείται
αρκετά υψηλό για τα δεδομένα της Κυπριακής Γεωργίας (Markou, 2002). Οι συνολικές
δαπάνες παραγωγής και λειτουργίας αναλύονται σε σταθερές (36%) και σε μεταβλητές
δαπάνες (64%).
Οι μεταβλητές δαπάνες φτάνουν τις £41.885 / εκτάριο και αποτελούνται από την ξένη
εργασία, άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, φυτικό κεφάλαιο,
άλλες δαπάνες και τον τόκο του μεταβλητού κεφαλαίου. Μεγάλη συμβολή στην διαμόρφωση
του ύψους των μεταβλητών δαπανών έχουν η ξένη εργασία (36% των μεταβλητών δαπανών
ή 22% των συνολικών ετήσιων δαπανών), καθώς και η δαπάνη για αγορά λιπασμάτων (18%
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των μεταβλητών δαπανών ή 11% των συνολικών ετήσιων δαπανών). Σημαντική εξάλλου
είναι η συμβολή των δαπανών για καύσιμα και λιπαντικά στις μεταβλητές και συνολικές
δαπάνες με ποσοστό 15% και 10% αντίστοιχα.
Πίνακας 1. Οικονομικά Αποτελέσματα τομάτας σε υδροπονικό υπόστρωμα ανά εκτάριο
(£ Κύπρου)2
Yield (t/ha) - Απόδοση (τόνοι-δέσμες/ εκτάριο)
Price: (£ /t) - Τιμή: (£ / τόνο-δέσμη)
Subsidies - Επιδοτήσεις (£ / εκταριο)
A. GROSS REVENUE - Α. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΔΟΣ £
Variable costs - Μεταβλητές Δαπάνες
Fertilizers - Λιπάσματα
Plant Protection - Φυτοπροστασία
Plant Capital - Φυτικό Κεφάλαιο
Irrigation - Άρδευση
Hired labour - Ξένα εργατικά
Electricity - Ηλεκτρική Ενέργεια
Other - Άλλα έξοδα
Fuels ,lubricants - Καύσιμα , λιπαντικά
Interest on operating capital - Τόκος κεφαλαίου κίνησης
B. TOTAL VARIABLE COSTS £
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Fixed costs - Σταθερές δαπάνες
Rent of land - Ενοίκιο γης
Family labour - Εργατικά οικογένειας
Maintenance - Συντηρήση κτιρίων και μηχανημάτων
Interest on fixed capital - Τόκος σταθερού κεφαλαίου
Depreciation cost - Απόσβεσεις
C. TOTAL FIXED COSTS £
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
D. TOTAL COSTS (B+C) £
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (Β+Γ)
E. GROSS MARGIN (A-B) £
Ε. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
F. NET PROFIT £
ΣΤ. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
G. ESTABLISHMENT COST
Ζ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

278
296
58
82.346
7.430
3.387
3.268
1.423
14.633
2.670
1.403
6.266
1.405
41.885
250
6.208
2.662
3.538
11.096
23.754
65.639
40.461
16.707
202000

Πηγή : Επεξεργασία δεδομένων

Οι σταθερές δαπάνες αποτελούνται από το ενοίκιο γης, εργατικά οικογένειας, απόσβεση,
συντήρηση και τόκους σταθερού κεφαλαίου (κτίρια , μηχανήματα, έγγειες βελτιώσεις) και
ανέρχονται στις £23.754/ εκτάριο. Οι αποσβέσεις και η οικογενειακή εργασία αποτελούν τα
2

Ισοτιμία £1=0,58€

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

171

Υδροπονική καλλιέργεια τομάτας

σημαντικότερα συστατικά των σταθερών δαπανών. Οι αποσβέσεις αποτελούν το 47% των
σταθερών δαπανών και το 17% των συνολικών δαπανών, ενώ η οικογενειακή εργασία αποτελεί το 26% των σταθερών δαπανών και το 9% των συνολικών δαπανών. Οι σταθερές δαπάνες
συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση του συνολικού ύψους του λειτουργικού κόστους,
κυρίως λόγω της χρήσης τεχνολογικών μηχανημάτων και αυτοματισμών. Αυτό συμβαίνει
όμως μόνο για τα πρώτα χρόνια της επένδυσης λόγω της υψηλής επενδυτικής δαπάνης που
απαιτείται για την εγκατάσταση ενός θερμοκηπίου με υδροπονικό σύστημα. Στα επόμενα
χρόνια το σταθερό κόστος μειώνεται δραστικά λόγω κυρίως της μείωσης των αποσβέσεων
με αποτέλεσμα οι δαπάνες παραγωγής να βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες της συμβατικής καλλιέργειας ντομάτας σε θερμοκήπιο. Το γεγονός αυτό είναι πολύ
σημαντικό γιατί με την μείωση των σταθερών δαπανών το κόστος παραγωγής μειώνεται με
αποτέλεσμα την αύξηση του Καθαρού Κέρδους και επομένως του γεωργικού εισοδήματος.
Παρά το υψηλό κόστος εγκατάστασης μακροχρόνια η υδροπονία είναι πιο οικονομική λύση
γιατί εκτός από την δραστική μείωση των σταθερών δαπανών αποφεύγεται και η χρήση απολυμαντικών εδάφους, που είναι οικονομικά ασύμφορη και οικολογικά καταστροφική. Έτσι
λοιπόν η υδροπονία εκτός από οικονομικά οφέλη έχει και περιβαλλοντικά οφέλη που πρέπει
να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη από τους παραγωγούς.
Τα οικονομικά αποτελέσματα όπως φαίνονται από τον πίνακα 1 είναι υψηλά και υπερκαλύπτουν τις συνολικές δαπάνες παραγωγής με το Καθαρό Κέρδος να φτάνει τις
£16.707/εκτάριο. Οι τιμές βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με τις τιμές της ντομάτας θερμοκηπίου, ενώ αυτό που κάνει τη διαφορά στην Ακαθάριστη Πρόσοδο είναι οι ψηλές αποδόσεις. Το
Ακαθάριστο Κέρδος ανέρχεται στις £40.645/εκτάριο ενώ το μέσο κόστος παραγωγής ντομάτας ανέρχεται σε £0.23 το κιλό .
Το κόστος εγκατάστασης ποικίλει αναλόγως της κατασκευής της μονάδας Ο κύριος κατασκευαστικός τύπος που συναντάται σήμερα είναι το Πολύρρικτο θερμοκήπιο ενώ τα πλείστα συστήματα υδροπονίας που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο έχουν σαν χώρα κατασκευής
την Ολλανδία ή το Ισραήλ.

Τεχνικά Στοιχεία
Η πυκνότητα φύτευσης των φυτών ντομάτας στα υποστρώματα ανέρχεται σε μέσο όρο
26.420 φυτάρια ανά εκτάριο, με μέση απόδοση 278 τόνους ντομάτας, δηλαδή 10,5 κιλά ανά
φυτό. Τα αποτελέσματα αυτά είναι θεαματικά αν τα συγκρίνουμε με τη συμβατική καλλιέργεια ντομάτας (ανοικτού αγρού) και την καλλιέργεια σε θερμοκήπιο όπου οι αποδόσεις ανά
φυτό είναι 1,8 κιλά και 6,8 κιλά αντίστοιχα (Norm Input Output Data 2002). Είναι φανερό
λοιπόν ότι η χρήση υδροπονίας αποφέρει αύξηση του όγκου του παραγόμενου προϊόντος και
δίνει προβάδισμα στις εκμεταλλεύσεις που έχουν υδροπονικά συστήματα.
Ο έλεγχος της θρέψης από το σύστημα οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής αλλά και στην
μείωση των μεταβλητών δαπανών της εκμετάλλευσης λόγω της αποφυγής άσκοπων δαπανών
και σπαταλών σε λιπάσματα και νερό. Με την χρήση της υδροπονίας οι παραγωγοί ελαχιστοποιούν την επίδραση του παράγοντα έδαφος αφού η φύτευση γίνεται στα υποστρώματα και
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έτσι εξουδετερώνεται η σημασία της ποιότητας του εδάφους. Έτσι λοιπόν ακόμα και όταν η
ποιότητα του εδάφους είναι υποβαθμισμένη οι αποδόσεις είναι πολύ υψηλές. Από έρευνες
του ΙΓΕ (Papadopoulos 2000, Neocleous & Papadopoulos 2000, Chimonidou-Pavlidou 2000)
βρέθηκε ότι τα χρησιμοποιούμενα υποστρώματα μπορούν να επηρεάσουν την καρποφορία
και το μέγεθος του καρπού και επομένως την παραγωγικότητα της καλλιέργειας. Οι ανάγκες
της ντομάτας σε νερό ετησίως φτάνουν τους 5.000 τόνους /εκτάριο, το καθαρό κέρδος τις
£16.707/εκτάριο και η δαπάνη για άρδευση τις £.1423 /εκτάριο. Η αποδοτικότητα νερού άρδευσης που είναι το πηλίκο του αθροίσματος του καθαρού κέρδους και της δαπάνης άρδευσης προς τον όγκο αρδευόμενου νερού ετησίως για ένα εκτάριο, ανέρχεται στις £4/ m³ (St
Papachristodoulou et al., 1995):
Αποδοτικότητα νερού = (Καθαρό Κέρδος + Δαπάνη Άρδευσης) / Συνολικό όγκο αρδευόμενου νερού
Η δαπάνη των λιπασμάτων ανέρχεται σε £7.430 ανά εκτάριο και αποτελεί το 11% των
συνολικών δαπανών παραγωγής. Η δαπάνη αυτή είναι υψηλή και μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της συμβατικής καλλιέργειας ντομάτας σε θερμοκήπιο λόγω της εντατικότητας των
υδροπονικών καλλιεργειών. Ο άριστος συνδυασμός που παρέχει το σύστημα της υδροπονίας
για λιπάσματα σίγουρα απαιτεί εντατικότητα για να υπάρξει ο μέγιστος δυνατός όγκος παραγωγής. Η υψηλή τιμή της δαπάνης δεν υπονοεί οποιανδήποτε υπερκατανάλωση ή σπατάλη σε
μορφή λιπασμάτων. Αντιθέτως σημειώνεται η οικονομικότητα που προσφέρει το σύστημα
κυρίως για τα λιπάσματα λόγω της ακρίβειας με την οποία χορηγούνται.
Η δαπάνη για την φυτοπροστασία ανέρχεται στις £3.387 ανά εκτάριο και αποτελεί το 5%
των συνολικών δαπανών παραγωγής και βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το σύστημα της υδροπονίας. Οι ρυθμιζόμενες συνθήκες μέσα στο θερμοκήπιο περιορίζουν την έξαρση των διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών και εντομολογικών εχθρών. Η χρήση των υποστρωμάτων συμβάλει στην αποφυγή περιττών ψεκασμών για
την καταστροφή των ζιζανίων αφού τα φυτά είναι φυτεμένα πάνω στα υποστρώματα και το
νερό περνά μέσα από αυτά μειώνοντας δραστικά την πιθανότητα ανάπτυξης ζιζανίων. Ένα
άλλο από τα πλεονεκτήματα της υδροπονίας είναι το γεγονός ότι οι ασθένειες των ριζών είναι
περιορισμένες λόγω των υποστρωμάτων και της καλής ποιότητας νερού που χρησιμοποιούνται μειώνοντας έτσι την χρήση χημικών παρασκευασμάτων. Είναι εμφανές λοιπόν ότι λόγω
της χρήσης ενός συστήματος υδροπονίας μειώνεται το κόστος για φυτοπροστασία με αποτέλεσμα να μειώνεται και το συνολικό κόστος παραγωγής.
Η απαιτούμενη ανθρώπινη εργασία (ξένη και οικογενειακή) φτάνει τις 8.960 ώρες, ή 4
ΜΑΕ ανά εκτάριο (Πίνακας 2). Οι εργασίες αποτυπώνονται στον πίνακα 2 όπου εμφανίζονται οι απαιτούμενες ώρες εργασίας ανά εκτάριο γης. Η αμοιβή της ανθρώπινης εργασίας είναι £20.841 και αποτελεί το 30% των συνολικών δαπανών και έναν από τους κύριους παράγοντες που διαμορφώνουν το ύψος του κόστους παραγωγής. Η δαπάνη της ξένης εργασίας
είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν της οικογενειακής πράγμα που δεν συνέβαινε σε πα-
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λαιότερα έτη (Norm Input Output Data). Η παραγωγικότητα εργασίας (labour productivity)
είναι υψηλή και ανέρχεται σε 31 kg/ώρα
Παραγωγικότητα Εργασίας = Συνολική Παραγωγή / Συνολικές απαιτούμενες ώρες εργασίας
Πίνακας 2. Μηνιαίες απαιτήσεις σε εργασία ένα εκτάριο ντομάτας με τη χρήση υδροπονίας
Total
hours

Operation

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Εργασία

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

0

0

0

0

0

0

0

0

90

0

0

0

90

50

50

60

70

70

40

0

0

50

70

60

50

570

0

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

80

40

40

60

60

60

0

0

0

80

60

60

60

520

45

45

45

45

30

10

0

0

25

35

45

35

360

300

250

450

450

450

80

0

0

40

240

380

380

3020

280
100

380
100

420
100

480
120

480
120

220
80

0
0

0
0

0
0

0
0

110
30

240
60

2610
710

Greenhouse - Θερμοκήπιο
με υδροπονία
Transplanting - Μεταφύτευση
Dilution preparationΠροετοιμασία διαλύματος
System fumigation - Απολύμανση Συστήματος
Supporting of plants - Στήριξη φυτών
Plant protection - Φυτοπροστασία
Pruning, training, etcκλάδεμα, στερέωση, κλπ
Harvesting - Συγκομιδή
Transportation - Μεταφορά
System control - Ελεγχος
του συστήματος

Σύνολο
ώρες

50

50

50

50

50

50

0

0

0

50

50

50

450

Other - Άλλες εργασίες
50
Αggregate hours-Σύνολο
915
ωρών
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50

50

50

50

50

50

0

50

50

50

50

550

965

1235

1325

1310

530

130

0

335

505

785

925

8960

Συνήθως η οικογενειακή εργασία υπερέβαινε της ξένης εργασίας (Norm Input Output
2002) σε ώρες ενώ σήμερα με την εντατικοποίηση των ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή διαγράφεται η πορεία των μονάδων από την παραδοσιακή εκμετάλλευση στην εντατικής μορφή επιχείρησης και κυρίως των μονάδων που είναι εντατικής
μορφής όπως δηλαδή προβλέπει η υδροπονία. Οι αρχηγοί των επιχειρήσεων ασχολούνται περισσότερο με την διαχείριση (management) των μονάδων τους και δίνουν περισσότερη σημασία στην εμπορία (marketing). Η ασχολία τους με την παραγωγή των προϊόντων τους περιορίζεται απλά στον έλεγχο και στον προγραμματισμό, όπου στα συστήματα της υδροπονίας
έχουν αυξημένη σημασία. Ο συστηματικός έλεγχος του προγράμματος του συστήματος είναι
ουσιώδης για την αριστοποίηση της παραγωγής και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις από τον
παραγωγό. Η διοχέτευση λιπασμάτων σε συγκεκριμένες αναλογίες έτσι ώστε να επιτευχθούν
οι επιθυμητές συγκεντρώσεις των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων επιτυγχάνεται με διάφορες συσκευές γνωστές ως λιπαντήρες που μαζί με την χρήση πολύπλοκων μηχανημάτων
που ονομάζονται αναμίκτες λιπασμάτων (fertigation management) δημιουργείται το κατάλληλο θρεπτικό διάλυμα και τροφοδοτείται στην καλλιέργεια. Μέσα στο θερμοκήπιο υπάρ-
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χουν οι κατάλληλες συσκευές (sensors) όπου με την βοήθεια τους επιτυγχάνονται οι άριστες
συνθήκες άρδευσης – θρέψης και κλιματισμού. Οι αυτοματισμοί αυτοί που παρέχει το σύστημα της υδροπονίας εξοικονομούν στον παραγωγό αρκετό χρόνο εργασίας αφού το ίδιο το
σύστημα μεριμνά για την λίπανση και την άρδευση. Χρειάζεται όμως συνεχή έλεγχο από τον
παραγωγό ή από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις που να έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν το σύστημα.
Μετά την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ
της ανθρώπινης εργασίας και της έκτασης της εκμετάλλευσης. Η ανθρώπινη εργασία σε ώρες
ανά εκτάριο , μειώνεται με την αύξηση της έκτασης της εκμετάλλευσης λόγω της αποδοτικότερης διαχείρισης της εργασίας μέσα στην υδροπονική μονάδα.
Correlations
Spearman's rho

EKTASH

HOURS

**.

EKTASH

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

1.000
.
11
-.832**
.001
11

HOURS

-.832**
.001
11
1.000
.
11

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Η σχέση αυτή αποδίδεται από διάγραμμα 1 για τις 26 εκμεταλλεύσεις που αποτελούσαν
το δείγμα. Η σχέση αυτή αποδεικνύεται και από την επεξεργασία των στοιχείων στο SPSS,
όπου με συσχέτιση(correlation) των δυο αυτών παραμέτρων έδειξε ότι η σχέση αυτή είναι
ισχυρή και αντίστροφη με την τιμή του συντελεστή Spearman να είναι -0,837 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01.

35

1800

30

1600
1400

έκταση

25

1200

20

1000

15

800
600

10

400

5

ανθρώπινες ώρες

Σχέση έκτασης-ανθρώπινης εργασίας

έκταση
ανθρωπινη εργασία
Linear (ανθρωπινη
εργασία)
Linear (έκταση)

200

0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

Πηγή : Επεξεργασία δεδομένων

Διάγραμμα 1: Σχέση έκτασης-ανθρώπινης εργασίας στα κομμένα άνθη υδροπονίας
Φαίνεται λοιπόν ότι οι ανθρώπινες ώρες εργασίας ανά εκτάριο μειώνονται όσο η έκταση
των εκμεταλλεύσεων αυξάνει. Κατά συνέπεια η μείωση αυτή επιφέρει και την αντίστοιχη μείωση στις δαπάνες παραγωγής και καθιστά τις μεγάλες σε έκταση εκμεταλλεύσεις πιο ευέλικτες και αποδοτικότερες στη χρήση του παράγοντα εργασία. Η αριστοποίηση της σχέσης
(optimum) ωρών εργασίας και έκτασης εντοπίζεται στα 9 δεκάρια.
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Ένας σημαντικός παράγοντας στη λήψη αποφάσεων για την επιλογή της κατάλληλης
καλλιέργειας της εκμετάλλευσης είναι το κόστος πρώτης εγκατάστασης και η αποδοτικότητα
της επένδυσης (Κιτσοπανίδης, 1993) δηλαδή η επένδυση που γίνεται από τον παραγωγό για
να δημιουργήσει την εκμετάλλευση του και να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια
της αγοράς. Οι θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις και συγκεκριμένα οι ανθοκομικές μονάδες
απαιτούν υψηλό επενδυτικό κόστος λόγω της φύσεως τους
Κατά την συλλογή των στοιχείων βρέθηκαν διάφοροι τύποι θερμοκηπίων που κατασκευάζονται στην Κύπρο ή που εισάγονται από το εξωτερικό, οι οποίοι θεωρούνται κατάλληλοι για την παραγωγή λαχανικών όπως τομάτας και αγγουριού σε υδροπονικά υποστρώματα
και για την παραγωγή κομμένων ανθέων και φυτών γλάστρας.
Από τα απογραφικά δεδομένα του δείγματος βρέθηκαν δύο κύριοι κατασκευαστικοί τύποι
θερμοκηπίων. Ο τύπος του πολύρρικτου τοξωτού μεταλλικού θερμοκηπίου και του μονόρρικτου τοξωτού μεταλλικού θερμοκηπίου (τούνελ). Οι τύποι αυτοί απαντώνται σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα με την περιοχή και τα είδη που καλλιεργούνται.
Πίνακας 3. Έξοδα για ένα εκτάριο θερμοκηπίου «τουνέλι» και πολύρρικτου (£ Κύπρου)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΓΟΡΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΕΔΑΦΟΥΣ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FANS
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ-ΚΛΙΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ £/m²
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

1000
1000

m²
m²

1000

m²
ένα
3
1
m²

0,5 hp
2 τόνων
1000

σταγόνες

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
ΤΟΥΝΕΛΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
33.000
7.500
5.500
6.500

ΠΟΛΥΡΡΙΚΤΟ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
67.500
15.000
10.000
7.500

3.500
15.000
3.000
1.500
4.000
6.000
3.000
3.000
15.000
19.000
15.000
3.500
800
300

6.000
15.000
5.400
1.500
4.000
6.000
3.000
3.000
15.000
19.000
15.000
3.000
800
300

5.000
15
150.100

5.000
20
202.000

Σημ.: Στα έξοδα δεν συμπεριλαμβάνεται η αγορά της «κεφαλής της υδροπονίας λόγω των διαφόρων ειδών και τιμών που υπάρχουν στην αγορά καθώς και το φυτικό κεφάλαιο

Πολύρρικτο τοξωτό μεταλλικό θερμοκήπιο, τύπων “Αγροτρόπικαλ” και “Δερύνειας”. Οι
αποστάσεις μεταξύ των σειρών των πασσάλων είναι 6m και μεταξύ των πασσάλων επί των
σειρών 3m. Το ύψος των υδρορροών και της καρίνας της οροφής (ψαλιδιών) είναι 2,80m και
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4,20m αντίστοιχα. Οι αψίδες είναι καμπυλωτές. Η τιμή του σκελετού του ανέρχεται στις
£6,75/m2. Η διαμόρφωση του συνολικού κόστους εγκατάστασης για 1 εκτάριο του τύπου αυτού καθώς και του εξοπλισμού για την υποστήριξη της έκτασης αυτής με υδροπονικό σύστημα φτάνει τις £20/m2 και δίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 3.
Μονόρρικτο τοξωτό μεταλλικό θερμοκήπιο (τούνελ). Τύποι “Φιλκλέρ” και “Ρομπινσον”.
Επικράτησε να ονομάζεται “τουνέλι”. Το απλό αυτό θερμοκήπιο κατασκευάζεται κατά το
πλείστον στην Κύπρο σε διάφορες παραλλαγές (π.χ με πλάγιες κουρτίνες κ.τ.λ.). Οι διαστάσεις κάθε μονάδας ενός τέτοιου θερμοκηπίου είναι 8,50m πλάτος και μέχρι 60m μήκος. Το
ύψος της αψίδας από το έδαφος είναι 3,80m. Η τιμή κατασκευής του σκελετού ανέρχεται σε
£3.3/m2 ενώ το συνολικό κόστος κατασκευής ανέρχεται σε £15/m2 . Το συνολικό κόστος εγκατάστασης για 1 εκτάριο του τύπου αυτού καθώς και του εξοπλισμού για την υποστήριξη
της έκτασης αυτής με υδροπονικό σύστημα, δίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 3.
Για την καλλιέργεια της ντομάτας με την χρήση υδροπονίας το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται λοιπόν στις £202.000 ανά εκτάριο αφού η πιο διαδεδομένη μορφή θερμοκηπίου
στην καλλιέργεια αυτή είναι το πολύρρικτο θερμοκήπιο. Τα υδροπονικά συστήματα αυξάνουν το κόστος εγκατάστασης και απαιτούν την δομή των θερμοκηπίων να συνάδει με την
τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα συστήματα αυτά.

Εσωτερικός Συντελεστής Αποδοτικότητας (Internal Rate of Return)
Είναι πολύ σημαντικό σε μια απόφαση για επένδυση να γίνονται κάποιες προβλέψεις για
την επένδυση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Ο πλέον κατάλληλος δείκτης για την αποδοτικότητα μιας επένδυσης είναι ο εσωτερικός συντελεστής αποδοτικότητας ΕΣΑ (Internal
Rate of Return), γιατί εξετάζει ολόκληρο το χρόνο ζωής μιας επένδυσης ή μια μεγάλη χρονική περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τις εισροές και τις εκροές της επένδυσης. O εσωτερικός συντελεστής απόδοσης ή ανταποδοτικότητας, ΕΣΑ, είναι το υπολογιζόμενο επιτόκιο με το οποίο η παρούσα αξία των εισροών ισούται με την παρούσα αξία των εκροών και δίνεται από
τον πιο κάτω τύπο (Σολδάτος, 2000).

Ο ΕΣΑ είναι το επιτόκιο που εξισώνει την συνολική παρούσα αξία των εσόδων και εξόδων,
δηλαδή εξισώνει την καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) με μηδέν. Η ΚΠΑ είναι η σημερινή αξία
των εσόδων της επένδυσης μέσα στα επόμενα χρόνια . Για την αναγωγή της αξίας των μελλοντικών εσόδων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προεξόφλησης για να ληφθούν οι σημερινές τους αξίες PV = FV / (1 + i)t όπου t είναι η χρονική περίοδος προεξόφλησης ή ανατοκισμού σε έτη, όταν το επιτόκιο είναι το ετήσιο επιτόκιο, PV η παρούσα αξία και FV η μελλοντική αξία. Όταν οι μελλοντικές αξίες των εισροών των ωφέλιμων ετών μετατραπούν σε σημερινές αξίες τότε μπορεί να βρεθεί ο ΕΣΑ.
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Στη μελέτη γίνεται η αναγωγή σε σημερινές αξίες για 20 χρόνια ωφέλιμης ζωής ενός θερμοκηπίου με σύστημα υδροπονίας αξίας £250.000 (συμπεριλαμβάνεται και η κεφαλή του υδροπονικού συστήματος) και έκτασης 1 εκταρίου και εισροές όσο και το ακαθάριστο κέρδος
(£40.461) που έχει η μέση εκμετάλλευση ενός εκταρίου ντομάτας με υδροπονία.. Εάν το ε
είναι υψηλότερο από το επιτόκιο προεξόφλησης, i που ισχύει στην αγορά (ε > i ) το σχέδιο
επένδυσης που αξιολογείται κρίνεται αποδεκτό. Εάν το ε είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο
προεξόφλησης, i που ισχύει στην αγορά (ε < i ) το σχέδιο επένδυσης που αξιολογείται απορρίπτεται. (Σολδάτος, 2000).Στην περίπτωση της καλλιέργειας της ντομάτας το ε > i με το επικρατούν επιτόκιο της αγοράς να βρίσκεται στο 4.5% ενώ ο ΕΣΑ να είναι 10%. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η επένδυση είναι συμφέρουσα και η πραγματοποίηση της αναμένεται ότι θα
επιφέρει κέρδη. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι λόγω της φύσης της επένδυσης (επενδύσεις στην γεωργία) ενδέχεται και μεγάλο ρίσκο λόγω των μη προβλέψιμων παραγόντων που
προκύπτουν στην παραγωγική διαδικασία. (Κιτσοπανίδης, 1993). Προφανώς ο κίνδυνος στις
περιπτώσεις που αναφέρεται στις καιρικές συνθήκες δεν μπορεί να υπολογιστεί ποσοτικά επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη από τον ΕΣΑ.

Συζήτηση
Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η υδροπονία χρησιμοποιείται κατά κόρον και η εφαρμογή της έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το μέλλον της υδροπονίας φαίνεται να είναι ευοίωνο αφού μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές με προβλήματα στην καλλιέργεια του εδάφους
όπως ξηρικές και ημιξηρικές περιοχές και άγονα εδάφη, σε εδάφη προβληματικά λόγω αλάτωσης η επιμόλυνσης με ασθένειες, καθώς και σε περιοχές όπου το κόστος ή η ποιότητα του
εδάφους αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της γεωργίας. Η υδροπονία αποτελεί την ενδεδειγμένη μορφή γεωργίας στην Κύπρο, αφού η αποδοτικότητα χρήσης του νερού
– περιοριστικού παράγοντα στην Κυπριακή Γεωργία - είναι πολλαπλάσια από τις συμβατικές
καλλιέργειες ενώ στην πράξη ο περιορισμός της ποιότητας του εδάφους παύει να υφίσταται
αφού η καλλιέργεια γίνεται χωρίς την χρήση του εδάφους. Ο αριθμός των μονάδων που εξειδικεύονται στην υδροπονία είναι πολύ μικρός αλλά αναμένεται σημαντική αύξηση του στα
επόμενα χρόνια. Τα πλεονεκτήματα της υδροπονίας προσδίδουν ισχυρό προβάδισμα έναντι
των συμβατικών μεθόδων παραγωγής, γι΄ αυτό και προβλέπεται ότι η διάδοση της υδροπονίας θα είναι ευρεία.
Το υψηλό κόστος εγκατάστασης μιας καλλιέργειας με υδροπονικό σύστημα, η ανάγκη για
απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, η έλλειψη των απαραίτητων εργαλείων για εφαρμογή
της υδροπονίας στην κυπριακή αγορά, και η έλλειψη επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού σε θέματα υδροπονίας είναι τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο αυτό.
Τα αποτελέσματα όμως που έχει να παρουσιάσει η υδροπονία είναι θεαματικά για αυτό και η
ανάπτυξη της προβλέπεται να είναι μεγάλη. Η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του παράγοντα έδαφος (γονιμότητα εδαφών) και η αειφορική διαχείριση των παραγόντων νερό και
λίπανση δίνουν σοβαρό πλεονέκτημα στις υδροπονικές καλλιέργειες. H υψηλή επενδυτική
δαπάνη που απαιτείται για την ενασχόληση με υδροπονικές καλλιέργειες είναι ένας ανασταλ178
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τικός παράγοντας. Το υψηλό λειτουργικό κόστος όμως αναφέρεται μόνο κατά τα πρώτα έτη
όπου οι αποσβέσεις είναι πολύ ψηλές. Με το πέρασμα του χρόνου οι σταθερές δαπάνες μειώνονται αισθητά και το λειτουργικό κόστος μειώνεται δραστικά. Ο ΕΣΑ αποδεικνύει ότι η επένδυση στην υδροπονία αναμένεται να είναι συμφέρουσα παρά το υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας.
Η υδροπονία λοιπόν αποτελεί μια ενδεδειγμένη λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα
που συσσωρεύτηκαν από τα συμβατικά γεωργικά συστήματα ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην
αύξηση της παραγωγής και στην βελτίωση της ποιότητας. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει
μακροχρόνια είναι πολύ περισσότερα από τα μειονεκτήματα της και προβιβάζει τους παραδοσιακούς γεωργούς σε επιχειρηματίες- παραγωγούς όπως απαιτούν σήμερα οι ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας λόγω της χρήσης της υδροπονίας είναι εμφανής και προσδίδει στις καλλιέργειες με υδροπονία
πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών. Η παραγωγικότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και η
ποιότητα είναι αναβαθμισμένη.
Οι παραγωγοί αποτελούν έναν από τους απαραίτητους κρίκους για την ορθή λειτουργία
ενός υδροπονικού συστήματος και προαπαιτεί έναν ελάχιστο αριθμό γνώσεων κατά την εφαρμογή του. Οι παραγωγοί πλέον δεν αποτελούν έναν ακόμη εργάτη στην εκμετάλλευση
τους αλλά έχουν λειτουργικό και πολυσήμαντο ρόλο. Ο συνεχής έλεγχος και ο προγραμματισμός του συστήματος είναι σαφώς σημαντικότερα γιατί προσφέρουν υψηλότερα αποτελέσματα. Οι παραγωγοί δεν θεωρούν τους εαυτούς τους παραγωγούς ή γεωργούς με την παραδοσιακή έννοια αλλά είναι πλέον επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει με ένα υψηλό αρχικό
κεφάλαιο στην γεωργία και είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται ως επιχειρηματίες για
την εξόφληση της επένδυσης τους και την δημιουργία εισοδήματος για την οικογένεια τους.
Εν όψει του ανταγωνισμού που εντείνεται στην εγχώρια αγορά, της πίεσης προς τη γεωργία να αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και της απαίτησης των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα, αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια η υδροπονία
θα γνωρίσει σημαντική άνοδο.
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Η Καινοτομία στις Ελληνικές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
και η Συμβολή της στην Ανάπτυξή τους
Χ. Καραφύλλης1 και Ε. Παπαναγιώτου2
Περίληψη
Στην εργασία αυτή γίνεται εκτίμηση της συμβολής των καινοτομιών στη συνολική
παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων βιολογικής ελιάς. Για το σκοπό αυτό προτείνεται μια
νέα μεθοδολογία στη μέτρηση της διαφοράς της συνολικής παραγωγικότητας, όταν γίνεται
υιοθέτηση καινοτομιών σε διαφορετικό βαθμό από τις μονάδες υιοθέτησης (γεωργοί).
Κατασκευάζεται μια μεταβλητή καινοτόμησης, η οποία, ως δείκτης τεχνολογικής διαφοράς,
αντικαθιστά τη χρονική τάση. Έτσι, η τεχνολογική αλλαγή αντικαθίσταται από τη τεχνολογική διαφορά και η μεταβολή της παραγωγικότητας γίνεται διαφορά παραγωγικότητας.
Επιπλέον, γίνεται επιμερισμός της διαφοράς της συνολικής παραγωγικότητας στα επιμέρους
συστατικά της. Επιλέχθηκε η τρανσλογαριθμική περιορισμένη εν δυνάμει συνάρτηση κέρδους για την εκτίμηση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή δεδομένα 177 εκμεταλλεύσεων από την περιοχή της Μακεδονίας. Οι γεωργοί (και οι αντίστοιχες εκμεταλλεύσεις)
χωρίστηκαν σε έξι ομάδες καινοτόμησης, από τους «βραδυπορούντες» έως τους «καινοτόμους». Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καινοτόμες εκμεταλλεύσεις επιτυγχάνουν καλύτερες
τιμές συνολικής παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας κέρδους ως προς τις
βραδυπορούσες. Η αποτελεσματικότητα κέρδους διπλασιάζεται στις καινοτόμες εκμεταλλεύσεις σε σχέση με τις βραδυπορούσες, ενώ αντίστοιχα μειώνεται στο μισό η απώλεια κέρδους
λόγω αναποτελεσματικότητας. Η συνολική παραγωγικότητα αυξάνει με την αύξηση του
βαθμού καινοτόμησης. Η τεχνολογική διαφορά συμβάλλει πάντα θετικά στη διαμόρφωση της
διαφοράς παραγωγικότητας. Αντίθετα, η επίδραση της προσαρμογής στην καινοτομικότητα
ποικίλλει μεταξύ των ομάδων καινοτόμησης, γεγονός που οφείλεται στην αξιοποίηση σε
διαφορετικό βαθμό των οιονεί σταθερών εισροών. Σε όλες τις ομάδες καινοτόμησης παρατηρείται υποχρησιμοποίηση του κεφαλαίου υψηλής τεχνολογίας και κυρίως στους καινοτόμους
γεωργούς. Επίσης, ο βαθμός προσαύξησης κέρδους αυξάνει στις καινοτόμες εκμεταλλεύσεις,
δηλαδή οι βραδυπορούντες γεωργοί είναι σε θέση να αυξήσουν το ακαθάριστο κέρδος τους
μετά από υιοθέτηση καινοτομιών. Συνολικά, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης για τη
μέση εκμετάλλευση από την υιοθέτηση καινοτομιών. Η υποχρησιμοποίηση του κεφαλαίου
υψηλής τεχνολογίας σημαίνει ότι απαιτείται εντατικοποίηση του κλάδου βιολογικής
ελαιοκαλλιέργειας. Συνεπώς, συνίσταται η υιοθέτηση καινοτομιών κυρίως μεταβλητού κεφαλαίου. Παράλληλα, η συνολική παραγωγικότητα αυξάνει έπειτα από προσαρμογή του επιπέδου των οιονεί σταθερών εισροών στο καινοτόμο «προφίλ» της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας. Οι υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών μπορούν να αποτελέσουν αρωγό των γεωργών
στην ενσωμάτωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των υιοθετούμενων καινοτομιών στην
εκμετάλλευσή τους.
Λέξεις–κλειδιά: Καινοτομίες, συνολική παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα κέρδους,
βιολογική γεωργία
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Abstract
This paper measures the contribution of innovations in total factor productivity (TFP) of
organic olive farmers. A new methodology is proposed for the measurement of TFP
difference, when the rate of adoption of innovations varies among farmers. By constructing an
innovation variable instead of the use of a time trend, technical change is replaced by
technical difference and TFP growth becomes TFP difference. TFP difference among
consecutive innovation groups is decomposed into its components. The translog restricted
frontier profit function was estimated, using primary data from 177 farms located in the
Macedonia region. The farmers and the respective farms were classified into six innovation
groups, from “laggards” to “innovators”. Results indicate that innovative farms perform better
than less innovative ones regarding TFP and efficiency scores. Profit efficiency is doubled in
the most innovative farms compared to the laggard ones, while profit loss due to inefficiency
is less than half. TFP is always increasing in more innovative farms. The rate of technical
difference is always positive in the formulation of TFP difference. In contrast, the adjustment
in innovativeness effect varies among innovation groups, due to the fact that the rate of
capacity utilization varies as well. All innovation groups underutilize high tech capital,
especially the innovators. Rate of profit augmentation is increased in innovative farms,
suggesting that the laggards are able to increase their profit by adopting innovations. In total,
the mean farm can substantially improve its figures by adopting innovations. However,
underutilization of high tech capital indicates that intensification of the organic olive
enterprise is needed. Thus, adoption of innovative types of variable capital is suggested.
Furthermore, TFP is increased by adjusting the level of quasi-fixed capital in the innovative
“profile” of organic olive farm. Agricultural extension services should help farmers to take
full advantage of the adopted innovations.
Keywords: Innovations, total factor productivity, profit efficiency, organic farming

Εισαγωγή
H υιοθέτηση καινοτομιών στη γεωργία καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της διεθνούς
βιβλιογραφίας καθώς η νέα τεχνολογία είναι παράγων εξέχουσας σπουδαιότητας για την
αύξηση της γεωργικής παραγωγής και του γεωργικού εισοδήματος (Feder et al., 1985). Οι
βασικοί στόχοι αυτής της εργασίας είναι η μέτρηση της συμβολής των καινοτομιών στη
συνολική παραγωγικότητα (Total Factor Productivity) των εκμεταλλεύσεων βιολογικής ελιάς
και ο προσδιορισμός της σχετικής συμβολής καθενός εκ των συστατικών στοιχείων της
συνολικής παραγωγικότητας στη διαμόρφωσή της. Για το σκοπό αυτό προτείνεται μια νέα
μεθοδολογία στη μέτρηση της μεταβολής της παραγωγικότητας, όταν είναι διαθέσιμα
διαστρωματικά δεδομένα. Σε προγενέστερες έρευνες σε μικροοικονομικό επίπεδο, γίνεται
επιμερισμός της μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας στα συστατικά της στοιχεία
χρησιμοποιώντας χρονολογικές σειρές ή panel data [για μια ανασκόπηση σχετικά με τη
μεθοδολογία μέτρησης της συνολικής παραγωγικότητας βλέπε Kumbhakar (2004)]. Η
συμβολή αυτής της έρευνας είναι η μέτρηση της διαφοράς της συνολικής παραγωγικότητας
μεταξύ επιμέρους ομάδων, χρησιμοποιώντας διαστρωματικά στοιχεία. Για να επιτευχθεί
αυτό, χρησιμοποιείται μια μεταβλητή καινοτόμησης αντί της συνήθως χρησιμοποιούμενης
χρονικής τάσης, ως δείκτης τεχνολογικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων γεωργών,
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εφαρμόζοντας την περιορισμένη εν δυνάμει συνάρτηση κέρδους. Το κεφάλαιο διαχωρίζεται
σε υψηλής και μη υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να εντοπιστούν διαφορές όσον αφορά
την ικανότητα χρησιμοποίησης του κεφαλαίου υψηλής τεχνολογίας μεταξύ των ομάδων
γεωργών. Τέλος, διερευνάται και η συμβολή των καινοτομιών στην αποτελεσματικότητα
κέρδους.
Ακολουθεί η έννοια της αποτελεσματικότητας κέρδους, εισάγεται ο δείκτης, οι ομάδες
και η μεταβλητή καινοτόμησης, εξηγείται η μέτρηση της διαφοράς της συνολικής
παραγωγικότητας και διασπάται στα συστατικά της. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η περιοχή
έρευνας και αναλύεται το εμπειρικό μοντέλο. Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
της έρευνας και τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα της έρευνας και γίνονται ορισμένες
προτάσεις πολιτικής.

Μέτρηση της αποτελεσματικότητας κέρδους
Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας χρησιμοποιείται η συνάρτηση κέρδους για την –
εξατομικευμένη για κάθε εκμετάλλευση – εκτίμηση της αποτελεσματικότητας. Επίσης, οι
εκτιμηθέντες συντελεστές θα χρησιμοποιηθούν στον ακόλουθο επιμερισμό της διαφοράς της
συνολικής παραγωγικότητας. Η έννοια της αποτελεσματικότητας κέρδους συνδυάζει τεχνική
και διανεμητική αποτελεσματικότητα (Ali et al., 1994). Η στοχαστική συνάρτηση κέρδους
ορίζεται ως

π i = f ( Pij , Z ik ) ⋅ eξ

i

όπου π i είναι το κανονικοποιημένο ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης i, που
ορίζεται ως η ακαθάριστη πρόσοδος μείον το μεταβλητό κόστος, προς την τιμή του
P
παραγόμενου προϊόντος. ij είναι η κανονικοποιημένη τιμή (που ορίζεται ως η τιμή του
συντελεστή παραγωγής προς τη τιμή του προϊόντος) του συντελεστή παραγωγής j που
χρησιμοποιείται από την εκμετάλλευση i. Z ik είναι η αξία του σταθερού συντελεστή

ξ

παραγωγής k της εκμετάλλευσης i. i είναι ο διαταρακτικός όρος. Τέλος, i = 1, …, n είναι ο
αριθμός των εκμεταλλεύσεων του δείγματος.
Σύμφωνα με τον Kmenta (1990) (για την συνάρτηση παραγωγής) και τους Ali and Flinn
(1989) (για τη συνάρτηση κέρδους), για τον διαταρακτικό όρο ξ i γίνεται η υπόθεση της
συνεπούς, προς την έννοια της εν δυνάμει καμπύλης (frontier), συμπεριφοράς:
ξ i = vi − ui
2
vi είναι ο όρος σφάλματος N (0, σ ν ) . Αντιπροσωπεύει τυχαία γεγονότα, παραλειπόμενες
ερμηνευτικές μεταβλητές, στατιστικό θόρυβο και σφάλματα μέτρησης.
ui είναι o μη αρνητικός όρος σφάλματος που αντιπροσωπεύει την αναποτελεσματικότητα
της εκμετάλλευσης. Με άλλα λόγια, αποτελεί την απώλεια κέρδους, που προκύπτει λόγω
αποτυχίας επίτευξης από τον γεωργό του μέγιστου δυνατού κέρδους, το οποίο παριστάνεται
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από τη καμπύλη του εν δυνάμει κέρδους. Γίνεται η υπόθεση ότι ο όρος ui είναι συνάρτηση
των μεταβλητών που εξηγούν την αναποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης. Στατιστικά,
θεωρείται ότι ακολουθεί μια τετμημένη (στο μηδέν) κανονική κατανομή πιθανότητας, με
μέση τιμή

μ i = δ 0 + ∑ d δ d Wdi

και διακύμανση

σ u2 , όπου Wdi είναι η μεταβλητή με αύξων

αριθμό d, η οποία εξηγεί την αναποτελεσματικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης i. δ 0 και
δ d είναι οι παράμετροι που πρέπει να εκτιμηθούν.

Δείκτης, ομάδες και μεταβλητή καινοτόμησης και κεφάλαιο υψηλής
τεχνολογίας
Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας χρειάζεται ένα μέτρο του βαθμού καινοτόμησης
των γεωργών· κάποιο που θα συνάδει με τον αριθμό των καινοτομιών που υιοθετήθηκαν από
κάθε γεωργό. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ένας δείκτης καινοτόμησης και
υπολογίστηκε η τιμή του για κάθε γεωργό (για λεπτομέρειες βλέπε Karafillis and
Papanagiotou, 2008). Οι γεωργοί χωρίστηκαν σε 6 ομάδες καινοτόμησης, σύμφωνα με τη
τιμή του δείκτη καινοτόμησης, από τους “βραδυπορούντες” έως τους “καινοτόμους”,
σύμφωνα με τη κατάταξη του Rogers (2003). Έτσι, μπορεί να οριστεί μια “μεταβλητή
καινοτόμησης” η οποία λαμβάνει διακριτές τιμές από 1 έως 6, σε αντιστοιχία με τις ομάδες
καινοτόμησης. Ταυτόχρονα, η μεταβλητή καινοτόμησης αποκτά χαρακτηριστικά
ψευδομεταβλητής που πληροί τις προϋποθέσεις του Kmenta (1990). Έτσι, θα χρησιμοποιηθεί
ως δείκτης τεχνολογικής διαφοράς, στον επιμερισμό της διαφοράς της συνολικής
παραγωγικότητας, αντί της χρονικής τάσης ή του γενικού δείκτη των Baltagi και Griffin
(1988) που απαντώνται ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία.
Ο δείκτης καινοτόμησης καταγράφει τις διαφορές μεταξύ των γεωργών στην υιοθέτηση
καινοτομιών, ανεξάρτητα από το είδος αυτών, δηλαδή από το εάν είναι ενσωματωμένες
(embodied) στο κεφάλαιο ή όχι. Ωστόσο, οι 7 από τις 10 καινοτομίες στη βιολογική
καλλιέργεια ελιάς είναι ενσωματωμένες στο κεφάλαιο. Έτσι, για τις ανάγκες μιας τέτοιας
έρευνας, ο διαχωρισμός του κεφαλαίου σε υψηλής και μη υψηλής τεχνολογίας κρίθηκε
αναγκαίος, προκειμένου να εξαχθούν πιθανόν χρήσιμα συμπεράσματα, όπως διαφορετική
παραγωγική δυναμικότητα του κεφαλαίου μεταξύ των ομάδων καινοτόμησης.

Από τη μέτρηση της μεταβολής στη μέτρηση της διαφοράς της
συνολικής παραγωγικότητας
Υπάρχει σημαντικός αριθμός άρθρων στη διεθνή βιβλιογραφία στα οποία γίνεται
επιμερισμός της μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας. Στα άρθρα αυτά εκτιμάται η
διαχρονική μεταβολή του επιπέδου συνολικής παραγωγικότητας, χρησιμοποιώντας
χρονολογικές σειρές ή panel data. Η τεχνολογική πρόοδος αναπαρίσταται από μια χρονική
τάση ή το γενικό δείκτη και υπολογίζεται ως τεχνολογική αλλαγή από τη μία περίοδο στην
επόμενη. Αντίστοιχα, υπολογίζονται και ερμηνεύονται και τα υπόλοιπα συστατικά της
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συνολικής παραγωγικότητας, πάντα με βάση το χρόνο. Στο παρόν άρθρο προτείνεται μια νέα
μεθοδολογία στη μέτρηση της διαφοράς της συνολικής παραγωγικότητας μεταξύ ομάδων
διαφορετικού βαθμού υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας (βαθμός καινοτόμησης) και τον
επιμερισμό της διαφοράς αυτής στα συστατικά της. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, η
τεχνολογική πρόοδος αντιπροσωπεύεται από την μεταβλητή καινοτόμησης, αντί μιας
χρονικής τάσης, χρησιμοποιώντας διαστρωματικά στοιχεία. Η μέτρηση και εξήγηση και των
υπολοίπων συστατικών της συνολικής παραγωγικότητας γίνεται σε διαστρωματική βάση, που
προκύπτει από τη σύγκριση των διαφόρων ομάδων καινοτόμησης τη δεδομένη χρονική
περίοδο. Ορισμένα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι:
• Η διαστρωματική φύση της τεχνολογικής προόδου ενσωματώνεται στην ανάλυση της
συνολικής παραγωγικότητας, συμβάλλοντας στην εξαγωγή πιο ολοκληρωμένων και
πολυδιάστατων αποτελεσμάτων.
• Δεν υφίσταται πλέον τo οικονομετρικό πρόβλημα της ενδογένειας μεταξύ καινοτομίας
και παραγωγικότητας [βλέπε Crépon et al. (1998)]. Η τεχνολογική διαφορά, που προκύπτει
από τον διαφορετικό βαθμό καινοτόμησης των γεωργών, λειτουργεί ως ανεξάρτητη
μεταβλητή και εξηγεί τη διαφορά της συνολικής παραγωγικότητας (η τελευταία είναι η
εξαρτημένη μεταβλητή, η κατεύθυνση είναι από την καινοτομία προς τη παραγωγικότητα).
• Επιτρέπει την περαιτέρω ανάλυση ήδη δημοσιευμένων ερευνών, που χρησιμοποιούν
πρωτογενή στοιχεία σχετικά με τις καινοτομίες.

Επιμερισμός της διαφοράς της συνολικής παραγωγικότητας
Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί τρόπος να ενσωματωθούν ταυτόχρονα η
αποτελεσματικότητα και η παραγωγική δυναμικότητα ως συστατικά στοιχεία της διαφοράς
της συνολικής παραγωγικότητας, μετά από εφαρμογή της συνάρτησης κέρδους. Συνεπώς, η
αποτελεσματικότητα θα πρέπει να διερευνηθεί ξεχωριστά από το πλαίσιο επιμερισμού της
διαφοράς της συνολικής παραγωγικότητας. Ας υποθέσουμε ότι η π = π ( p, w; z, I ) (1) είναι
μια περιορισμένη συνάρτηση κέρδους, όπου η μεταβλητή π δηλώνει το μεταβλητό κέρδος, w
και p είναι οι τιμές εισροών και προϊόντος αντίστοιχα, z η αξία των οιονεί σταθερών εισροών
και I η μεταβλητή καινοτόμησης που λειτουργεί ως δείκτης τεχνολογικής διαφοράς μεταξύ
των ομάδων γεωργών. Η αντίστοιχη συνάρτηση παραγωγής αφορά το συνδυασμό των i
μεταβλητών και k οιονεί σταθερών εισροών για τη παραγωγή του προϊόντος. Υπολογίζοντας
την τεχνολογική διαφορά με βάση τη μεταβολή των εισροών (input based measurement),
προκύπτει τελικά η ακόλουθη έκφραση για τον επιμερισμό της διαφοράς της συνολικής
παραγωγικότητας [βλέπε Karafillis and Papanagiotou (2008) για τη πλήρη πορεία εξαγωγής
της σχέσης]:
ΔTFP
ΔQ h ⎛ rk − vk ⎞ ⎡ ΔX ' ⎛ Δz k
= π Ι + ρ Z−1 − 1
+ ∑⎜
− ⎜⎜
zk ⎟⎢
TFP
Q k =1 ⎝ TC
⎠ ⎢⎣ X ' ⎝ z k

(

)

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎥⎦ .
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π Ι είναι ο βαθμός τεχνολογικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων καινοτόμησης. Είναι
θετικός όταν μια πιο καινοτόμος ομάδα γεωργών χρησιμοποιεί πιο προηγμένη τεχνολογία. Η
κατάσταση αυτή αντιστοιχεί στην προοδευτική τεχνολογική μεταβολή, σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία για τη μέτρηση της μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας. Ο όρος π Ι
αναμένεται να έχει αυξημένη τιμή στις πιο καινοτόμες ομάδες, δεδομένου ότι δεν υπάρχει
κάποιο στοιχείο του δείκτη καινοτόμησης το οποίο εμφανίζει αντίθετες τεχνολογικές
επιδράσεις (regressive technological effects).

(ρ

−1
Z

) ΔQ

−1

Q

είναι οι αποδόσεις κλίμακας. Μηδενική τιμή σημαίνει σταθερές αποδόσεις για
τους γεωργούς της εν λόγω ομάδας καινοτόμησης. Εάν οι αποδόσεις κλίμακας είναι
αυξημένες στην επόμενη ομάδα καινοτόμησης, οι πιο καινοτόμοι γεωργοί της εν λόγω
ομάδας παράγουν περισσότερο προϊόν σε σχέση με τους γεωργούς την προηγούμενης ομάδας
καινοτόμησης, για την ίδια ποσοστιαία αύξηση των εισροών. Οι αποδόσεις κλίμακας
λαμβάνουν μηδενική τιμή όταν παράγεται ένα μόνο προϊόν και ταυτόχρονα το κέρδος είναι
κανονικοποιημένο (normalized) με την τιμή του προϊόντος (p). Αυτό μπορεί να συμβαίνει
όταν εκτιμάται μια συνάρτηση εν δυνάμει κέρδους και η κανονικοποίηση είναι απαραίτητη
ώστε να είναι εφικτή η από κοινού μελέτη του κέρδους και των τιμών των εισροών όλων των
εκμεταλλεύσεων. Η υπόθεση αυτή ισχύει και για την παρούσα έρευνα (βλ. παρακάτω).
h

⎛ rk − vk ⎞ ⎡ ΔX ' ⎛⎜ Δzk
zk ⎟ ⎢
−
TC
⎠ ⎣ X ' ⎜⎝ zk

∑ ⎜⎝

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦

Ο όρος
μπορεί να ονομαστεί «προσαρμογή στην καινοτομικότητα»
και είναι το σταθμισμένο άθροισμα της παραγωγικής δυναμικότητας όλων των οιονεί
σταθερών εισροών. Ο όρος αυτός αναφέρεται στον βαθμό κατά τον οποίο που ένας
καινοτόμος γεωργός έχει προσαρμόσει το επίπεδο των οιονεί σταθερών εισροών στο
«καινοτόμο προφίλ» της εκμετάλλευσης του. Η παραγωγική δυναμικότητα μιας οιονεί
σταθερής εισροής είναι μηδέν όταν η σκιώδης τιμή της δεν αποκλίνει από τις αγοραία τιμή,
κάτι που υποδηλώνει ότι το επίπεδο χρήσης της εν λόγω οιονεί σταθερής εισροής είναι το
άριστο. Μια οιονεί σταθερή εισροή υπερ- (υπό-) χρησιμοποιείται αν η σκιώδης τιμή της είναι
μεγαλύτερη (μικρότερη) από την αγοραία τιμή.
Στο πλαίσιο της χρονικής μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας, πέρα από το να
αποτελεί ένα συστατικό αυτής, η τεχνολογική αλλαγή εκτιμάται από την πρώτη παράγωγο
k =1

⎡ ∂ ln π ( p, w, z, t ) ⎤
⎢⎣
⎥⎦
∂t
.

της περιορισμένης συνάρτησης κέρδους ως προς τον χρόνο
Στη διεθνή
βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικοί όροι για να την περιγράψουν, όπως «δυϊκό
μέτρο της συνολικής παραγωγικότητας» (Levy, 1981), «ρυθμός προσαύξησης κέρδους»
(Karagiannis and Mergos, 2000), ή «ένα μέτρο τεχνολογικής προόδου» (Fox, 1996). Στο
∂ ln π ( w, z, I )
∂I
πλαίσιο της μεταβλητής καινοτόμησης, αυτό αντιστοιχεί στη μερική παράγωγο
.
Εκφράζει τις μειωμένες απαιτήσεις σε εισροές που χρειάζεται ένας καινοτόμος γεωργός για
τη παραγωγή της ίδιας ποσότητας, αυτής που παράγει και ένας λιγότερο καινοτόμος γεωργός.
Οι μειωμένες απαιτήσεις σε εισροές αντικατοπτρίζονται από το μειωμένο κόστος και είναι
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αποτέλεσμα της υιοθέτησης των καινοτομιών. Ο ορισμός αυτός είναι συνεπής με τη
προσέγγιση της τεχνολογικής προόδου με βάση τη μεταβολή των εισροών, την οποία
ακολουθεί το παρόν άρθρο και περιγράφει το «βαθμό μείωσης του κόστους» από την
υιοθέτηση των καινοτομιών. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συχνά στις εφαρμογές της
συνάρτησης κόστους [βλέπε Chambers (1988), Berndt (1980), Antle and Capalbo (1988)].
Ωστόσο, ο αντίστοιχος όρος για μια προσέγγιση με βάση τη μεταβολή των εκροών, ο
«βαθμός προσαύξησης των εσόδων», μπορεί επίσης να ισχύει για τη συνάρτηση κέρδους .
Έτσι, πιστεύουμε ότι ο όρος «βαθμός προσαύξησης του κέρδους» περιγράφει καλύτερα ένα
χαρακτηριστικό της συνάρτησης κέρδους, το ότι συνδυάζει τόσο τη πλευρά του κόστους, όσο
και αυτή των εσόδων. Για το λόγο αυτό υιοθετείται στο υπόλοιπο αυτού του άρθρου.
Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται ο όρος «βαθμός» αντί του όρου «ρυθμός», καθώς συνάδει
περισσότερο με τη διαστρωματική φύση των στοιχείων. Η διαφορά του από το βαθμό
τεχνολογικής διαφοράς είναι ότι ο τελευταίος όρος περιγράφει τη συμβολή της τεχνολογικής
προόδου στη διαμόρφωση της διαφοράς της συνολικής παραγωγικότητας μεταξύ καινοτόμων
και λιγότερο καινοτόμων γεωργών, ενώ ο βαθμός προσαύξησης του κέρδους είναι ένα
σχετικό μέγεθος της δυνατότητας που έχουν οι καινοτόμοι γεωργοί να επιτυγχάνουν
μεγαλύτερο κέρδος, σε σύγκριση με τους λιγότερο καινοτόμους.

Το εμπειρικό υπόδειγμα
Για την περιορισμένη εν δυνάμει συνάρτηση κέρδους επιλέχθηκε η τρανσλογαριθμική
εξειδίκευση διότι με αυτό τον τρόπο η συνάρτηση κέρδους αποτελεί μια καλή τοπική
προσέγγιση μιας ακολουθίας Taylor δεύτερου βαθμού, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε
περιορισμών. Ακολουθούμε τη διαδικασία εκτίμησης ενός σταδίου, η οποία παρουσιάστηκε
από τους Βattese and Coelli (1995), προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της
εκτίμησης. Αφαιρώντας τον δείκτη που αντιπροσωπεύει τον αύξων αριθμό της
εκμετάλλευσης (για να αποφευχθεί πιθανή σύγχυση) οι τρανσλογαριθμική περιορισμένη εν
δυνάμει συνάρτηση κέρδους γίνεται:
2

4

i =1

k =1

ln π = α 0 + ∑ β i ln wi + ∑ γ k ln z k + δ1 I +

1 2 2
1 4 4
γ km ln z k ln z m
∑∑ β il ln wi ln wl + 2 ∑∑
2 i =1 l =1
k =1 m =1

2
4
2
4
13
1
+ δ 2 I 2 + ∑∑ ζ ik ln wi ln z k + ∑ηi ln wi I + ∑ θ k ln z k I + ∑ ε r Dr +v − u
2
i =1 k =1
i =1
k =1
r =1

και u = λ0 + λ1 I , όπου:
π = ακαθάριστο κέρδος ανά στρ., κανονικοποιημένο (ως προς την τιμή του προϊόντος, όπως
και για τις μεταβλητές wL και wM παρακάτω)
wL = κανονικοποιημένη αμοιβή της εργασίας
wM = κανονικοποιημένος δείκτης Tornquist της τιμής των αναλωσίμων [(υλικά βιολογικής
λίπανσης, χαλκούχα φυτοπροστατευτική ουσία και παγίδες για το δάκο της ελιάς (Dacus
oleae)].
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zH = αξία του κεφαλαίου υψηλής τεχνολογίας ανά στρ., που ορίζεται ως η αξία των
εργαλείων και μηχανημάτων που σχετίζονται με τις επτά – ενσωματωμένες στο κεφάλαιο –
καινοτομίες.
zN = αξία του κεφαλαίου μη υψηλής τεχνολογίας ανά στρ., που ορίζεται ως η αξία του
συνόλου του κεφαλαίου μείον το zH
zR = αξία του εδάφους ανά στρ.
zT = αξία του φυτικού κεφαλαίου
Ι = μεταβλητή καινοτόμησης που αντιστοιχεί στην ομάδα καινοτόμησης
2
v = όρος σφάλματος N (0, σν )
u = μη αρνητικός όρος σφάλματος για μέτρηση της αναποτελεσματικότητας κέρδους
Dr = ψευδομεταβλητές για εδαφοκλιματικές παραμέτρους (βλέπε Karafillis and
Papanagiotou, 2008)
α0, βi, γk, δ1, δ2, βil, γkm, ζik, ηi, θk, εr, λ0, λ1 οι προς εκτίμηση παράμετροι.
Χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν από 177 γεωργούς (68,6% του
πληθυσμού της Μακεδονίας) των νομών Χαλκιδικής, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Σερρών,
τα οποία αφορούν τις καλλιεργητικές περιόδους 2004 και 2005 (μ.ο. των δυο ετών λόγω
παρενιαυτοφορίας). Τα στοιχεία αναφέρονται μόνο στο κλάδο της βιολογικής ελιάς (βλέπε
Karafillis and Papanagiotou, 2008). Όσον αφορά την τιμή του προϊόντος που χρησιμεύει για
την κανονικοποίηση, είναι ένας δείκτης Tornquist των τιμών των επιτραπέζιων ελιών και του
ελαιολάδου.

Αποτελέσματα
Η τρανσλογαριθμική περιορισμένη εν δυνάμει συνάρτηση κέρδους εκτιμήθηκε με τη
μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα FRONTIER 4.1 (Coelli,
1996). Οι θεωρητικές ιδιότητες της περιορισμένης συνάρτησης κέρδους είτε επιβλήθηκαν
είτε ικανοποιήθηκαν (βλέπε Karafillis and Papanagiotou, 2008). Με την εφαρμογή της
μεθόδου εκτίμησης μεγίστης πιθανοφάνειας, εκτός από τις παραμέτρους, την εν δυνάμει
καμπύλη κέρδους και την αναποτελεσματικότητα, εξάγονται και οι τιμές

σ 2 = σ ν2 + σ u2

και

γ = σ u2 / σ 2

. Η τιμή του γ οριοθετείται μεταξύ 0 και 1. Η εκτιμηθείσα τιμή (0,999) είναι πολύ
κοντά στο 1, καταδεικνύοντας ότι η επίδραση της αναποτελεσματικότητας επηρεάζει πολύ
περισσότερο τη συνολική διακύμανση σ από ότι ο στατιστικός θόρυβος, στην εκτίμηση της
περιορισμένης συνάρτησης κέρδους. Ωστόσο, αυτό μπορεί να ελεγχθεί στατιστικά,
χρησιμοποιώντας το στατιστικό τεστ του λόγου πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio, LR). To
LR τεστ πραγματοποιήθηκε προκειμένου να δοκιμαστεί η καταλληλότητα της εξειδίκευσης
που υιοθετήθηκε έναντι άλλων. Οι εναλλακτικές υποθέσεις ήταν οι: 1) γ =0, 2) λ0 = λ1 = 0 , 3)
2

διαφορετικοί ορισμοί του κεφαλαίου και 4) συναρτησιακή μορφή Cobb-Douglas.
Απορρίφθηκαν όλες για 1% επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υιοθέτηση καινοτομιών (τόσο των ενσωματωμένων στο
κεφάλαιο όσο και των καινοτόμων μεταβλητών συντελεστών παραγωγής), καθώς και η αξία
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του κεφαλαίου υψηλής τεχνολογίας ενισχύουν την κερδοφορία της εκμετάλλευσης (βλέπε
Karafillis and Papanagiotou, 2008). Η κατανομή της αποτελεσματικότητας κέρδους για τις έξι
ομάδες καινοτόμησης παρουσιάζεται στον πίνακα 1 και το σχήμα 1. Η μέση
αποτελεσματικότητα κέρδους είναι 61,15% και κυμαίνεται από 1,01 έως 99,98%. Επίσης,
είναι σημαντικά αυξημένη στους πιο καινοτόμους γεωργούς, ενώ οι γεωργοί της ομάδας
καινοτόμησης 6 εμφανίζουν τιμές σημαντικά συγκεντρωμένες κοντά στο άνω όριο.
Παρά το ευρύ φάσμα τιμών, η λοξότητα της ποσοστιαίας κατανομής διαφέρει μεταξύ των
ομάδων καινοτόμησης. Οι ομάδες καινοτόμησης 1 έως 3 κυριαρχούν στις τιμές
αποτελεσματικότητας κέρδους από 0 έως 60, ενώ η ομάδες καινοτόμησης 4 έως 6 επικρατούν
στις τιμές από 60 έως 100 (εικόνα 1). Σχεδόν το 54% των γεωργών της ομάδας καινοτόμησης
5 και το 61% της ομάδας καινοτόμησης 6 επιτυγχάνουν αποτελεσματικότητα κέρδους μεταξύ
90% και 100%. Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης για τη
μέση εκμετάλλευση, αυξάνοντας την τεχνική και κατανεμητική αποτελεσματικότητα
κέρδους. Η προοπτική αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη για τις λιγότερο καινοτόμες ομάδες
γεωργών. Η αύξηση του ακαθάριστου κέρδους μπορεί να φθάσει το 38,85% για τη μέση
εκμετάλλευση, ενώ για τους λιγότερο καινοτόμους γεωργούς, δηλαδή τις ομάδες
καινοτόμησης 3, 2 και 1, η αύξηση μπορεί να φθάσει το 37,26%, 47,36% και 59,59%
αντίστοιχα. Προς το παρόν, το κέρδος αυτό χάνεται εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας.
Η απώλεια κέρδους είναι το μέρος του ακαθάριστου κέρδους που χάνεται λόγω της
αναποτελεσματικότητας και είναι συγκεκριμένο για κάθε εκμετάλλευση, ανάλογα με τις τιμές
που αντιμετωπίζει και το ύψος των οιονεί σταθερών εισροών. Μπορεί να υπολογιστεί για
κάθε ομάδα καινοτόμησης ως το μέγιστο δυνατό κέρδος μείον το πραγματικό κέρδος. Το
μέγιστο κέρδος υπολογίζεται ως το πραγματικό κέρδος προς την εκτιμηθείσα τιμή της
αποτελεσματικότητας κέρδους. Και οι δυο τιμές είναι συγκεκριμένες για την κάθε
εκμετάλλευση. Η μέση απώλεια κέρδους είναι 109,62 € / στρ. (πίνακας 2). Η απώλεια
κέρδους ελαχιστοποιείται στην ομάδα καινοτόμησης 6 (39,77 € / στρ.), αυξάνει στους
λιγότερο καινοτόμους γεωργούς και φτάνει τα 216,52 € / στρ. για την ομάδα καινοτόμησης 1.
Υπολογίζοντας την απώλεια κέρδους, καθίσταται εφικτή η ακριβής ποσοτικοποίηση των
προαναφερθέντων σημαντικών περιθωρίων βελτίωσης (ιδίως για τους λιγότερο καινοτόμους
γεωργούς).
Η καινοτομία έχει στατιστικά σημαντική (σε επίπεδο 1%) θετική συμβολή στη μείωση της
αναποτελεσματικότητας. Οι καινοτομίες, δύνανται να συμβάλλουν στην αύξηση της τεχνικής
αποτελεσματικότητας κέρδους, επιτρέποντας τους γεωργούς να παράγουν την ίδια ποσότητα
με χρήση λιγότερης εργασίας ή / και αναλωσίμων. Επιπλέον, οι καινοτομίες μπορούν να
αυξήσουν την κατανεμητική αποτελεσματικότητα κέρδους, καθιστώντας τους
ελαιοπαραγωγούς ικανούς να παράγουν την ίδια ποσότητα επιλέγοντας καλύτερο συνδυασμό
εισροών, κάποιον με μειωμένο κόστος παραγωγής.
Η ακριβής επίδραση κάθε καινοτομίας εξαρτάται από παράγοντες, όπως το εάν είναι
εξοικονόμησης εργασίας ή αναλωσίμων, το είδος της (μεταβλητή ή οιονεί σταθερή εισροή),
το κόστος αγοράς, η διάρκεια ζωής και το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Έτσι, μια μείωση της
αποτελεσματικότητας κέρδους και συνεπώς αύξηση του ακαθάριστου κέρδους μπορεί να
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επιτευχθεί με υιοθέτηση μιας ή περισσότερων καινοτομιών. Αυτό το ισχυρό έμμεσο
αποτέλεσμα της καινοτομίας στο κέρδος συμπληρώνει το άμεσο αποτέλεσμα της μεταβλητής
καινοτόμησης, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω.
Ας περάσουμε τώρα στη μέτρηση της τεχνολογικής διαφοράς και της διαφοράς της
συνολικής παραγωγικότητας . Ο βαθμός προσαύξησης του κέρδους υπολογίζεται από την
2
4
∂ ln π
= δ1 + δ 2 I + ∑ηi ln wi + ∑θ k ln zk
∂I
i =1
k =1
.

περιορισμένη συνάρτηση κέρδους ως εξής:
Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Ο μέσος βαθμός προσαύξησης του κέρδους μεταξύ
διαδοχικών ομάδων είναι 8,46%. Δηλαδή, οι γεωργοί μιας ορισμένης ομάδας καινοτόμησης
είναι σε θέση να παράγουν την ίδια ποσότητα προϊόντος με αυτούς της προηγούμενης
ομάδας, επιτυγχάνοντας μειωμένο κόστος 8,46% κατά μέσο όρο. Ο βαθμός προσαύξησης
κέρδους είναι σημαντικά αυξημένος στις ομάδες μέσης καινοτόμησης (ομάδες 3 και 4),
γεγονός που υποδηλώνει ότι οι λιγότερο καινοτόμοι γεωργοί (ομάδα 1 ή 2) μπορούν να
επιτύχουν ουσιαστική αύξηση του ακαθάριστου κέρδους τους, υιοθετώντας μερικές επιπλέον
καινοτομίες.
Πίνακας 1. Κατανομή συχνοτήτων της αποτελεσματικότητας για το σύνολο των
εκμεταλλεύσεων

* O.K. = Ομάδα καινοτόμησης, F. = Συχνότητα στο δείγμα, Π. = Ποσοστό εντός της ομάδας καινοτόμησης, Α.Π. = Αθροιστικό
ποσοστό εντός της ομάδας καινοτόμησης
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Αποτελεσματικότητα κέρδους
Ποσοστιαία κατανομή συχνοτήτων της αποτελεσματικότητας κέρδους εντός μιας
ομάδας καινοτόμησης
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Σχήμα 1. Ιστόγραμμα των τιμών αποτελεσματικότητας κέρδους για
τις 6 ομάδες καινοτόμησης
ου
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Πίνακας 2. Απώλεια κέρδους στις διάφορες ομάδες καινοτόμησης
λόγω αναποτελεσματικότητας
Ομάδα
καινοτόμησης
1
2
3
4
5
6
Σύνολο

Μέσο
πραγματικό
κέρδος (€ / στρ.)
90,81
106,63
122,32
129,18
140,65
204,68
128,09

Μέση
αποτελεσματικότητα
κέρδους
40,41
52,64
62,74
62,57
74,65
83,43
61,15

Μέση απώλεια
κέρδους (€/στρ.)
216,52
134,79
85,31
84,73
63,02
39,77
109,62

Όλες οι ομάδες καινοτόμησης υποχρησιμοποιούν το κεφάλαιο υψηλής τεχνολογίας και
αυτό γίνεται πιο έντονο στους καινοτόμους γεωργούς (βλ. πίνακα 3). Πιο αναλυτικά, οι
ομάδες καινοτόμησης 1 και 2 λίγο μόνο αποκλίνουν από το σημείο άριστης χρήσης του
κεφαλαίου υψηλής τεχνολογίας. Το επίπεδο του κεφαλαίου υψηλής τεχνολογίας αντιστοιχεί
σχεδόν πλήρως στο επίπεδο των άλλων συντελεστών παραγωγής. Οι ομάδες καινοτόμησης 3
και 5 υποχρησιμοποιούν λίγο περισσότερο το κεφάλαιο υψηλής τεχνολογίας, ενώ το επίπεδο
χρήσης αυτού αποκλίνει από το άριστο σημείο στις ομάδες καινοτόμησης 4 και 6. Ωστόσο,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση καινοτομιών και ότι η αξία του κεφαλαίου υψηλής
τεχνολογίας ενισχύουν τη κερδοφορία, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι δεν είναι η
υιοθέτηση καινοτομιών από μόνη της που συμβάλλει σε αυτή την απόκλιση από το άριστο
σημείο παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά το γεγονός ότι η υιοθέτηση αυτή δεν ακολουθείται
από εντατικοποίηση του κλάδου βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας. Άρα, καθώς: 1) το επίπεδο
του κεφαλαίου υψηλής τεχνολογίας και το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης αυξάνονται στους
πιο καινοτόμους γεωργούς και 2) παρατηρείται θετική επίδραση του κεφαλαίου υψηλής
τεχνολογίας στο κανονικοποιημένο κέρδος, η εντατικοποίηση θα πρέπει να αναφέρεται στην
ποσότητα της εργασίας και των αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται. Οι εκμεταλλεύσεις των
ομάδων καινοτόμησης 5 και 6 είναι πιο εντατικοποιημένες ως προς τη χρήση του εδάφους
και αυτό φαίνεται από το μειωμένο βαθμό υποχρησιμοποίησης του εδάφους (πίνακας 3). Η
υποχρησιμοποίηση των οιονεί σταθερών εισροών είναι γεγονός για το κεφάλαιο μη υψηλής
τεχνολογίας και για το φυτικό κεφάλαιο.
Στον πίνακα 4 βρίσκεται η διαφορά (ανά δύο) της συνολικής παραγωγικότητας μεταξύ
των έξι ομάδων καινοτόμησης και τα συστατικά στοιχεία της διαφοράς αυτής. Το σχήμα 2
απεικονίζει έναν αθροιστικό δείκτη της διαφοράς της συνολικής παραγωγικότητας σε σχέση
με την πρώτη ομάδα καινοτόμησης. Η συνολική παραγωγικότητα είναι αυξημένη στις πιο
καινοτόμες ομάδες, εκτός από την ομάδα 2 που παρουσιάζει τη χαμηλότερη τιμή συνολικής
παραγωγικότητας. Η μέση τιμή της διαφοράς της συνολικής παραγωγικότητας είναι 2,438%.
Η τεχνολογική διαφορά έχει πάντα μια θετική συμβολή στη διαφορά της συνολικής παραγωγικότητας. Η αυξημένη συνολική παραγωγικότητα για τις ομάδες 3 και 4 οφείλεται στη
συμβολή της τεχνολογικής διαφοράς, ενώ η επίδραση της προσαρμογής στην καινοτομικότητα έχει αρνητική επίδραση στο δείκτη συνολικής παραγωγικότητας. Στην ομάδα καινοτόμη-
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σης 2, η μικρή συμβολή της τεχνολογικής διαφοράς, σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή της
επίδρασης προσαρμογής, συντελούν σε αρνητικό βαθμό συνολικής παραγωγικότητας.
Συνεπώς, η υιοθέτηση καινοτομιών από τις ομάδες 2-4 λαμβάνει χώρα χωρίς την καλύτερη
δυνατή προσαρμογή των τεσσάρων τύπων κεφαλαίου στο καινοτόμο «προφίλ» της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας. Οι καινοτόμοι γεωργοί ίσως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη πλήρη
ενσωμάτωση των καινοτομιών στην ιδιαίτερη δομή της εκμετάλλευσης τους, αξιοποιώντας
πλήρως το συνδυασμό: χρησιμοποιούμενες καινοτομίες - οιονεί σταθερές εισροές που
απασχολούνται στην παραγωγική διαδικασία. Η κατάσταση αυτή αντιστρέφεται για τις
ομάδες καινοτόμησης 5 και 6. Οι καινοτόμοι γεωργοί των ομάδων αυτών προσαρμόζουν πολύ
καλύτερα το επίπεδο των οιονεί σταθερών εισροών στις ανάγκες της καινοτόμου
εκμετάλλευσης τους, γεγονός που σε συνδυασμό με τη σταθερή αύξηση του βαθμού
τεχνολογικής διαφοράς, έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά μεγαλύτερη συνολική
παραγωγικότητα. Ως εκ τούτου, όταν οι καινοτομίες εντάσσονται στην ιδιαίτερη, για κάθε
εκμετάλλευση, δομή του κλάδου βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας και η χρήση των οιονεί
σταθερών εισροών έχει προσαρμοστεί στο καινοτόμο προφίλ της εκμετάλλευσης, η συνολική
παραγωγικότητα είναι αυξημένη.
Πίνακας 3. Βαθμός προσαύξησης κέρδους και παραγωγική δυναμικότητα ανά
ομάδα καινοτόμησης
Ομάδα
καινοτόμησης

Βαθμός
προσαύξησης
κέρδους (%)

1
2
3
4
5
6
Σύνολο

5,28
15,45
11,92
0,33
9,33
8,46

Κεφάλαιο
υψηλής
τεχνολογίας
0,022
0,020
0,046
0,138
0,049
0,138
0,069

Παραγωγική δυναμικότητα
Κεφάλαιο μη
υψηλής
Έδαφος Φυτικό κεφάλαιο
τεχνολογίας
0,087
0,173
0,215
0,149
0,176
0,236
0,153
0,207
0,188
0,107
0,168
0,252
0,256
0,042
0,421
0,194
0,059
0,441
0,158
0,138
0,292

Πίνακας 4. Επιμερισμός της διαφοράς της συνολικής
παραγωγικότητας (%)
Ομάδα
καινοτόμησης
2
3
4
5
6
Μ.Όρος
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Τεχνολογική
διαφορά

Προσαρμογή
στην
καινοτομικότητα

Διαφορά
συνολικής
παραγωγικότητας

0,243
3,881
4,520
0,302
10,656
3,921

-4,707
4,486
-2,390
9,291
-1,902
0,956

-2,232
4,184
1,065
4,797
4,377
2,438
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Σχήμα 2. Αθροιστικός δείκτης της διαφοράς της συνολικής παραγωγικότητας και των
συστατικών της μεταξύ των βραδυπορούντων (1η ομάδα) και κάθε μιας εκ των υπολοίπων
ομάδων καινοτόμησης

Συμπεράσματα – προτάσεις πολιτικής
Σε αυτό το άρθρο εισάγεται μια νέα μεθοδολογία στη μέτρηση της διαφοράς της
συνολικής παραγωγικότητας μεταξύ ομάδων διαφορετικού βαθμού υιοθέτησης της νέας
τεχνολογίας και τον επιμερισμό της διαφοράς αυτής στα επιμέρους συστατικά της.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υιοθέτηση των καινοτομιών (τόσο των ενσωματωμένων
στο κεφάλαιο, όσο και των καινοτόμων μεταβλητών εισροών), καθώς και η αξία του
κεφαλαίου υψηλής τεχνολογίας κεφαλαίου ενισχύουν τη κερδοφορία των εκμεταλλεύσεων
βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας. Επιπλέον, η μέση αποτελεσματικότητα κέρδους είναι 61,15%,
σημαντικά αυξημένη στους πιο καινοτόμους γεωργούς, με την καινοτομία να συμβάλλει
θετικά στη μείωση της αναποτελεσματικότητας. Τα αποτελέσματα αυτά συμβάλλουν στην
ελάχιστη απώλεια κέρδους για τους πλέον καινοτόμους γεωργούς. Αντίθετα, η απώλεια
κέρδους αυξάνεται σταδιακά στους λιγότερο καινοτόμους γεωργούς. Συνεπώς, λαμβάνοντας
υπόψη και την κατανομή των γεωργών στις ομάδες καινοτόμησης, μπορούμε να πούμε ότι
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης για τη μέση εκμετάλλευση. Οι υπηρεσίες γεωργικών
εφαρμογών μπορούν να βοηθήσουν στη διάδοση των γεωργικών καινοτομιών και να
ενισχύσουν τους σημαντικότερους παράγοντες που συνιστούν τον καινοτόμο γεωργό.
Ο βαθμός προσαύξησης του κέρδους είναι σημαντικά αυξημένος στους γεωργούς των
ενδιάμεσων ομάδων καινοτόμησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι λιγότερο καινοτόμοι
γεωργοί μπορούν να επιτύχουν σημαντική αύξηση των κερδών τους υιοθετώντας ορισμένες
επιπλέον καινοτομίες. Ωστόσο, όλες οι ομάδες καινοτόμησης υποχρησιμοποιούν το κεφάλαιο
υψηλής τεχνολογίας, κάτι που γίνεται πιο έντονο στους καινοτόμους γεωργούς. Αυτό
οφείλεται στην απλή υιοθέτηση καινοτομιών, χωρίς εντατικοποίηση του κλάδου βιολογικής
ελαιοκαλλιέργειας, όσον αφορά την ποσότητα της εργασίας και των αναλωσίμων που
χρησιμοποιούνται. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση καινοτομιών πρέπει να αφορά αυτές του
μεταβλητού κεφαλαίου και όχι του κεφαλαίου υψηλής τεχνολογίας, εάν η καινοτόμος
συμπεριφορά δεν συνοδεύεται από αύξηση της χρησιμοποιούμενης εργασίας και
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αναλωσίμων. Στο σημείο αυτό, ένα ερώτημα που τίθεται είναι το επίπεδο της
εντατικοποίησης εργασίας και αναλωσίμων που επιτρέπει η καλλιεργητική πρακτική της
βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης προς την κατεύθυνση της
εντατικοποίησης της εργασίας και αναλωσίμων, ή η υιοθέτηση καινοτομιών θα πρέπει να
είναι προσανατολισμένη προς τις καινοτόμες εισροές του μεταβλητού κεφαλαίου; Επιπλέον,
το κανονιστικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία πιθανόν να είναι υπερβολικά περιοριστικό,
προσανατολίζοντας τους γεωργούς προς επενδύσεις σε κεφάλαιο υψηλής τεχνολογίας, καθώς
δεν έχουν εναλλακτική επιλογή για εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης τους. Περαιτέρω
έρευνα σχετικά με την επίδραση κάθε συγκεκριμένης καινοτομίας στην κερδοφορία και τη
παραγωγικότητα θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Η
επίδραση του κανονιστικού πλαισίου της πολιτικής της Ε.Ε. για τη βιολογική γεωργία στη
διαμόρφωση διαφορετικών καινοτόμων προφίλ είναι ακόμα ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας.
Τέλος, η συνολική παραγωγικότητα είναι αυξημένη στις πιο καινοτόμες ομάδες. Η μέση
διαφορά της συνολικής παραγωγικότητας είναι 2,438%. Η συμβολή της τεχνολογικής
διαφοράς είναι πάντα θετική. Οι γεωργοί ενδιάμεσων ομάδων καινοτόμησης αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην προσαρμογή των καινοτομιών στο άριστο επίπεδο των οιονεί σταθερών
εισροών, ενώ οι καινοτόμοι γεωργοί έχουν καλύτερες επιδόσεις σε αυτό το τομέα όπως και
στο βαθμό συνολικής παραγωγικότητας. Συνεπώς συμπεραίνουμε ότι η προσαρμογή του
επιπέδου των οιονεί σταθερών εισροών στο καινοτόμο «προφίλ» της βιολογικής
ελαιοκαλλιέργειας συμβάλλει στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας. Έτσι, το έργο
της υπηρεσίας γεωργικών εφαρμογών πρέπει να έχει και άλλους στόχους, εκτός από την
ενίσχυση των σημαντικότερων παραγόντων υιοθέτησης καινοτομιών από τους γεωργούς. Οι
γεωργοί θα πρέπει να διδαχθούν πως να εντάσσουν τις υιοθετούμενες καινοτομίες στην
εκμετάλλευσή τους, λαμβάνοντας το μέγιστο δυνατό όφελος από αυτές, προσαρμόζοντάς τα
επίπεδα των άλλων συντελεστών παραγωγής στο καινοτόμο προφίλ της εκμετάλλευσής τους.
Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό έργο, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί μέσω της
κινητοποίησης γεωπόνων, οικονομολόγων, μηχανικών κ.λπ.

Βιβλιογραφία
Ali F., Parikh A. and M.K. Shah (1994). “Measurement of Profit Efficiency Using
Behavioural and Stochastic Frontier Approaches”, Applied Economics, Vol. 26, No 2, pp.
181-88.
Ali M. and J.C. Flinn (1989). “Profit Efficiency Among Basmati Rice Producers in Pakistan
Punjab”, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 71, pp. 303-10.
Antle J.M. and S.M. Capalbo (1988). “An Introduction to Recent Developments in Production
Theory and Productivity Measurement”, in: Capalbo S.M. and J.M. Antle, Agricultural
Productivity: Measurement and Explanation, Washington DC, Resources for the Future.
Baltagi B.H. and J.M. Griffin (1988). “A General Index of Technical Change”, Journal of
Political Economy, Vol. 96, pp. 20-41.

194

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Η Καινοτομία στις Ελληνικές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Berndt E.R. (1980). “Comment in New Developments in Productivity Measurement and
Analysis”. In: Kendrick J.W. and B.N. Vaccara (eds.), NBER Studies in Income and
Wealth Vol. 44, Chicago, University of Chicago Press.
Chambers R.G. (1988). “Applied Production Analysis: A Dual Approach”, Cambridge,
Cambridge University Press.
Coelli T.J. (1996). “A guide to FRONTIER version 4.1: a computer program for stochastic
frontier production and cost function estimation”. CEPA working paper 96/07, Armidale.
Crépon B., Duguet E. and J. Mairesse (1998). “Research, Innovation, and Productivity: An
Econometric Analysis at the Firm Level”, NBER Working Paper, 6696.
Feder G., Just R.E. and D. Zilberman (1985). “Adoption of Agricultural Innovations in
Developing Countries: a Survey”. Economic Development and Cultural Change, Vol. 33,
pp. 254-297.
Fox K.J. (1996). “Specification of Functional Form and the Estimation of Technical Progress”.
Applied Economics, Vol. 28, pp. 947- 956.
Karafillis C. and Ε. Papanagiotou (2008). “The contribution of Innovations in Total Factor
Productivity of Organic Olive Enterprises”. The XII Congress of the European Association
of Agricultural Economists (EAAE) proceedings, 26th – 29th August 2008, Gent
(Belgium).
Karagiannis G. and G.J. Mergos (2000). “Total Factor Productivity Growth and Technical
Change in a Profit Function Framework”. Journal of Productivity Analysis, Vol. 14, pp.
31-51.
Kmenta J. (1990). “Elements of Econometrics”, 2nd ed., New York, Macmillan Publishing
Company.
Kumbhakar S.C. (2004). “Productivity And Efficiency Measurement Using Parametric
Econometric Methods”. International Tor Vergata Conference on Banking and Finance:
Transparency, Governance and Markets, Proceedings, Rome, Italy, 2004.
Levy V. (1981). “Total Factor Productivity, Non-Neutral Technical Change and Economic
Growth: A Parametric Study of a Developing Economy”, Journal of Development
Economics, Vol. 8, pp.93-109.
Rogers E.M. (2003). “Diffusion of innovations”, 5th ed., New York, Free Press.

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

195

Εκτίμηση στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής

Εκτίμηση στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής
για την ανάλυση της παραγωγικότητας προβατοτροφικών
εκμεταλλεύσεων
Κ. Μέλφου1, Α. Θεοχαρόπουλος2 και Ε. Παπαναγιώτου2
Περίληψη
Ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας ενός κλάδου εκφράζει τον ρυθμό μεταβολής του παραγόμενου προϊόντος ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση ενός
δεδομένου επιπέδου παραγωγικών εισροών. Ο ρυθμός μεταβολής του προϊόντος εξαρτάται
από τις τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στις εκμεταλλεύσεις να
παράγουν περισσότερο με τις συγκεκριμένες εισροές, από την ποσότητα και την ποιότητα
των συντελεστών παραγωγής και από την αποτελεσματικότητα στην παραγωγική διαδικασία.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μέτρηση του ρυθμού μεταβολής της συνολικής
παραγωγικότητας των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και η διερεύνηση της
σχετικής επίδρασης που έχει η τεχνολογική πρόοδος, οι οικονομίες κλίμακας καθώς και η
μεταβολή της τεχνικής αποτελεσματικότητας στο ρυθμό μεταβολής της παραγωγικότητας. Η
μεθοδολογική προσέγγιση στηρίζεται στην οικονομετρική εκτίμηση μιας στοχαστικής εν
δυνάμει συνάρτησης παραγωγής (stochastic frontier production function) με τη χρησιμοποίηση εκτιμητών μέγιστης πιθανοφάνειας. Η έρευνα βασίζεται στα τεχνικοοικονομικά στοιχεία
ενός δείγματος προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων ενταγμένων στο Δίκτυο Λογιστικής
Γεωργικής Πληροφόρησης (FADN) για την περίοδο 1997-2002. Τα αποτελέσματα που
προέρχονται από την συνδυασμένη διαστρωματική και διαχρονική ανάλυση (panel data
analysis) βοηθούν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την εξέλιξη της παραγωγικότητας σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους πρωτογενούς παραγωγής της χώρας.
Λέξεις-κλειδιά: παραγωγικότητα, τεχνολογική πρόοδος, αποτελεσματικότητα, προβατοτροφία, στοχαστική εν δυνάμει συνάρτηση παραγωγής.

Abstract
The total factor productivity growth of a sector reflects the growth in aggregate output that
can be obtained from given levels of aggregate inputs. The rate of output growth depends on
technological innovations, which permit firms to produce more for given inputs, on the
quantity and quality of production factors and on productive efficiency. Any deviations in
TFP measurement over time or across firms in a panel setting may be attributed to differences
in the state of technology, the scale of production or technical efficiency. The objective of this
paper is to measure total factor productivity growth in a panel of farms in Greece and to
assess the relative contribution of technical change and technical efficiency change in
1
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observed productivity growth. A stochastic frontier production function approach is adopted
and maximum likelihood is used to estimate the parameters. The data used for the
econometric estimation are obtained from the Greek Farm Accounting Data Network (FADN)
for the period 1997 – 2002. The research results from panel data analysis offer useful insights
into the development of productivity growth in one of the most important agricultural sectors
of the country.
Key-words: productivity growth, technical change, efficiency, sheep farming, stochastic
frontier production function

Εισαγωγή
Σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής παραγωγικότητας ενός γεωργικού
κλάδου είναι η αποτελεσματικότητα με την οποία οι επιχειρήσεις μετασχηματίζουν τους
διαθέσιμους συντελεστές παραγωγής σε τελικό προϊόν, οι οικονομίες κλίμακας τις οποίες
μπορούν να επιτύχουν κατά την παραγωγική διαδικασία και η επιτυχής υιοθέτηση των τεχνολογικών καινοτομιών. Η ανάλυση των μεταβολών της παραγωγικότητας στους επιμέρους
προσδιοριστικούς παράγοντες επιτρέπει τον εντοπισμό και την απεικόνιση συγκεκριμένων
υστερήσεων ή τυχόν προβλημάτων στον κλάδο και διευκολύνει την εξεύρεση κατάλληλων
μέτρων πολιτικής.
Η μεταβολή της παραγωγικότητας μπορεί να αποδοθεί στην τεχνική αποτελεσματικότητα
η οποία μετρά την ικανότητα των εκμεταλλεύσεων να παράγουν το μέγιστο δυνατόν προϊόν
από τις διαθέσιμες εισροές. Αν μια γεωργική εκμετάλλευση είναι αναποτελεσματική τότε
είναι πιθανόν η παρατηρούμενη μεταβολή στη συνολική παραγωγικότητα να προκύπτει από
τη μεταβολή της τεχνικής αποτελεσματικότητας, ή από τη μεταβολή της εφαρμοζόμενης
τεχνολογίας παραγωγής ή από τη μεταβολή της αποτελεσματικότητας κλίμακας, είτε από την
ταυτόχρονη μεταβολή όλων των παραγόντων (Kumbhakar et al., 1999, Coelli et al., 2005).
Η ανάλυση στοχαστικού ορίου παραγωγής έχει χρησιμοποιηθεί στον αγροτικό τομέα, είτε
για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων ενός κλάδου, είτε για την
εκτίμηση της επίδρασης που έχει η μεταβολή της αποτελεσματικότητας στην παραγωγικότητα (Kumbhakar and Lovell, 2000). Οι Karagiannis and Tzouvelekas (2005) εφάρμοσαν
ένα ετεροσκεδαστικό υπόδειγμα στοχαστικού ορίου παραγωγής για να αναλύσουν το ρυθμό
μεταβολής του παραγόμενου προϊόντος της Ελληνικής προβατοτροφίας κατά το διάστημα
1989–1992, και χρησιμοποίησαν τη συνδυασμένη ανάλυση διαστρωματικών και διαχρονικών
δεδομένων. Η μεταβολή του προϊόντος αποδίδεται στη μεταβολή του επιπέδου χρήσης των
εισροών και στη μεταβολή της συνολικής παραγωγικότητας, η οποία αναλύεται στις συνιστώσες της, δηλαδή τεχνική αποτελεσματικότητα, τεχνολογική πρόοδο και αποτελεσματικότητα κλίμακας. Διαπίστωσαν ότι η μεταβολή της τεχνικής αποτελεσματικότητας είναι ο
κύριος παράγοντας που διαμορφώνει το ρυθμό μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας
του συγκεκριμένου κλάδου. Οι Giannakas et al. (2001) με ανάλογη μεθοδολογία διερεύνησαν
τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων σιτηρών
στον Καναδά και εξέτασαν τη συνεισφορά των μεταβολών της τεχνολογίας και της τεχνικής
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αποτελεσματικότητας, αλλά όχι των οικονομιών κλίμακας, στο ρυθμό μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας. Αντιστοίχως, οι Rae et al. (2006), υπολογίζουν τη συνολική παραγωγικότητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων διαφόρων παραγωγικών κατευθύνσεων στην Κίνα
και την αναλύουν σε δύο συνιστώσες: τεχνική αποτελεσματικότητα και τεχνολογική πρόοδο,
όπως και οι Dhehibi et al. (2007) στην Τυνησία για ελαιοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις.
Οι Newman and Matthews (2007) υπολογίζουν έναν Malmquist γενικευμένο δείκτη
παραγωγικότητας της προβατοτροφίας και άλλων κτηνοτροφικών κλάδων της Ιρλανδίας, έχοντας εκτιμήσει αρχικά μια συνάρτηση απόστασης ως προς τις εκροές (output distance
function). Μια ενδιαφέρουσα σύγκριση των διαφόρων καθιερωμένων υποδειγμάτων στοχαστικού ορίου παραγωγής για συνδυασμένα διαστρωματικά και διαχρονικά δεδομένα με πιο
πρόσφατα υποδείγματα τα οποία αντιμετωπίζουν το ζήτημα της μη παρατηρούμενης
ετερογένειας (Greene, 2008) παρουσιάζεται στους Carroll et al. (2007).
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μετρηθεί ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής
παραγωγικότητας των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα την περίοδο 19972002 με τη χρήση της στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής και να εκτιμηθεί η
επιμέρους συνεισφορά της τεχνικής αποτελεσματικότητας, της αποτελεσματικότητας
κλίμακας και της τεχνολογικής προόδου στη διαμόρφωση του ρυθμού μεταβολής της
συνολικής παραγωγικότητας. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη μελέτη με την συγκεκριμένη
μεθοδολογική προσέγγιση για τον κλάδο της προβατοτροφίας στην χώρα, και επιπλέον, σε
αντίθεση με προηγούμενες έρευνες στον κλάδο, στην παρούσα εργασία τα συνδυασμένα
διαστρωματικά και διαχρονικά δεδομένα προέρχονται από πλήρες δείγμα που συμπεριλαμβάνει όλες τις παρατηρήσεις (balanced panel).

Θεωρητικό πλαίσιο
Το υπόδειγμα της στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής προτάθηκε περίπου
ταυτόχρονα από τους Aigner, Lovell and Schmidt (1977) και Meeusen and van den Broeck
(1977) και επεκτάθηκε για συνδυασμένα διαστρωματικά και διαχρονικά δεδομένα από τους
Pitt and Lee (1981). Η συνάρτηση αυτή χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός σύνθετου
διαταρακτικού όρου, ο οποίος περιλαμβάνει και ένα μέρος που αντιπροσωπεύει την απόκλιση
του παραγόμενου από κάθε εκμετάλλευση προϊόντος από το στοχαστικό όριο παραγωγής,
εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας (Battese and Coelli, 1995, Coelli et al., 2005,
Kumbhakar, 2000). Η γενική μορφή της συνάρτησης είναι η ακόλουθη:
LnQit = X΄nitβ+vit-uit
Όπου Qit είναι το προϊόν της εκμετάλλευσης i κατά το χρονικό διάστημα t, Χnit είναι η n
εισροή της εκμετάλλευσης i κατά το διάστημα t και β είναι το διάνυσμα των εκτιμούμενων
παραμέτρων. Ο πρώτος όρος του σφάλματος vit είναι ένας συμμετρικός διαταρακτικός όρος
με κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση {i.i.d με N(0,σ2ν) κατανομή}
ο οποίος εξαρτάται από τυχαίους παράγοντες, από τυχόν εσφαλμένη εξειδίκευση του
υποδείγματος κλπ. Ο δεύτερος όρος του σφάλματος uit είναι μη συμμετρικός πάντοτε θετικός
διαταρακτικός όρος ο οποίος σχετίζεται με το επίπεδο τεχνικής αποτελεσματικότητας της

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

199

Εκτίμηση στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής

κάθε εκμετάλλευσης και εκφράζει την απόκλιση του πραγματικού από το δυνητικό προϊόν.
Οι εκτιμημένες παράμετροι του οικονομετρικού υποδείγματος χρησιμοποιούνται για την
κατάρτιση ενός γενικευμένου δείκτη παραγωγικότητας ο οποίος αναλύει τη μεταβολή της
παραγωγικότητας στις συνιστώσες της που είναι, η μεταβολή της τεχνικής αποτελεσματικότητας, η τεχνολογική πρόοδος και η μεταβολή της αποτελεσματικότητας κλίμακας. Ο
δείκτης αυτός σχηματίζεται σύμφωνα με την προσέγγιση των Coelli et al. (2005) και
χρησιμοποιείται επίσης από τους Carroll et al. (2007). Η μεταβολή της συνολικής
παραγωγικότητας από το έτος s στο έτος t προκύπτει ως το γινόμενο των μεταβολών της
τεχνικής αποτελεσματικότητας, της τεχνολογικής προόδου και της αποτελεσματικότητας
κλίμακας.
Ένα μέτρο τεχνικής αποτελεσματικότητας είναι ο λόγος του παραγόμενου προϊόντος ως
προς το αντίστοιχο στοχαστικό εν δυνάμει όριο της παραγωγής το οποίο και παίρνει τιμές
μεταξύ μηδενός και μονάδας.
TEit = E(exp(-uit)|eit) όπου eit = vit-uit
Το μέτρο αυτό δίνει το παραγόμενο προϊόν από την εκμετάλευση i σε σχέση με το προϊόν
το οποίο θα μπορούσε να παραχθεί από μια πλήρως αποτελεσματική επιχείρηση η οποία θα
χρησιμοποιούσε το ίδιο διάνυσμα εισροών. Παρατηρώντας και καταγράφοντας την απόσταση
dto(xit,qit)=TEit και dso(xis,qis)=TEis μπορεί να υπολογισθεί ο δείκτης τεχνικής αποτελεσματικότητας, ο οποίος αποτελεί συνιστώσα του ρυθμού μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας.
Μεταβολή της αποτελεσματικότητας = TEit /TEis
Ο δείκτης της τεχνολογικής προόδου μεταξύ δύο χρονικών περιόδων s και t για την i
γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να υπολογιστεί από τις μερικές παραγώγους της συνάρτησης
παραγωγής ως προς το χρόνο για τις χρονικές περιόδους s και t. Για δύο διαδοχικές περιόδους
s και t, ο δείκτης της τεχνολογικής προόδου προκύπτει ως ο γεωμετρικός μέσος όρος των δύο
αυτών παραγώγων:
∂ ln Yis

+

∂ ln Yit

∂t ]}
TC=exp{1/2[ ∂s
Οι οικονομίες κλίμακας μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα αύξησης της
συνολικής παραγωγικότητας και κατ’επέκταση του παραγόμενου προϊόντος ακόμη και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει τεχνολογική πρόοδος και αύξηση της αποτελεσματικότητας,
παρά μόνο αύξηση του επιπέδου χρήσης των εισροών (Dhehibi et al., 2007). Επομένως, αν οι
εκμεταλλεύσεις δεν λειτουργούν κάτω από σταθερές οικονομίες κλίμακας είναι απαραίτητο
να συμπεριληφθεί και ο παρακάτω όρος ο οποίος εκφράζει την επίδραση της παραγωγικής
κλίμακας στον ρυθμό μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας. Διαφορετικά, οι εκτιμήσεις που θα προκύψουν θα είναι μεροληπτικές. Η αποτελεσματικότητα κλίμακας υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση η οποία και στηρίζεται στον Orea (2002), όπως αναφέρεται
και στους Coelli et al. (2005) και Carroll et al. (2007).
⎧⎪ 1 N
⎫
Sc = exp ⎨
[εnisSFis + εnitSFit ]ln⎛⎜ xnit ⎞⎟⎪⎬
⎪⎩ 2 n =1
⎝ xnis ⎠ ⎪⎭

∑
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N

όπου SFis=(εis-1)/εis,

εis = ∑ εnis
n =1

και

εnis =

∂ ln Qis
∂ ln xnis

Εξειδίκευση του εμπειρικού υποδείγματος
Η εξειδίκευση της στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής στην παρούσα περίπτωση γίνεται με την τρανσλογαριθμική συνάρτηση παραγωγής υποθέτοντας μη-ουδέτερη,
μεροληπτική τεχνολογική μεταβολή. Επομένως, στο υπόδειγμα δεν θεωρείται ότι η τεχνική
αποτελεσματικότητα παραμένει διαχρονικά σταθερή γεγονός που επιτρέπει μεγάλη ευελιξία
σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της τεχνικής αποτελεσματικότητας κάθε εκμετάλλευσης διαχρονικά αλλά και της διακύμανσης της αποτελεσματικότητας μεταξύ των εκμεταλλεύσεων
(Coelli et al., 2005, Greene, 2008). Η συνάρτηση έχει την ακόλουθη μορφή:
N
N
1 N N
1
lnQit = β ο + ∑ β n lnXnit + ∑∑ β njlnXnit lnXnit + ∑ β tn t lnXnit + β t t + β tt t 2 + vit − uit
2 n =1 j=1
2
n =1
n =1
Όπου, Qit είναι η συνολική ακαθάριστη αξία παραγωγής της εκμετάλλευσης i κατά το
διάστημα t εκφρασμένη σε χιλιάδες ευρώ. Χnit είναι ο n-th συντελεστής παραγωγής της
εκμετάλλευσης i κατά το διάστημα t. Συγκεκριμένα: Χ1it είναι η συνολική ανθρώπινη
εργασία εκφρασμένη σε ημέρες απασχόλησης, Χ2it είναι το σύνολο των δαπανών για
ζωοτροφές σε χιλιάδες ευρώ και Χ3it είναι ο συνολικός αριθμός ζώων. Η μεταβλητή t εκφράζει την τεχνολογική μεταβολή και β είναι το διάνυσμα των υπό εκτίμηση παραμέτρων. Το
υπόδειγμα περιλαμβάνει τη μεταβλητή t υψωμένη στο τετράγωνο καθιστώντας δυνατή
κατ’αυτόν τον τρόπο την μη-μονοτονική τεχνολογική αλλαγή. Περιλαμβάνει επίσης, τρεις
μεταβλητές όπου ο χρόνος t αλληλεπιδρά με κάθε εισροή έτσι ώστε να επιτρέπει την μηουδέτερη τεχνολογική αλλαγή προκειμένου να μπορεί να εκφραστεί ενδεχόμενη μεροληψία
της τεχνολογίας.
Τα στοιχεία για την παρούσα μελέτη προέρχονται από το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης (FADN) για την χρονική περίοδο 1997 – 2002. Τα τεχνικοοικονομικά
δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τη μέθοδο της ενστρωματωμένης τυχαίας δειγματοληψίας και
το δείγμα είναι στρωματοποιημένο σύμφωνα με την παραγωγική κατεύθυνση, τις γεωγραφικές περιοχές, το συνολικό αριθμό εκμεταλλεύσεων σε μια περιοχή και το μέγεθος των
εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να αντανακλά καλύτερα τον μέσο όρο της χώρας. Η
παραγωγική κατεύθυνση καθορίζεται με βάση την κύρια πηγή εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων και ως ορόσημο τίθενται τα δύο τρίτα του ακαθάριστου κέρδους. Τουλάχιστον τα δύο
τρίτα του ακαθάριστου κέρδους κάθε προβατοτροφικής εκμετάλλευσης προέρχονται από τα
προϊόντα προβατοτροφίας. Στην εργασία χρησιμοποιούνται τεχνικοοικονομικά δεδομένα από
72 εκμεταλλεύσεις για μια περίοδο 6 ετών δηλαδή 432 συνολικά παρατηρήσεις. Εφαρμόζεται
η συνδυασμένη ανάλυση διαστρωματικών και διαχρονικών δεδομένων (panel data analysis)
σε ένα πλήρες δείγμα με όλες τις παρατηρήσεις (balanced panel). Οι επιδοτήσεις δεν
λαμβάνονται υπόψη στο υπόδειγμα προκειμένου να μετρηθεί το πραγματικό επίπεδο τεχνικής
αποτελεσματικότητας των εκμεταλλεύσεων χωρίς τις παραμορφωτικές επιδράσεις των
επιδοτήσεων. Για τις οικονομετρικές εκτιμήσεις μέγιστης πιθανοφάνειας (maximumΠρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
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likelihood estimation) της τρανσλογαριθμικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής χρησιμοποιείται το οικονομετρικό πρόγραμμα FRONTIER Version 4.1. (Coelli, 1996).

Εμπειρικά αποτελέσματα
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων της στοχαστικής εν
δυνάμει συνάρτησης παραγωγής με τα αντίστοιχα ασυμπτωτικά τυπικά σφάλματα και τις
στατιστικές t. Το πρόσημο των συντελεστών των εκτιμημένων παραμέτρων βn είναι θετικό,
γεγονός που υποδηλώνει θετικά οριακά προϊόντα για τους συντελεστές παραγωγής. Οι
παράμετροι βn είναι μικρότερες της μονάδας και στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο
σημαντικότητας 5%. Επομένως, η τρανσλογαριθμική εν δυνάμει συνάρτηση παραγωγής
ικανοποιεί όλες τις συνθήκες κανονικότητας στο σημείο προσέγγισης της τεχνολογίας
παραγωγής. Η εκτιμημένη τιμή της παραμέτρου του χρόνου είναι βt = 0,026 το οποίο
σημαίνει μέση τεχνολογική μεταβολή της τάξεως του 2,6% ανά έτος. Η τιμή της παραμέτρου
του τετραγώνου του χρόνου είναι βtt= -0,011 και υποδηλώνει ότι ο ρυθμός αύξησης της
τεχνολογικής προόδου μειώνεται διαχρονικά. Οι εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων που
δείχνουν την αλληλεπίδραση του χρόνου με τις μεταβλητές εργασία, ζωοτροφές και ζωικό
κεφάλαιο (β1t, β2t, β3t) είναι: θετικές για την εργασία και το ζωικό κεφάλαιο, που σημαίνει
ότι η τεχνολογική πρόοδος οδήγησε σε εξοικονόμηση των δύο αυτών συντελεστών και
αρνητική για τις ζωοτροφές που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εντάθηκε η χρήση τους στον
κλάδο το εξεταζόμενο διάστημα.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ορισμένοι έλεγχοι υποθέσεων των εκτιμημένων
παραμέτρων του υποδείγματος. Ο έλεγχος των υποθέσεων γίνεται με τη βοήθεια του λόγου
των πιθανοφανειών (Likelihood Ratio Test), ο οποίος δίνεται από τη σχέση: LR = −2[ln
L(H0) − ln L(H1) , όπου L(H0) είναι η τιμή της συνάρτησης πιθανοφάνειας κάτω από τη
μηδενική υπόθεση και L(H1) η τιμή της κάτω από την εναλλακτική υπόθεση. Ο έλεγχος
αυτός ακολουθεί μια μικτή κατανομή χ2 με κριτικές τιμές που δίνονται από τους Kodde and
Palm (1986). Η εκτιμημένη παράμετρος γ=0,82 όπου γ=σ2u/σ2v, είναι στατιστικά σημαντική
σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, όπως προκύπτει από τον έλεγχο του λόγου των πιθανοφανειών γεγονός που υποδηλώνει ότι οι διαφορές της τεχνικής αποτελεσματικότητας σε επίπεδο
εκμετάλλευσης μπορούν να εξηγήσουν ένα μέρος της διακύμανσης του παραγόμενου προϊόντος (πίνακας 1). Όσο η τιμή της παραμέτρου γ πλησιάζει στη μονάδα, τόσο πιο σημαντικές
τείνουν να είναι οι επιδράσεις της τεχνικής αποτελεσματικότητας στην στοχαστική εν
δυνάμει συνάρτηση παραγωγής. Η υπόθεση ότι οι εκμεταλλεύσεις είναι πλήρως
αποτελεσματικές, δηλαδή γ = 0 απορρίπτεται με βάση το λόγο των πιθανοφανειών LR= 33,07
σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Επίσης, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση ότι η συνάρτηση
Cobb-Douglas θα μπορούσε να αποτελέσει πιο αντιπροσωπευτική εξειδίκευση της συνάρτησης παραγωγής (βnj=βnt=0) με την τιμή της στατιστικής LR= 62,82 σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
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Πίνακας 1. Εκτιμήσεις των παραμέτρων της στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής
των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Ο πίνακας 2 καταγράφει την κατανομή συχνότητας της τεχνικής αποτελεσματικότητας
των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την χρονική περίοδο 1997-2002. Ο μέσος όρος
της τεχνικής αποτελεσματικότητας για την περίοδο αυτή υπολογίστηκε σε 0,768, το οποίο
σημαίνει ότι το παραγόμενο προϊόν του κλάδου θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 23% χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία και τις ίδιες ποσότητες των συντελεστών παραγωγής αποκλειστικά μόνο με την εξάλειψη της τεχνικής αναποτελεσματικότητας. Επίσης, κατά τη διάρκεια
της εξεταζόμενης περιόδου δεν μεταβλήθηκε σημαντικά η μέση τεχνική αποτελεσματικότητα
των εκμεταλλεύσεων, συνεπώς διαχρονικά δεν υπάρχει αισθητή βελτίωση στα επίπεδα
αποτελεσματικότητας του κλάδου. Η πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων (77%) πέτυχε τεχνική
αποτελεσματικότητα μεταξύ 70-100%.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι εκτιμημένες τιμές των ελαστικοτήτων παραγωγής για τις
τρεις εισροές που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα. Οι ζωοτροφές και το ζωικό κεφάλαιο
είχαν την μεγαλύτερη συνεισφορά στο παραγόμενο προϊόν του κλάδου με ελαστικότητες
παραγωγής ε2=0,41 και ε3=0,35 αντίστοιχα, ενώ χαμηλότερη είναι η ελαστικότητα της εργασίας, με τιμή ε1=0,24. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με την οικονομική πραγματικότητα του κλάδου καθώς η χρησιμοποιούμενη εργασία είναι κυρίως οικογενειακή. Η ελαστικότητα παραγωγής των ζωοτροφών μειώνεται ελαφρά την περίοδο αυτή, γεγονός που
σημαίνει ότι μειώνεται η σχετική σπανιότητα αυτού του συντελεστή στην προβατοτροφία.
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Πίνακας 2. Κατανομή συχνότητας της τεχνικής αποτελεσματικότητας των προβατοτροφικών
εκμεταλλεύσεων
T.A.

1997
1

<20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
Μέσος όρος
Ελάχιστο
Μέγιστο

1998
0

1999
0

2000
0

2001
0

2002
0

0
0
1

0
1
1

0
0
3

0
0
3

0
1
0

1
1
2

3
9
28
23
7
0,770
0,187
0,943

6
10
25
20
9
0,760
0,370
0,933

2
12
23
28
4
0,768
0,464
0,928

2
11
18
31
7
0,776
0,415
0,947

5
8
27
23
8
0,775
0,319
0,928

5
10
19
26
8
0,760
0,286
0,931

Πίνακας 3. Ελαστικότητες παραγωγής των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Έτος
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Μέσος όρος

Εργασία
0,212
0,210
0,221
0,257
0,262

Ζωοτροφές
0,440
0,419
0,415
0,411
0,402

0,271
0,239

0,390
0,413

Ζωικό κεφάλαιο
0,330
0,339
0,356
0,358
0,364
0,375
0,354

Στο γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των ελαστικοτήτων
παραγωγής των τριών εισροών. Οι ελαστικότητες παραγωγής της εργασίας και του ζωικού
κεφαλαίου αυξάνονται ελαφρά στην διάρκεια της εξαετίας υποδηλώνοντας την αυξανόμενη
σημασία αυτών των συντελεστών στον κλάδο γεγονός που μπορεί να αντανακλά το
αυξανόμενο κόστος χρήσης κεφαλαίου και εργασίας. Το άθροισμα των τριών ελαστικοτήτων
παραγωγής δείχνει οριακά αύξουσες αποδόσεις κλίμακας και υποδεικνύει την ύπαρξη ωφελειών σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, από την αύξηση της παραγωγικής κλίμακας των
προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Το γεγονός αυτό υποδηλώνεται και στην παρατηρηθείσα
τάση για μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις.
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Γράφημα 1. Ελαστικότητες παραγωγής 1997-2002
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Εργασία
Ζωοτροφές
Ζωικό κεφ.

1

2

3

4

5

6

Έτος
Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές της τεχνικής αποτελεσματικότητας (TEC), της τεχνολογικής προόδου (TC), της αποτελεσματικότητας κλίμακας
(SC) και της συνολικής παραγωγικότητας (TFPC) για κάθε εκμετάλλευση και για κάθε
ζεύγος διαδοχικών ετών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ρυθμού μεταβολής της
συνολικής παραγωγικότητας του κλάδου της προβατοτροφίας στα συστατικά του μέρη, για
την περίοδο 1997-2002, παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Η συνολική παραγωγικότητα του
κλάδου αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,7% κατά το διάστημα αυτό. Η βασική κινητήρια
δύναμη για τον ρυθμό αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας είναι η τεχνολογική πρόοδος με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,4%. Ο ρυθμός αύξησης της τεχνολογικής προόδου
παρουσίασε φθίνουσα πορεία την περίοδο αυτή κάτι το οποίο αντανακλάται και στη διαχρονική εξέλιξη της συνολικής παραγωγικότητας.

Πίνακας 4. Ρυθμός μεταβολής τεχνικής αποτελεσματικότητας (TEC), τεχνολογικής προόδου
(TC), αποτελεσματικότητας κλίμακας (SC), συνολικής παραγωγικότητας (TFPC)
Χρονική περίοδος

TEC

TC

SC

1997/1998

-0,928

4,619

-0,503

TFPC
3,188

1998/1999

1,364

3,520

-0,099

4,784

1999/2000

0,982

2,341

-1,230

2,092

2000/2001

-0,325

1,219

-0,298

0,596

2001/2002

-2,626

0,128

0,409

-2,090

1997-2002

-0,307

2,365

-0,344

1,714

Η επίδραση της τεχνικής αποτελεσματικότητας υπήρξε αρνητική και οδήγησε σε μέση
ετήσια μείωση της συνολικής παραγωγικότητας κατά 0,3%. Η επίδραση της τεχνικής
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αποτελεσματικότητας είναι αρκετά στοχαστική και παρόλο που εξηγεί μόνο 18% της
μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας θεωρείται σημαντική επίδραση εξαιτίας των
διακυμάνσεων που προκαλεί στην παραγωγικότητα. Η επίδραση της κλίμακας παραγωγής
στον ρυθμό μεταβολής της παραγωγικότητας είναι αρνητική, μειώνοντας τον κατά 0,3%,
ετησίως (πίνακας 4).

Πίνακας 5. Αθροιστική ποσοστιαία (%) μεταβολή τεχνικής αποτελεσματικότητας (TEC),
τεχνολογικής προόδου (TC), αποτελεσματικότητας κλίμακας (SC) και συνολικής
παραγωγικότητας (TFPC) με εκτίμηση στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής
Έτος
1997
1998
1999
2000
2001
2002

TEC
0,00
-0,93
0,44
1,42
1,09
-1,53

TC
0,00
4,62
8,14
10,48
11,70
11,83

SC
0,00
-0,50
-0,60
-1,83
-2,13
-1,72

TFPC
0,00
3,19
7,97
10,06
10,66
8,57

Γράφημα 2. Αθροιστική ποσοστιαία (%) μεταβολή των TEC, TC, SC και TFPC μέσω
εκτίμησης στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00

1

2

3

4

5

6

-4,00
Έτος
Τεχνική αποτελεσματ.

Τεχνολογική πρόοδος

Κλίμακα

TFP

Από την αθροιστική μεταβολή αυτών των μεγεθών, η οποία δίνεται στον πίνακα 5 και στο
γράφημα 2, συνάγεται ότι η πτώση της παραγωγικότητας που παρουσιάστηκε το 2002
οφείλεται στη σημαντική μείωση της τεχνικής αποτελεσματικότητας στη διάρκεια αυτού του
έτους. Γενικότερα παρατηρείται μια στοχαστική συμπεριφορά στη μεταβλητή της τεχνικής
αποτελεσματικότητας η οποία ενδέχεται να οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Ειδικότερα
το 2002, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί να οδήγησαν σε αύξηση των ασθενειών του
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ζωικού κεφαλαίου, σε μειωμένη πρόσληψη σιτηρεσίου με αρνητικές επομένως επιπτώσεις
στην τεχνική αποτελεσματικότητα και στο παραγόμενο προϊόν. Παράλληλα, η είσοδος του
ευρώ και η αύξηση των τιμών που παρατηρήθηκε, πιθανώς οδήγησε σε χαμηλότερης
ποιότητας και ανεπαρκή σιτηρέσια, με αρνητικές επιπτώσεις στην τεχνική αποτελεσματικότητα και στο παραγόμενο προϊόν. Η αποτελεσματικότητα κλίμακας των προβατοτροφικών
εκμεταλλεύσεων παρουσιάζει δείγματα βελτίωσης μετά το 2000, όπως ήταν μάλλον
αναμενόμενο, δεδομένου ότι λειτουργούν κάτω από αυξανόμενες οικονομίες κλίμακας και
λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ετήσια αύξηση του μεγέθους τους.

Συμπεράσματα
Από την εκτίμηση της στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής προκύπτει ότι
κατά το εξεταζόμενο διάστημα ο μέσος ρυθμός αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας των
εκμεταλλεύσεων είναι 1,7%. Η διαχρονική ανάλυση όμως έδειξε ότι η αύξηση της συνολικής
παραγωγικότητας παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
Η ανάλυση του ρυθμού μεταβολής της παραγωγικότητας στις επιμέρους συνιστώσες της
έδειξε τους λόγους αυτής της πορείας. Συγκεκριμένα, ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας
του ρυθμού αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας είναι η τεχνολογική πρόοδος η οποία
μετατόπισε προς τα έξω το στοχαστικό όριο παραγωγής με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,4% και στην
οποία αποδίδεται η όποια ανάπτυξη του κλάδου. Εντούτοις, η τεχνολογική πρόοδος επέκτεινε
το όριο παραγωγής με φθίνοντα ρυθμό προκαλώντας μείωση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας.
Η θετική επίδραση όμως της τεχνολογικής προόδου στην παραγωγικότητα αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αρνητική επίπτωση της αναποτελεσματικής χρήσης των εισροών και
της κλίμακας παραγωγής με κάθε ένα από αυτούς τους παράγοντες να συμπιέζει τον ρυθμό
αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας κατά περίπου 0,3%, ετησίως. Συνεπώς, αν και η
τεχνολογική πρόοδος υπήρξε η κινητήριος δύναμη για οποιαδήποτε βελτίωση της παραγωγικότητας, οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν φαίνεται να κατόρθωσαν να αντλήσουν
όλα τα οφέλη της νέας τεχνολογίας εξαιτίας της τεχνικής αναποτελεσματικότητας και του
μεγέθους τους.
Η τεχνική αποτελεσματικότητα φαίνεται να παρουσιάζει μία στοχαστική διακύμανση
κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι εκμεταλλεύσεις, κατά μέσο όρο, θα μπορούσαν να
αυξήσουν την ακαθάριστη αξία παραγωγής κατά 23% με δεδομένη τεχνολογία και κλίμακα
παραγωγής και χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο των εισροών τους, αν λειτουργούσαν τεχνικά
πλήρως αποτελεσματικά. Επιπρόσθετα, ανάλογες αυξήσεις της ακαθάριστης αξίας παραγωγής (με δεδομένο και πάλι επίπεδο εισροών και τεχνολογία παραγωγής) θα μπορούσαν να
επιτευχθούν και με αριστοποίηση της κλίμακας λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση της συνάρτησης έδειξε ότι η βελτιστοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω
αύξησης του μεγέθους καθώς οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις λειτουργούν υπό αυξανόμενες
αποδόσεις κλίμακας. Όσον αφορά τους συντελεστές παραγωγής, οι ζωοτροφές έχουν τη
μεγαλύτερη ελαστικότητα παραγωγής (μ.ο.: 0,41) και συνεπώς τη μεγαλύτερη συνεισφορά
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στο παραγόμενο προϊόν, γεγονός που υποδηλώνει την σπουδαιότητα τους για τον υπό μελέτη
κλάδο παραγωγής.
Η εκτίμηση της στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής κατέστησε δυνατή τη
μέτρηση του ρυθμού μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας ενός εκ των πιο
σημαντικών κλάδων πρωτογενούς παραγωγής της χώρας και τον προσδιορισμό των
παραγόντων που προκάλεσαν αυτή την μεταβολή. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της παρούσας
έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων πολιτικής στον
κλάδο της προβατοτροφίας, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγικότητας του κλάδου.
Η εφαρμογή της στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής μπορεί να επεκταθεί και σε
άλλους κλάδους παραγωγής, με στόχο την ανάλυση και σύγκριση της παραγωγικότητας
μεταξύ των κλάδων πρωτογενούς παραγωγής της χώρας.
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Η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου μέσω
εναλλακτικών μορφών πολυδραστηριότητας:
Η περίπτωση του συνεδριακού τουρισμού των Δελφών
Δ. Σδράλη1, Μ. Τουρή2 και Κ. Αποστολόπουλος3
Περίληψη
Σε πολλές περιοχές της υπαίθρου οι αγροτικές δραστηριότητες έχουν πάψει να είναι οι πλέον
σημαντικές της αγροτικής κοινότητας. Έτσι, η αναζήτηση για διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων του αγροτικού νοικοκυριού έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος για
τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες θα αντικαταστήσουν ή θα συμπληρώσουν τις
αγροτικές δραστηριότητες με άλλες πιο οικονομικά προσοδοφόρες. Γι’ αυτό, σκοπός της
παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της στάσης αντιπροσωπευτικού δείγματος 160
κατοίκων της περιοχής των Δελφών απέναντι στο συνεδριακό τουρισμό ως παράγοντα
βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε, για τη
συλλογή πρωτογενών στοιχείων, ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των
αποτελεσμάτων έγινε με τη μεθοδολογία της περιγραφικής στατιστικής και τη λογιστική
παλινδρόμηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα μεγάλο ποσοστό των
ερωτηθέντων θεωρεί το συνεδριακό τουρισμό σημαντική δύναμη ανάπτυξης της περιοχής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πλειοψηφία του δείγματος, ο συνεδριακός τουρισμός έχει
συμβάλει σε ικανοποιητικό βαθμό στην προαγωγή της τοπικής ανάπτυξης και στη βελτίωση
της οικονομικής κατάστασης των κατοίκων, ενώ σε μεγαλύτερο βαθμό έχει συμβάλει στην
προστασία και ανάδειξη του τοπίου, στη διοργάνωση πολιτισμικών εκδηλώσεων και στην
ευρύτερη αναγνώριση της περιοχής ως δημοφιλούς προορισμού. Ωστόσο, θεωρείται ότι η
μορφή αυτή εναλλακτικής πολυδραστηριότητας δεν έχει προσελκύσει επενδύσεις σε
σημαντικό βαθμό και δεν έχει αυξήσει σημαντικά τις θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να μην
έχει καταφέρει να συγκρατήσει επαρκώς τον πληθυσμό στον τόπο διαμονής του. Τέλος, η
τοπική κοινωνία πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του
συνεδριακού τουρισμού μέσω της τουριστικής διαφήμισης και προβολής της περιοχής, την
ενθάρρυνση και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την επαγγελματική επιμόρφωση
των κατοίκων σχετικά με τουριστικά ζητήματα, τη διοργάνωση πολιτισμικών εκδηλώσεων
και τις επενδύσεις για τουριστική ανάπτυξη, συμπληρωματικά προς την αγροτική
δραστηριότητα της περιοχής. Εξάλλου, η περίπτωση των Δελφών αντικατοπτρίζεται και σε
πολλές ακόμη περιοχές του ελληνικού αγροτικού χώρου, οι οποίοι, λόγω ιδιαίτερου
πολιτισμικού ενδιαφέροντος, μπορούν να ανελιχθούν κοινωνικο-οικονομικά ως υποδείγματα
συνδυασμού πολιτισμικής, τουριστικής και αγροτικής δραστηριότητας.
Λέξεις-κλειδιά: Ύπαιθρος, πολυδραστηριότητα, εναλλακτικός τουρισμός, συνεδριακός
τουρισμός, βιώσιμη ανάπτυξη.
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Abstract
In many rural areas, rural activities are not the main and the most important activities of the
countryside. The rural population turns, therefore, to other activities, such as tourist activities,
regarding them as a valuable and important tool for providing income and employment. In
this study the residents’ perceptions of congress and convention tourism were examined in a
case study of a Greek area, Delphi. A questionnaire survey was conducted to collect primary
data for this study. The questionnaire gathered information about major sociodemographic
and economic characteristics of 160 residents in Delphi. Moreover, the study measured the
residents’ perceptions of congress and convention tourism, relating to the fields of economy,
community and culture. The collected data were analysed using descriptive statistics and
binary logistic regression analysis. Results indicated that the majority of the sample considers
congress and convention tourism as an important tool for the development of the area. More
specifically, according to the majority of the sample, congress and convention tourism has
positively contributed to the economic development and the image of the area, the protection
of the environment and the increasing number of local cultural events. However, it was
argued that this type of tourism has not engaged investments and has not generated new
employment opportunities to a great extent, having leaded, therefore, the local population not
to remain to their area of residence. The population’s active participation in the tourist
growth, the interest of local authorities for the promotion of the area as a famous destination,
the preservation and promotion of cultural resources and other alternative types of tourism,
such as agrotourism, religious tourism etc., are some of the practices for supporting congress
and convention tourism on the area. The case study of Delphi is also met to other Greek rural
areas, that, due to their cultural environment, they can be regarded as socioeconomic models
that combine cultural, tourist and rural activities.
Key-words: Countryside, pluriactivity, alternative tourism, congress and convention tourism,
sustainable development.

Πολυδραστηριότητα και τουριστικός τομέας
Η πολυδραστηριότητα (πολυαπασχόληση) στον αγροτικό τομέα καλύπτει ένα σημαντικό
ποσοστό της γεωργικής γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουλούδης, 1999) και είναι σχετικά
υψηλότερη στην οικονομία εκείνων των χωρών όπου η γεωργία κατέχει σημαντική θέση
(Γιδαράκου, 1999), ενώ, σύμφωνα με τους Cavazani και Fuller (1982), παρατηρείται σε όλες
τις περιοχές της υπαίθρου, ανεξάρτητα από τα κοινωνικοοικονομικά τους χαρακτηριστικά και
το επίπεδο ανάπτυξής τους. Ένα αγροτικό νοικοκυριό θεωρείται πολυδραστήριο όταν ένα ή
περισσότερα μέλη του δεν απασχολούνται αποκλειστικά στην αγροτική εκμετάλλευση, αλλά
και σε αμειβόμενη εργασία.
Κύρια επιδίωξη της πολυδραστηριότητας είναι η ενίσχυση του εισοδήματος της οικογένειας της υπαίθρου, αποτελώντας έτσι στρατηγική επιβίωσης (Gasson, 1986), και μέσο
συγκράτησης του γηγενή πληθυσμού στον τόπο καταγωγής του, με αποτέλεσμα τη δημογραφική ενδυνάμωσή του. Η πολυδραστηριότητα προσφέρει, παράλληλα, περισσότερη ευελιξία
από την αποκλειστική απασχόληση στην αγροτική εκμετάλλευση, στηρίζεται σε οικογένειες
αυτόνομες που ελέγχουν τη γη τους, ενώ συμβάλλει στη διατήρηση της περιθωριοποίησης
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των μικρών σε μέγεθος αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς οι πολυδραστήριοι αγρότες είναι
συνήθως άτομα που δεν διαθέτουν μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών. Για τους λόγους αυτούς η
πολυαπασχόληση ενισχύθηκε με αρκετές κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως π.χ. με το πρόγραμμα NOW, την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER κ.λπ. (Γιδαράκου, 1999).
Ακολουθώντας τη μεταβολή του παραγωγικού προτύπου, οι κάτοικοι των περιοχών της
υπαίθρου απασχολούνται μερικώς στον τριτογενή τομέα, και ειδικότερα στον τουριστικό
τομέα. Ο τουριστικός τομέας ενισχύει σημαντικά την πολυδραστηριότητα στην ύπαιθρο και
ειδικότερα την πολυδραστηριότητα των γυναικών.
Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών που προσδίδει η
πολυδραστηριότητα, μπορεί να οδηγήσει στη μεταβολή της ταυτότητας των τοπικών
κοινωνιών της υπαίθρου.
Η εμπλοκή στον τουριστικό τομέα και ειδικότερα η εμπλοκή σε εναλλακτικά και ήπια
τουριστικά προγράμματα (π.χ. αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, πολιτισμικός τουρισμός κ.λπ.)
οδηγεί στην υιοθέτηση στάσεων φιλικών προς το περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην
προστασία και ανάδειξη του φυσικού τοπίου. Εξάλλου, τα νέα αιτήματα του πληθυσμού των
αστικών κέντρων για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαμονή κατά τη διάρκεια
των διακοπών τους σε ένα χώρο διαφορετικό από εκείνο που διαβιώνουν καθημερινά, οδηγεί
στη διαφοροποίηση της αγροτικής γης και στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του
αγροτικού νοικοκυριού. Σύμφωνα με την Gasson (1988), η πολυδραστηριότητα στον αγροτικό τομέα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον από
ό,τι η πλήρης απασχόληση στην αγροτική εκμετάλλευση, καθώς οι μερικής απασχόλησης
αγρότες δεν επιδιώκουν την αποκλειστική αύξηση των περιουσιακών τους στοιχείων που
προέρχονται από την αγροτική εκμετάλλευση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής και οι κάτοικοι της υπαίθρου μετατρέπονται σε φύλακες της φύσης.
Μια τέτοια μορφή εναλλακτικού τουρισμού που μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη
ανάπτυξη της υπαίθρου και να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα μορφή πολυδραστηριότητας
είναι ο συνεδριακός τουρισμός. Σκοπός, επομένως, της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη
των χαρακτηριστικών της περιοχής των Δελφών, μέσα από την οποία θα διαφανούν οι
δυνατότητες ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού στην περιοχή, καθώς και η διερεύνηση
της στάσης αντιπροσωπευτικού δείγματος των κατοίκων της απέναντι στο συνεδριακό τουρισμό και των παραγόντων εκείνων που τους οδηγεί στην ενασχόλησή τους με δραστηριότητες
που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν. Η περιοχή των Δελφών δεν ήταν τυχαία επιλογή
για τη διεξαγωγή της έρευνας. Οι Δελφοί, το κέντρο του κόσμου κατά την αρχαιότητα,
αποτελούν ακόμα και σήμερα το σταυροδρόμι και το σημείο συνάντησης διεθνών συνεδρίων,
εκθέσεων και κάθε είδους πολιτισμικών δραστηριοτήτων.

Εννοιολογική προσέγγιση του συνεδριακού τουρισμού
Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται ένα ολοένα αυξημένο ενδιαφέρον για τον επαγγελματικό τουρισμό, μια μορφή τουρισμού που περιλαμβάνει τα επαγγελματικά ταξίδια, την
κυριότερη μορφή του οποίου αποτελεί ο συνεδριακός τουρισμός (congress and convention
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tourism).
Ο συνεδριακός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής επαγγελματικής
τουριστικής αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς, την ανάπτυξη των πολιτισμικών δεσμών μεταξύ των χωρών και την ευρύτερη οικονομική ενοποίηση,
παρατηρείται αλματώδης ανάπτυξη του θεσμού των συνεδρίων. Περιλαμβάνει κάθε είδους
οργανωμένες εκδηλώσεις, όπως συνέδρια ή συναντήσεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο (τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές), όπου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν,
πέραν της επαγγελματικής, και τουριστική δραστηριότητα. Λόγω της περιορισμένης του
χρονικής διάρκειας -δύο έως τέσσερις ημέρες-, συνήθως συνδυάζεται και με κάποια άλλη
ειδική ή εναλλακτική μορφή τουρισμού (π.χ. τουρισμός υγείας και φυσικής ζωής, αθλητικός
τουρισμός, πολιτισμικός τουρισμός, οικοτουρισμός, θεματικός τουρισμός κ.ά.). Χαρακτηριστικό γνώρισμα των τελευταίων ετών αποτελεί η τάση να διοργανώνονται παράλληλα με τα
συνέδρια και εκθέσεις, που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο του συνεδρίου (εκθεσιακός
τουρισμός). Επίσης, τα τελευταία χρόνια μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και αρκετές δυναμικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν με τις δραστηριότητές τους το λεγόμενο συνεδριακό
τουρισμό εν πλω. Σε αυτό το είδος τουρισμού η πραγματοποίηση των συνεδρίων γίνεται σε
κρουαζιερόπλοια, τα οποία αποτελούν υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, με πλήρως
οργανωμένους επαγγελματικούς και συνεδριακούς χώρους με σύγχρονες εγκαταστάσεις,
επικοινωνιακό εξοπλισμό και οπτικοακουστικά μέσα, και κατάλληλες να φιλοξενήσουν και
να μετακινήσουν μεγάλο αριθμό επιβατών.
Οι τουρίστες που επισκέπτονται μια περιοχή για επαγγελματικούς λόγους μεταβάλλονται
σε τουρίστες αναψυχής, καθώς έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν το επαγγελματικό τους
ταξίδι με διακοπές, χρησιμοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους σε δραστηριότητες αναψυχής.
Οι συμμετέχοντες σε συνέδρια είναι συνήθως υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και επιστήμονες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους πραγματοποιούν μεγάλες κατά
κεφαλή δαπάνες, καθώς τα έξοδά τους καλύπτονται από τις υπηρεσίες όπου απασχολούνται
και όχι αποκλειστικά από το προσωπικό τους εισόδημα, με αποτέλεσμα να αγοράζουν αγαθά
και υπηρεσίες υψηλού κόστους (π.χ. εισιτήρια α΄ θέσης, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία
κ.ά.).
Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού δίδει τη δυνατότητα στους τουριστικούς
προορισμούς να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο και να αυξήσουν τα έσοδα από την
παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Επιπλέον, στις συνεδριακές δραστηριότητες απαιτείται η
παροχή συγκεκριμένων εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των συνεδριακών
αναγκών (μεταφράσεις, σχεδιασμοί και παραγωγή εντύπων, οπτικοακουστικά μέσα, γραμματειακή υποστήριξη κ.ά.), καθώς και υψηλής ποιότητας τυπικών τουριστικών υπηρεσιών. Ο
συνεδριακός τουρισμός αποτελεί τη βασική πηγή για επαναδραστηριοποίηση των
τουριστικών υπηρεσιών στα μεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που ενισχύει τη διαδικασία της
τουριστικής αστικοποίησης (Λαγός, 2005).
Ο συνεδριακός τουρισμός, με τη σημερινή του μορφή, συναντάται στις ΗΠΑ τη δεκαετία
του 1960, για να εμφανιστούν αργότερα και άλλες μορφές επαγγελματικού τουρισμού
(εκθεσιακός τουρισμός, τουρισμός κινήτρων). Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ICCA,
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είναι η χώρα που κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 45 χωρών που έχουν δηλώσει τον αριθμό
των συνεδρίων τους μέχρι το 2016, καλύπτοντας το 8,9% της συνολικής συνεδριακής αγοράς,
και ακολουθούν η Γερμανία (5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,8%) και η Ιταλία (4,6%). Η
Ελλάδα καταλαμβάνει τη 17η θέση, απορροφώντας το 2,1% της συνεδριακής αγοράς.
Επίσης, για το 2004 η Γερμανία ήταν εκείνη η ευρωπαϊκή χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός συνεδρίων (10,1%), ενώ ακολούθησαν η Ισπανία (10%), η
Γαλλία (8%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (7,6%). Η Ελλάδα κατέλαβε τη 13η θέση (3,1%), σε
σύνολο 24 ευρωπαϊκών χωρών, με την πόλη της Αθήνας να διοργανώνει το μεγαλύτερο
αριθμό συνεδρίων (ICCA, 2004).
Η συνολική εικόνα που παρουσιάζει ο συνεδριακός τουρισμός στη χώρα μας, και
ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, δεν είναι ικανοποιητική, παρά το γεγονός ότι διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήματα σε φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους, καθώς και σε υποδομές
που διαμορφώνουν την τουριστική της εικόνα και στηρίζουν την τουριστική επιχειρηματικότητα του συνεδριακού τουρισμού. Τα πλεονεκτήματα αυτά ενισχύουν την τουριστική
δραστηριότητα και δημιουργούν εισόδημα και απασχόληση.

Η συνεδριακή αγορά στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, ο συνεδριακός τουρισμός έχει περιορισμένες διαστάσεις, παρά το γεγονός
ότι η χώρα μας αποτελεί ιδανικό προορισμό για τη διεξαγωγή συνεδρίων, καθώς πληροί σε
ικανοποιητικό βαθμό τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του. Οι ιδανικές κλιματολογικές
συνθήκες, η ικανοποιητική υποδομή σε επαγγελματικές εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων και
σε εταιρείες υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά με
την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και το αναλλοίωτο τοπικό χρώμα, καθώς και η πολιτική ευστάθεια μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού. Ωστόσο, η ύπαρξη
κατάλληλης υποδομής κυρίως στα αστικά κέντρα, η ανυπαρξία κατάλληλης συνεδριακής
υποδομής για υποδοχή μεγάλων συνεδριακών εκδηλώσεων, η έλλειψη καλού οδικού δικτύου
σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και η αντίληψη που κυριαρχεί στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα σημαίνει κυρίως «ήλιος,
θάλασσα και άμμος» αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη αυτής της μορφής τουρισμού.
Η ελληνική αγορά συνεδριακού τουρισμού άρχισε να λαμβάνεται υπόψη τα τελευταία
χρόνια. Αυτό οφείλεται στο αυξημένο ενδιαφέρον των ξένων οργανισμών που επιλέγουν την
Ελλάδα ως τόπο διεξαγωγής των συνεδρίων τους. Σημαντικό πρόβλημα που παρατηρείται
στην ελληνική συνεδριακή αγορά είναι η έλλειψη οργανωμένων συνεδριακών κέντρων και η
έλλειψη ιδιαίτερα οργανωμένων γραφείων (Convention Bureau) στους διάφορους συνεδριακούς προορισμούς, γεγονός που δυσχεραίνει την προώθηση του συνεδριακού προϊόντος στη
χώρα μας και στο εξωτερικό (Χρήμα και Τουρισμός, 2002). Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει
ότι όσες μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επένδυσαν σε μεγάλα και σύγχρονα συνεδριακά
κέντρα, διαπίστωσαν ότι ο κύκλος εργασιών των συνεδριακών πελατών τους ήταν διπλάσιος
από εκείνον των άλλων πελατών τους και ότι, παρά τη διεθνή ύφεση, η ζήτηση για
συνεδριακό τουρισμό αυξάνεται σε αντίθεση με το γενικό τουρισμό που μειώνεται.
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Όσον αφορά την πλειοψηφία των συνεδριακών χώρων, είναι συγκεντρωμένη στις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης (που έχουν μακρά παράδοση στη
διοργάνωση και στην επιτυχή έκβαση συνεδριακών και εκθεσιακών δραστηριοτήτων).
Το τυπικό ελληνικό συνέδριο έχει μέση διάρκεια 3-4 ημερών, περιλαμβάνει περίπου 250
συμμετέχοντες και αποτελείται από μια σύνθεση της τάξης του 25% αλλοδαποί και 75%
Έλληνες.
Στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχουν 1121 ξενοδοχεία σε ολόκληρη τη χώρα, από τα οποία τα
806 διαθέτουν συνεδριακούς χώρους, τα 202 διαθέτουν και συνεδριακό κέντρο, ενώ τα 13
διαθέτουν μόνο συνεδριακό κέντρο. Πέραν της παραπάνω ξενοδοχειακής συνεδριακής
υποδομής, υπάρχουν και 15 αυτοτελή (εκτός ξενοδοχείων) συνεδριακά κέντρα συνολικής
χωρητικότητας 14.000 συνέδρων. Σ' αυτά προστίθενται 27 συνεδριακοί χώροι, επίσης εκτός
ξενοδοχείων, που μπορούν να φιλοξενήσουν 13.000 συνέδρους. Έτσι, η συνολική προσφορά
χώρων για συνεδριακές εκδηλώσεις ανέρχεται σε 180.000 περίπου θέσεις.
Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται ετησίως 12.000-15.000 κάθε μορφής συνεδριακές
εκδηλώσεις. Η Αθήνα συγκεντρώνει περίπου το 40% της συνολικής συνεδριακής κίνησης,
ενώ σημαντικά μερίδια έχουν η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και η Μακεδονία. Έτσι, οι περιοχές
της κεντρικής Ελλάδας, της Κρήτης, της κεντρικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και των
Δωδεκανήσων συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό τουριστικών μονάδων, συνεδριακών χώρων
και συνεδριακών κέντρων, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες είτε υστερούν
είτε στερούνται ανάλογων υποδομών. Η πλειονότητα των συνεδριακών κέντρων είναι χωρητικότητας 150-300 ατόμων. Οι πόλεις με την υψηλότερη κάλυψη σε ξενοδοχειακά συνεδριακά κέντρα είναι η Αθήνα, η Ρόδος, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και η Μύκονος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1999).
Η συνολική εικόνα που παρουσιάζει ο συνεδριακός τουρισμός στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα
σε περιφερειακό επίπεδο, δεν είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, εκτιμάται ότι υπάρχουν σημαντικές και εμφανείς αναπτυξιακές δυνατότητες τα προσεχή χρόνια.
Η παρέμβαση του κράτους για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού θεωρείται
περιορισμένη και μη αποτελεσματική. Η μόνη ουσιαστική παρέμβαση είναι η επιδότηση του
κόστους κατασκευής συνεδριακών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων και των
επιδοτήσεων των αναπτυξιακών νόμων.
Σ' ένα όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, η ύπαρξη και η
ικανοποιητική λειτουργία τόσο της γενικής υποδομής όσο και της ειδικής υποδομής και του
κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προσέλκυση του
συνεδριακού τουρισμού. Για τη στήριξη, επομένως, του συνεδριακού τουρισμού απαιτείται:
 η δημιουργία σύγχρονων συνεδριακών κέντρων κατάλληλων για συνεδριακές
εκδηλώσεις,
 η δημιουργία συστημάτων πιστοποιημένης εξειδικευμένης κατάρτισης για στελέχη
οργάνωσης και διεξαγωγής συνεδριακών εκδηλώσεων,
 η επιδότηση με διάφορες μορφές για την κάλυψη του κόστους διεθνών συνεδριακών
εκδηλώσεων, έτσι ώστε να αυξάνεται η ελκυστικότητα της χώρας σε σύγκριση με άλλες
ανταγωνίστριες χώρες,
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η επιδότηση των επενδύσεων για τη δημιουργία ειδικής συνεδριακής υποδομής,
η προβολή και η διαφήμιση.

Η φυσιογνωμία της περιοχής μελέτης
Η περιοχή των Δελφών αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στο νομό Φωκίδας, έναν από τους πιο ορεινούς νομούς της Ελλάδας, με εναλλασσόμενο γεωμορφολογικό τοπίο. Κύριο χαρακτηριστικό του νομού είναι ότι διαμορφώνεται
από ορεινούς κατά βάση οικισμούς, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των οποίων
καθορίζεται από την ύπαρξη του ορεινού όγκου του Παρνασσού, καθώς επίσης και από ένα
τµήµα ημιορεινών και πεδινών περιοχών µε εκτατική καλλιέργεια.
Σε απόσταση 180 χιλιομέτρων από την Αθήνα, οι Δελφοί είναι μια κωμόπολη της
επαρχίας Παρνασσίδας με υψόμετρο 580 περίπου μέτρα. Αποτελεί έδρα του Δήμου Δελφών,
ενώ τα Δημοτικά Διαμερίσματα (Δ.Δ.) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Δήμο είναι τα Δ.Δ.
των Δελφών και του Χρισσού.
Ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται στους 2.373 κατοίκους και αποτελεί το 4,9% του
συνολικού πληθυσμού του Νομού Φωκίδας (48.526 άτομα) (ΕΣΥΕ, απογραφή 2001).
Η περιοχή μελέτης, καθόλη τη διάρκεια του έτους, δέχεται ένα σημαντικό τουριστικό
ρεύμα ιδιαίτερης έντασης και διάρκειας, το οποίο δημιουργείται από επισκέπτες προερχόμενους από την Αθήνα και άλλα αστικά κέντρα, καθώς και από το εξωτερικό. Η τουριστική
κίνηση παρουσιάζει έντονη πόλωση στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών, η οποία αποτελεί
πάγιο τουριστικό προορισμό (συγκεντρώνει το σύνολο σχεδόν των αφίξεων και των
διανυκτερεύσεων του Νομού). Η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά και υποδομή που διαθέτει
καθιστούν την περιοχή μοναδική και της προσδίδουν «ταυτότητα». Ο ναός του Απόλλωνα, το
Μαντείο, το Θέατρο, το Στάδιο, το Γυμνάσιο και το μουσείο των Δελφών, καθώς και ένας
σημαντικός αριθμός μοναστηριών είναι από τα πλέον αντιπροσωπευτικά πολιτισμικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή και αποτελούν στοιχεία προσέλκυσης των τουριστών.
Παράλληλα, η γειτνίαση της περιοχής με τον ορεινό όγκο του Παρνασσού, καθώς και με
εξίσου ελκυστικούς προορισμούς, όπως είναι η Αράχωβα, το Γαλαξίδι κ.ά., περιοχές που
διακρίνονται για την αρχιτεκτονική τους, την παραγωγή αυθεντικών τοπικών προϊόντων (π.χ.
φορµαέλα Αράχωβας, φέτα Παρνασσού, ελαιόλαδο Τιθορέας, υφαντά Αράχωβας) και το
πλούσιο φυσικό τους τοπίο (Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, δάσος Τιθορέας, διαδρομές στην
Αγόριανη κ.λπ.), διαμορφώνει την «ταυτότητα» της ευρύτερης περιοχής και την καθιστά
ελκυστικό τόπο προορισμού.
Ωστόσο, οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αδυναμίες του Δήμου. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή είναι μικρής
κλίμακας και πολυτεμαχισμένες, στοιχεία που δυσχεραίνουν τις δυνατότητες και τη δυναμική
ανάπτυξής τους. Η απουσία ορθολογικής οργάνωσης στη διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η απουσία επιχειρηματικών μορφών άσκησης της γεωργίας μειώνουν την παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα την πιθανή μεσοπρόθεσμη συρρίκνωση του αγροτικού τομέα.
Επιπλέον, στην περιοχή παρατηρείται χαμηλός βαθμός οργάνωσης της υποδομής στη
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μεταποίηση και στην τυποποίηση των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και
δυσκολία ενσωμάτωσης νέων τεχνικών και καινοτομίας στην τοπική οικονομία. Το γεγονός
αυτό αποδυναμώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ο βαθμός εξειδίκευσης της
παραγωγής είναι χαμηλός και η εμπορική κινητικότητα των αγροτικών επιχειρήσεων
περιορίζεται χωρικά εντός της τοπικής αγοράς.
Από την άλλη, το διαρκώς αναπτυσσόμενο τουριστικό ρεύμα, µε κύριο πόλο έλξης την
περιοχή των Δελφών, αλλά και την Αράχωβα και το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού,
αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα, κατά τα
τελευταία χρόνια η ιστορική φήμη των Δελφών καθιέρωσε την περιοχή ως δημοφιλή
προορισμό όχι μόνο για την ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού, αλλά και για την
προώθηση του συνεδριακού τουρισμού, αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του
θεσμού των αμφικτιονιών που θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην περιοχή.
Ειδικότερα, οι Δελφοί φιλοξενούν περίπου 30 συνέδρια ετησίως με θέματα που αφορούν
τη φιλοσοφία, στην κοινωνιολογία, στην οικονομία, στην ιστορία, στην αρχαιολογία, στην
αρχιτεκτονική, στο περιβάλλον, στην τεχνολογία κ.λπ. Η οργάνωση των συνεδρίων πραγματοποιείται είτε από το Ευρωπαϊκό Πολιτισμικό Κέντρο Δελφών4 είτε από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Η συνεδριακή αγορά των Δελφών καλύπτεται από τις αίθουσες του συνεδριακού κέντρου του Ε.Π.Κε.Δ., δυναμικότητας 90 έως 250 ατόμων, καθώς και από τις ειδικά
διαμορφωμένες αίθουσες δύο ξενοδοχείων Α΄ κατηγορίας, δυναμικότητας 40 έως 200 ατόμων. Παράλληλα, οι υποδομές αυτές προσφέρουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες διαμονής
στους τουρίστες.
Γενικότερα, οι τουριστικές υποδομές στην περιοχή μελέτης θεωρούνται ικανοποιητικές,
ενώ υπάρχει ικανός αριθμός επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης (καφετέριες,
ταβέρνες, εστιατόρια).
Η προώθηση και ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού δύναται να ενεργοποιήσει μια
έντονη κινητικότητα γύρω από διάφορες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στον τομέα
των μικρών επιχειρήσεων της τοπικής βιοτεχνίας και χειροτεχνίας, καθώς και στον τριτογενή
τομέα.
Η απώλεια του αγροτικού τομέα και η σταδιακή εγκατάλειψη της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή συνιστούν κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η
ενασχόληση με δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το συνεδριακό τουρισμό
(π.χ. ως υπάλληλοι μουσείων, τοπικής αυτοδιοίκησης, κέντρων πληροφόρησης τουριστών,
έμποροι, διαφημιστές, ξενοδόχοι, συντηρητές έργων τέχνης κ.λπ.) μπορεί να αποτελέσει
συμπληρωματική απασχόληση των κατοίκων της περιοχής προς την αγροτική απασχόληση
και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους.
2

4

Το Ευρωπαϊκό Πολιτισμικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ) ιδρύθηκε το 1977 ως Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο, σκοπός του Ε.Π.Κε.Δ. είναι «η εξυπηρέτησις διεθνούς πολιτιστικού
συμφέροντος… και η ανάπτυξις των κοινών πολιτισμικών στοιχείων, τα οποία ενώνουν τους λαούς της
Ευρώπης με σύνταξιν μελετών ευρωπαϊκού πολιτισμού, τη διοργάνωσιν συναντήσεων και πάσης φύσεως
δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου…».
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Μεθοδολογία
Η συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσω κατάλληλα
διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια επιτόπιας
συνέντευξης (Μάρτιος – Απρίλιος 2007). Το δείγμα ανήλθε στα 160 άτομα.
Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιελάμβανε
ερωτήματα σχετικά με τα δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των
κατοίκων των Δελφών (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο,
επαγγελματική δραστηριότητα, μηνιαίο ατομικό εισόδημα, διάρκεια εγκατάστασης στην
περιοχή κ.λπ.), ενώ η δεύτερη ενότητα περιελάμβανε ερωτήματα σχετικά με τη στάση των
κατοίκων απέναντι στο συνεδριακό τουρισμό και τις επιδράσεις του στην περιοχή.
Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της επιλεκτικής
δειγματοληψίας. Οι περιορισμοί που τέθηκαν ήταν:
• οι ερωτώμενοι να είναι άνω των 18 ετών
• να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή τουλάχιστον προσωρινοί (δηλαδή οι κάτοικοι των εορτών και
του καλοκαιριού)
• ένα μέλος μόνο από κάθε οικογένεια να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.
Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι
περιγραφικής στατιστικής, ενώ για τη διερεύνηση των παραγόντων από τους οποίους
επηρεάζεται η ενασχόληση των κατοίκων με το συνεδριακό τουρισμό χρησιμοποιήθηκε το
μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης.
Οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής έχουν την τιμή του λόγου των πιθανοτήτων (odds),
δηλαδή του λογαρίθμου της σχέσης:
odds =

p
(1 − p )

όπου p η πιθανότητα να ωφελείται ο κάτοικος της περιοχής των Δελφών είτε σε ατομικό είτε
σε οικογενειακό επίπεδο από το συνεδριακό τουρισμό, ενώ (1-p) η πιθανότητα να μην
ωφελείται. Η ερμηνεία των συντελεστών της λογιστικής παλινδρόμησης αναφέρεται στη
μεταβολή του λόγου των λογαρίθμων των πιθανοτήτων από την κατά μονάδα μεταβολή της
ανεξάρτητης μεταβλητής. Η τιμή του συντελεστή και το πρόσημό του σχετίζεται με την τιμή
που έχει ο λόγος των πιθανοτήτων. Εάν δηλαδή ο συντελεστής είναι θετικός αριθμός, τότε ο
λόγος των πιθανοτήτων είναι μεγαλύτερος της μονάδας, που σημαίνει ότι ο λόγος αυξάνεται
και επομένως αυξάνεται και η πιθανότητα ο κάτοικος των Δελφών να ενασχολείται με το
συνεδριακό τουρισμό. Όταν ο συντελεστής είναι αρνητικός αριθμός, τότε ο λόγος των
πιθανοτήτων είναι μικρότερος από τη μονάδα και κατά συνέπεια η πιθανότητα ενασχόλησης
μειώνεται. Τέλος, όταν ο συντελεστής είναι μηδέν, τότε ο λόγος ισούται με τη μονάδα, που
σημαίνει καμία μεταβολή στο λόγο των πιθανοτήτων (Σιάρδος, 2000).
Ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η μεταβλητή «ωφελούμαι προσωπικά ή τουλάχιστον
ένα μέλος της οικογένειάς μου από το συνεδριακό τουρισμό». Οι μεταβλητές που
συμπεριλήφθησαν τελικά στο μοντέλο, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1).
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Αποτελέσματα
Το προφίλ του δείγματος
Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες (56%). Το 50% του δείγματος ήταν έγγαμοι,
με 2 παιδιά κατά μέσο όρο και κυρίως ανήλικα σε ποσοστό 74%. Η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων ανήκε στην ηλικιακή ομάδα των 31-40 ετών (33%), ενώ όσον αφορά το
μορφωτικό επίπεδο του δείγματος, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν απόφοιτοι Λυκείου (24%).
Οι εργαζόμενοι του δείγματος απασχολούνταν κυρίως στον ιδιωτικό τομέα (23%) ή ήταν
ελεύθεροι επαγγελματίες (18%).

Πίνακας 1: Περιγραφή μεταβλητών
Μεταβλητή
Ofelos
Conferences
Famous
Events
Safe
Area
Income

Ορισμός μεταβλητής
Ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο ερωτώμενος ωφελείται σε
προσωπικό ή οικογενειακό επίπεδο από το συνεδριακό τουρισμό και την τιμή 0 στην αντίθετη
περίπτωση
Ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο ερωτώμενος γνωρίζει ότι
στην περιοχή διεξάγονται διεθνή συνέδρια και την τιμή 0 στην αντίθετη περίπτωση
Ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο ερωτώμενος θεωρεί ότι η
περιοχή έγινε γνωστή σε μεγάλο βαθμό λόγω του συνεδριακού τουρισμού και την τιμή 0 στην
αντίθετη περίπτωση
Ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο ερωτώμενος θεωρεί ότι ο
συνεδριακός τουρισμός επέδρασε σε μεγάλο βαθμό στη διοργάνωση πολιτισμικών εκδηλώσεων
στην περιοχή και την τιμή 0 στην αντίθετη περίπτωση
Ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο ερωτώμενος θεωρεί ότι ο
συνεδριακός τουρισμός επέδρασε σε μεγάλο βαθμό στην ασφάλεια της περιοχής και την τιμή 0
στην αντίθετη περίπτωση
Ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο ερωτώμενος διαμένει
μόνιμα στην περιοχή και την τιμή 0 στην αντίθετη περίπτωση
Ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που ο ερωτώμενος διαθέτει
υψηλό μηνιαίο ατομικό εισόδημα (άνω των 3.000€) και την τιμή 0 στην αντίθετη περίπτωση

Καταγωγή από την περιοχή των Δελφών είχε το 59% των ερωτηθέντων, ενώ διέμενε
μόνιμα στην περιοχή το 62%. Τέλος, το 47% των ερωτηθέντων ωφελούνταν προσωπικά ή
τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειάς τους από τον τουρισμό και διέθετε μηνιαίο ατομικό
εισόδημα έως €1.000, αντίστοιχα. Ορισμένα από τα αποτελέσματα της περιγραφικής
στατιστικής παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
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Πίνακας 2: Δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Χαρακτηριστικά
Φύλο

Ηλικία

Μορφωτικό επίπεδο

Επάγγελμα

Μηνιαίο ατομικό
εισόδημα (€)

Άνδρας
Γυναίκα
Σύνολο
18-30 ετών
31-40 ετών
41-50 ετών
51-60 ετών
61 ετών και άνω
Σύνολο
Αγράμματος
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Τεχνικό λύκειο / τεχνικές σχολές
Λύκειο
Απόφοιτος Ιδιωτικής Σχολής
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Μεταπτυχιακές σπουδές
Σύνολο
Άνεργος
Συνταξιούχος
Φοιτητής
Ελεύθερος επαγγελματίας
Οικιακά
Ιδιωτικός υπάλληλος
Δημοτικός υπάλληλος
Δημόσιος υπάλληλος
Άλλο
Σύνολο
<1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5000+
Σύνολο

Ερωτώμενοι (n=160)
%
44
56
100
27
33
23
10
7
100
2
4
13
9
24
7
12
19
10
100
11
9
7
18
8
23
8
12
4
100
47
32
11
4
2
4
100

Επιδράσεις του συνεδριακού τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής των
Δελφών
Οι κάτοικοι του δείγματος ερωτήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους για τις επιδράσεις
του συνεδριακού τουρισμού σε διάφορους τομείς, όπως στην οικονομία, τον πολιτισμό, την
κοινωνία και το περιβάλλον. Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και μετρήθηκαν σε 5-βάθμια
κλίμακα Likert, με το 1 να αντιστοιχεί στην πιο χαμηλή επίδραση (καθόλου) και το 5 στην πιο
υψηλή (πάρα πολύ).
Ειδικότερα, ο μέσος όρος των απαντήσεών τους έδειξε ότι ο συνεδριακός τουρισμός έχει
συμβάλει σε μέτριο βαθμό στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων (Πίνακας 3).
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Πίνακας 3: Οι αντιλήψεις των κατοίκων σχετικά με την επίδραση του συνεδριακού
τουρισμού*
Μεταβλητή
Αποτελεί σημαντική δύναμη ανάπτυξης για την περιοχή
Αύξηση θέσεων εργασίας
Ενίσχυση εισοδήματος
Συγκράτηση πληθυσμού στην περιοχή
Αυξημένες πολιτισμικές εκδηλώσεις
Προστασία αρχαιολογικού χώρου
Αναπαλαίωση και συντήρηση παραδοσιακών οικημάτων
Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
Προστασία καθαριότητας δρόμων
Προγράμματα πυρασφάλειας
Υποστήριξη ήπιων τουριστικών προγραμμάτων
Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών
Βελτίωση οδικού δικτύου
Τουριστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
Αύξηση τιμών αγαθών και υπηρεσιών
Ηχορρύπανση
Περιορισμένη αίσθηση ασφάλειας
Πολυκοσμία σε ανοικτούς χώρους
Αλλοίωση του τοπικού στοιχείου
Κυκλοφοριακό πρόβλημα
Ανεπάρκεια χώρων στάθμευσης

Μέσος όρος**
3,6
2,6
2,9
2,5
3,1
3,5
2,6
3,0
3,3
3,3
3,3
2,9
2,9
3,3
2,8
2,3
2,3
2,2
2,2
3,0
3,3

Τυπική απόκλιση
1,33
1,16
1,27
1,20
1,38
1,34
1,29
1,37
1,16
1,16
1,35
1,34
1,21
1,28
1,26
1,12
1,28
1,26
1,15
1,15
1,37

* Σε ποιο βαθμό έχει επιδράσει ο συνεδριακός τουρισμός στα ακόλουθα θέματα;
** κλίμακα: 1= καθόλου, 2= λίγο, 3= μέτρια, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ

Πολύ μεγάλο ήταν το ποσοστό των ερωτηθέντων (78%) που γνώριζε ότι διεξάγονται
διεθνή συνέδρια στην περιοχή των Δελφών, καθώς και το ποσοστό εκείνων που συμφωνούσαν ότι η ιστορική φήμη των Δελφών καθιέρωσε την περιοχή ως δημοφιλή προορισμό για
τα συνέδρια (38%).
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν σημαντική δύναμη ανάπτυξης το συνεδριακό
τουρισμό (μ.ό.=3,6), που έχει συμβάλει θετικά στην εικόνα της περιοχής. Η περιοχή των
Δελφών αποτελεί έναν φημισμένο και ελκυστικό τουριστικό προορισμό τόσο για τους
επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους, λόγω της ιστορικής φήμης της περιοχής αλλά και των
συνεδρίων που διεξάγονται.
Σύμφωνα με τις απόψεις των κατοίκων του δείγματος, ο συνεδριακός τουρισμός έχει
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, δίδοντας παράλληλα λύση στο πρόβλημα της
εποχικότητας, χωρίς όμως να αυξήσει σε σημαντικά επίπεδα τις θέσεις εργασίας (μ.ό.=2,6).
Το προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα έχει αυξηθεί σε μέτρια επίπεδα (μ.ό.=2,9), με
αποτέλεσμα να θεωρούν ότι ο συνεδριακός τουρισμός δεν έχει επιτύχει να συγκρατήσει τον
πληθυσμό στην περιοχή ή να προσελκύσει νέους κατοίκους (μ.ό.=2,5). Έτσι, παρά τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που συγκεντρώνει η περιοχή γενικότερα, καταγράφεται αδυναµία
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συγκράτησης του πληθυσµού, η οποία γίνεται περισσότερο έκδηλη στους νέους.
Οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούν ότι ο συνεδριακός τουρισμός έχει συμβάλει στη
διοργάνωση πολιτισμικών εκδηλώσεων διεθνούς φήμης (μ.ό.=3,1), καθώς και στην
προστασία του αρχαιολογικού χώρου (μ.ό.=3,5). Αντίθετα, η ανάπτυξη του συνεδριακού
τουρισμού στην περιοχή δεν έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αναπαλαίωση και στη
συντήρηση των παραδοσιακών οικημάτων (μ.ό.=2,6).
Σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής, το μεγαλύτερο ποσοστό του
δείγματος θεωρεί ότι ο συνεδριακός τουρισμός έχει συμβάλει θετικά σε όλα τα προγράμματα
που έχουν να κάνουν με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (μ.ό.=3,0), τα
προγράμματα καθαριότητας των δρόμων (μ.ό.=3,3), της πυρασφάλειας (μ.ό.=3,3), αλλά και
της υποστήριξης ήπιων τουριστικών προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα είναι οι πεζοπορίες
(μ.ό.=3,3).
Σε θέματα υποδομών, όπως είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών
και η βελτίωση του οδικού δικτύου, ο συνεδριακός τουρισμός, σύμφωνα με τους κατοίκους
της περιοχής, δεν έχει συμβάλει σε ικανοποιητικό επίπεδο στη βελτίωσή τους, σε αντίθεση με
τις τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρονται, οι οποίες θεωρούνται υψηλού επιπέδου.
Σημαντικό επικοινωνιακό πλεονέκτημα κάθε περιοχής είναι ένα καλά οργανωμένο οδικό
δίκτυο που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση. Ωστόσο, δεν υπάρχει ικανοποιητική οδική
σύνδεση που να συνδέει την παράλια ζώνη του Νομού με την έδρα του Δήμου των Δελφών
και το οδικό δίκτυο της περιοχής παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα.
Σχετικά με την επίδραση του συνεδριακού τουρισμού στα προβλήματα που ταλανίζουν
την περιοχή, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος δήλωσε ότι ο συνεδριακός τουρισμός έχει
επιδράσει μέτρια στην αύξηση των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών (μ.ό.=2,8), ενώ σε
μικρότερο βαθμό έχει συμβάλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος και στην ηχορύπανση
(μ.ό.=2,3), στην αλλοίωση του τοπικού στοιχείου (μ.ό.=2,2), στην αίσθηση ασφάλειας στην
περιοχή (μ.ό.=2,3) και στη δημιουργία πολυκοσμίας σε ανοικτούς χώρους (μ.ό.=2,2).
Αντίθετα, σχετικά έντονο παρουσιάζεται το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής, που
συνοδεύεται πάντοτε από το πρόβλημα της ανεπάρκειας χώρων στάθμευσης.

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ενασχόλησης των κατοίκων με το συνεδριακό τουρισμό
Η απόλαυση ωφελειών από την απασχόληση των κατοίκων ή των μελών της οικογένειάς
τους στην τουριστική βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και τη
συμμετοχή του πληθυσμού στις προσπάθειες και δράσεις ανανέωσης του τοπικού τουριστικού τομέα. Σε παρόμοιο αποτέλεσμα κατέληξαν οι εργασίες των Getz (1994), Ryan and
Montgomery (1994), Haralambopoulos and Pizam (1996), Korca (1996), Brunt and Courtney
(1999), Perdue et al. (1999), Gursory et al. (2002) και Tosum (2002).
Για τον καθορισμό των παραγόντων που προσδιορίζουν την προσωπική ή οικογενειακή
απόλαυση ωφελειών από το συνεδριακό τουρισμό, χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές που έχουν
να κάνουν με παράγοντες κυρίως που διαμορφώνουν την εικόνα της περιοχής και ορισμένα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων (Πίνακας 4).

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

225

Η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου μέσω εναλλακτικών μορφών πολυδραστηριότητας

Πίνακας 4: Αποτελέσματα εκτίμησης για την πιθανότητα ενασχόλησης με δραστηριότητες
που συνδέονται με το συνεδριακό τουρισμό στην περιοχή των Δελφών
Μεταβλητές
Σταθερά
Conferences
Famous
Events
Safe
Area
Income
Log-Likelihood
Nagelkerke R Square
N

Υπόδειγμα
-3,188*** (25,410)
1,294** (5,380)
0,902** (4,958)
1,180** (8,044)
0,468 (0,838)
1,430*** (11,149)
1,536** (5,807)
172,653
0,349
160

Στις παρενθέσεις παρουσιάζεται η τιμή της στατιστικής wald.
***, ** και * υποδηλώνουν στατιστική σημαντικότητα σε ποσοστό 1%, 5% και 10% αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες οι οποίοι γνώριζαν ότι διεξάγονται διεθνή συνέδρια στην
περιοχή των Δελφών παρουσίαζαν μεγαλύτερη πιθανότητα να ωφελούνται προσωπικά ή
τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειάς τους από το συνεδριακό τουρισμό. Το αποτέλεσμα
αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς όσο περισσότερος πληθυσμός γνωρίζει ότι στην περιοχή
διεξάγονται διεθνή συνέδρια τόσο περισσότερο θα επιθυμούν να ασχοληθούν με το
συνεδριακό τουρισμό, προκειμένου να ενισχύσουν το ατομικό ή οικογενειακό τους εισόδημα.
Την ίδια θετική επίδραση είχε και η μεταβλητή «Η περιοχή των Δελφών έγινε
περισσότερο γνωστή από τα διεθνή συνέδρια». Οι ερωτηθέντες που θεωρούσαν ότι ο συνεδριακός τουρισμός έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας θετικής εικόνας για την περιοχή,
παρουσίαζαν μεγαλύτερη πιθανότητα να ωφελούνται προσωπικά ή τουλάχιστον ένα μέλος
της οικογένειάς τους από το συνεδριακό τουρισμό, εκμεταλλευόμενοι την ιστορική φήμη της
περιοχής και τα πολιτισμικά ελκτικά στοιχεία της.
Επιπλέον, η διοργάνωση πολιτισμικών εκδηλώσεων από την πλευρά της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αυξάνει την πιθανότητα να ωφελούνται οι ερωτηθέντες προσωπικά ή τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειάς τους από το συνεδριακό τουρισμό. Η δυνατότητα για ψυχαγωγία μέσω πολιτισμικών εκδηλώσεων, δίδει μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα ώστε να προτιμηθεί η περιοχή από τον οργανωτή, καθώς δίδει την ευκαιρία στους συνέδρους και για άλλες
δραστηριότητες τις ημέρες του συνεδρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή της περιοχής των Δελφών σε συνεδριακό προορισμό που προσφέρει, πέρα από συνεδριακές υποδομές,
και δυνατότητες ψυχαγωγίας στους συνέδρους, με συνέπεια να επωφελούνται περισσότερο
και όσοι ασχολούνται με το συνεδριακό τουρισμό.
Το θέμα της ασφάλειας αποτελεί στις μέρες μας πρωτεύοντα παράγοντα για την επιλογή
του τόπου. Γι’ αυτό το λόγο επιλέγονται τόποι με πολιτική ευστάθεια. Οι Δελφοί είναι
αδιαμφισβήτητα ένας συνεδριακός προορισμός που προσφέρει ασφάλεια χωρίς να την περιορίζει. Ωστόσο, η αίσθηση της ασφάλειας δεν επιδρά στην ενασχόληση των ερωτηθέντων με
το συνεδριακό τουρισμό, πιθανόν λόγω ότι η περιοχή είναι μια ασφαλής περιοχή της
υπαίθρου που δεν αντιμετωπίζει φαινόμενα παραβατικότητας.
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Οι ερωτηθέντες που διέμεναν μόνιμα στους Δελφούς είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να
ωφελούνται προσωπικά ή τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειάς τους από το συνεδριακό
τουρισμό από εκείνους που δεν διέμεναν μόνιμα στην περιοχή. Η ενασχόληση με το
συνεδριακό τουρισμό μπορεί να αποτελέσει μια συμφέρουσα δραστηριότητα και επένδυση
όταν ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής όπου προωθείται το συνεδριακό
προϊόν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πληθυσμό της περιοχής, καθώς το οικονομικό
όφελος διοχετεύεται κυρίως στην τοπική κοινωνία, χωρίς να υφίσταται η ανεπιθύμητη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και των κατοίκων της περιοχής από εξωγενείς οικονομικούς
παράγοντες, όπως παρατηρείται στο μαζικό τουρισμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
Gannon (1993: 54), «ντόπιοι επιχειρηματίες μικρών επιχειρήσεων μπορούν, με μέτριες
δαπάνες, να συνεισφέρουν αξιοσημείωτα στην οικονομική ανάπτυξη γιατί προμηθεύουν
μικρότερες αγορές, αξιώνουν σχετικά μικρά κεφάλαια, χρησιμοποιούν ντόπιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και ακατέργαστα υλικά και δεν απαιτούν δαπανηρή και εξεζητημένη
υποδομή». Οι μικρής κλίμακας επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματωθούν με μεγαλύτερη
ευκολία στο υπάρχον κοινωνικο-πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον της κοινότητας,
βοηθώντας πιο αποτελεσματικά την αειφόρο ανάπτυξη ενός προορισμού.
Τέλος, οι ερωτηθέντες με υψηλό μηνιαίο ατομικό εισόδημα παρουσιάζουν υψηλότερη
πιθανότητα να ωφελούνται προσωπικά ή τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειάς τους από το
συνεδριακό τουρισμό. Αυτό συμβαίνει γιατί όσοι ωφελούνται από το συνεδριακό τουρισμό
αυξάνουν και το εισόδημά τους μέσα από τη συνεδριακή δραστηριότητα που αναπτύσσουν.

Συμπεράσματα – Προτάσεις
Η ιστορική φήμη των Δελφών θεωρείται ένας πολύ σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης
της τουριστικής ζήτησης της περιοχής, κάτι το οποίο έχουν αναγνωρίσει οι κάτοικοι της
περιοχής, καθώς το 58% του δείγματος θεωρεί ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο των Δελφών
αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, πόλο έλξης των τουριστών. Έτσι, ο πολιτισμικός τουρισμός
συνιστά μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, στόχος του
οποίου είναι η μετατροπή των περιοχών με πολιτισμικό ενδιαφέρον σε ιδανικά μέρη διακοπών, μόνιμης κατοίκησης, εργασίας και προσέλκυσης επενδύσεων. Η αξιοποίηση του τοπικού πολιτισμικού κεφαλαίου, μέσα από τον πολιτισμικό τουρισμό, ως εμπορικού και ταυτόχρονα μη-κερδοσκοπικού τομέα, συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των οικονομικών,
κοινωνικών, πολιτισμικών και εκπαιδευτικών ωφελειών, δηλαδή στη βιώσιμη τοπική
ανάπτυξη.
Η περιοχή των Δελφών συνιστά κλασική περίπτωση ανάπτυξης πολιτισμικού τουρισμού,
χάρη στην πλούσια πολιτισμική κληρονομιά και υποδομή που διαθέτει. Κατά τα τελευταία
χρόνια η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής την καθιέρωσε ως δημοφιλή
προορισμό για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο
συνέχεια του θεσμού των αμφικτιονιών που θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων, ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί σημαντική
δύναμη ανάπτυξης της περιοχής. Ειδικότερα, ο συνεδριακός τουρισμός έχει συμβάλει, σε
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ικανοποιητικό βαθμό, στην προαγωγή της τοπικής ανάπτυξης και στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των κατοίκων, ενώ σε μεγαλύτερο βαθμό έχει συμβάλει στην προστασία
και ανάδειξη του τοπίου, στη διοργάνωση πολιτισμικών εκδηλώσεων και στην ευρύτερη
αναγνώριση της περιοχής ως δημοφιλούς προορισμού. Ωστόσο, θεωρείται ότι η μορφή αυτή
εναλλακτικής πολυδραστηριότητας δεν έχει προσελκύσει επενδύσεις σε σημαντικό βαθμό και
δεν έχει αυξήσει σημαντικά τις θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να μην έχει καταφέρει να
συγκρατήσει επαρκώς τον πληθυσμό στον τόπο της διαμονής του.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης, οι μεταβλητές που
επηρεάζουν, σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο, την ενασχόληση των κατοίκων με δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το συνεδριακό τουρισμό, είναι παράγοντες που
διαμορφώνουν την εικόνα της περιοχής και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων.
Με βάση τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας, ανέκυψαν προτάσεις ικανές να
αναζωογονήσουν τον τοπικό τουριστικό τομέα, επιδιώκοντας την εξασφάλιση της διάρκειας
και της συνέχισης της αξιοποίησης του συνεδριακού τουρισμού στην περιοχή.
• Οι Δελφοί είναι ένας τυπικός τουριστικός προορισμός που απέχει 180 χιλιόμετρα από την
Αθήνα, με επαρκή τουριστική υποδομή, αρκετά καλά ξενοδοχεία και αρχιτεκτονικό
περιβάλλον με παραδοσιακά και σύγχρονα κτίρια. Οι ήδη υπάρχουσες συνεδριακές υποδομές
μπορούν να καλύψουν συνέδρια μικρού μεγέθους. Η παγκόσμια, όμως, εμβέλεια των Δελφών
με τις χιλιάδες επισκεπτών από όλο τον κόσμο, απαιτεί μεγαλύτερης χωρητικότητας
συνεδριακές εγκαταστάσεις, ώστε να μπορούν να φιλοξενούν μεγαλύτερου μεγέθους συνέδρια. Ο συνεδριακός τουρισμός χρειάζεται τους ανάλογους συνεδριακούς χώρους και υψηλής
ποιότητας ξενοδοχειακά καταλύματα. Αν ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αγοράς-στόχου, που είναι σύνεδροι, επιχειρηματίες και συνοδοί αυτών, γίνεται εύκολα
κατανοητό ότι η προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος και ποιοτικής στάθμης,
δημιουργεί περαιτέρω ανάγκες για την εξυπηρέτησή τους, που περιλαμβάνει τη μεταφορά και
παραμονή τους, την εστίαση, την ψυχαγωγία και κάθε είδους διευκολύνσεις. Η σημασία του
πολιτισμικού στοιχείου και η ανάπτυξη συνεδριακών κέντρων σε περιοχές που προσφέρουν
ποικιλία στοιχείων προσέλκυσης, όπως είναι ιστορικά αξιοθέατα, θεατρικές παραστάσεις
κ.ά., είναι σημαντική.
• Η περιοχή των Δελφών στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την τουριστική της ανάπτυξη στον
πολιτισμικό της πλούτο. Επομένως, η διοργάνωση τοπικών εορτών και πολιτισμικών εκδηλώσεων ποικίλου ενδιαφέροντος, καθώς και η λειτουργία εργαστηρίων καλών τεχνών,
χειροτεχνίας και παραδοσιακής μουσικής, καθώς και εκθέσεων κατά τη χειμερινή περίοδο θα
συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας του τουρισμού, για την
πρόκληση του οποίου μεγάλο μέρος ευθύνης φέρουν οι διεθνούς φήμης πολιτισμικές
εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.
• Στο πλαίσιο της προώθησης του συνεδριακού τουρισμού, σημαντική κρίνεται η δυναμική
δράση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), προκειμένου να εξασφαλιστούν οι
απαραίτητοι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για την ίδρυση συνεδριακών κέντρων μικρής
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κλίμακας, την αναβίωση τοπικών εθίμων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την αναπαλαίωση και
συντήρηση παραδοσιακών κτιρίων και την επαγγελματική επιμόρφωση των κατοίκων σε
τουριστικά ζητήματα.
• Τέλος, παράλληλα με το συνεδριακό τουρισμό στην περιοχή μπορούν να υποστηριχθούν
και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, αξιοποιώντας, με βιώσιμο τρόπο, τους διαθέσιμους τοπικούς και πολιτισμικούς πόρους, όπως είναι για παράδειγμα ο πολιτισμικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο περιπατητικός τουρισμός, ο εκπαιδευτικός – σχολικός τουρισμός, ο
οικο-αγροτουρισμός και ο θρησκευτικός τουρισμός. Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν πόλοι
τουριστικής έλξης που συνδέονται άμεσα με τον ορεινό χαρακτήρα της και κατά συνέπεια
επιτρέπουν την ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων. Δραστηριότητες, επίσης, συνδεόμενες
με το θαλάσσιο και το συνεδριακό τουρισμό, μπορούν να αναπτυχθούν στην εκτενή παράλια
ζώνη.
• Η περιοχή μελέτης δεν προσφέρεται για την ανάπτυξη μαζικού τουρισμού. Κάτι τέτοιο θα
απαιτούσε σειρά υποδομών και εξυπηρετήσεων που δεν είναι δυνατόν και ίσως ούτε σκόπιμο
να δημιουργηθούν. Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά από ενέργειες, η πραγματοποίηση των οποίων
μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του τουριστικού τομέα στην περιοχή, όπως ο εκσυγχρονισμός των διαθέσιμων ξενοδοχειακών μονάδων και η μετατροπή παραδοσιακών κτιρίων σε
ξενώνες, οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές εξυπηρέτησης και η ενίσχυση των ιδιωτικών
προσπαθειών στους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις τουριστικές επιχειρήσεις, ενδεχομένως από υπαλλήλους των Δήμων ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Γραφείων Τουρισμού, το οποίο
θα έχει ως αρμοδιότητα τη σχεδίαση και την υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με την τοπική ανάπτυξη.
Ωστόσο, προκειμένου ο συνεδριακός τουρισμός να αποτελέσει μοχλό διατήρησης της
κοινωνικής δομής και συνοχής, καθώς και αντιμετώπισης της εγκατάλειψης της περιοχής, με
την προσφορά ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί
στη βελτίωση των υποδομών (π.χ. οδικό δίκτυο, χώροι στάθμευσης κ.λπ.). Η περιοχή των
Δελφών είναι ικανή να μετατραπεί σε έναν συνεδριακό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας
λόγω της «ιδιαίτερης αίγλης» που διαθέτει, καθώς και των αρχαίων μνημείων, του μουσείου,
της φυσικής ομορφιάς και της δυνατότητας για ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα στοιχεία
αυτά δίδουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, ώστε να προτιμηθεί από τον οργανωτή, καθώς θα
δώσουν την ευκαιρία στους συνέδρους και για άλλες δραστηριότητες τις ημέρες του
συνεδρίου.
Η περιοχή ενδείκνυται για μια στρατηγική ανάπτυξης που θα βασίζεται στη διασύνδεση
των τομέων της οικονομίας. Η φυσιογνωμία της τοπικής κοινωνίας και η κυριαρχία του
μοντέλου της πολυδραστηριότητας στα νοικοκυριά αποτελούν συνθήκες οι οποίες τεκμηριώνουν βάσιμα μια τέτοια στρατηγική. Εξάλλου, η περίπτωση των Δελφών αντικατοπτρίζεται
και σε πολλές ακόμη περιοχές του ελληνικού αγροτικού χώρου, οι οποίες, λόγω ιδιαίτερου
πολιτισμικού ενδιαφέροντος, μπορούν να ανελιχθούν κοινωνικο-οικονομικά ως υποδείγματα
συνδυασμού πολιτισμικής, τουριστικής και αγροτικής δραστηριότητας.
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Οικονομικοκοινωνική ένταξη των μεταναστών στον
αγροτικό χώρο, πολυπολιτισμικότητα και ζητήματα
εθνοτικού αποκλεισμού1*
Λ. Καζακόπουλος2 και Ι. Γιδαράκου3
Περίληψη
Οι διαδικασίες ενσωμάτωσης των οικονομικών μεταναστών συνδέονται άμεσα με τις
διαστάσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στις τοπικές κοινωνίες. Στην παρούσα
εργασία μελετώνται οι απόψεις-στάσεις των γεωργών εργοδοτών για τη συμβολή των
μεταναστών στις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενσωμάτωσή τους στην τοπική
οικονομία και κοινωνία. Ακολούθως εξετάζονται ζητήματα πολυπολιτισμικότητας στη
διαδικασία της ενσωμάτωσης. Τα δεδομένα προέρχονται από επιτόπια έρευνα σε δύο
περιοχές της χώρας (Ν. Καρδίτσας, Ν. Λασηθίου) που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό
βαθμό διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών νοικοκυριών τους καθώς και
σύνθεσης του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού τους.
Λέξεις κλειδιά: Μετανάστες, γεωργοί, αγροτικός χώρος, στάσεις, ένταξη

Abstract
The processes of economic migrants’ integration are directly connected with economic and
social aspects of life in the local societies. The present work focuses on attitudes and opinions
of farmers as employers for migrants contribution in farm production activities and their
integration in the local economy and society. Furthermore aspects of the notion of
multicultural society and variants of ethnic exclusionism (ethnocentrism, resistance and limits
to multicultural society, ethnic distance) are considered during the integration process. The
data come from field work in two areas of Greece (Prefectures of Karditsa and Lasithi) that
are characterized by different degrees of diversification of local economy and ethnic
composition of migrants labor force.
Key words: Migrants, farmers, rural space, attitudes, integration
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Εισαγωγή4
Η ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής συνιστά ένα περίπλοκο φαινόμενο,
τόσο από πλευράς θεσμικής προσαρμογής όσο και προσαρμογής των τοπικών κοινωνιών
υποδοχής στη διαφορετικότητα πολιτισμικών αντιλήψεων, νοοτροπιών και τρόπων συμπεριφοράς του μεταναστευτικού πληθυσμού με τον οποίο καλούνται να συμβιώσουν (BaldwinEdwards, 2005).
Συνήθως οι προσεγγίσεις που ακολουθούνται ως προς το μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών είναι προσεγγίσεις που αγγίζουν το ζήτημα σε εθνικό επίπεδο.
Παραβλέπουν δηλαδή περιφερειακές ή τοπικές διαφορές ή διαφορές αστικού και αγροτικού
χώρου και γενικότερα πάσχουν από το γεγονός ότι είναι απομακρυσμένες από τις συνθήκες
και νοοτροπίες που επικρατούν στις τοπικές κοινωνίες (Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου,
2003), με αποτέλεσμα δυσκολίες αποτελεσματικής εφαρμογής. Σήμερα ζητήματα σύγκλισης
των περιφερειακών ανισοτήτων μπαίνουν στο τραπέζι της πολιτικής της Ε.Ε. και κάνουν
περισσότερο ορατές τις διαφορές αυτές (Niessen, 2000; Koff, 2002; Alexander, 2003),
υποδεικνύοντας την ανάγκη συνεκτίμησης της περιφερειακής και τοπικής διαφορετικότητας
των οικονομικοκοινωνικών συνθηκών στη διαμόρφωση ρυθμιστικών κανόνων για την πιο
εύρυθμη ένταξη των μεταναστών.
Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία της ένταξης είναι και οι στάσεις
και αντιλήψεις των γηγενών πληθυσμών για μια σειρά θεμάτων που άπτονται της διαδικασίας
αυτής, ενθαρρύνοντας ή αποδυναμώνοντας συμπεριφορές κοινωνικού αποκλεισμού των
μεταναστευτικών πληθυσμών που εισρέουν σε μια κοινωνία.
Στην παρούσα εργασία η έννοια της ένταξης των μεταναστών μελετάται με την έννοια
της αποδοχής των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου και προσεγγίζεται
ερευνητικά με βάση τις αντιλήψεις και στάσεις των γεωργών-εργοδοτών. Για το σκοπό αυτό
πτυχές των εξελικτικών σταδίων που χαρακτηρίζουν την ένταξη λαμβάνονται υπόψη.
Πρόκειται κυρίως για θέματα σχετικά με την οικονομική (απασχόληση), την κοινωνική και
πολιτιστική ένταξη των μεταναστών, με την έννοια της ανεκτικότητας στη διαφορά εκ
μέρους της κοινωνίας-δέκτη στην τελευταία περίπτωση (Baldwin-Edwards, 2005).
Ειδικότερα, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω δύο
ερωτήματα: (α) Ποιες αντιλήψεις εκφράζονται για τους τοπικούς μετανάστες στις αγροτικές
περιοχές και σε ποιο βαθμό διαφοροποιούνται αυτές αναφορικά με τοπικούς προσδιορισμούς
παραγόντων οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα μεταξύ περιοχών; και (β) Σε ποιο βαθμό
ο γεωργικός πληθυσμός στις αγροτικές περιοχές διαφοροποιείται όσον αφορά τη στάση του
σε ορισμένες από τις διαστάσεις του εθνοτικού αποκλεισμού και γιατί;

Θεωρητικό πλαίσιο
Οι διαθέσιμες για τον αγροτικό χώρο σχετικές έρευνες για τις συνθήκες και τις συνέπειες
4
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της ένταξης των μεταναστών στον αγροτικό χώρο, μεθοδολογικά χαρακτηρίζονται από προσεγγίσεις ποσοτικού ή ποιοτικού χαρακτήρα. Οι Χλέτσος κ.ά. (2005) ακολουθώντας μια
οικονομετρική προσέγγιση αποτιμούν τις επιπτώσεις των μεταναστών στο προϊόν κάθε περιφέρειας της χώρας και ειδικότερα στο προϊόν του αγροτικού τομέα, εντοπίζοντας περιφερειακές επιδράσεις στην αγορά εργασίας και ερμηνεύοντας τη γεωγραφική κατανομή των
μεταναστών στο περιφερειακό επίπεδο. Σε μια θεωρητικά και μεθοδολογικά διαφορετική
προσέγγιση η Αθανασοπούλου (2002) προσεγγίζει εθνογραφικά τη σχέση Αρβανιτών και
Αλβανών μεταναστών σε μια καπνοπαραγωγική κοινότητα του Ν. Αργολίδας αναλύοντας τις
εργασιακές σχέσεις μεταξύ γεωργών-εργοδοτών και μεταναστών-εργατών και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν για να φθάσει στη διαπίστωση ότι η αποδοχή του μετανάστη εργάτη
από την τοπική κοινωνία φαίνεται να είναι συνάρτηση του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει για
τον τοπικό τρόπο ζωής. Οι ανακατατάξεις και συνέπειες από την παρουσία μεταναστευτικής
εργατικής δύναμης διερευνώνται από τον Πέτρου (2005) στο πλαίσιο της ανθρωπολογικής
του μελέτης για τη συλλογική ζωή μιας αγροτικής κοινότητας στο Ν. Βοιωτίας τόσο στο
πλαίσιο της ενσωμάτωσης του πολυπληθούς και ετερογενούς από εθνοτικής πλευράς
εργατικού δυναμικού μεταναστών (Ινδών, Πακιστανών, Αλβανών) στις διαδικασίες
εκσυγχρονισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης, όσο και στο πλαίσιο της αλληλόδρασης των
μεταναστών με τον εντόπιο πληθυσμό που δεν αποκλείει την ανάδυση μιας πολυπολιτισμικής
κοινωνίας αλλά και ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ μεταναστών και εντόπιων.
Η κοινωνικο-οικονομική συνεισφορά των μεταναστών, με αμφίσημες πολλές φορές διαπιστώσεις, έχει επίσης προσελκύσει το ενδιαφέρον των μελετητών. Η σχετικά πρόσφατη
μελέτη των Kasimi et al. (2003) αναδεικνύει, μέσα από τη μελέτη τριών παραδειγματικών
περιοχών του αγροτικού μας χώρου, την πολλαπλή συνεισφορά τους στην αναζωογόνηση
της ελληνικής γεωργίας και υπαίθρου. Διάχυτος όμως εμφανίζεται να είναι μεταξύ άλλων
μελετητών ο προβληματισμός για το ρόλο των μεταναστών στον τεχνολογικό ή μη εκσυγχρονισμό της γεωργίας μας (π.χ. Λυνάρδος-Ρυλμόν, 1993; Λυμπεράκη και Λαμπριανίδης,
2001; Lianos et al, 1996) χωρίς βέβαια να παραβλέπονται και οι θετικές πλευρές της συνεισφοράς τους μέσα από το συνεργιστικό τους ρόλο (Πέτρου, 2005; Βαΐου και Χατζημιχάλης,
1997).
Για τα μέλη των μειονοτικών ομάδων, όπως είναι οι μετανάστες, ο τρόπος σκέψης και
δράσης των κυρίαρχων πληθυσμών έχει ιδιαίτερη σημασία και συνδέεται άμεσα με το
επίπεδο «διαπολιτισμικής κατανόησης» μιας κοινωνίας (EUMC, 2005).
Μια μορφή έκφρασης των συναισθημάτων μιας πλειοψηφίας προς τις μειοψηφίες
αποτυπώνεται και στην έννοια του «εθνοτικού αποκλεισμού» στην οποία απηχούνται κυρίως
τα κοινωνικά φαινόμενα της προκατάληψης και των διακρίσεων απέναντι μειονοτικών
ομάδων (Coenders et al., 2005).
Ο εθνοτικός αποκλεισμός χαρακτηρίζει τις γενικές και δυσμενείς απόψεις για μια ή περισσότερες εθνοτικές εξω-ομάδες (Adorno et.al, 1950; Jones, 1997). Διάφοροι τύποι προκαταλήψεων έχουν διακριθεί σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο (Coenders et al., 2001; Verberk
et al., 2002) ενώ έχει διαπιστωθεί ότι οι προκαταλήψεις προς τις «εξω-ομάδες» συνοδεύονται
και από ευνοϊκού χαρακτήρα αντιλήψεις για την εθνοτική «ενδο-ομάδα» που κανείς ανήκει,
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κάτι που συνολικά εκφράζεται από την έννοια του «εθνοκεντρισμού» (Tajfel, 1981; Billiet et
al., 1996). Μια δεύτερη όψη του εθνοτικού αποκλεισμού αναφέρεται επίσης στην αίσθηση
που προκαλεί το μέγεθος της μεταναστευτικής εισροής και επιγραμματικά συνοψίζεται από
την «αντίσταση στην επιπλέον είσοδο μεταναστών», σημείο αφετηρίας του διαλόγου για την
πολυπολιτισμική κοινωνία που σήμερα διεξάγεται σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες (Schuman
et al., 1997; Pettigrew, 1998). Απότοκο αυτών των διαδικασιών αποτελούν φαινόμενα όπως η
«αντίσταση στη πολυπολιτισμική κοινωνία» λόγω των προβλημάτων που απορρέουν από τις
διαφορετικές θρησκείες και κουλτούρες των μεταναστών και τα «όρια στην πολυπολιτισμική
κοινωνία» που υπαγορεύονται από τις ενδεχόμενα αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται
από τη συνεχή μεταναστευτική εισροή. Ακόμη, μια άλλη επίσης πτυχή του εθνοτικού
αποκλεισμού αποτελεί και η αντίθεση επίσημης εκχώρησης πολιτειακών/αστικών δικαιωμάτων (κοινωνικά δικαιώματα, δικαίωμα εισόδου-παραμονής μελών της άμεσης οικογένειας
του μετανάστη κλπ.) προς τους μετανάστες που έχουν νομιμοποιήσει την παραμονή τους,
στάση που πολλές φορές συνοδεύεται και με την ενθάρρυνση πολιτικών επαναπατρισμού των
μεταναστών με νομιμοποιημένη ήδη παρουσία σε μια χώρα.
Δύο θεωρητικά παραδείγματα επιδιώκουν να δώσουν απαντήσεις και ερμηνείες σε
τυπικές υποθέσεις που προκύπτουν από ερωτήματα που τίθενται στο πλαίσιο της παρούσας
εργασίας για να εξηγήσουν εθνικές, τοπικές ή και ατομικές διαφορές ως προς τις διάφορες
όψεις του εθνοτικού αποκλεισμού. Η πραγματιστική θεωρία των συγκρούσεων (realistic
conflict theory) που εστιάζεται στον ανταγωνισμό (πραγματικό ή αντιληπτό) γύρω από
πόρους σε σπάνιδα (Coenders and Scheepers, 1998; Lubbers et al, 2002; Gijsberts et al.,
2004) και η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας ( social identity theory), όπου τα άτομα
τείνουν βασικά να εκλαμβάνουν ως υπερέχουσα την εθνοτική «ενδο-ομάδα» που ανήκουν
συγκριτικά προς τις εθνοτικές «εξω-ομάδες» (Turner 1982: 15-40, Brown, 1995).

Περιοχή έρευνας και μεθοδολογία
Τα δεδομένα της εργασίας προέρχονται από επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε
τέλος του 2005 με αρχές του 2006 σε δύο περιοχές της χώρας με διαφορετικά παραγωγικά
συστήματα. Στο νομό Καρδίτσας στην Κεντρική Ελλάδα και την Ιεράπετρα του νομού Λασιθίου Κρήτης, όπου πρόσθετα παρατηρείται και μεγαλύτερη διαφοροποίηση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων της τοπικής οικονομίας με βάση κυρίως την τουριστική δραστηριότητα. Η
συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων έγινε με τη βοήθεια δομημένου τύπου ερωτηματολογίων τα οποία απευθύνθηκαν σε γεωργούς-εργοδότες αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Για την επιλογή των δειγμάτων ακολουθήθηκαν μη πιθανoτικές διαδικασίες και
ειδικότερα η δειγματοληψία χιονοστιβάδας για την επιλογή των γεωργών-εργοδοτών τους
οποίους χαρακτήριζε σχέση εργοδοσίας εποχικού αλλά και μόνιμου χαρακτήρα με ένα
μεγάλο αριθμό μεταναστών. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 127 συνολικά γεωργούς,
64 από την περιοχή Καρδίτσας και 63 από την περιοχή Ιεράπετρας.
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Αποτελέσματα της έρευνας
Φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των γεωργών
Η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών του συνολικού δείγματος ηλικιακά ανήκει στο
εύρος των νέων ηλικιών (ως 45 ετών). Το μέγεθος της εκμετάλλευσης των γεωργών του
δείγματος στην πρώτη περιοχή (Καρδίτσα) είναι συγκριτικά μεγάλο για τη μέση γεωργική
εκμετάλλευση της χώρας (μ.ό. 91 στρεμ) ενώ στη δεύτερη περιοχή (Ιεράπετρα) μικρό μεν (το
76,2% των παραγωγών του δείγματος είχε μέγεθος εκμετάλλευσης κάτω των 20 στρεμμάτων)
αλλά ιδιαίτερα υψηλής έντασης κεφαλαίου και εργασίας λόγω της φύσης του παραγωγικού
συστήματος (θερμοκηπιακές καλλιέργειες). Η σχέση προσφοράς εργασίας προς τους
οικονομικούς μετανάστες έχει κατά μέσο όρο διάρκεια 11 έτη. Η δεύτερη περιοχή εμφανίζει
πιο σταθερά χαρακτηριστικά μισθωτής απασχόλησης (λιγότεροι σε αριθμό μετανάστεςεργάτες αλλά μεγαλύτερης διάρκειας απασχόληση).
Η πλειονότητα των μεταναστών-εργατών είναι αλβανικής καταγωγής (7 στους 10 παραγωγούς χρησιμοποιεί αλβανικής καταγωγής εργάτες). Στις δύο περιοχές παρατηρείται μια
διαφορετική εθνοτική συγκέντρωση μεταναστών-εργατών, με συντριπτική υπεροχή των
αλβανικής καταγωγής εργατών στην Καρδίτσα και μια πιο αναλογική μεταξύ αλβανών και
βουλγαρικής5 καταγωγής εργατών στην Ιεράπετρα. άλλης εθνικότητας εργάτες αποτελούν
περιθωριακές περιπτώσεις.

Οικονομική ενσωμάτωση των μεταναστών-όψεις των αντιλήψεων και στάσεων των
παραγωγών ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις στην τοπική γεωργία
Χαρακτηριστικό της διαδικασίας ενσωμάτωσης των μεταναστών-εργατών στην αγορά
εργασίας στον αγροτικό χώρο και ιδιαίτερα στη γεωργία είναι ότι αποτέλεσαν φθηνό
εργατικό δυναμικό και κάλυψαν κενά της απαιτούμενης εργατικής δύναμης, ειδικότερα δε
απαιτήσεις σε χειρωνακτικές και βαριές εργασίες (Κasimis and Papadopoulos, 2005; Καζακόπουλος κ.ά., 2007). Υπ’ αυτή την έννοια εκφάνσεις εθνοτικού αποκλεισμού υπό τη μορφή
οικονομικού ανταγωνισμού με ομάδες γηγενή εργατικού δυναμικού, όπως υποστηρίζεται
επίσης ευρύτερα από εμπειρικά δεδομένα δεν έχουν ουσιαστικό έρεισμα (Chletsos and
Karassavoglou, 1997). Αντίθετα η εργατική αυτή δύναμη έλυσε προβλήματα εργασιακών
αναγκών στο γεωργικό τομέα. Η γενική εκτίμηση των παραγωγών ως προς την οικονομική
συνεισφορά των μεταναστών στη λειτουργία της εκμετάλλευσης είναι κατά πλειονότητα
θετική (δυνατότητα μεγέθυνσης γ. εκμεταλλεύσεων, συνέχεια λειτουργίας τους κ.λ.π.,
Γράφημα 1).

5

Η Βουλγαρία είναι πλέον μέλος της Ε.Ε. και οι βουλγαρικής καταγωγής εργαζόμενοι στη χώρας μας
έχουν όλα τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών. Το πρόγραμμα από το οποίο αντλούνται τα στοιχεία
της παρούσας εργασίας είχε αρχίσει την εμπειρική του έρευνα πριν την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε.
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Θετικές συνέπειες απασχόλησης οικονομικών μεταναστών
στην τοπική γεωργία Ιεράπετρα-Καρδίτσα
1

73,00%

70,50%
61,90%

58,70%

2

60,30%
54,10%

3

44,40%
32,80%

4

32,80%

5

23,00%
6,30%

6
7

Εξακολουθούν να Διατήρησε σε
λειτουργούν
χαμηλά επ ίπ εδα
π ολλές
το κόστος
π αραγωγής
εκμεταλλεύσεις…

Δυνατότητα
μεγέθυνσης

% παραγωγών Ιεράπετρα
Σειρά σημαντικότητας Ιεράπετρα

Βοήθησαν στον
επ αγγελματισμό
των αγροτών

Δόθηκε
δυνατότητα
εξωγεωργικής
απ ασχόλησης

Άλλο

% παραγωγών Καρδίτσα
Σειρά σημαντικότητας Καρδίτσα

Γράφημα 1. Θετικές συνέπειες οικονομικών μεταναστών στην τοπική γεωργία
Η πολύχρονη επίσης παρουσία στην εκμετάλλευση συνέβαλε στην ανάπτυξη σχέσεων
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών με διεύρυνση του ρόλου των μεταναστών στην
ανάληψη πιο κρίσιμης σημασίας εργασιών και παράλληλα διεύρυνση του ρόλου των παραγωγών σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγής.
Σε σχέση με το φύλο, η παρουσία της ξένης εργατικής δύναμης ενίσχυσε τη
διαφοροποίηση του ρόλου των γυναικών είτε προς την κατεύθυνση της ανάληψης της αρχηγίας της εκμετάλλευσης είτε της στροφής προς την εξωγεωργική εργασία αλλά σε άλλες περιπτώσεις συνοδεύτηκε και με τον περιορισμό τους στο πλαίσιο της οικιακής οικονομίας.
Παρόμοιες θετικές επισημάνσεις της προσφοράς της εργατικής δύναμης των μεταναστών στη
γεωργική οικονομία άλλων περιοχών της ελληνικής υπαίθρου, έχουν διαπιστωθεί επίσης σε
σχετικές έρευνες (Kasimis and Papadopoulos, 2005; Papadopoulos, 2006:196-216).
Η στάση των παραγωγών έναντι της οικονομικής διάστασης της παρουσίας των μεταναστών στη γεωργική παραγωγή δεν στερείται και αντίθετων απόψεων, οι οποίες όμως διατυπώθηκαν με μικρότερη συχνότητα. Τέτοιες απόψεις εστίασαν στη διατήρηση μικρών εκμεταλλεύσεων μη κατ’ επάγγελμα αγροτών αναδεικνύοντας μια πλασματική εικόνα οριακής
βιωσιμότητας ενός σημαντικού αριθμού εκμεταλλεύσεων, στη μεγέθυνση της εκμετάλλευσης
στη βάση της ανειδίκευτης προσφοράς εργασίας και ως εκ τούτου ανακατανομής της
εργατικής δύναμης του νοικοκυριού προς εξωγεωργικές δραστηριότητες, στην επιβράδυνση
της πορείας του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της εκμετάλλευσης και της πορείας ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης στη γεωργική παραγωγή, παράλληλα με τάσεις διόγκωσης της
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παραγωγής, λόγω της παρουσίας άφθονης και φθηνής εργατικής δύναμης, ιδιαίτερα κατά τα
πρώτα χρόνια εισόδου της μεταναστευτικής δύναμης. Μάλιστα, ανάλογοι προβληματισμοί
για το ρόλο των μεταναστών στον τεχνολογικό ή μη εκσυγχρονισμό μικρών επιχειρήσεων
διατυπώνονται και σε άλλες έρευνες (Lianos et al, 1996)
Υψηλότερης συχνότητας αρνητικές απόψεις διατυπώθηκαν από τους παραγωγούς σε
σχέση με την ποιοτική αξιολόγηση της προσφερόμενης εργασίας, οι οποίες εξειδικεύτηκαν
σε απόψεις περί μετρίου βαθμού ικανοποίησης από την εργασία. Οι μισοί περίπου παραγωγοί, κυρίως αυτοί της Καρδίτσας, εξέφρασαν αιτιάσεις ως προς ζημίες που προκαλούνται στο
κεφάλαιο, ως προς τη μείωση της ποσότητας της παραγωγής αλλά και την υποβάθμιση της
ποιότητας. (Γράφημα 2).
Αρνητικές συνέπειες απασχόλησης οικονομικών μεταναστών στην
τοπική γεωργία Ιεράπετρα-Καρδίτσα
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Γράφημα 2. Αρνητικές συνέπειες οικονομικών μεταναστών στην τοπική γεωργία
Τα προβλήματα απέδωσαν οι παραγωγοί σε αδυναμίες της ξένης εργατικής δύναμης στο
επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως εκδηλώσεις ασυνέπειας ή και αδιαφορίας για την
ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας, ή έλλειψη τεχνικών γνώσεων (π.χ. άγνοια σε θέματα
φροντίδων καλλιέργειας και εκτροφής ζώων).Τα στοιχεία αυτά υποκρύπτουν μια αίσθηση
εθνοκεντρικής μορφής εθνοτικού αποκλεισμού, αν ληφθεί επίσης υπόψη ότι οι παραγωγοί
δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν έλληνες εργάτες αλλά σπάνια βρίσκουν διαθέσιμους. Μόνο 1
στους 10 από τους παραγωγούς στην Καρδίτσα δήλωσε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα κατά
τη συνεργασία με τους ξένους εργάτες.
Συνοψίζοντας ως προς τις δύο περιοχές, οι απόψεις ως προς τις επιπτώσεις τόσο οι
θετικές όσο και οι αρνητικές εστιάζονται σε διαφορετικά σημεία αναφοράς σχετικά με την
παραγωγική διαδικασία, τα οποία συναρτώνται με τα βασικά χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστήματος κάθε μιας από αυτές ( Γραφήματα 1 και 2).
Ωστόσο η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων (πλέον του 80% και στις δύο περιοχές)
συναινεί στην αντικειμενοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης των ξένων εργατών στη βάση
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των προσόντων, αδιακρίτως φυλής, θρησκείας, πολιτισμού και δεν παραβλέπει ότι συμβαίνουν διακρίσεις σε βάρος οικονομικών μεταναστών (Γράφημα 3). Δεν διακατέχεται ωστόσο
από ανάλογη προθυμία για την εφαρμογή μέτρων κατά των σχετικών διακρίσεων (περίπου
60% συμφωνούν στην Καρδίτσα και κατά τι λιγότερο στην Ιεράπετρα), γεγονός που υποβαθμίζει εν μέρει την προηγουμένως διαπιστωθείσα θετική στάση.
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Γράφημα 3. Ρόλος και θέση των οικονομικών μεταναστών στην αγορά εργασίας
Ακόμη, ως προς τη γενικότερη αντίληψή τους σχετικά με το ρόλο των μεταναστών στη
συνολική οικονομία της χώρας, κατά μέσο όρο στις δύο περιοχές καταγράφεται μια κατά
πλειονότητα (67,4%) θετική αποτίμηση (Γράφημα 3). Η θέση όμως αυτή, σε συνδυασμό με
την κατά συντριπτική πλειονότητα (92,6) άποψή τους ότι οι μετανάστες γενικά κάνουν
εργασίες που οι αυτόχθονες εργάτες θεωρούν απαξιωτικές, έρχεται σε αντίφαση με την
άποψη που εκφράζεται από μια σημαντική μερίδα παραγωγών (72,1%), ότι η εργασία των
ξένων συμβάλλει στο φαινόμενο της ανεργίας. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν την εμμονή του
γηγενή πληθυσμού σ’ ένα γενικότερο φόβο ως προς τη σχέση ξένης εργασίας και ανεργίας,
ιδεολογικού περισσότερο χαρακτήρα, παρά αντικειμενικά υποστηριζόμενης από εμπειρικές
έρευνες (Ρομπόλης, 2005).

Στάσεις και αντιλήψεις των παραγωγών ως προς προσδιορισμούς της κοινωνικής
ένταξης
Σε ατομικό επίπεδο εθνοτικοί και πολιτισμικοί παράγοντες, όπως η αίσθηση της απειλής
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της εθνικοπολιτισμικής ομοιογένειας της κοινωνίας υποδοχής και η ένταση του εθνοτικού
χαρακτήρα της ταυτότητας του γηγενή πληθυσμού παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση των
στάσεων και αντιλήψεων των τοπικών κοινωνιών σε στοιχεία που προσδιορίζουν την
κοινωνική ένταξη των μεταναστών (VPRC, 2006).
Στις δύο περιοχές, τα ευρήματα δείχνουν ότι η στάση των παραγωγών ως προς τις
κοινωνικές επιπτώσεις της παρουσίας των μεταναστών στην περιοχή τους είναι θετική σε
γενικές γραμμές (65% των ερωτηθέντων). Οι κατά πλειονότητα θετικές επιπτώσεις επικεντρώνονται στη διεύρυνση της τοπικής οικονομικής ζωής και της ποικιλότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην τοπική κοινωνία που επισημάνθηκε από την πλειονότητα των
παραγωγών και στις δύο περιοχές (Γράφημα 4). Η πρόληψη του κινδύνου ερήμωσης των
τοπικών ενδιαιτημάτων τονίστηκε ιδιαίτερα στην Καρδίτσα και λιγότερο στην Ιεράπετρα,
πόλη με τουριστική επίσης παρουσία, η οποία μπορεί να συγκρατήσει περισσότερο τον
πληθυσμό της. Η επιμέλεια των ηλικιωμένων ατόμων τονίστηκε επίσης κατά τρίτο λόγο ως
θετική επίπτωση. Η αξιολόγηση της κοινωνικής συμβολής της παρουσίας των μεταναστών
εκδηλώνεται έτσι μέσα από μια οπτική αυτοσυντηρητικής διάθεσης των τοπικών κοινωνιών.
Θετικές επιδράσεις εισόδου των οικονομικών
μεταναστών στην τοπική κοινωνία Ιεράπετρα-Καρδίτσα
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Γράφημα 4. Θετικές επιδράσεις στην τοπική κοινωνία
Σε σύγκριση με τις οικονομικές επιπτώσεις στη γεωργία, η εικόνα που προβάλλεται για
τις κοινωνικές επιπτώσεις είναι αρκετά πιο συγκρατημένη, ενώ επιφυλακτική στάση ή και
αρνητικές τοποθετήσεις σημείωσε το 1/5 των παραγωγών, οι οποίοι είτε απέφυγαν να απαντήσουν στο σχετικό ερώτημα είτε θεωρούν αρνητική από κοινωνικής πλευράς την παρουσία
των μεταναστών. Μεταξύ των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων επισημαίνουν στην
περιοχή της Καρδίτσας την αίσθηση ανασφάλειας (σημειώνεται από 1 στους 5 περίπου
παραγωγούς), στη δε περιοχή της Ιεράπετρας τις εντάσεις που προκύπτουν λόγω της υψηλής
εθνοτικής ανομοιογένειας των μεταναστών (4 στους 10 παραγωγοί).
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Εξετάζοντας τις απόψεις των παραγωγών, στο πλαίσιο της προσέγγισης του εθνοτικού
αποκλεισμού σε συνάρτηση με την αίσθησή τους για επιβάρυνση των κρατικών κοινωνικών
δαπανών, διαπιστώνεται μια υψηλή συναίνεση των παραγωγών στην παραχώρηση διευκολύνσεων σε θέματα προστασίας της υγείας και κοινωνικής ασφάλισης των μεταναστών (80%
και στις δύο περιοχές αντίστοιχα). Η στάση αυτή καθιστά αδύναμη την έκφραση του
εθνοτικού αποκλεισμού που σχετίζεται με το ζήτημα αυτό, το οποίο συνιστά ένα από τα πιο
διαδεδομένα επιχειρήματα υπέρ των περιοριστικών μεταναστευτικών πολιτικών ( Lianos et
al, 1996; VPRC, 2006). Ιδιαίτερα όμως συγκρατημένοι εμφανίζονται να είναι στην
εκχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων (ψήφου) προς τους οικονομικούς μετανάστες (59,4% στην
Καρδίτσα και 53,2% στην Ιεράπετρα), με μόνη παραχώρηση την έκφραση μιας υποτονικής
διάθεσης για πιθανή εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου στην περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαπιστώνεται επίσης η κατά μεγάλη πλειονότητα, κυρίως δε στην Ιεράπετρα,
συναίνεσή τους σε πολιτικές επαναπατρισμού των μεταναστών, όπως η έκφραση συναινετικής διάθεσης για την υποχρέωση εγκατάλειψη της χώρας εκείνων εκ των μεταναστών που
παραμένουν άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα (76,6% στην Καρδίτσα και 85,5% στην
Ιεράπετρα). Ειδικότερα η παραβατική συμπεριφορά μεταναστών συνιστά, κατά την άποψη
του μισού σχεδόν πληθυσμού από τους ερωτηθέντες και στις δύο περιοχές ,λόγο απέλασης,
αν και κατά την απάντησή τους υπήρξε εμφανής ο προβληματισμός τους, τονίζοντας την
ανάγκη συνεκτίμησης κατά περίπτωση της βαρύτητας της παράβασης. Πολιτικές επαναπατρισμού υποστηρίζονται επίσης από 1 στους 5 ευρωπαίους πολίτες, δείχνοντας διαχρονικά
μια αύξηση της αναλογίας αλλά και αυξημένη σχετικά αναλογία για τη συγκεκριμένη στάση
μεταξύ των μεσογειακών πληθυσμών (Coenders et al, 2005).
Γενικεύοντας τις απόψεις των παραγωγών, οι τοπικές κοινωνίες φαίνεται ότι χαρακτηρίζονται από μια επιλεκτική δεκτικότητα στην υιοθέτηση πρακτικών κοινωνικής ένταξης, επιδεικνύοντας μια σημαντικού βαθμού κοινωνική ευαισθησία σε ορισμένα θέματα, όπως τα
σχετικά με την προστασία της υγείας και θέματα κοινωνικής ασφάλισης αλλά και ισχυρότερες ενστάσεις σε άλλα, όπως στην εκχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων ή και την περίπτωση
του επαναπατρισμού, υποδεικνύοντας τη συντήρηση ξενοφοβικών αισθημάτων που δυσχεραίνουν τις προοπτικές μιας πληρέστερης κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Αντιλήψεις των παραγωγών ως προς την πολυπολιτισμικότητα της τοπικής κοινωνίας Αντίσταση ή αποδοχή;
Οι πολιτισμικές συνιστώσες των στάσεων και αντιλήψεων των μεταναστών εντάσσονται
στη μορφή έκφρασης του εθνοτικού αποκλεισμού που εκδηλώνεται με την αποδοχή ή αντίσταση στη “διεύρυνση τη πολυπολιτισμικότητας” μιας κοινωνίας υποδοχής μεταναστών και
στη διαμόρφωση αντιλήψεων περί “ορίων της πολυπολιτισμικότητας” (Coenders et al, 2005).
Στο γράφημα 5 εντονότερα εκφράζεται το στοιχείο του αρνητισμού απέναντι σε απόψεις
που συνάδουν με την προοπτική διεύρυνσης της πολυπολιτισμικότητας και αναδεικνύεται μια
μάλλον έντονη εθνοκεντρική αντίληψη στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Μεταξύ των δύο περιοχών εντονότερα εκφράζεται
το στοιχείο του αρνητισμού
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κυρίως στην περιοχή της Καρδίτσας, παρά στην Ιεράπετρα, όπου ο τουρισμός φαίνεται να
εξοικείωσε το γηγενή πληθυσμό περισσότερο με πληθυσμούς διαφορετικής κουλτούρας και
πολιτισμικών καταβολών. Η απειλή στη σταθερότητα της κουλτούρας τη φιλοξενούσας
περιοχής επισημαίνεται από το 60% και το 43% των παραγωγών των δύο περιοχών αντίστοιχα. Η πλειονότητα των παραγωγών (62,5 % κατά μέσο όρο στις δύο περιοχές) θεωρεί ότι
η προοπτική της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών θα ευοδωνόταν με την πλήρη
πολιτισμική αφομοίωσή τους, θεωρώντας ότι οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ γηγενή και
ξένου πληθυσμού είναι εξαιρετικά μεγάλες (63,4%) ώστε να επιτρέψουν στα μέλη των εξωομάδων να θεωρηθούν αποδεκτά ως μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Ένας έντονος επίσης
αποκλεισμός υπό την εθνοκεντρική του διάσταση (Adorno et al,1950; Billiet et al, 1996)
προκύπτει με βάση τη στάση των παραγωγών απέναντι στη δυνατότητα εμπλουτισμού της
πολιτισμικής ζωής της χώρας από την κουλτούρα των μεταναστών. Στη μεγάλη τους πλειονότητα οι παραγωγοί και των δύο περιοχών (70% περίπου) ήταν αρνητικοί, διαπιστώσεις που
συνάδουν με αποτελέσματα περί ορίων στην πολυπολιτισμικότητα που καταγράφει η
Ευρωπαϊκή Κοινωνική ΄Ερευνα του 2003 για την Ελλάδα (VPRC, 2006). Ο αρνητισμός τους
όμως αυτός εμφανίζει σημεία χαλάρωσης όταν διατυπώνουν απόψεις σχετικά με την απειλή
της κουλτούρας της τοπικής κοινωνίας από την άσκηση επί μέρους καθηκόντων της
καθημερινής ζωής των μεταναστών, όπως η εκπλήρωση των θρησκευτικών τους καθηκόντων
ή όταν αποτιμάται η συμβολή του ρόλου των μεταναστών σε διεθνείς αθλητικές επιτυχίες της
χώρας. Στην πλειονότητά τους οι παραγωγοί αρνήθηκαν, κυρίως δε στην Ιεράπετρα (60%
περίπου) ότι η θρησκευτική διαφορετικότητα συνιστά απειλή για τη δική μας κοινωνία, ενώ
στην Καρδίτσα το αντίστοιχο ποσοστό αντιπροσωπεύει κάτι λιγότερο από τους μισούς των
ερωτηθέντων, παράλληλα δε τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων αποτιμά θετικά και τη συμβολή
των μεταναστών στις διεθνείς αθλητικές επιδόσεις της χώρας. Οι “αντιστάσεις” τους στην
πολυπολιτισμική κοινωνία σημειώνουν επίσης αισθητή ύφεση αν συνεκτιμηθούν οι έντονες
αντιρρήσεις που εκφράσθηκαν από ένα σημαντικό αριθμό παραγωγών, άνω του 60% και στις
δύο περιοχές, περισσότερο δε σε αυτή της Ιεράπετρας, ως προς τη σκοπιμότητα ομογενοποίησης των ηθών και εθίμων των μεταναστών με αυτά της χώρας μας, επικαλούμενοι
μάλιστα ως επιχείρημα σε αμφότερες τις περιπτώσεις την ήδη υπάρχουσα αισθητή διαφοροποίηση των ηθών και εθίμων μεταξύ διαφορετικών περιοχών της χώρας. Η λειτουργία επίσης
της σχολικής εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών εκτιμήθηκε ότι θα αποτελέσει
δίαυλο αμοιβαίας ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ των παιδιών αμφοτέρων των
πλευρών από κάτι παραπάνω από τους μισούς παραγωγούς στην Ιεράπετρα (περίπου 55%),
ενώ η πλειονότητα των παραγωγών της Καρδίτσας ήταν και εδώ αρνητική (άνω του 70%) .
Η χαλαρότητα σε επί μέρους ζητήματα έρχεται σε αντίφαση με τη γενικότερα
εκφρασμένη εθνοκεντρική αντίληψη και την επιφυλακτική στάση ως προς τα οφέλη από τη
μίξη των διαφορετικών πολιτισμών και αφομοιώνει το βαθμό ξενοφοβικών τάσεων που εκ
πρώτης όψεως διαπιστώνεται, αφήνει όμως να διαφανεί η έκφραση του εθνοτικού αποκλεισμού υπό τη μορφή της διατήρησης απόστασης μεταξύ γηγενή πληθυσμού και πληθυσμού
εξω-ομάδων όσον αφορά την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, η οποία εμποδίζει και τη
διαπολιτισμική μίξη.
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Ο εθνοτικός αποκλεισμός μπορεί να ιδωθεί ακόμη στο επίπεδο της επιβολής “περιορισμών” στην επί πλέον είσοδο μεταναστών, ως έκφραση ανησυχίας για πιθανές αποδιοργανωτικές συνέπειες στην οικονομία και υπόσκαψη της πολιτισμικής ζωής. Στο πλαίσιο
αυτό, σε σχετικό ερώτημα, παρά την αίσθηση περιθωρίων στην αγορά εργασίας, η πλειονότητα σχεδόν των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το εισρεύσαν εργατικό δυναμικό είναι ήδη μεγάλο
και προσδιορίζει την επί πλέον έστω ανοχή της για εισροή μόνο στην περίπτωση του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Απόψεις περί υπερβολικού αριθμού μεταναστών καταγράφονται επίσης στις έρευνες στη χώρα από την προηγούμενη δεκαετία (Καφετζής κ.ά., 1998;
VPRC, 2006). Οι απόψεις όμως ως προς τον αποδεκτό αριθμό μεταναστών διαφέρουν κατά
περιοχή και εξαρτώνται από την οικονομική δυναμικότητα της περιοχής, την κατάσταση της
αγοράς εργασίας, την εποχικότητα των εργασιών, τη χωροθέτησή τους ως προς τη συνοριακή
γραμμή κ.ά (Kasimis and Papadopoulos, 2005).
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Γράφημα 5. Όψεις του εθνοτικού αποκλεισμού
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η θέση των παραγωγών ως προς τη μορφή εκφοράς του
εθνοτικού αποκλεισμού, που συνιστούν οι “εθνικές προκαταλήψεις” ως εκφράσεις μιας
γενικευμένης αρνητικής προδιάθεσης προς μια ή περισσότερες εθνοτικές εξω-ομάδες στον
αντίποδά “εθνοκεντρικού” χαρακτήρα αντιλήψεων για την εθνοτική ενδο-ομάδα. Οι περιπτώσεις αυτές στο σύνολό τους τροφοδοτούν ανακλαστικά “αμυντικού χαρακτήρα”. Στο
πλαίσιο των αντιλήψεων αυτής της κατηγορίας προς τις εθνοτικές εξω-ομάδες, η πλειονότητα
των παραγωγών θα προτιμούσε, στην κοινότητα που ζει, μετανάστες κυρίως ανατολικοευρωπαίους (Πολωνούς, Ρουμάνους, Βούλγαρους). Πολύ λιγότεροι (κάτω του 10%)
προτιμούν Αλβανούς ή Ασιάτες. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η αίσθηση της χωρικής
γειτνίασης και ίσως η αναζήτηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας αναγνωρίζει ως
κοινωνικά εγγύτερο τον βαλκάνιο και ανατολικοευρωπαίο εργάτη σε σχέση με τον Ασιάτη,
ενώ η τήρηση μιας κοινωνικής απόστασης από τον Αλβανό συνδέεται μάλλον περισσότερο
με τα προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς του και εργασιακής πειθαρχίας.
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Συμπεράσματα
Τα ευρήματα της επιτόπιας έρευνας των εργοδοτών γεωργών-αρχηγών εκμεταλλεύσεων
συνιστούν μια συνοπτική επισκόπηση των πιο σημαντικών αποτελεσμάτων αναφορικά με τις
στάσεις και αντιλήψεις τους προς τις μειονοτικές εθνοτικές ομάδες των οικονομικών μεταναστών. Τα αποτελέσματα της έρευνας, συνεκτιμώντας και τους μεθοδολογικούς περιορισμούς της μη πιθανοτικής δειγματοληπτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε αλλά και τους
αντίστοιχους που συνοδεύουν την αξιόπιστη μέτρηση των στάσεων, ενδεικτική κυρίως
σημασία μπορούν να έχουν. Στο πλαίσιο αυτό, λιγότερο ή περισσότερο ευδιάκριτα σημειώνονται διαφοροποιήσεις ως προς τις απόψεις και στάσεις των ερωτηθέντων μεταξύ των δύο
περιοχών. Κυρίως η διαφοροποίηση θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία αρκετά βάσιμων
υποθέσεων για τον παραπέρα συστηματικό ερευνητικό έλεγχό τους, ώστε τελικά να επιτραπεί
η παράλληλη αξιοποίηση των συμπερασμάτων τόσο κατά το σχεδιασμό της σχετικής πολιτικής (τοπικής και εθνικής) για τους μετανάστες όσο και κατά την προσπάθεια των τοπικών
μέσων μαζικής επικοινωνίας για θετικότερη τοποθέτηση και προσέγγιση της τοπικής πλειοψηφίας προς τις τοπικές μειοψηφίες των οικονομικών μεταναστών.
Συνοψίζοντας παραπέρα τις απόψεις και στάσεις των ερωτηθέντων διαπιστώνεται ότι οι
ερωτηθέντες γεωργοί εκφράσθηκαν στη μεγάλη τους πλειονότητα θετικά (70-75% από
αυτούς) για την οικονομική και κοινωνική συμβολή των μεταναστών στην τοπική τους
κοινωνία, χωρίς να παραλείπονται βέβαια και “αμυντικές” τοποθετήσεις εντονότερου χαρακτήρα, με τις σημειωθείσες τοπικές διαφοροποιήσεις τους, ως προς την αποδοχή όψεων
κυρίως της πολυπολιτισμικής κοινωνίας αλλά και τη δεκτικότητά τους, περιορισμένης βέβαια
έκτασης, ως προς ορισμένες άλλες, με κορύφωση τη σθεναρή απόρριψη της ιδέας της
πολιτισμικής αφομοίωσης και την πρόταξη της πολιτισμικής ανοχής του “διαφορετικού”, του
“ξένου”. Γίνεται επίσης αντιληπτό από τα ευρήματα της έρευνας, ότι σε σχέση με την
κοινωνική/πολιτισμική διάσταση διαπιστώνεται σε ένα βαθμό αμφίσημη στάση των παραγωγών και εθνοκεντρική αντίληψη απέναντι στο ενδεχόμενο της πολυπολιτισμικής τοπικής
κοινωνίας. Η εικόνα συνολικά που καταγράφεται και στις δύο περιοχές, παρά τις επιμέρους
αποκλίσεις που σημειώνονται ως προς τις απόψεις και στάσεις των ερωτηθέντων, δεν
φαίνεται να αφίσταται σημαντικά από τη γενικότερη ξενοφοβική τοποθέτηση που δημοσκοπικά τουλάχιστον χαρακτηρίζει την περίπτωση της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο με βάση
τα δεδομένα αυτά εμφανίζονται και φωτεινά σημεία που τοπικά το μέγεθός τους ποικίλει.
Έχουμε την αίσθηση ότι η παρουσία τους προσφέρει περιθώρια για το σχεδιασμό/υλοποίηση
προγραμμάτων σύσφιξης σχέσεων, προσαρμοσμένων στις τοπικές ιδιαιτερότητες και
συνθήκες, που θα στοχεύουν στο μοίρασμα βιωμάτων και εμπειριών αλλά και στην ανάδειξη
των προβλημάτων, των αναγκών και προσδοκιών που άπτονται αμφοτέρων των πλευρών,
επιδιώκοντας παράλληλα και την προβολή και ανάδειξη των θετικών πλευρών της μετανάστευσης σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, τοπικά και γενικότερα.
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Αξιολόγηση προβλημάτων στο φοινικόδασος του Βάι και
πολιτικές προστασίας και ανάδειξής του
Σ. Ταμπάκης1, Γ. Τσαντόπουλος2 και Μ. Μαρρή3
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων που υπάρχουν
στο φοινικόδασος του Βάι όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από το ντόπιο πληθυσμό.
Σημαντικότερα θεωρούνται η έλλειψη υποδομών για την παροχή πρώτων βοηθειών, η
προστασία των φοινίκων από ασθένειες και έντομα, η έλλειψη χώρου ενημέρωσης πολιτών
και πινακίδων με πληροφορίες για την χλωρίδα και την πανίδα. Ακολουθούν η έλλειψη
κατάλληλων υποδομών εστίασης, φύλαξης και αστυνόμευσης του χώρου, η ύπαρξη σκουπιδιών, η έλλειψη καλαίσθητου χώρου στάθμευσης, η μείωση της επιφάνειας του φοινικοδάσους, η έλλειψη κατάλληλων υποδομών για την εξυπηρέτηση των λουομένων, ο μεγάλος
αριθμός επισκεπτών, το παράνομο κυνήγι και οι δασικές πυρκαγιές. Τέλος, ως λιγότερο σημαντικά προβλήματα χαρακτηρίζονται η βόσκηση ζώων, η φύτευση άλλων ειδών φοινίκων, η
ανεξέλεγκτη μετακίνηση μέσα στο φοινικόδασος και η διανυκτέρευση και κατασκήνωση στο
χώρο του δάσους. Στο σύνολο των παραπάνω προβλημάτων, που αποτελούν μια πολυθεματική μεταβλητή, εφαρμόστηκαν ανάλυση αξιοπιστίας και παραγοντική ανάλυση, σύμφωνα με
τις οποίες ελέγχθηκε η αξιοπιστία των μεταβλητών του ερωτηματολογίου και η εγκυρότητα
τους αντίστοιχα. Μάλιστα, με τη χρησιμοποίηση της παραγοντικής ανάλυσης εξήχθησαν δύο
παράγοντες. Ο πρώτος περιγράφει τα προβλήματα που προέρχονται από παράνομες ή
λανθασμένες ενέργειες και ο δεύτερος τα προβλήματα υποδομών. Τα πρώτα μπορούν να
αντιμετωπισθούν με την βοήθεια σωστής εποπτείας και διαχείρισης του χώρου, ενώ τα
δεύτερα που θεωρούνται από τους κατοίκους ως σημαντικότερα, χρειάζεται μεγαλύτερη
προσπάθεια για να αντιμετωπισθούν.
Λέξεις-κλειδιά: Φοινικόδασος του Βάι, αισθητικό δάσος, αξιολόγηση προβλημάτων, πολιτικές προστασίας και ανάδειξης.

Abstract
Aim of the present paper forms the promotion of the problems of the forest as perceived by
the local population. The most important problems are perceive to be the lack of infrastructure
for the provision of first aid, the protection of the trees from diseases and insects, the absence
of infrastructure for providing information to citizens as well as of signs with information for
plants and animals. The next most important problems are perceived to be the absence of
proper infrastructure regarding the guarding and policing of the area, the existence of garbage,
the lack of a well designed parking area, the reduction of the forest’s surface, the lack of
1
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proper infrastructure for providing services to swimmers, the large number of visitors, illegal
hunting and forest fires. Finally, as the least important problems are perceived to be those of
overgrazing, the planting of different kinds of phoenix, the uncontrolled movement of people
in the area and passing the night or camping in the forest. To the above problems, which
constitute a multivariate variable, we applied reliability analysis and factor analysis. Using the
above analyses we tested the reliability of the questionnaire’s variables as well as their
credibility. Indeed, through the use of factor analysis we extracted two factors, one which
describes the problems originating from illegal or mistaken acts and another describing
problems regarding infrastructure. The former can be confronted through proper supervision
and management of the area, while the latter, which are perceived by the local population as
more important, require greater efforts in order to solve them.
Key words: Vai phoenix forest, esthetic forest, assessment of problems, policies of protection
and promotion

Εισαγωγή
Το φοινικόδασος του Βάι βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της νήσου Κρήτης, στην
περιφέρεια του χωριού Παλαίκαστρο, του Δήμου Ιτάνου, της επαρχίας Σητείας του Νομού
Λασιθίου. Η ονομασία του Βάι οφείλεται στο γεγονός ότι τα ίδια τα φοινικόδεντρα στη
Κρήτη ονομάζονται και Βάγια ή Βάια.
Το Φοινικόδασος του Βάι βρίσκεται ανάμεσα σε δυο σειρές γραφικών λόφων, κατά μήκος του μικρορέματος και της παραλιακής κοιλάδας που σχηματίζεται. Η συνολική έκταση
που καταλαμβάνει σήμερα το Βάι ανέρχεται σε 250 στρέμματα περίπου και διαρρέεται από
μικρό ρέμα που διατηρεί νερό σχεδόν όλο τον χρόνο, τροφοδοτούμενο από την πηγή μικρής
παροχής που βρίσκεται μέσα στο φοινικόδασος. Στο ανατολικό μέρος της η έκταση του Βάι
γειτνιάζει με τη θάλασσα με μια θαυμάσια αμμουδιά με αμμοθίνες στον κόλπο Γκράντες.
Ανάμεσα στο Βάι και την συνεχόμενη παραλία σχηματίζεται ένας μικρός υγρότοπος με
μεγάλο ενδιαφέρον για την ορνιθοπανίδα της περιοχής.
Γύρω από το φοινικόδασος σε έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων και σε απόσταση μέχρι
και 2.000μ, υπάρχουν διάσπαρτοι φοίνικες. Οι φοίνικες αυτοί αποτελούν υπολείμματα μεγαλύτερου φοινικοδάσους στην περιοχή, η έκταση του οποίου περιορίστηκε από εκχερσώσεις,
υλοτομίες κ.α. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση παλαιότερης παραχώρησης έκτασης για
γεωργική εκμετάλλευση μέρος της οποίας (92 στρέμματα) καλύπτονταν με αραιά φοινικόδεντρα. Μεμονωμένα άτομα φοινίκων εμφανίζονται βέβαια σε αρκετή απόσταση από το Βάι.
Εντυπωσιακή είναι επίσης και η φυσική αναγέννηση.
Το φοινικόδασος του Βάι παρουσιάζει μοναδική σπουδαιότητα εξαιτίας του εξαιρετικά
σπάνιου τύπου οικοτόπου που συνιστά. Ο τύπος οικοτόπου συνίσταται από το είδος Phoenix
theophrasti Gr., ενδημικό είδος της Νότιο-ανατολικής Μεσογείου, το οποίο απαντά στην
Κρήτη, αλλά εντοπίζεται και στη νότιο-δυτική Τουρκία.
Προστατεύεται πολλαπλά και σε όλα τα δυνατά επίπεδα από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
Ειδικότερα, ο φοίνικας του Θεόφραστου Phoenix theophrasti περιλαμβάνεται στο παράρτημα
ΙΙ και προστατεύεται ως είδος και το φοινικόδασος του Βάι θεωρείται ως τύπος οικοτόπου
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προτεραιότητας (κωδικός *9370, δάση με είδη Phoenix) σύμφωνα με το παράρτημα Ι.
Επισημαίνεται ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσμός του είδους Phoenix theophrasti εντοπίζεται μόνο
στην Ελλάδα, ενώ ως τύπος οικοτόπου εκτός από την Κρήτη υπάρχει και στους Κανάριους
Νήσους με τον Phoenix canariensis. Τέλος, η σπουδαιότητα της περιοχής GR4320009
«Αισθητικό Δάσος Βάι» έχει αναγνωρισθεί από την εθνική και διεθνή νομοθεσία: η περιοχή
έχει κηρυχθεί ως Αισθητικό Δάσος (Π.Δ. 121/1973, ΦΕΚ 235/Α/6.8.1973), ως Ειδική Ζώνη
Προστασίας για τα πουλιά σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (κωδικός GR4320009) και
έχει προταθεί στο δίκτυο Φύση 2000 διότι στο συντριπτικό της ποσοστό συγκροτείται από
φοινικόδασος (κάλυψη περίπου 90%). Προστατεύεται ως Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 4 της Σύμβασης της Βαρκελώνης για τις προστατευόμενες
περιοχές της Μεσογείου και, τέλος, βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής "Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και Χερσόνησος Σίδερο" που περιλαμβάνεται
στον εθνικό κατάλογο περιοχών προς ένταξη στο οικολογικό δίκτυο «Φύση 2000» (κωδικός
GR4320006). Γενικά το φοινικόδασος του Βάι αποτελεί περιοχή με μοναδική και σημαντική
οικολογική σημασία, με τεράστιο επιστημονικό, βοτανικό και φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον
αλλά και με σημαντική τουριστική σημασία.
Ο τουρισμός εμφανίζει δύο αντίθετες σχέσεις με το περιβάλλον μια συνυπαρξιακή συμβιωτική και μία σχέση σύγκρουσης. (Ηγουμενάκης 2000). Το ίδιο περιβάλλον που προσελκύει τους τουρίστες και τις τουριστικές επενδύσεις μπορεί επίσης να καταστραφεί από τον
τουρισμό, και συνεπώς, η απώλεια της περιβαλλοντικής ποιότητας μπορεί τελικά να καταστρέψει τον ίδιο τον τουρισμό (De Oliveira 2003). Αναμφισβήτητα, αυτό που απαιτείται είναι
μια περιβαλλοντικά αρμόδια προσέγγιση στον τουρισμό, ή «βιώσιμος τουρισμός» (CeballosLascurain 1996). Ο βιώσιμος τουρισμός στις προστατευόμενες περιοχές είναι ένα θέμα που
ερευνάται όλο και περισσότερο και αναλύεται παγκοσμίως (Arnberger et al. 2002). Η εκτίμηση τέτοιας έρευνας επιτρέπει καλύτερους ελέγχους των τουριστικών δραστηριοτήτων και της
ανάπτυξης αυτών των δραστηριοτήτων προς όφελος των τουριστών, των ντόπιων και όλων
των συμμετεχόντων που ενδιαφέρονται για τη δεδομένη περιοχή (Ceballos-Lascurain 1996).
Ο αποτελεσματικός προγραμματισμός, η διαχείριση και ο έλεγχος είναι προϋπόθεση για
μια υγιή σχέση μεταξύ των προστατευόμενων περιοχών και του τουρισμού (Boo 1990,
Hunter and Green 1995, Yu et al. 1997). Η εξασφάλιση της τοπικής υποστήριξης για τις
προστατευόμενες περιοχές αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως σημαντικό στοιχείο της
συντήρησης της βιοποικιλότητας (Walpole and Goodwin 2001). Εντούτοις, οι κοινότητες που
ζουν δίπλα στις προστατευόμενες περιοχές συχνά έχουν αγνοηθεί (Ceballos-Lascurain 1996).
Η αντίληψη των κατοίκων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το φοινικόδασος του Βάι
αποτελεί την καλύτερη βάση για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση έτσι ώστε η όποια
διοικητική προσέγγιση να είναι επιτυχής. Μάλιστα η διερεύνηση των προβλημάτων αυτών
αποτελεί σκοπό της παρούσας εργασίας.

Μεθοδολογία
Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη χρήση προσωπικών συνεντεύξεων. Ως περιοχή
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έρευνας αποτέλεσε ο δήμος Ιτάνου και η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε ήταν η
απλή τυχαία δειγματοληψία, εξαιτίας της απλότητας της και του γεγονότος ότι απαιτεί τη
λιγότερη δυνατή γνώση σχετικά με τον πληθυσμό από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο (Freese
1984, Αστέρης 1985, Μάτης 1988, Δαμιανός 1999 και Καλαματιανού 2000).
Ο Δήμος Ιτάνου σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει συνολικά 2.514 κατοίκους από
τους οποίους 2.429 είναι δημότες. Ο υπό έρευνα «πληθυσμός» είναι το σύνολο των δημοτών
(2.429 άτομα) του δήμου Ιτάνου. Ως πλαίσιο δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκαν οι δημοτικοί
κατάλογοι. Μολονότι η χρησιμοποίηση των δημοτικών καταλόγων δεν είναι ασφαλής, για
τον περιορισμό των αδυναμιών, καταβλήθηκε προσπάθεια ως προς την προσεκτική επιλογή
των ατόμων από αυτούς. Η επιλογή τους ως πλαίσιο δειγματοληψίας έγινε εξαιτίας των
χαμηλών απαιτήσεων σε δαπάνες και κυρίως της εξασφάλισης των προσωπικών δεδομένων
των ερωτωμένων.
Για να εκτιμήσουμε την αναλογία του πληθυσμού που έχει ένα ορισμένο χαρακτηριστικό,
μπορούμε να κάνουμε τις εξής παραδοχές. Αν i-στη μονάδα του δείγματος έχει το εν λόγω
χαρακτηριστικό γράφουμε pi = 1, ενώ αν δεν το έχει γράφουμε pi = 0. Σ’ αυτήν την
περίπτωση η αναλογία εκτίμησης του πληθυσμού που είναι και η αμερόληπτη εκτίμηση της
πραγματικής αναλογίας του πληθυσμού p δίνεται από τη σχέση:
n

p=

∑(p )
i =1

i

n

Η εκτίμηση του τυπικού σφάλματος της αναλογίας του πληθυσμού sp, με τη διόρθωση
πεπερασμένου πληθυσμού (1-f), επειδή το δειγματοληπτικό κλάσμα είναι μεγάλο δίνεται από
τον παρακάτω τύπο:
sp =

p (1 − p )
1− f
(1 − f ) = N − n = 1 − n
n −1
N
N
όπου n = μέγεθος δείγματος και

Για να υπολογίσουμε το μέγεθος του δείγματος χρειάσθηκε να διενεργήσουμε
προδειγματοληψία, με μέγεθος δείγματος 50 άτομα. Έτσι για κάθε ποιοτική μεταβλητή εκτιμήθηκε η αναλογία της. Το μέγεθος του δείγματος εκτιμήθηκε με βάση τους τύπους της
απλής τυχαίας δειγματοληψίας (Freese 1984, Μάτης 1988 και Καλαματιανού 2000). Αν και
χρησιμοποιήθηκε απλή τυχαία δειγματοληψία χωρίς επανάθεση, η διόρθωση πεπερασμένου
πληθυσμού μπορεί να αγνοηθεί επειδή το μέγεθος του δείγματος n είναι μικρό σε σχέση με το
μέγεθος του πληθυσμού Ν (n / N = 50 / 2429 = 0,021 δηλαδή περίπου 2,1%) (Freese 1984,
Pagano και Gauvreau 2000).
Ο καθορισμός του μεγέθους του δείγματος για τις μεταβλητές δίνεται από τον τύπο:

t 2 p(1 − p ) 1,96 2 ⋅ 0,5 2 ⋅ (1 − 0,5) 2
=
= 384,16 ≅ 385
e2
0,052
όπου t = η τιμή της κατανομής Student για πιθανότητα (1-α) = 95% και n-1 βαθμούς
ελευθερίας. Επειδή το μέγεθος της διενεργούμενης προδειγματοληψίας είναι μεγάλο (μεγαλύτερο του 50) η τιμή t παίρνεται από τους πίνακες πιθανοτήτων της κανονικής κατανομής
για την επιθυμητή πιθανότητα. Στην πράξη για πιθανότητα 95% η τιμή είναι 1,96 (Μάτης
n=

252

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Αξιολόγηση προβλημάτων στο φοινικόδασος του Βάι

1988).
p = η εκτίμηση αναλογίας
e = η μέγιστη παραδεκτή διαφορά μεταξύ του δειγματοληπτικού μέσου και του άγνωστου
μέσου του πληθυσμού. Δεχόμαστε ότι είναι 0,05 δηλαδή 5%.
Η χρήση ερωτηματολογίου δεν περιορίζεται στην εκτίμηση μιας μόνο μεταβλητής του
πληθυσμού, αλλά περισσότερων μεταβλητών. Έτσι πρέπει να εκτιμήσουμε το μέγεθος του
δείγματος για κάθε μια από τις μεταβλητές. Αν τα μεγέθη δειγμάτων που εκτιμήθηκαν είναι
παραπλήσια και το μέγεθος τους είναι μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της δειγματοληψίας, τότε ως μέγεθος του δείγματος επιλέγεται το μέγιστο. Με αυτόν το τρόπο η πιο μεταβαλλόμενη μεταβλητή εκτιμάται με την επιθυμητή ακρίβεια ενώ οι υπόλοιπες με μεγαλύτερη
ακρίβεια απ’ ότι έχει αρχικά καθοριστεί (Μάτης 1988). Έτσι το μέγεθος του δείγματος
καθορίσθηκε στα 385 άτομα.
Οι δημότες του δείγματος στη συνέχεια εντοπίστηκαν επακριβώς (ονοματεπώνυμο και
διεύθυνση) με την βοήθεια τυχαίων αριθμών που πήραμε χρησιμοποιώντας πινάκες τυχαίων
αριθμών. Σε περιπτώσεις μη εύρεσης τους ή αρνήσεως τους, γίνονταν άλλες δύο φορές
προσπάθεια να πάρουμε την άποψη τους. Στις περιπτώσεις που δεν γίνονταν αυτό δυνατό,
προχωρούσαμε με την ίδια διαδικασία σε επιλογή νέων μονάδων δειγματοληψίας. Η συλλογή
των δεδομένων έγινε το 2007 και για την ανάλυση τους χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό
πακέτο SPSS.
Το σύνολο των ερωτήσεων αποτελούν μια πολυθεματική μεταβλητή στην οποία εφαρμόσθηκε ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) και παραγοντική ανάλυση (factor analysis).
Η αντιμετώπιση των τακτικών μεταβλητών ως αριθμητικών είναι συνήθης πρακτική από τους
κοινωνικούς επιστήμονες, ωστόσο δεν είναι πάντοτε ασφαλής και δημιουργεί κίνδυνο
ενδεχόμενων σφαλμάτων. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο παρεχόμενος περιοριστικός
χώρος για την ανάπτυξη της εργασίας εμπόδισε τη χρήση λοιπών στατιστικών αναλύσεων,
μολονότι μια τέτοια τακτική θα βελτίωνε την επιστημονική αξία της εργασίας.
Η εκτίμηση της αξιοπιστίας οποιασδήποτε διαδικασίας μέτρησης συνίσταται στον
προσδιορισμό του βαθμού διακύμανσης της βαθμολογίας των ατόμων, βαθμού που οφείλεται
σε πραγματικές διαφορές (και σταθερά σφάλματα) και του βαθμού διακύμανσης που οφείλεται σε ασυνέπειες της μέτρησης (Σιάρδος 1999, Φίλιας κ.α. 2000).
Ειδικότερα, χρησιμοποιείται ο συντελεστής άλφα (ή αξιοπιστίας α-Crοnbach) για την
εύρεση εσωτερικής αξιοπιστίας ενός ερωτηματολογίου (Φράγκος 2004), δηλαδή αν τα
στοιχεία έχουν τη τάση να καταμετρούν το ίδιο πράγμα (Howitt και Gramer 2003). Ο
συντελεστής αυτός εκφράζει το τετράγωνο της συσχέτισης μεταξύ της βαθμολογίας (παρατηρούμενης) που παίρνει κάποιο άτομο στη δεδομένη κλίμακα και της βαθμολογίας που θα είχε
πάρει (πραγματικής) εάν είχε ερωτηθεί στο σύνολο των θεμάτων (Σιάρδος 1999). Προϋπόθεση για τη χρησιμοποίησή της είναι οι ερωτήσεις (μεταβλητές) να είναι ισοδύναμες
(Φράγκος 2004).
Συντελεστής άλφα ίσος με 0,70 ή μεγαλύτερος θεωρείται ικανοποιητικός (Howitt και
Gramer 2003), μεγαλύτερος από 0,80 θεωρείται πολύ ικανοποιητικός, πολλές φορές μάλιστα
στη πράξη γίνονται δεκτοί και συντελεστές αξιοπιστίας μικρότεροι, με τιμές μέχρι 0,60
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(Σιάρδος 1999).
Όμως, ο έλεγχος δεν είναι αρκετό να είναι αξιόπιστος, χρειάζεται να είναι και έγκυρος,
πράγμα που γίνεται με την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης (Σιάρδος 1999). Η
παραγοντική ανάλυση είναι μια στατιστική μέθοδος που έχει σκοπό να βρει την ύπαρξη
παραγόντων κοινών ανάμεσα σε μια ομάδα μεταβλητών (Sharma 1996). Η ανάλυση αυτή
προσπαθεί περισσότερο να ερμηνεύσει τη δομή παρά τη μεταβλητότητα (Ντζούφρας και
Καρλής 2001, Καρλής 2005) και αποσκοπεί να αναπαράγει στο μεγαλύτερο βαθμό τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, χρησιμοποιώντας τον μικρότερο δυνατό αριθμό παραγόντων
και να οδηγήσει σε λύση που να είναι «ιδιάζουσα» και εύκολα ερμηνεύσιμη (Σιάρδος 1999).
Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των κύριων συνιστωσών (principal components)
η οποία βασίζεται στη φασματική ανάλυση του πίνακα διακύμανσης (συσχέτισης) (Ντζούφρας και Καρλής 2001, Καρλής 2005). Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τη σημαντικότητα των κυρίων συνιστωσών είναι αυτό που προτείνουν οι Guttman και Kaiser (Cattell
1978, Φράγκος 2004), σύμφωνα με το οποίο, το όριο για λήψη του ενδεδειγμένου αριθμού
των κυρίων συνιστωσών καθορίζεται από τις τιμές των χαρακτηριστικών ριζών που είναι ίσες
ή μεγαλύτερες της μονάδας.
Προσφύγαμε επίσης στην περιστροφή της μήτρας των κυρίων παραγόντων με τη μέθοδο
της περιστροφής μέγιστης διακύμανσης του Kaiser (Harman 1976). Με αυτή επιχειρείται η
εμφάνιση στους κύριους παράγοντες φορτίων με υψηλές τιμές και φορτίων με τιμές
μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές, δηλαδή η μεγιστοποίηση της διακύμανσης σε κάθε παράγοντα
(Σιάρδος 1999).
Τέλος, ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορούν να
ερμηνεύσουν τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών των δεδομένων μας και να δώσουμε σ’
αυτούς κάποια ερμηνεία (αν αυτό είναι δυνατόν) (Ντζούφρας και Καρλής 2001, Καρλής
2005). Σύμφωνα με το Φράγκο (2004) οι μεταβλητές που «ανήκουν» σε κάθε παράγοντα
είναι εκείνες για τις οποίες το φορτίο στον πίνακα που εμφανίζονται οι επιβαρύνσεις των
παραγόντων, μετά από περιστροφή, είναι μεγαλύτερο του 0,5 στον παράγοντα αυτό.

Αποτελέσματα - συζήτηση
Η σπουδαιότητα που έχει η συμμετοχή όσο δυνατόν περισσότερων κοινωνικών ομάδων
στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η αναγνώριση αυτή έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας
προσέγγισης, σκοπός της οποίας είναι δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα, χρήστες
φυσικών πόρων, περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι, να μοιράζονται την
ευθύνη διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ή φυσικών πόρων. Εντούτοις, είναι σημαντικό για οποιοδήποτε φορέα διαχείρισης να λαμβάνει υπόψη τους φόβους και τις ανησυχίες των
πολιτών που ζουν στην περιοχή γιατί είναι αναγκαίο να ερωτηθούν οι απλοί πολίτες για το τι
πιστεύουν. Μέσα από μια τέτοια προσέγγιση ζητήθηκε από τους κάτοικους του δήμου Ιτάνου
να αξιολογήσουν τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος του φοινικοδάσους του
Βάι σε κλίμακα από πολύ μικρό έως πολύ μεγάλο (Πίνακας 1 και Σχήμα 1). Η άποψη ότι θα
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πρέπει να ρωτούνται μόνο οι ειδικοί χάνει όλο και περισσότερο έδαφος, γιατί οι όποιες
ενέργειες αποφασιστούν από αυτούς θα πρέπει να εφαρμοστούν έχοντας την υποστήριξη των
κατοίκων της περιοχής.
Η περιοχή του φοινικοδάσους έχει χαρακτηρισθεί ως Μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής
από τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου. Αυτό πιθανώς να μην είναι «γνωστό», γιατί έχουν εντοπισθεί κυνηγοί τριγύρω απ’ αυτό και ορισμένες φορές παραβιάζουν την περίφραξη, να κυνηγούν και μέσα σ’ αυτό. Πάνω από τους μισούς κατοίκους της περιοχής, χαρακτηρίζουν το
συγκεκριμένο πρόβλημα, ως πολύ μικρό (59%). Όσον αφορά τη βόσκηση, υπάρχουν
περιπτώσεις που ελεύθερα ζώα βρίσκουν μικρά ανοίγματα στη περίφραξη του φοινικοδάσους
και της περιοχής αποκατάστασης και προκαλούν ζημιές. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
θεώρησε πως είναι πολύ μικρό πρόβλημα (63,4%). Η έκταση του φοινικοδάσους έχει μειωθεί
εξαιτίας των εκχερσώσεων που έλαβαν χώρα το 1957 και μετατράπηκε σε γεωργική. Ειδικότερα, 90 στρέμματα που είχαν δοθεί το 1957 σε ακτήμονες για γεωργικές καλλιέργειες
απέκλειαν κάθε δυνατότητα φυσικής αναγέννησης. Στη παρούσα έρευνα σχεδόν έξι στους
δέκα από τους κατοίκους της περιοχής θεωρούν το συγκεκριμένο πρόβλημα πολύ μικρό ως
μικρό (42,1% πολύ μικρό, 26,5% μικρό).
Η φωτιά αποτελεί σοβαρή και μόνιμη απειλή για το φοινικόδασος, ιδιαίτερα κατά τους
θερινούς μήνες που είναι υψηλές οι θερμοκρασίες και πολλοί οι επισκέπτες. Μέσα στο φοινικόδασος υπάρχει ένα σύστημα πυρασφάλειας το οποίο κατ’ εκτίμηση μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο μικρές εστίες φωτιάς. Το συγκεκριμένο παράγοντα, 57,7% των κατοίκων το
θεωρεί ως πολύ μικρό. Στην περίπτωση της φύτευσης άλλων ειδών φοινίκων παρουσιάζεται
το πρόβλημα του υβριδισμού καθώς είναι εύκολη η διασταύρωση μεταξύ των ειδών του
γένους Phoenix, όμως το 64,9% των κατοίκων πιστεύει ότι αποτελεί πολύ μικρό πρόβλημα.
Σχετικά με την προστασία των φοινίκων από ασθένειες και έντομα, έχει αναφερθεί ένας
εχθρός ο οποίος καταστρέφει τα φοινικόδεντρα.
Πρόκειται για το έντομο «κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος των φοινίκων (Rhynchophorus
ferrugineus) το οποίο για πρώτη φορά εμφανίστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 2005. Το
έντομο εντοπίστηκε σε φοινικόδεντρα που εισήχθησαν από την Αίγυπτο. Απ’ ότι φάνηκε από
τα αποτελέσματα, οι κάτοικοι της περιοχής είναι σχετικά ενημερωμένοι για το συγκεκριμένο
πρόβλημα και ένα ποσοστό 27,3% το θεωρεί πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Επίσης, ως πρόβλημα προς ανάλυση λήφθηκε υπόψη και η έλλειψη φύλαξης και αστυνόμευσης της περιοχής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πάνω από τους μισούς από τους κατοίκους θεωρούν το συγκεκριμένο πρόβλημα πολύ μικρό ως μικρό (43,4% πολύ μικρό, 13,2%
μικρό).
Όσον αφορά την καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριμμάτων στο χώρο του
φοινικοδάσους, οι κάτοικοι της περιοχής, σε ποσοστό 45,7% αναφέρουν ότι αποτελεί πολύ
μικρό πρόβλημα. Το φοινικόδασος του Βάι αποτελεί κυρίαρχο πόλο έλξης και προσελκύει
μεγάλο αριθμό τουριστών όχι μόνο από το νομό Λασιθίου αλλά και από το υπόλοιπο νησί.
Στην ερώτηση των κατοίκων αν ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών δημιουργεί πρόβλημα σχεδόν
οι μισοί το θεωρούν πολύ μικρό (48,3%).
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Πίνακας 1. Αξιολόγηση προβλημάτων στο φοινικόδασος Βάι.
Πολύ μικρό

Μεταβλητή

Μικρό

Μέτριο

Μεγάλο

Πολύ μεγάλο

μ.ο.

sp

μ.ο.

sp

μ.ο.

sp

μ.ο.

sp

μ.ο.

sp

Παράνομο κυνήγι

59,0

0,023

14,3

0,016

10,9

0,015

9,1

0,013

6,8

0,012

Βόσκηση ζώων

63,4

0,023

14,0

0,016

8,6

0,013

7,3

0,012

6,8

0,012

Μείωση της επιφάνειας του

42,1

0,023

26,5

0,021

16,6

0,017

8,8

0,013

6,0

0,011

Δασικές πυρκαγιές

57,7

0,023

19,2

0,018

5,2

0,010

9,9

0,014

8,1

0,013

64,9

0,022

14,8

0,017

8,6

0,013

7,5

0,012

4,2

0,009

17,7

0,018

12,7

0,016

19,0

0,018

23,4

0,020

27,3

0,021

43,4

0,023

13,2

0,016

12,7

0,016

14,8

0,017

15,8

0,017

45,7

0,023

20,0

0,019

11,9

0,015

10,1

0,014

12,2

0,015

48,3

0,023

21,0

0,019

17,1

0,018

6,5

0,012

7,0

0,012

74,0

0,021

8,3

0,013

8,6

0,013

6,0

0,011

3,1

0,008

68,3

0,022

13,2

0,016

7,8

0,013

7,0

0,012

3,6

0,009

24,7

0,020

26,5

0,021

23,9

0,020

13,2

0,016

11,7

0,015

40,5

0,023

29,9

0,021

14,5

0,017

6,8

0,012

8,3

0,013

43,4

0,023

24,7

0,020

11,7

0,015

10,6

0,014

9,6

0,014

13,0

0,016

13,2

0,016

22,3

0,019

30,1

0,021

21,3

0,019

15,3

0,017

31,2

0,022

19,5

0,019

15,8

0,017

18,2

0,018

17,7

0,018

29,4

0,021

20,0

0,019

16,1

0,017

16,9

0,018

Φύτευση άλλων ειδών
φοινίκων
Προστασία από ασθένειες
και έντομα
Έλλειψη φύλαξης και
αστυνόμευσης
Σκουπίδια και καθαριότητα
χώρου
Μεγάλος αριθμός
επισκεπτών
Διανυκτέρευση και
κατασκήνωση
Ανεξέλεγκτη μετακίνηση
μέσα στο δάσος
Έλλειψη υποδομών
εστίασης
Έλλειψη υποδομών
εξυπηρέτησης λουομένων
Έλλειψη καλαίσθητου χώρου
στάθμευσης
Έλλειψη χώρου παροχής
πρώτων βοηθειών
Έλλειψη χώρου ενημέρωσης
πολιτών
Έλλειψη πινακίδων
πληροφοριών

Στο χώρο του φοινικοδάσους υπάρχει ένα τμήμα που είναι περιφραγμένο και δεν είναι
προσβάσιμο για τους επισκέπτες της περιοχής. Η παρατήρησή του είναι δυνατή από θέσεις
θέας και μονοπάτια που υπάρχουν στη περιοχή. Έτσι λοιπόν στην ερώτηση κατά πόσο
θεωρούν πρόβλημα την ανεξέλεγκτη μετακίνηση των ανθρώπων μέσα στο φοινικόδασος του
Βάι, η πλειοψηφία των κατοίκων (68,3%) υποστηρίζει ότι είναι πολύ μικρό πρόβλημα.
Αντίστοιχα περίπου είναι και τα αποτελέσματα όσον αφορά το πρόβλημα της διανυκτέρευσης
και της κατασκήνωσης στο χώρο του φοινικοδάσους καθώς το 74% το εκλαμβάνει ως πολύ
μικρό πρόβλημα.
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Σχήμα 1. Αξιολόγηση προβλημάτων στο φοινικόδασος Βάι.
Στο Βάι, παρόλη την υψηλή τουριστική ζήτηση, οι υπηρεσίες και οι υποδομές τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή του φοινικοδάσους εμφάνιζαν γνωρίσματα εμπορευματοποίησης και είχαν ελλείψεις, γεγονός που είχε επιπτώσεις στην αισθητική και οικολογική αξία
της περιοχής. Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE «Μέτρα διατήρησης για το φοινικόδασος
του Βάι» έχουν κατασκευασθεί οι απαιτούμενες υποδομές διαχείρισης επισκεπτών καθώς
υπάρχει χώρος όπου οι επισκέπτες ενημερώνονται σχετικά με το φοινικόδασος, τη
σπουδαιότητά του, την ευρύτερη περιοχή. Ακόμα, στην παραλία υπάρχει ενημερωτική πινακίδα ως «πύλη εισόδου» και κιόσκι πληροφόρησης στο οποίο οι επισκέπτες ενημερώνονται
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για το καθεστώς προστασίας του φοινικοδάσους, τα είδη του γένους Phoenix, τα προβλήματα
και μπορούν να προμηθεύονται έντυπο με πληροφορίες για το φοινικόδασος του Βάι.
Σχεδόν πάνω από τους μισούς από τους κατοίκους της περιοχής θεωρούν το πρόβλημα
της έλλειψης υποδομών εστίασης από πολύ μικρό ως μικρό (24,7% πολύ μικρό, 26,5%
μικρό). Όσον αφορά την έλλειψη υποδομών για την εξυπηρέτηση των λουομένων επτά στους
δέκα πιστεύουν ότι υπάρχει πολύ μικρό πρόβλημα ως μικρό (40,5% πολύ μικρό, 29,9%
μικρό). Επίσης, ανάλογο είναι το ποσοστό δηλαδή επτά στους δέκα που πιστεύουν ότι η
έλλειψη καλαίσθητου χώρου στάθμευσης, είναι ένα πρόβλημα πολύ μικρό ως μικρό (43,4%
πολύ μικρό, 24,7% μικρό).
Εξετάστηκε επίσης και το πρόβλημα της έλλειψης χώρου για παροχή πρώτων βοηθειών
και οι μισοί από τους ερωτηθέντες έκριναν το συγκεκριμένο πρόβλημα πολύ μεγάλο ως
μεγάλο (21,3% πολύ μεγάλο, 30,1% μεγάλο). Στα πλαίσια της έλλειψης χώρου ενημέρωσης
των πολιτών, ένα ποσοστό της τάξης του 15,3% το εμφανίζει ως πολύ μικρό πρόβλημα, το
31,2% ως μικρό. Τέλος αξιολογήθηκε και το πρόβλημα της έλλειψης πινακίδων με ειδικές
πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Οι ερωτηθέντες για τον
συγκεκριμένο παράγοντα θεώρησαν σε ποσοστό 17,7% ότι το πρόβλημα είναι πολύ μικρό.

Ανάλυσης αξιοπιστίας
Αναλύοντας τα αποτελέσματα της μεθόδου με τη βοήθεια της ανάλυσης αξιοπιστίας
βλέπουμε ότι οι αριθμητικοί μέσοι κυμαίνονται από 1,56 στο πρόβλημα «διανυκτέρευση και
κατασκήνωση» έως 3,35 στο πρόβλημα «έλλειψη χώρου παροχής πρώτων βοηθειών». Ενώ τα
θέματα που έχουν την μικρότερη (1,074) και την μεγαλύτερη τυπική απόκλιση (1,5392) είναι
αντίστοιχα η «διανυκτέρευση και κατασκήνωση» και η «έλλειψη φύλαξης και αστυνόμευσης». Τα περιγραφικά αυτά στατιστικά πρέπει να ελέγχονται, για να μην έχουμε, μεγάλες διακυμάνσεις και αρνητικούς συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών. Γι’ αυτό χρειάζεται προσεκτική συλλογή των ερωτήσεων για αντιστροφή βαθμολογίας (Φράγκος 2004).
Από τη μήτρα συντελεστών συσχέτισης φαίνεται ότι οι μικρότερες συσχετίσεις υπάρχουν
μεταξύ των προβλημάτων «μεγάλος αριθμός επισκεπτών» και «έλλειψη χώρου παροχής
πρώτων βοηθειών» (r = 0,1162), «παράνομο κυνήγι» και «έλλειψη χώρου παροχής πρώτων
βοηθειών» (r = 0,1633), καθώς και «διανυκτέρευση και κατασκήνωση» και «έλλειψη χώρου
παροχής πρώτων βοηθειών» (r = 0,1953), ενώ η μεγαλύτερη υπάρχει μεταξύ των προβλημάτων «έλλειψη χώρου ενημέρωσης πολιτών» και «έλλειψη πινακίδων πληροφοριών» (r =
0,7565) καθώς των προβλημάτων «διανυκτέρευση και κατασκήνωση» και «ανεξέλεγκτη
μετακίνηση μέσα στο δάσος» (r = 0,7029).
Σε ό,τι αφορά την κλίμακα (στο σύνολο των θεμάτων) ο συνολικός μέσος όρος είναι
38,67 και τυπική απόκλιση 14,81, ενώ η κατά θέμα μέση τιμή είναι 2,27 με εύρος 1,78. Η
μέση διακύμανση είναι 1,68 με ελάχιστη τιμή 1,15 και μέγιστη 2,37. Ο μέσος συντελεστής
συσχέτισης είναι 0,42, ενώ οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των θεμάτων
κυμαίνεται από 0,12 έως 0,76, με σχέση μέγιστης προς ελάχιστη 6,51.
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Πίνακας 2. Μέσοι όροι, διακυμάνσεις, συντελεστές άλφα, συντελεστές συσχέτισης με τα
άλλα θέματα και πολλαπλού προσδιορισμού, στο επίπεδο της κλίμακας
Κλιμακα μ. όρου
αν το στοιχείο
διαγραφεί

Κλ. διακύμανσης
αν το στοιχείο
διαγραφεί

Συντελεστής
συσχέτησης με
τα άλλα θέματα

Συντελεστής
πολλαπλού
προσδιορισμού

Συντελεστής άλφα
αν το στοιχείο
διαγραφεί

Παράνομο κυνήγι

36,7610

195,1250

0,6237

0,5974

0,9194

Βόσκηση ζώων

36,8649

193,0130

0,7061

0,6916

0,9173

Μείωση της επιφάνειας του

36,5636

199,2674

0,5413

0,4692

0,9214

Δασικές πυρκαγιές

36,7506

195,4845

0,5968

0,5612

0,9201

36,9532

197,7634

0,6220

0,5046

0,9195

35,3662

195,4827

0,5392

0,3476

0,9219

36,2000

188,2385

0,6787

0,5646

0,9180

36,4338

187,1004

0,7729

0,6768

0,9151

36,6364

198,5758

0,5460

0,4267

0,9213

37,1065

198,8558

0,6361

0,6178

0,9194

37,0208

196,9319

0,6736

0,6219

0,9184

36,0571

198,4030

0,5215

0,4330

0,9220

36,5403

195,1917

0,6460

0,5190

0,9188

36,4805

191,1253

0,7076

0,5873

0,9171

35,3299

200,3362

0,4675

0,4579

0,9234

35,7610

193,6459

0,6370

0,6707

0,9190

35,8130

193,2045

0,6468

0,6635

0,9187

Μεταβλητή

Φύτευση άλλων ειδών
φοινίκων
Προστασία από ασθένειες
και έντομα
Έλλειψη φύλαξης και
αστυνόμευσης
Σκουπίδια και καθαριότητα
χώρου
Μεγάλος αριθμός
επισκεπτών
Διανυκτέρευση και
κατασκήνωση
Ανεξέλεγκτη μετακίνηση
μέσα στο δάσος
Έλλειψη υποδομών
εστίασης
Έλλειψη υποδομών
εξυπηρέτησης λουομένων
Έλλειψη καλαίσθητου χώρου
στάθμευσης
Έλλειψη χώρου παροχής
πρώτων βοηθειών
Έλλειψη χώρου ενημέρωσης
πολιτών
Έλλειψη πινακίδων
πληροφοριών

Στον Πίνακα 2 διαπιστώνουμε ότι η συσχέτιση του προβλήματος «μεγάλος αριθμός
επισκεπτών» με το άθροισμα της βαθμολογίας των λοιπών θεμάτων είναι σχετικά χαμηλή (r =
0,4267). Αντίθετα τα πρόβλημα «έλλειψη καλαίσθητου χώρου στάθμευσης» και «βόσκηση
ζώων» (αντίστοιχα r = 0,7076 και r = 0,7061) έχουν την υψηλότερη σχέση με το σύνολο των
προβλημάτων, που δηλώνει ότι υπάρχει υψηλή σχέση των προβλημάτων αυτών με τα υπόλοιπα προβλήματα.
Αντίστοιχα από τους συντελεστές πολλαπλού προσδιορισμού R2 των υποδειγμάτων
παλινδρόμησης καθενός θέματος με τα λοιπά, διαπιστώνεται ότι το πρόβλημα «βόσκηση
ζώων» εξηγείται από τα λοιπά κατά 69% (R2 = 0,6916), ενώ τα πρόβλημα «μεγάλος αριθμός
επισκεπτών» και «έλλειψη υποδομών εστίασης» σχετικά ανεπαρκής (42,7% και 43,3%
αντίστοιχα).
Η τιμή του συντελεστή αξιοπιστίας άλφα είναι σημαντικά υψηλή (0,9239). Αυτό αποτελεί
ισχυρή ένδειξη ότι οι βαθμοί κλίμακας είναι λογικά συνεπείς, δηλαδή τα στοιχεία έχουν την
τάση να μετρούν το ίδιο πράγμα. Αυτό εξάλλου υποστηρίζεται και από τους σημαντικά
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υψηλούς επιμέρους συντελεστές αξιοπιστίας άλφα, αφού μετά την διαγραφή ενός θέματος και
ειδικότερα με τη διαγραφή όποιου προβλήματος, δεν επιτυγχάνεται αύξηση του συντελεστή
αξιοπιστίας.

Παραγοντική Ανάλυση
Εφαρμόζοντας την παραγοντική ανάλυση υπάρχουν ενδείξεις από τον πίνακα
συσχετίσεων πως οι συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές είναι ικανοποιητικές. Βλέπουμε σε
όλες τις περιπτώσεις, εκτός λίγων εξαιρέσεων, υψηλές τιμές στους συντελεστές απλής
συσχέτισης. Επίσης ο δείκτης Keiser-Meyer-Olkin έχει τιμή 0,900. Προτείνεται ότι ο δείκτης
ΚΜΟ πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 0,80, εντούτοις τιμές μεγαλύτερες του 0,60 θεωρούνται ανεκτές (Sharma 1996). Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, ο έλεγχος σφαιρικότητας του
Bartlett απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση πως ο πίνακας συσχέτισης είναι μοναδιαίος (τιμή
της ελεγχοσυνάρτησης 3671,61, βαθμοί ελευθερίας p(p-1)/2=136, p=17). Ομοίως, οι
συντελεστές μερικής συσχέτισης ως εκτιμητές των συσχετίσεων των χαρακτηριστικών
παραγόντων είναι χαμηλοί, όπως φαίνεται από το όχι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό με υψηλές
τιμές των αντιαπεικονισμένων συντελεστών της μήτρας συσχετίσεων. Τα παραπάνω φανερώνουν ότι τα δεδομένα μας είναι κατάλληλα για παραγοντική ανάλυση. Πριν όμως προχωρήσουμε στην εφαρμογή της διερευνούμε και αν όλες οι μεταβλητές είναι κατάλληλες για να
χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο.
Τα μέτρα καταλληλότητας της δειγματοληψίας (MSA) για τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται και που εμφανίζονται ως στοιχεία της μήτρας (διαγώνιο) των αντιαπεικονισμένων
συντελεστών συσχέτισης, έχουν τιμές υψηλές μέχρι πολύ υψηλές, που υποστηρίζουν την
άποψη ότι το υπόδειγμα της παραγοντικής ανάλυσης είναι αποδεκτό. Τέλος οι συντελεστές
πολλαπλού προσδιορισμού R2 κάθε μιας μεταβλητής με τις υπόλοιπες, έχουν σχετικά υψηλές
τιμές, από 0,374 έως 0,730. Η μεταβλητή που αφορά το πρόβλημα της «προστασία από
ασθένειες και έντομα» φαίνεται να έχει τη μικρότερη σύνδεση με τις άλλες, όμως δε
θεωρήθηκε σκόπιμο η απομάκρυνση της από την ομάδα των μεταβλητών.
Οι παράγοντες που εξήχθησαν είναι δύο, έχουν χαρακτηριστική ρίζα μεγαλύτερη του 1
και σταθμισμένο συνολικό ποσοστό διακύμανσης 55,6678, δηλαδή οι δύο πρώτοι παράγοντες
εξηγούν το 55,67% της συνολικής διακύμανσης. Επίσης στη σχηματική απεικόνιση των
χαρακτηριστικών ριζών παρατηρείται ομαλή μεταβολή της κλίσης.
Ο Πίνακας 3 φανερώνει τα φορτία, τα οποία είναι οι μερικοί συντελεστές συσχέτισης των
δεκαεπτά μεταβλητών με καθένα από τους δύο παράγοντες που έχουν προκύψει από την
ανάλυση. Όσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο μιας μεταβλητής σε ένα παράγοντα, τόσο περισσότερο ο παράγοντας αυτός ευθύνεται για τη συνολική διακύμανση των βαθμών στη μεταβλητή που θεωρούμε. Οι μεταβλητές που «ανήκουν» σε κάθε παράγοντα είναι εκείνες για τις
οποίες το φορτίο (στήλες 1, 2) είναι μεγαλύτερο (από την τιμή 0,5) στον παράγοντα αυτό.
Στον πρώτο παράγοντα ανήκουν οι μεταβλητές «παράνομο κυνήγι», «βόσκηση ζώων»,
«μείωση της επιφάνειας του», «δασικές πυρκαγιές», «φύτευση άλλων ειδών φοινίκων»,
«έλλειψη φύλαξης και αστυνόμευσης», «σκουπίδια και καθαριότητα χώρου», «μεγάλος
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αριθμός επισκεπτών», «διανυκτέρευση και κατασκήνωση» και «ανεξέλεγκτη μετακίνηση
μέσα στο δάσος». Μπορούμε να τον ονομάσουμε «παράνομες ή λανθασμένες ενέργειες».
Πίνακας 3. Πίνακας με τις επιβαρύνσεις των παραγόντων, πριν και μετά την περιστροφή
Επιβαρύνσεις των παραγόντων
Μεταβλητή

πριν την περιστροφή

μετά την περιστροφή

1

2

1

2

Παράνομο κυνήγι

0,688

-0,273

0,709

0,213

Βόσκηση ζώων

0,763

-0,336

0,807

0,210

Μείωση της επιφάνειας του

0,598

-0,212

0,600

0,205

Δασικές πυρκαγιές

0,654

-0,250

0,668

0,210

Φύτευση άλλων ειδών φοινίκων

0,676

-0,202

0,655

0,261

Προστασία από ασθένειες και έντομα

0,588

0,166

0,358

0,496

Έλλειψη φύλαξης και αστυνόμευσης

0,726

-0,035

0,593

0,423

Σκουπίδια και καθαριότητα χώρου

0,815

-0,107

0,706

0,422

Μεγάλος αριθμός επισκεπτών

0,609

-0,259

0,639

0,175

Διανυκτέρευση και κατασκήνωση

0,699

-0,355

0,769

0,156

Ανεξέλεγκτη μετακίνηση μέσα στο δάσος

0,733

-0,242

0,725

0,265

Έλλειψη υποδομών εστίασης

0,570

0,282

0,272

0,575

Έλλειψη υποδομών εξυπηρέτησης λουομένων

0,693

0,237

0,397

0,616

Έλλειψη καλαίσθητου χώρου στάθμευσης

0,752

0,232

0,445

0,649

Έλλειψη χώρου παροχής πρώτων βοηθειών

0,507

0,620

0,013

0,801

Έλλειψη χώρου ενημέρωσης πολιτών

0,675

0,524

0,203

0,830

Έλλειψη πινακίδων πληροφοριών

0,687

0,442

0,264

0,772

Τον δεύτερο παράγοντα μπορούμε να τον ονομάσουμε «υποδομές στο φοινικόδασος Βάι»
και σ’ αυτόν ανήκουν οι μεταβλητές «έλλειψη υποδομών εστίασης», «έλλειψη υποδομών
εξυπηρέτησης λουομένων», «έλλειψη καλαίσθητου χώρου στάθμευσης», «έλλειψη χώρου
παροχής πρώτων βοηθειών», «έλλειψη χώρου ενημέρωσης πολιτών», «έλλειψη πινακίδων
πληροφοριών». Η μεταβλητή «προστασία από ασθένειες και έντομα» έχει φορτίο λίγο μικρότερο από 0,5 γι’ αυτό θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι περιέχεται στον δεύτερο παράγοντα.
Γενικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι παράνομες ή λανθασμένες ενέργειες μπορούν να
αντιμετωπιστούν πιο εύκολα από τα προβλήματα στις υποδομές, επειδή απαιτούνται, για την
δημιουργία και σωστή διατήρησή τους, επενδύσεις σημαντικών κονδυλίων. Έτσι είναι λογικό
οι κάτοικοι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω να θεωρούν τα προβλήματα που αντιστοιχούν
στον δεύτερο παράγοντα ως σημαντικότερα για το φοινικόδασος του Βάι.
Η προστασία των φοινίκων και η διατήρηση τους μπορεί να θεωρηθεί ως υποδομή για το
συγκεκριμένο χώρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ύπαρξη τους είναι αυτή που διαφοροποιεί
το συγκεκριμένο χώρο και του δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες εξίσου
ωραίες παραλίες του νησιού. Δεν θα ήταν λάθος, λοιπόν, να θεωρηθεί η ύπαρξη των φοινίκων
στο συγκεκριμένο χώρο ως υποδομή.
Όταν σε άλλες έρευνες κάτοικοι και επισκέπτες κλήθηκαν να απαριθμήσουν μια λίστα
από εργασίες και υποδομές τις οποίες θεωρούν απαραίτητες για την ανάπτυξη τις περιοχής
Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

261

Αξιολόγηση προβλημάτων στο φοινικόδασος του Βάι

παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν καθώς σε μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσαν ότι μια καλύτερη
παροχή υποδομών αναψυχής είναι το κύριο μέσο για αυτήν την πρόοδο. Σε μικρότερο
ποσοστό ανέφεραν την έλλειψη κέντρου παροχής πληροφοριών και την δημιουργία
καλύτερου οδικού δικτύου (Trakolis 2001, Papageorgiou and Kassioumis 2005). Ενώ σε άλλη
αντίστοιχη έρευνα στην περιοχή του ποταμού Άρδα σημαντικότερα προβλήματα που
απασχολούν όσους επισκέπτονται την περιοχή είναι τα ανεπιθύμητα έντομα (κουνούπια), η
έλλειψη παροχής πρώτων βοηθειών, η έλλειψη χώρου ενημέρωσης και υποδομών. Μικρότερα προβλήματα αποτελούν τα σκουπίδια, η ρύπανση του νερού στον ποταμό, η ανεξέλεγκτη κίνηση των οχημάτων, ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών, η έλλειψη δέντρων για
σκίαση, η ηχορύπανση και οι αντιπαθητικές μυρωδιές (Καρανικόλα και Ταμπάκης 2006).

Συμπεράσματα
Γενική διαπίστωση αποτελεί ότι οι κάτοικοι σε μεγάλο βαθμό αντιλαμβάνονται ότι
υπάρχει σωστή διαχείριση στο φοινικόδασος του Βάι. Σ’ αυτήν οδηγούμαστε από το γεγονός
ότι αξιολογούν τα περισσότερα πιθανά προβλήματα ως πολύ μικρά.
Εντούτοις κάποια αξιολογούνται ως πολύ μεγάλα προβλήματα, όπως η ανάγκη για
προστασία των φοινικόδεντρων από ασθένειες και έντομα και η έλλειψη χώρου παροχής
πρώτων βοηθειών. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η υγεία - προστασία των δέντρων και η ασφάλεια
των επισκεπτών αποτελεί τους σημαντικότερους παράγοντες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της περιοχής.
Ακολουθούν η έλλειψη χώρου και πινακίδων ενημέρωσης. των επισκεπτών. Οι κάτοικοι
αντιλαμβάνονται ότι μετά από την προστασία των φοινίκων υπάρχει η ανάγκη ανάδειξης και
προβολής του δάσους μέσα από τις υποδομές αναψυχής, που θα πρέπει να υπάρχουν και να
λειτουργούν με τρόπο που να αυξάνουν την σημαντική αξία που έχει ως Αισθητικό Δάσος.
Γίνεται φανερό ότι οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται ότι για την ανάπτυξη μιας προστατευόμενης περιοχής όπως το φοινικόδασος του Βάι είναι αναγκαία η συνεχή βελτίωση των
υποδομών αναψυχής. Η δημιουργία καλαίσθητων και λειτουργικών υποδομών θα πρέπει να
αποτελεί πρωταρχικό στόχο των διαχειριστών του φοινικοδάσους του Βάι. Μάλιστα δεν θα
ήταν λάθος να θεωρηθεί η ύπαρξη των φοινίκων στο συγκεκριμένο χώρο αποτελεί υποδομή,
αφού η ύπαρξη τους διαφοροποιεί το συγκεκριμένο χώρο και του δίνει το συγκριτικό
πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες παραλίες του νησιού.
Οι διαχειριστές μιας προστατευόμενης περιοχής είναι απαραίτητο να είναι πλήρως
ενήμεροι και αποτελεσματικοί στην προστασία και την ανάδειξη της φύσης και σεβόμενοι τα
πιστεύω και τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινοτήτων μέσα και γύρω από τις προστατευόμενες περιοχές. Η φτωχή επικοινωνία και η μικρή τοπική συμμετοχή στη διαχείριση μιας
περιοχής έχει ως αποτέλεσμα την πενιχρή γνώση και διανομή πληροφοριών μεταξύ των
τοπικών ανθρώπων και υπεύθυνων για την διαχείρισή της. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν
καλύτεροι μηχανισμοί επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών ανθρώπων και των δημοτικών
φορέων για να συμμεριστούν απόψεις και ιδέες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μια
προστατευόμενη περιοχή μπορεί να αποφέρει οφέλη.
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Παράγοντες έλξης στον αγροτικό τουρισμό: Η περίπτωση
της Λίμνης Ν. Πλαστήρα, Ν. Καρδίτσας
Π. Κόκκαλη1, Α. Κουτσούρης2 και Π. Χρυσοχού3
Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση πλευρών της ανάπτυξης του αγροτικού
τουρισμού στη λίμνη Ν. Πλαστήρα, ένα από τους αναπτυσσόμενους τουριστικούς
προορισμούς της Ελλάδας. Η σχετική έρευνα υλοποιήθηκε στη βάση ερωτηματολογίου που
απευθύνθηκε σε δείγμα 220 τουριστών. Στην εργασία παρουσιάζονται, καταρχήν, τα
δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των τουριστών και στη συνέχεια, οι
παράγοντες οι οποίοι έλκουν τους τουρίστες να επισκεφτούν την περιοχή και η επιρροή των
παραγόντων αυτών στην ελκυστικότητα της περιοχής. Η ανάλυση των δεδομένων της
έρευνας δείχνει ότι: (1) οι επισκέπτες είναι στην πλειοψηφία τους σχετικά νεαρής ηλικίας με
ανώτερη/ανώτατη μόρφωση, (2) είναι δυνατό να διακριθούν έξι παράγοντες έλξης των
επισκεπτών στην περιοχή και (3) μεταξύ των παραγόντων αυτών, τρεις επηρεάζουν
σημαντικά την ελκυστικότητα της περιοχής. Τα εν λόγω πορίσματα θεωρείται ότι μπορεί να
συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, σε μία πιο αποτελεσματική στρατηγική τοποθέτησης της
περιοχής στην τουριστική αγορά με γνώμονα την ήπια τουριστική ανάπτυξη.
Λέξεις-κλειδιά: Αγροτικός τουρισμός, παράγοντες έλξης, ελκυστικότητα

Abstract
This paper aims at exploring aspects of the development of rural tourism in the Lake Plastiras
area, one of the growing rural tourism destinations in Greece. Data were collected through a
survey addressing a sample of 220 tourists. In the first place, the socioeconomic
characteristics of tourists are delineated, followed by the exploration of the factors which pull
tourists to visit the area. Consequently, the influence of such factors on the attractiveness of
the region is explored. Data analysis indicates that: (1) the majority of the visitors are rather
young with higher education; (2) six pull factors can be identified; (3) the area’s attractiveness
is significantly influenced by three of these factors. Such findings are considered to
contribute, inter alia, to the more effective positioning of the area in the tourism market,
within an overall soft tourism development strategy.
Key-words: Rural tourism, pull factors, attractiveness
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Εισαγωγή
Σήμερα, ο τουρισμός, αποτελεί παγκοσμίως έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της
οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. Ο τουρισμός, ως διακεκριμένος κλάδος της
ελληνικής οικονομίας, εμφανίστηκε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Την εικοσαετία
1960 – 1980 ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ήταν περίπου διπλάσιος από τον αντίστοιχο
της βιομηχανίας, ενώ την εικοσαετία 1980 – 2000 εκτιμάται ως 12πλάσιος (Ζοπουνίδης και
Σίσκος 2006). Όμως, όπως έχει προ πολλού δειχτεί (France 1997), η αλματώδης ανάπτυξη
του μαζικού τουρισμού συνήθως συμβαδίζει με δυσμενείς επιδράσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στα οικονομικά (π.χ. διαταραχή τοπικών οικονομιών και ‘μονοκαλλιέργεια’
του τουρισμού, εποχική υποαπασχόληση) και κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά των
τοπικών κοινωνιών υποδοχής. Η συνειδητοποίηση ότι οι ‘συμβατικές’ μορφές (μαζικού)
τουρισμού δεν είναι ‘αειφόρες’ οδήγησαν στην αναζήτηση νέων μορφών τουρισμού οι οποίες
θα είναι πιο ήπιες και φιλικές προς το τοπικό περιβάλλον (με την ευρύτερη έννοιά του), όπως
ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός, και οι οποίες στο σύνολό τους συγκροτούν το λεγόμενο εναλλακτικό τουρισμό (De Kadt 1990, Σφακιανάκης 2000, Τσάρτας 1996). Ιδιαίτερα
μετά τη Σύσκεψη του Ρίο (UNCED 1992) οι έννοιες του ‘αειφόρου τουρισμού’ και της
‘αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης’ απασχολούν σημαντικά τόσο τα κείμενα πολιτικής
(WTTC et al. 1996 and 2002) όσο και την ακαδημαϊκή κοινότητα (Butler 1999, Cohen 2002,
Hardy et al. 2002, Hunter 1997, Liu 2003, Sharpley 2000).
Στο πλαίσιο αυτό, οι διάφορες μορφές αγροτικού τουρισμού είναι από τις πιο διαδεδομένες και συζητήσιμες στρατηγικές της Ε.Ε. για τη βιώσιμη αγροτική και τοπική ανάπτυξη
(Ανθοπούλου κ.α. 2000). Στην Ελλάδα, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, δεν υπήρξε
κάποια οργανωμένη μορφή του αγροτικού τουρισμού. Μέχρι τότε ο αγροτικός τουρισμός
ήταν η διέξοδος για την ικανοποίηση της ισχυρής ζήτησης για παράκτιες διακοπές, ενώ
αφενός έννοιες όπως ο αγροτουρισμός ήταν άγνωστες και αφετέρου η πρόσφατη αγροτική
έξοδος δεν συνέβαλλε στην ανάγκη επανόδου στη φύση και την αναζήτηση του ιδανικού της
εξοχής/υπαίθρου. Μετά το 1980 όμως, στο πλαίσιο της ‘ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης’ ο αγροτικός τουρισμός αναδύθηκε ως ένα μέσο και μια προσπάθεια προσφοράς συμπληρωματικών εισοδημάτων στα αγροτικά νοικοκυριά αλλά και αντιμετώπισης των προβλημάτων
που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός (Iakovidou et al. 2002, Tσάρτας 1996, Tsartas 2003).
Παράλληλα, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για διαφοροποίηση του τουρισμού (περισσότερες μικρής διάρκειας αποδράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πιο ενεργός συμμετοχή των
τουριστών, ποιότητα και αυθεντικότητα κλπ.) (Ιακωβίδου 1995 και 2000, Iakovidou et al.
2001). Σήμερα, πλέον, ο αριθμός των σχετικών προορισμών και επιχειρήσεων στη χώρα μας,
και άρα ο ανταγωνισμός, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα εμφανής
είναι ακόμη η έλλειψη ενός εθνικού σχεδίου σχετικά με τα ποιοτικά κριτήρια και την
πιστοποίηση του αγροτικού τουρισμού.
Ένα από τα συχνότερα αναφερόμενα παραδείγματα οικο-αγροτουρισμού στην Ελλάδα
είναι η λίμνη Ν. Πλαστήρα (Καλδής κ.α. 2000). Η περιοχή της λίμνης βρίσκεται στα Άγραφα,
το ορεινό τμήμα του Ν. Καρδίτσας και χαρακτηρίζεται ως Λιγότερο Ευνοημένη Περιοχή.
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Έχει έκταση δεκατεσσάρων τετραγωνικών χιλιομέτρων και σε αυτή περιλαμβάνονται 14
κοινότητες. Η λίμνη περιβάλλεται από ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον πλούσιο σε πανίδα
και χλωρίδα, έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000, έχει περιληφθεί στο Κοινοτικό Δίκτυο
των Περιοχών Ειδικής Προστασίας και έχει αναγνωρισθεί ως περιοχή Οικοανάπτυξης. Στην
περιοχή συμπεριλαμβάνονται ιδιαίτερα σημαντικοί βιότοποι και προστατευόμενα είδη (12
προστατευόμενα από την Οδηγία περί της διατήρησης των αγρίων πουλιών και 7 από την
Οδηγία για τους Οικοτόπους).
Από τουριστική άποψη η περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ραγδαία αναπτυσσόμενη.
Η εκκίνηση του τουρισμού τοποθετείται στο 1988 οπότε και συντάχθηκε με πρωτοβουλία της
Νομαρχίας Καρδίτσας το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΤΑΠ) στη βάση του οποίου
αναδείχθηκε ως βασικός στόχος η ήπια τουριστική ανάπτυξη. Η ένταξη του ΤΑΠ στα ΜΟΠ
το 1989 είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές παρεμβάσεις σε έργα υποδομής ενώ η πρωτοβουλία
των κοινοτήτων να οικοδομηθούν τα πρώτα 7 καταλύματα είχε ως αποτέλεσμα την, με αυξητικές τάσεις, προσέλκυση επισκεπτών μετά το 1993. Σειρά έργων μέσω των ΠΕΠ και ιδίως τα
τοπικά προγράμματα LIFE και LEADER συνέβαλλαν ώστε σήμερα η περιοχή να είναι ένας
από τους πλέον γνωστούς προορισμούς αγροτικού τουρισμού στη χώρα (Koutsouris 2000 και
2008).
Στην Ελλάδα, πλην εξαιρέσεων (Chrysochou et al. 2006, Εμμανουηλίδου κ.α. 2000,
Παρταλίδου 2002, Partalidou and Iakovidou 2005), οι εμπειρικές μελέτες σε σχέση με την
τουριστική ανάπτυξη έχουν βασικά επικεντρώσει στα φαινόμενα του παράκτιου και νησιωτικού τουρισμού (Tsartas 2003, Vagianni and Spilanis 2004). Στην παρούσα εργασία, αφενός
αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών οι οποίοι επιλέγουν ως προορισμό τους
τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα και, αφετέρου, επιχειρείται μια προσέγγιση των παραγόντων έλξης
των τουριστών στην εν λόγω περιοχή καθώς και τη συμβολή των παραγόντων αυτών στην
ελκυστικότητά της ως τουριστικού προορισμού.

Παράγοντες έλξης
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επιλογή
ενός προορισμού διακρίνονται αφενός οι παράγοντες ώθησης (push factors) και αφετέρου οι
παράγοντες έλξης (pull factors) (Crompton 1979, Dann 1977, Graham 1981, Gnoth 1997,
Goossens 2000, Jang and Cai 2002, Klenosky 2002, Uysal and Hagan 1993, Yuan and
McDonald 1990). Αυτοί οι παράγοντες επεξηγούν το φαινόμενο «ταξίδι» αφού περιγράφουν
το πώς τα άτομα ωθούνται από δικές τους εσωτερικές επιθυμίες, και το πώς έλκονται από
τους προορισμούς (Hanqin and Lam 1999, Sirakaya et al. 1997, Uysal and Hagan 1993).
Οι παράγοντες ώθησης περιλαμβάνουν τις γνωστικές διαδικασίες και τα κοινωνικόψυχολογικά κίνητρα που προδιαθέτουν τους ανθρώπους στο ταξίδι (Chon 1989). Από την
άλλη, οι παράγοντες έλξης είναι αυτοί που οδηγούν τους τουρίστες να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες τους σε ένα συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό. Περιλαμβάνουν τα απτά και μη
απτά χαρακτηριστικά (tangible and intangible cues) (Lam and Hsu 2006) ενός τουριστικού
προορισμού που έλκουν τους ανθρώπους να πραγματώσουν τις ανάγκες της ιδιαίτερης εμπειΠρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
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ρίας ενός ταξιδιού, όπως οι παραλίες, τα βουνά, η φύση, το κλίμα, οι ιστορικές τοποθεσίες, η
αρχιτεκτονική της περιοχής, η τοπική κοινωνία, οι παραδοσιακές συνταγές-φαγητό, τα καταλύματα, οι επιπρόσθετες ανέσεις, το κόστος ταξιδιού, η ευκολία πρόσβασης, οι χώροι αναψυχής όπως επίσης και γενικότερα η ελκυστικότητα του προορισμού (Heung 2001, Jang and Wu
2006, Klenosky 2002, Kozak 2002, Lam and Hsu 2006, Petruzzellis and Trunfio 2006,
Sirakaya et al. 1997, Uysal and Hagan 1993, Yuan and McDonald 1990, Zhang et al. 2007).
Πολλές είναι λοιπόν οι ερευνητικές εργασίες που επικεντρώνουν στην ανάλυση των
παραγόντων έλξης (Fakeye and Crompton 1991, Hu and Ritchie 1993, Kim et al. 2002, Kim
et al. 2003, Turnbull and Uysal 1995). Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν διαφορές
στους εξαγόμενους παράγοντες έλξης, γιατί αυτοί εξαρτώνται τόσο από τη χώρα, αλλά
κυρίως από την περιοχή η οποία μελετάται. Παρ’ όλα αυτά, οι σημαντικότεροι παράγοντες
έλξης που αναφέρονται στις περισσότερες εργασίες, και οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν ως
κοινοί, είναι η πρόσβαση στη φύση και το ιστορικό και φυσικό περιβάλλον, το κόστος, οι
ευκολίες (facilities) και η ασφάλεια.
Οι παράγοντες έλξης, όπως και οι παράγοντες ώθησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την τμηματοποίηση των τουριστών και την αναγνώριση ομάδων που διαφέρουν ως προς τα
κίνητρα που οδηγούν στην επίσκεψη ενός τουριστικού προορισμού (Galloway 2002, Hanqin
and Lam 1999, Jang et al. 2002, Jeffrey and Xie 1995, Yannopoulos and Rotenberg 1999).
Αυτό το είδος της τμηματοποίησης αποκαλείται από αρκετούς ερευνητές ως «τμηματοποίηση
ωφελειών» (Benefit segmentation) (Loker and Perdue 1992, Morison 1996). Το πλεονέκτημα
αυτού του τύπου τμηματοποίησης έγκειται στο ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο σχεδιασμό
πακέτων διακοπών καθώς και στο σχεδιασμό των προσφερόμενων υπηρεσιών. Μειονέκτημα
του σχεδιασμού αυτού είναι το γεγονός ότι η μόδα και οι τάσεις της εποχής επηρεάζουν τα
επιζητούμενα από τους τουρίστες οφέλη, οπότε η τμηματοποίηση είναι ρευστή στη διάρκεια
του χρόνου (Frochot and Morrison 2000).
Τα κίνητρα ώθησης είναι χρήσιμα στην επεξήγηση της επιθυμίας για ταξίδι, ενώ τα
κίνητρα έλξης επεξηγούν την επιλογή του προορισμού (Crompton 1979). Η εμπειρική έρευνα
των κινήτρων των τουριστών μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό των ιδιοτήτωνχαρακτηριστικών που θα προωθηθούν ώστε να αντιστοιχούν στα κίνητρα τουριστών, ή των
αγορών στις οποίες ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι πόροι προορισμού
(Kozak 2001).

Μεθοδολογία
Η εργασία βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν με προσωπικές
συνεντεύξεις (στη βάση ερωτηματολογίου) με επισκέπτες της Λ. Πλαστήρα που διέμειναν σε
οποιοδήποτε από τα 70 καταλύματα της περιοχής κατά τη χρονική περίοδο μέσα Νοεμβρίου
2006 έως τέλη Ιανουαρίου 2007.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μέρος των ευρημάτων της εν λόγω έρευνας. Η
ανάλυση των δεδομένων, πέραν της παρουσίασης των συχνοτήτων των μεταβλητών που αφορούν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των τουριστών, μπορεί να διακριθεί σε δύο
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μέρη. Πρώτον, η τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης (Factor Analysis) χρησιμοποιήθηκε για
τη μείωση και ομαδοποίηση των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο
(Malhotra 1996). Δεύτερον, εφαρμόστηκε το υπόδειγμα των δομικών εξισώσεων (Structural
Equation Modeling) για τη διερεύνηση της σχέσης των εξαγόμενων παραγόντων με την
ελκυστικότητα της περιοχής. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε τα
στατιστικά πακέτα SPSS 15.0 και LISREL 8.54.

Αποτελέσματα
Χαρακτηριστικά και απόψεις των τουριστών
Τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των τουριστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των τουριστών (Ν = 220).
Μεταβλητές
Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα

Συχνότητα

(%)

116
104

52,7
47,3

Οικογενειακό εισόδημα
<10000
14
10-15000
34
15-20000
27
20-25000
20
25-30000
14
>30000
35
ΔΓ/ΔΑ
76
Ηλικία
15-24
34
25-34
60
35-44
59
45-54
41
55-64
13
>65
11

6,4
15,5
12,3
9,1
6,4
15,9
34,5
15,6
27,5
27,1
18,8
6,0
5,0

Μεταβλητές
Εκπαίδευση
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Συχνότητα

(%)

11
11
72
126

5,0
5,0
32,7
57,3

Οικογενειακή κατάσταση
Άγαμος
77
Έγγαμος
126
Χήρος
6
Διαζευγμένος
10
Σύνολο
219

35,2
57,5
2,7
4,6
100,0

Επισκέψεις στην περιοχή
1
115
>1
97

52,3
47,7

Αξίζει να σημειωθεί η ισομερής κατανομή μεταξύ των ανδρών και γυναικών καθώς και
ότι οι περισσότεροι από τους επισκέπτες ήταν ηλικίας από 25-44 χρονών με ανώτερη ή ανώτατη μόρφωση (περίπου 57%), προερχόμενοι από όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες (34,5%
δεν απάντησε). Το 98,6% των επισκεπτών ήταν Έλληνες, κυρίως από Αθήνα και Θεσσαλονίκη (53%). Οι περισσότεροι επισκέπτονταν την περιοχή πρώτη φορά (52,3%), και πραγματοποίησαν τουλάχιστον δύο διανυκτερεύσεις (50,9%) κυρίως με φίλους (49%) και δευτερευόντως με την οικογένεια (32,3%) ή τον/ την σύντροφό τους (30,5%). Ο κύριος λόγος για τον
οποίο επισκέφτηκαν τη λίμνη Ν. Πλαστήρα ήταν: i) η φήμη της περιοχής (37,3%), ii) οι
συστάσεις από γνωστούς και φίλους (28,2%) και iii) η προηγούμενη εμπειρία (25,5%). Οι
επισκέπτες θεωρούν την περιοχή έρευνας ως πολύ (40,9%) ή πάρα πολύ ελκυστική (40,5%)
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(Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Ελκυστικότητα της λίμνης Ν. Πλαστήρα.
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μετρίως ελκυστική
Ελκυστική
Πολύ ελκυστική
Πάρα πολύ ελκυστική
Σύνολο

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

13
28
89
90
220

ΠΟΣΟΣΤΟ
5,9
12,7
40,5
40,9
100,0

Παράγοντες έλξης στην περιοχή
Για τη διερεύνηση των παραγόντων έλξης των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή
η τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης πραγματοποιήθηκε σε 18 μεταβλητές του ερωτηματολογίου. Για την εκτίμηση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης σε κύριους παράγοντες
(Principal Component Analysis) με τη χρήση ορθογώνιων περιστραμένων αξόνων (Varimax
Rotation). Οι παράγοντες που διατηρήθηκαν ήταν εκείνοι που είχαν χαρακτηριστική ρίζα
(Eigenvalue) πάνω από 0,9 καθώς το screen test υπέδειξε τη διατήρηση ενός επιπλέον
παράγοντα με χαρακτηριστική ρίζα μικρότερη του 1, κριτήριο που εφαρμόζεται συνήθως για
τη διατήρηση ενός παράγοντα στην ερμηνεία (Hair et al. 1995).
Με βάση τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης μία λύση με την εξαγωγή έξι
παραγόντων κρίθηκε ως η προτιμότερη, η οποία και εξηγεί το 67,7% της συνολικής
διακύμανσης των δεδομένων. Ο δείκτης Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) είναι 0,827 και το
Bartlett Test of Sphericity 1470,85 (df=153; p=0,000), υποδεικνύοντας την καταλληλότητα
της παραγοντικής ανάλυσης για την ερμηνεία επί του δείγματος (Hair et al. 1995, Malhotra
1996).
Οι παράγοντες που προέκυψαν από αυτή την μέθοδο είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους και
διατάχθηκαν με σειρά μειωμένων διακυμάνσεων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Για
την ερμηνεία των παραγόντων χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές με παραγοντικές φορτίσεις
(loadings) ίσες ή μεγαλύτερες από 0,40 για να μειωθεί η πιθανότητα μη κατάταξης μιας
μεταβλητής.
Οι έξι παράγοντες που εξήχθησαν ονομάστηκαν ως εξής: «πολιτισμός και αξιοθέατα»,
«τοπικά προϊόντα», «διακοπές και φιλοξενία», «εναλλακτικές δραστηριότητες», «κουζίνα και
διασκέδαση» και «κλίμα και περιβάλλον».
Παράγοντας 1 (31,4% της διακύμανσης): Πολιτισμός και αξιοθέατα. Περιλαμβάνει τέσσερις μεταβλητές: ιστορία της περιοχής, γραφικά αξιοθέατα, μοναστήρια και πολιτιστική
κληρονομιά.
Παράγοντας 2 (11,1% της διακύμανσης): Τοπικά προϊόντα. Στον παράγοντα αυτό οι
τρεις κύριες μεταβλητές είναι: οι δυνατότητες επίσκεψης καταστημάτων με τοπικά προϊόντα
χειροτεχνίας, οι δυνατότητες επίσκεψης χώρων με τοπικά προϊόντα διατροφής και οι δυνατότητες επίσκεψης τοπικών μουσείων.
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Πίνακας 3. Παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών που αφορούν τους λόγους επίσκεψης της
λίμνης Ν. Πλαστήρα με τη χρήση ορθογώνιων περιστραμένων αξόνων
Μεταβλητές
Η ιστορία της περιοχής
Τα γραφικά αξιοθέατα
Τα μοναστήρια
Η πολιτιστική κληρονομιά
Οι δυνατότητες επίσκεψης μαγαζιών με τοπικά
προϊόντα χειροτεχνίας
Οι δυνατότητες επίσκεψης χώρων με τοπικά
προϊόντα διατροφής
Οι δυνατότητες επίσκεψης τοπικών μουσείων
Η ησυχία/ ηρεμία της περιοχής
Είναι ιδανική περιοχή για διακοπές
Οι φιλόξενοι ντόπιοι άνθρωποι και η τοπική
κοινωνία
Οι
δυνατότητες
για
εναλλακτικές
αθλ.
δραστηριότητες
Η παρατήρηση της άγριας ζωής και των πουλιών
Οι οργανωμένες περιηγήσεις
Η τοπική κουζίνα
Η νυχτερινή ζωή/ διασκέδαση
Είναι καλό μέρος για γνωριμίες
Ο καιρός και το κλίμα της περιοχής
Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον
% της διακύμανσης
Συντελεστής αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha)

Π1
0.829
0.693
0.669
0,648

Παραγοντικές φορτίσεις
Π2
Π3
Π4
Π5

Π6

0,820
0,800
0,738

0,784
0,784
0,614
0,803
0,736
0,602

31.402
0.659

11.101
0.703

7.505
0.769

6.767
0.821

0,707
0,693
0,593
5.790
0.651

0,846
0,608
5.147
0.489

Παράγοντας 3 (7,5% της διακύμανσης): Διακοπές και Φιλοξενία. Οι μεταβλητές του εν
λόγω παράγοντα αφορούν την καταλληλότητα της περιοχής για (ήρεμες) διακοπές και τη
φιλοξενία του τοπικού πληθυσμού.
Παράγοντας 4 (6,8% της διακύμανσης): Εναλλακτικές δραστηριότητες. Οι μεταβλητές
που ερμηνεύουν το συγκεκριμένο παράγοντα επισημαίνουν την ανάγκη των επισκεπτών της
λίμνης να ασχοληθούν με “εναλλακτικές” δραστηριότητες.
Παράγοντας 5 (5,8% της διακύμανσης): Κουζίνα και διασκέδαση. Ο πέμπτος παράγοντας δείχνει το σημαντικό ρόλο του καλού παραδοσιακού φαγητού και της διασκέδασης.
Παράγοντας 6 (5,2% της διακύμανσης): Κλίμα και περιβάλλον. Το κλίμα της περιοχής
και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον συνιστούν λόγους για τους οποίους επισκέπτονται τη
λίμνη οι τουρίστες.

Έλεγχος της εμπειρίας ως παράγοντα διαφοροποίησης
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι διαφορές των απόψεων σε σχέση με τους προαναφερθέντες παράγοντες έλξης μεταξύ των τουριστών οι οποίοι επισκέπτονταν την περιοχή για
πρώτη φορά και εκείνων που την είχαν ήδη επισκεφθεί. Όπως φαίνεται η μόνη στατιστικά
σημαντική διαφορά αφορά τον Παράγοντα 2, «τοπικά προϊόντα». Κατά συνέπεια, η
περαιτέρω ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο σύνολο του δείγματος.
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Πίνακας 4. Διαφοροποίηση παραγόντων έλξης μεταξύ επισκεπτόμενων
για πρώτη φορά και επανειλημμένων επισκεπτών.
Μεταβλητή
Παράγοντας 1
Παράγοντας 2
Παράγοντας 3
Παράγοντας 4
Παράγοντας 5
Παράγοντας 6

F
,284
3,905
1,615
2,136
,013
2,885

Sign.
,595
,049
,205
,145
,911
,091

Διερεύνηση της ελκυστικότητας της περιοχής
Για τη διερεύνηση της ελκυστικότητας της περιοχής εφαρμόστηκε το υπόδειγμα δομικών
εξισώσεων (Structural Equation Modeling). Ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η
ελκυστικότητα της περιοχής και ως ανεξάρτητες μεταβλητές οι προαναφερθέντες έξι
παράγοντες.
Για την εκτίμηση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας συμμεταβολών των
μεταβλητών και μία σειρά πολλαπλών παλινδρομήσεων πραγματοποιήθηκε με βάση τον
καθορισμό του υποδείγματος στο Διάγραμμα.1. Η προσαρμογή του μοντέλου είναι
ικανοποιητική στα δεδομένα της έρευνας (χ2[132]= 302.96), CFI = 1.00, NFI = 1.00 και
RMSEA = 0.077, ενώ η συνολική διακύμανση του μοντέλου είναι R2=0.25.
Σύμφωνα με το Διάγραμμα 1 οι παράγοντες «τοπικά προϊόντα», «εναλλακτικές
δραστηριότητες» και «Κλίμα και περιβάλλον» είναι στατιστικά σημαντικοί και δείχνουν ότι
έχουν σημαντική επίδραση στους τουρίστες όσον αφορά την ελκυστικότητα της περιοχής. Οι
παράγοντες «τοπικά προϊόντα» και «κλίμα και περιβάλλον» έχουν θετική επίδραση στην
ελκυστικότητα της περιοχής. Αντίθετα ο παράγοντας «εναλλακτικές δραστηριότητες» έχει
αρνητική επίδραση.

Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία αφορά την παρουσίαση των χαρακτηριστικών των επισκεπτών οι
οποίοι επιλέγουν ως προορισμό τους τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα (Ν. Καρδίτσας) και, κυρίως, στη
διερεύνηση των παραγόντων έλξης των τουριστών στην εν λόγω περιοχή καθώς και τη
συμβολή των παραγόντων αυτών στην ελκυστικότητά της.
Καταρχήν, τα αποτελέσματα της έρευνας βρίσκονται σε συμφωνία, όσον αφορά τα
χαρακτηριστικά των τουριστών που επισκέπτονται τη Λίμνη Ν. Πλαστήρα, με αντίστοιχες
έρευνες που έχουν γίνει για τον αγροτικό τουρισμό στην περιοχή του Πηλίου (Chrysochou et
al. 2006), τους ορεινούς αγροτουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα (Partalidou and
Iakovidou 2005), το πρότυπο του αγροτικού τουρισμού (Παρταλίδου 2002), τα χαρακτηριστικά ζήτησης των εν δυνάμει περιηγητών των αγροτουριστικών προορισμών (Εμμανουηλίδου κ.α., 2000), καθώς και με αρκετές έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε αντίστοιχες περιοχές
του εξωτερικού (Chang 2006, Heung et al. 2001, Jang and Wu 2006, Petruzzellis and Trufio
2006).
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Σύμφωνα με τους επισκέπτες, βασικοί παράγοντες έλξης για την επίσκεψή τους στην
περιοχή της περιοχής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα αποτέλεσαν: ο πολιτισμός και τα αξιοθέατα
της περιοχής, τα τοπικά προϊόντα, η καταλληλότητα της περιοχής για διακοπές και η φιλοξενία των κατοίκων, οι εναλλακτικές δραστηριότητες, η τοπική κουζίνα και η διασκέδαση και
το κλίμα και το φυσικό περιβάλλον. Τα παραπάνω αποτελέσματα βρίσκονται επίσης σε συμφωνία με αντίστοιχες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε περιοχές του εξωτερικού (Chang 2006,
Chu and Choi 2000, Heung et al. 2001, Heung et al. 2007, Hui et al. 2007, Jang and Wu 2006,
Petruzzellis and Trufio 2006).
Επιπλέον, από την ανάλυση διαπιστώνεται ότι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες σε
σχέση με τη συμβολή τους στην ελκυστικότητα της περιοχής είναι αφενός οι «τοπικά προϊόντα» και «το κλίμα και το περιβάλλον» (θετικά) και αφετέρου «εναλλακτικές δραστηριότητες» (αρνητικά). Κατά συνέπεια, η Λίμνη Ν. Πλαστήρα εμφανίζεται ως κατάλληλος προορισμός για όσους επιζητούν την απόλαυση των διακοπών σε ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον
που συνδυάζεται με την ηρεμία, τα τοπικά προϊόντα και τη φιλοξενία, ενώ όσοι αναζητούν
εναλλακτικές δραστηριότητες δεν φαίνεται να ελκύονται από την περιοχή.
Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιες πρώτες προτάσεις για την
ανάπτυξη και προώθηση του αγροτικού τουρισμού στην περιοχή. Όπως έχει δειχτεί από
προηγούμενη εργασία (Κόκκαλη 2008) η περιοχή της λίμνης διαθέτει αξιόλογη υποδομή
αφενός για εναλλακτικές αθλητικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες (π.χ. σκι, κανόκαγιάκ, ποδηλασία, ιππασία, ορειβασία, πεζοπορία κλπ.) και αφετέρου για πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν έχουν προβληθεί ή αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να προσελκυστούν και όσοι επιθυμούν την ενασχόλησή
τους με δραστηριότητες διαφόρων τύπων στο πλαίσιο του ήπιου τουρισμού.
1,00

Παράγοντας 1

0,59
0,62

Παράγοντας 3

0,51

0,23
0,59

0,62

0,29

1,00

0,58

0,64

Παράγοντας 2

0,42

0,64

0,68

1,00

0,58

0,07
n.s.
-0,27

1,00

Παράγοντας 4

1,00

Παράγοντας 5

1,00

Παράγοντας 6

0,45

0,52

0,03
n.s.

Ελκυστικότητα

0,75

0,02
n.s.
0,35

0,47

Διάγραμμα 1. Υπόδειγμα δομικών εξισώσεων Structural model (Standardized solution)
Όμως, για ένα αποτελεσματικότερο μάρκετινγκ της περιοχής έρευνας απαιτείται επιπλέον
η διερεύνηση των ‘αναπαραστάσεων’ (images) που έχουν οι τουρίστες πριν και μετά την
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επίσκεψή τους στην περιοχή καθώς και των πηγών και διαδικασιών σχηματισμού των εν
λόγω αναπαραστάσεων. Πρέπει εδώ να επισημανθεί αφενός ότι ο σχηματισμός των
αναπαραστάσεων είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τη σχετική έρευνα
και βιβλιογραφία (Echtner and Ritchie 2003, Gallarza et al. 2002, Govers et al. 2007, Gunn
1972, Pike 2002) και αφετέρου ότι η ‘επίσημη’ προώθηση του προορισμού από διάφορους
(τοπικούς) φορείς βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με άλλες πηγές πληροφόρησης
(Gartner 1993, Govers et al. 2007), όπως π.χ. οι προηγούμενοι επισκέπτες (που είτε
πληροφορούν τους επισκεπτόμενους για πρώτη φορά είτε επισκέπτονται εκ νέου τον προορισμό), ο ρόλος των οποίων όπως εξάλλου διαπιστώνεται και στην περιοχή έρευνας είναι
σημαντικός.
Επίσης, στο πλαίσιο της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, απαιτείται η παρακολούθηση των
επιπέδων ικανοποίησης τόσο των τουριστών όσο και της τοπικής κοινωνίας καθόσον η
αλληλεπίδραση τουριστών-κατοίκων είναι σημαντικό τμήμα της τουριστικής εμπειρίας, ενώ
η ανάπτυξη νέων υποδομών επηρεάζει τον τύπο των τουριστών οι οποίοι προσελκύονται σε
κάποιο προορισμό (Buhalis 2000). Πρέπει να τονιστεί ότι το μάρκετινγκ ενός τουριστικού
προορισμού δεν πρέπει να έχει ως αποκλειστικό στόχο την αύξηση της εισροής τουριστών,
ιδίως σε περιοχές όπως η Λίμνη Ν. Πλαστήρα οι οποίες εμφανίζουν ιδιαίτερα περιβαλλοντικά
και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και περιορισμούς. Περαιτέρω, η ύπαρξη πολλών
ομάδων συμφερόντων (τοπικός πληθυσμός, επιχειρηματίες του τουρισμού, τουρίστες, ενδιάμεσοι κλπ.) στους προορισμούς συνεπάγεται εντάσεις σε σχέση με την τοπική (τουριστική)
ανάπτυξη, γεγονός που έχει ήδη διαπιστωθεί στην περιοχή έρευνας (Koutsouris 2008).
Η λίμνη Ν. Πλαστήρα φαίνεται λοιπόν πως είναι και μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω ως
ένας σημαντικός (αγροτικός) τουριστικός προορισμός. Προς τούτο βέβαια, ο τουρισμός
πρέπει να ενσωματωθεί σε μία συλλογική στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. Η συμμετοχή των
τοπικών παραγόντων (π.χ. ξενοδόχοι-εστιάτορες, γεωργοκτηνοτρόφοι, αναπτυξιακή εταιρεία,
σύμβουλοι και λοιποί εμπλεκόμενοι) σε δίκτυα συνεργασίας και προώθησης των τοπικών
προϊόντων και υπηρεσιών θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού (Keane 1992,
Koutsouris and Korobilias 2001), δεδομένου ότι τέτοια σχέδια διευκολύνουν την ανάπτυξη
καινοτόμων πρωτοβουλιών τη βελτίωση του ‘(αγροτικού) τουριστικού προϊόντος’ και την
επιτυχία του προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ενέργειες όπως η εμψύχωση των τοπικών επιχειρηματιών και γενικότερα του τοπικού πληθυσμού και η συμμετοχή τους σε διαδικασίες από
κοινού λήψης αποφάσεων, η έρευνα για την ανάπτυξη του ήπιου τουρισμού4, η κατάρτιση, η
καθιέρωση τοπικών συμφώνων ή γενικότερα σημάτων ποιότητας, κρίνονται ως απαραίτητες
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
_____________________________________________________________________________
41

Η προτεινόμενη έρευνα μπορεί ενδεικτικά να αφορά την ταυτόχρονη εξέταση των παραγόντων έλξης
και ώθησης (και των αναπαραστάσεων της περιοχής) από την πλευρά των τουριστών και, σε συνέχεια,
της ικανοποίησής τους από την εμπειρία της επίσκεψης και μάλιστα σε σχέση και με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και τις ταυτότητές (identities) τους τόσο με (τις συνήθεις) ποσοτικές
όσο και με ποιοτικές μεθόδους.
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Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των αγροτουριστικών
επιχειρήσεων στο νομό Φλώρινας
X. Παπαγεωργίου1 και Μ. Αλεμπάκη2
Περίληψη
Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αγροτικός
τουρισμός θεωρήθηκε ως μια τοπική - περιφερειακή δραστηριότητα που θα μπορούσε να
συμβάλει στην αναγέννηση του αγροτικού χώρου και την αντιστροφή του αποπληθυσμού
του. Θεωρήθηκε επίσης δραστηριότητα που θα πρόσφερε μια εναλλακτική λύση στα
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονεκτικές περιοχές της χώρας, στις οποίες
η κύρια πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό βρίσκεται στον πρωτογενή τομέα.
Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ανάπτυξης του αγροτικού
τουρισμού στο νομό Φλώρινας. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται τα χαρακτηριστικά των 30
επιχειρηματιών και επιχειρήσεων φιλοξενίας που επιδοτήθηκαν από κανονισμούς και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι τυχόν ιδιαιτερότητές
τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν τέσσερις ζώνες, στις οποίες αναπτύσσεται ο
αγροτικός τουρισμός στο νομό: η περιοχή χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας, η περιοχή των
Πρεσπών, του Νυμφαίου, καθώς και η περιοχή Αμυνταίου – Αγίου Παντελεήμονα. Επιπλέον,
εφαρμόστηκε η μέθοδος της κατηγορικής παλινδρόμησης προκειμένου να διερευνηθούν
περαιτέρω τα χαρακτηριστικά των ζωνών. Από το σύνολο των μεταβλητών της έρευνας,
επιλέχθηκαν οι ακόλουθες : τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης, είδος της επιχείρησης,
μελλοντικά σχέδια για την επιχείρηση, βαθμός ικανοποίησης από την ενασχόληση με τον
αγροτικό τουρισμό, προσφερόμενες υπηρεσίες – δραστηριότητες από την επιχείρηση και
αριθμός επισκεπτών. Οι μεταβλητές αυτές θεωρήθηκαν ως εξαρτημένες και, με την εφαρμογή
του προγράμματος της κατηγορικής παλινδρόμησης, ελέγχθηκαν οι τυχόν εξαρτήσεις τους ως
προς μια ομάδα ανεξάρτητων μεταβλητών.
Λέξεις-κλειδιά: Αγροτικός τουρισμός, κατηγορική παλινδρόμηση, Κανονισμοί, επιχειρήσεις.

Abstract
In line with expectations in most European countries, rural tourism in Greece was considered
to be a local - regional activity that could deliver both to rural regeneration and the inversion
of rural depopulation. Also, it was considered as an alternative to the financial troubles of the
disadvantaged Greek areas, in which the primary sector constitutes the main income source
for the local people. The objective of this paper is to explore the development of rural tourism
in the Prefecture of Florina. In particular, this study aims to: (a) determine the rural tourism
entrepreneurs’ socio-economic and other characteristics of, and (b) investigate the rural
tourism enterprises that were subsidized by European regulations and initiatives, in order to
1
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detect their particularities.
Results regarding the prefecture of Florina indicate that there are four distinct regions, in
which rural tourism is developed: the region of Vigla ski centre, Prespes Lake, Nymfaio
village and the region of Amyntaio - Saint Panteleimonas. In addition, categorical regression
was applied, in order to investigate in depth the specific characteristics of these four areas. For
the purposes of the research, the following variables were selected: ‘place of establishment’,
‘type of enterprise’, ‘entrepreneur’s future plans for the enterprise’, ‘entrepreneur’s level of
satisfaction that results from rural tourism activities’, ‘services or activities offered’ and
‘number of visitors’. Those variables were considered as dependent and, with the application
of categorical regression, their, by any chance, dependences from a team of independent
variables were checked.
Key-words: Rural tourism, categorical regression analysis, regulations, enterprises

Εισαγωγή
Ο αγροτικός τουρισμός αποτελεί μια από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που
παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη και δυναμική στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 200.000 μονάδες αγροτικού τουρισμού στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο με περισσότερες από 2.000.000 κλίνες. Τα έσοδα που υπολογίζεται ότι προκύπτουν από τις αγροτουριστικές δραστηριότητες ανέρχονται σε 12 δις ευρώ
ετησίως ενώ, αν συνυπολογισθεί και η προστιθέμενη αξία στην περιοχή καθώς και τα
πολλαπλασιαστικά οφέλη, το ποσό αυτό ανέρχεται στα 26 δις ευρώ (EuroGites, 2003).
Γενικά, το ακριβές περιεχόμενο του αγροτικού τουρισμού, καθώς και ο τρόπος με τον
οποίο αυτός οριοθετείται, παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Αυτό συμβαίνει διότι η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από ποικίλους
παράγοντες, όπως το επίπεδο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, οι απαιτήσεις και οι
προσδοκίες των επισκεπτών, η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών πλην της
διαμονής και της εστίασης, καθώς και οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Michalkó & Fotiadis,
2006). Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού, όπως είναι φυσικό, παρουσιάζει
ετερογένεια ως προς τον τρόπο εφαρμογής της (Pina και Delfa, 2004). Για παράδειγμα,
υπάρχουν χώρες στις οποίες ο αγροτικός τουρισμός ταυτίζεται αποκλειστικά με τον τουρισμό
στα αγροκτήματα. Σε άλλες περιπτώσεις ως αγροτουριστικές θεωρούνται εκείνες οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε τουριστικό πλαίσιο και απλώς εντοπίζονται σε αγροτικές περιοχές (Roberts και Hall, 2003). Ως εκ τούτου, προκύπτουν αρκετοί
περιορισμοί και ερωτηματικά ως προς την ακρίβεια και τη δυνατότητα σύγκρισης των
δεδομένων που συγκεντρώνονται από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν
τον αγροτικό τουρισμό (Roberts και Hall, 2003).
Η απαρχή της ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού
που ασκείται στον αγροτικό χώρο, εντοπίζεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για κάθε
χώρα. Έτσι, ενώ στη Βόρεια Ευρώπη τοποθετείται περίπου στη δεκαετία του '50, ενδεχομένως και ακόμα νωρίτερα με διαφορετική μορφή (Opperman, 1996), στην Ελλάδα και, γενικά,
στις χώρες της Μεσογείου, η εμφάνισή του καθυστέρησε αρκετά (Τσάρτας και Θανοπούλου,
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1994). Αυτή η περιορισμένη αγροτουριστική ανάπτυξη στη Νότια Ευρώπη σε αντιδιαστολή
με τη μεγαλύτερη εμπειρία του Βορρά αποδίδεται στις ιδιαιτερότητες του μεσογειακού
κόσμου σε ό,τι αφορά τις αγροτικές δομές και την κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη των αγροτικών περιοχών. Στην Ελλάδα, ο αγροτικός τουρισμός θεωρήθηκε ως μια τοπική – περιφερειακή δραστηριότητα που θα μπορούσε να συμβάλει στην αναγέννηση του αγροτικού χώρου
και την αντιστροφή του αποπληθυσμού του. Θεωρήθηκε επίσης δραστηριότητα που θα
πρόσφερε μια εναλλακτική λύση στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονεκτικές περιοχές της χώρας, στις οποίες η κύρια πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό
βρίσκεται στον πρωτογενή τομέα (Ιακωβίδου, 1991). Επιπλέον, ο αγροτικός τουρισμός
προωθήθηκε από τις κρατικές δυνάμεις στα πλαίσια της ενδογενούς ανάπτυξης ως μέσο
κινητοποίησης των τοπικών και περιφερειακών, ανθρώπινων και φυσικών πόρων, οι οποίοι
δεν είχαν αναπτυχθεί μέχρι εκείνη την περίοδο (Παπακωνσταντινίδης, 1993).
Ως πρώτη πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού στη χώρα μας
θεωρείται το πρόγραμμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για τη διάσωση και
αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισμών, το οποίο ξεκίνησε το 1975 και κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του ΄80 χρηματοδοτήθηκε από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα
(Μ.Ο.Π.). Ωστόσο, οι πρώτες επιδοτούμενες αγροτουριστικές επενδύσεις ιδιωτών ήταν αυτές
που ενίσχυσε, μετά το 1983, το Υπουργείο Γεωργίας (Υπουργείο Γεωργίας, 2000). Αργότερα,
η ενίσχυση αυτή συνεχίστηκε από τον Κανονισμό 797/85. Ουσιαστικά όμως, η άνθηση του
αγροτικού τουρισμού στην Ελλάδα τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αυτή την
περίοδο δόθηκε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη δημιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων με
το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και ειδικότερα με τον Κανονισμό 2328/91. Στην
ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.)
μέσω των οποίων ενισχύθηκαν ιδιωτικές επενδύσεις αγροτικού τουρισμού. Στην πραγματικότητα όμως, ήταν η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας L.E.A.D.E.R. που έδωσε νέα
ώθηση στην ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού, μέσα από την προώθηση των επενδύσεων
στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. (Αγροτουριστική Α.Ε., 2003).
Σήμερα, στην Ελλάδα καταγράφεται ένας αυξανόμενος αριθμός αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ (2003), ως αγροτοτουριστική επιχείρηση ορίζεται ο παροχέας υπηρεσιών και αγαθών αγροτικού τουρισμού στους αγροτοτουριστικούς προορισμούς,
οι εγκαταστάσεις και η λειτουργία του οποίου σέβονται το φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον της περιοχής. Τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού, οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις παρείχαν μόνο κάποιο είδος καταλύματος και στην καλύτερη περίπτωση εστίαση στους επισκέπτες τους. Σταδιακά, άρχισε να προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών και αγαθών (Ασκέλη, 2005). Πλέον, οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις ή όπως
αλλιώς ονομάζονται Επιχειρήσεις Ήπιων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Ύπαιθρο
(Παρταλίδου, 2005) για να χαρακτηριστούν έτσι, θα πρέπει να παρέχουν μια τουλάχιστον από
τις ακόλουθες υπηρεσίες: διαμονή, εστίαση, περιήγηση στη φύση, περιβαλλοντική
εκπαίδευση, γνωριμία με τον πολιτισμό της περιοχής, με τα παραδοσιακά επαγγέλματα, με τις
αγροτικές παραγωγικές και καλλιεργητικές μεθόδους, με τις καθημερινές ασχολίες και
συνήθειες των κατοίκων της περιοχής, τη διάρθρωση και συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηΠρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
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ριότητες αναψυχής και την πώληση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων.
Από την άλλη μεριά, ανάλογα με το αγροτουριστικό προϊόν που προσφέρουν
κατατάσσονται σε: αγροτουριστικά καταλύματα, πρατήρια – εκθετήρια τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, κέντρα εστίασης, κέντρα αναψυχής, τουριστικά γραφεία, διοργανωτές
προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιηγήσεων οικοτουριστικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αγροκτήματα, επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως αγροτουριστικά καταλύματα χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές που θεωρούνται αγροτουριστικοί προορισμοί, έχοντας νόμιμη άδεια λειτουργίας (σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας και προμηθεύοντας στους φιλοξενούμενους ενημερωτικά τουριστικά φυλλάδια και πληροφορίες για τους τοπικούς πόρους, την
τοπική παραδοσιακή κουζίνα, τα τοπικά προϊόντα, τις παραδόσεις και τα έθιμα της περιοχής,
τις αγροτικές τους ασχολίες, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του τόπου κ.α. (ΕΛ.Ο.Τ., 2003).
Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν τη δημιουργία τους κυρίως στη μείωση της
γεωργικής δραστηριότητας, καθώς και στην αναζήτηση επιπλέον εισοδήματος. Ως εκ τούτου,
είναι μικρότερες σε μέγεθος και νεότερες τόσο σε σχέση με άλλου τύπου επιχειρήσεις της
υπαίθρου, όσο και σε σχέση με επιχειρήσεις τουρισμού γενικά (Fleischer & Felsenstein,
2000). Μπορούν να χαρακτηριστούν ως οικογενειακού τύπου, καθώς οι θέσεις εργασίας
καλύπτονται πρωτίστως από το οικογενειακό περιβάλλον και δευτερευόντως από τον τοπικό
πληθυσμό, και συνήθως οι θέσεις αυτές αφορούν την κάλυψη εποχιακών αναγκών
(Συμεωνίδου, 2009). Ειδικότερα, τα αγροτουριστικά καταλύματα είναι μικρά σε μέγεθος και
έχουν συνήθως οικογενειακή μορφή, επιδιώκοντας: α) τη διαδοχή, δηλαδή την παραμονή της
ιδιοκτησίας στα μέλη της οικογένειας, β) την απασχόληση των μελών της οικογένειας σε
αυτή και γ) τη συμμετοχή της οικογένειας στη διοίκηση της επιχείρησης. Τέλος, η επιλογή
του τόπου δημιουργίας της επιχείρησης από τον επιχειρηματία δεν είναι τυχαία, αλλά
οφείλεται τις περισσότερες φορές, στον τόπο καταγωγής του, ο οποίος μετά την ίδρυση
αυτής αποτελεί συγχρόνως και τόπο μόνιμης κατοικίας (Getz & Carlsen, 2000).
Στον ελληνικό αγροτικό χώρο καταγράφονται πολλοί αγροτικοί οικισμοί που προσφέρουν
διαμονή σε παραδοσιακά χτισμένους ξενώνες, πάνω από 600 αγροτουριστικά καταλύματα,
1.000 επιχειρήσεις και περίπου 107 γυναικείοι συνεταιρισμοί που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. Παρά το γεγονός όμως ότι αποτελούν μια υπολογίσιμη κοινότητα, στερούνται συντονισμού και σωστής προώθησης (Avgeli & Soteriades, 2006), ενώ έχουν ως χαρακτηριστικό
γνώρισμα την εποχικότητα, με προβλήματα στη ρευστότητα και τη συνολική κερδοφορία
τους (Συμεωνίδου, 2009).

Μεθοδολογία της έρευνας
Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ανάπτυξης του
αγροτικού τουρισμού στο νομό Φλώρινας και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των
επιχειρηματιών, καθώς και επιχειρήσεων φιλοξενίας, που επιδοτήθηκαν από κανονισμούς και
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται μια σειρά παραμέ284
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τρων, όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών, τα κίνητρα ενασχόλησής
τους με τον αγροτικό τουρισμό, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και τα μελλοντικά
σχέδια που έχουν για την επιχείρησή τους.
Συνολικά, ο αριθμός των έργων που εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν στην περιοχή, στα
πλαίσια του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader II,
ανέρχεται στα 98. Από τα έργα αυτά, το ένα τρίτο περίπου, και συγκεκριμένα 30 έργα,
αφορούν την ίδρυση καταλυμάτων σε διάφορες περιοχές του νομού Φλώρινας. Είναι σαφές
λοιπόν ότι η ίδρυση μονάδων φιλοξενίας των επισκεπτών αποτελεί τη βασική μορφή
αγροτουριστικής επιχείρησης που επιλέγεται από τα άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με
τον αγροτικό τουρισμό. Με βάση την παραπάνω διαπίστωση, επιλέχθηκε ο πληθυσμός της
έρευνας, τον οποίο αποτελούν τα τριάντα αγροτουριστικά καταλύματα που δημιουργήθηκαν
μέσω των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Η πρωτογενής έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2006
και Μαΐου του 2007. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες συνεντεύξεις με τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων. Οι τριάντα συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, στο κατάλυμα του κάθε επιχειρηματία, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου
ειδικά διαμορφωμένου για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Η μέθοδος των προσωπικών
συνεντεύξεων εφαρμόστηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση των επιχειρηματιών και για την εξασφάλιση της απόκτησης εκτενούς πληροφόρησης
(Σιάρδος, 1997).
Μετά τη συγκέντρωση των δεδομένων μέσω των ερωτηματολογίων ακολούθησε στατιστική επεξεργασία τους με τη χρησιμοποίηση του στατιστικού πακέτου SPSS 14.0 for
Windows (Statistical Package for Social Sciences). Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή
μη ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών και επειδή οι εκάστοτε μελετώμενες μεταβλητές
είχαν διαφορετική μορφή, εφαρμόστηκαν: (α) ο μη παραμετρικός έλεγχος του χ2 του Pearson,
για τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ ονομαστικών μεταβλητών, (β) o μη παραμετρικός
έλεγχος συσχέτισης βασισμένος στο στατιστικό ρ του Spearman, για τον έλεγχο
ανεξαρτησίας μεταξύ τακτικών μεταβλητών, (γ) o μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis,
για τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ πολυμερών ονομαστικών και τακτικών μεταβλητών και
(δ) ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, για τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ διμερών
(διχοτομημένων) ονομαστικών και τακτικών μεταβλητών.
Επίσης, εφαρμόστηκε η μέθοδος της κατηγορικής παλινδρόμησης (Categorical Regression
Analysis), η οποία χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της να χειρίζεται επιτυχώς στο ίδιο
υπόδειγμα ποικιλία κατ’ είδος μεταβλητών, όπως αυτές που αφορούσαν τα δεδομένα της
παρούσας έρευνας (Androulidakis & Siardos, 1999).

Ο αγροτικός τουρισμός στο νομό Φλώρινας
Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού στο νομό Φλώρινας καθυστέρησε περισσότερο από
άλλες περιοχές της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της καθυστέρησης αποτελεί το
γεγονός ότι, ενώ κανονισμοί ενίσχυσης αγροτουριστικών δράσεων είχαν τεθεί σε εφαρμογή
Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

285

Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των αγροτουριστικών επιχειρήσεων στο Νομό Φλώρινας

από τη δεκαετία του 1980, το πρώτο αγροτουριστικό κατάλυμα λειτούργησε μόλις το 1996.
Μέχρι τότε ο αγροτικός τουρισμός ήταν ελάχιστα - και πολύ εξειδικευμένα - αναπτυγμένος
στην περιοχή. Λίγοι περαστικοί τουρίστες επισκέπτονταν το νομό έχοντας ως βασικό κίνητρο
την οικολογία, τη φυσιολατρεία, την επιστημονική παρατήρηση κ.α. ενώ η απουσία
καταλυμάτων λειτουργούσε ως αντικίνητρο για την παραμονή τους για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Οι περιοχές που προτιμούσαν οι επισκέπτες ήταν κυρίως αυτές των Πρεσπών και
του Νυμφαίου.
Από τα τέλη τα δεκαετίας του 1990, ωστόσο, ο αγροτικός τουρισμός αναπτύσσεται
συνεχώς, κυρίως μέσω της αξιοποίησης των προγραμμάτων χρηματοδότησης, προσφέροντας
σημαντικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία. Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών διαμονής
και εστίασης οδήγησε σε αύξηση της προσφοράς, κυρίως στους «παραδοσιακούς» αγροτουριστικούς προορισμούς. Επίσης, αναδεικνύονται και νέοι αγροτουριστικοί προορισμοί και
δημιουργούνται οι απαραίτητες υποδομές για την προσέλκυση επισκεπτών, τόσο ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, όπως καταλύματα και κέντρα εστίασης, όσο και δημόσιας, όπως ανάδειξη και
αξιοποίηση ιστορικών χώρων, μνημείων και φυσικών πόρων (π.χ. λίμνες).

Ζωνοποίηση του νομού Φλώρινας
Σύμφωνα με την Παρταλίδου (2005) οι αγροτουριστικοί προορισμοί διαμορφώνονται
γύρω από έναν ή περισσότερους υφιστάμενους αγροτουριστικούς πόρους, συνήθως ένα
φυσικό στοιχείο, όπως ένας ορεινός όγκος, μια λίμνη, ένα ποτάμι, μια λεκάνη απορροής ή
συνδυασμό των παραπάνω καθώς και γύρω από αγροτικούς οικισμούς με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, ιστορία, πολιτισμό, αγροτικά προϊόντα κ.λπ. Για τις ανάγκες της παρούσας
εργασίας και με βάση τους αγροτουριστικούς πόρους του νομού, η περιοχή έρευνας χωρίστηκε σε τέσσερις ζώνες, εν δυνάμει αγροτουριστικούς προορισμούς. Παρακάτω ακολουθεί
συνοπτική περιγραφή τους, καθώς και αναφορά στις τουριστικές υποδομές τους.
Ζώνη 1: Περιοχή χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τα Δημοτικά
Διαμερίσματα Πισοδερίου και Ανταρτικού. To κυριότερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι
το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας το οποίο είναι από τους πιο σημαντικούς πόλους έλξης
των επισκεπτών του νομού Φλώρινας. Όσον αφορά τις τουριστικές υποδομές, υπάρχουν 7
καταλύματα, δυναμικότητας 164 κλινών και 4 κέντρα εστίασης.
Ζώνη 2: Πρέσπες Η περιοχή των Πρεσπών αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους προορισμούς στο νομό, συγκεντρώνοντας πλήθος επισκεπτών. Κυρίαρχος πόλος έλξης της περιοχής είναι ο Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών, ο παραδοσιακός οικισμός των Ψαράδων και το
νησάκι του Αγίου Αχιλλείου (ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, 2005). Στην περιοχή λειτουργούν 17
καταλύματα, δυναμικότητας 301 κλινών και 17 κέντρα εστίασης.
Ζώνη 3: Περιοχή Νυμφαίου Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται η κοινότητα Νυμφαίου, ο
Δήμος Αετού, η κοινότητα Λεχόβου, και τα Δ.Δ. Ξινού Νερού και Σκλήθρου. Συνολικά, στην
περιοχή λειτουργούν 15 καταλύματα, δυναμικότητας 261 κλινών και 15 κέντρα εστίασης.
Ζώνη 4: Περιοχή Αμυνταίου –Αγ. Παντελεήμονα Περιλαμβάνει όλο σχεδόν το Δήμο
Αμυνταίου και κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής αποτελούν οι λίμνες Βεγορίτιδας και
286
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Πετρών (Δήμος Αμυνταίου, 2005). Η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοπαραγωγή αποτελούν
κυρίαρχες δραστηριότητες στην περιοχή, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ονομασίας
Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (ΤΕΔΚ Ν. Φλώρινας, 2005). Οι τουριστικές
υποδομές της περιοχής περιλαμβάνουν 6 καταλύματα, δυναμικότητας 104 κλινών και 14
κέντρα εστίασης.

Αποτελέσματα της έρευνας
Δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών του αγροτικού τουρισμού
Από τους 30 επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 21 είναι άντρες και οι 9
γυναίκες. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι σχετικά νεαρής ηλικίας, (22 από τους 30
είναι μεταξύ 30 και 50 ετών). Όσον αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα των επιχειρηματιών, μόνο το ένα τρίτο του πληθυσμού δηλώνει ως κύριο επάγγελμα την ενασχόληση με
την αγροτουριστική επιχείρηση. Τα υπόλοιπα 2/3 του πληθυσμού δηλώνουν άλλο κύριο
επάγγελμα, και πιο συγκεκριμένα τη γεωργία και την κτηνοτροφία (14 άτομα). Οι 23 από τις
30 επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες στον τόπο μόνιμης κατοικίας του επιχειρηματία, ο
οποίος για τις 21 από αυτές, συμπίπτει και με τον τόπο καταγωγής αυτού.
Το μορφωτικό επίπεδο των επιχειρηματιών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί υψηλό, αφού
ένας στους δύο περίπου είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, 5 επιχειρηματίες είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και 8 απόφοιτοι ΑΕΙ, ενώ από τους υπόλοιπους 17 οι 11 έχουν
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και οι 6 τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα 2/3
του πληθυσμού των επιχειρηματιών δηλώνουν μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.500 €. Από τους
υπόλοιπους, 5 άτομα δηλώνουν ότι εισπράττουν από 1.001 € έως 1.500€, ενώ τα υπόλοιπα 5
άτομα μόλις 501€ έως 1.000€.

Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις στο νομό Φλώρινας
Οι 18 από τις 30 επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader
II και οι υπόλοιπες 12 από τους κανονισμούς 797/85 και 950/97. Αξίζει να σημειωθεί ότι,
από τους 30 επιχειρηματίες, μόλις 2 είχαν προηγούμενη εμπειρία στον τομέα του αγροτικού
τουρισμού, οι οποίοι και δήλωσαν ότι είχαν απασχοληθεί στο παρελθόν σε κάποιο άλλο
τουριστικό κατάλυμα. Επιπλέον, μόλις 7 επιχειρηματίες δήλωσαν ότι παρακολούθησαν
κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα τον αγροτικό τουρισμό.
Προκειμένου να διερευνηθεί ο λόγος ενασχόλησης των επιχειρηματιών με τον αγροτικό
τουρισμού, τους απευθύνθηκε μια ανοιχτού τύπου ερώτηση. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν, προέκυψε ότι το σημαντικότερο κίνητρο για την ενασχόληση των ερωτηθέντων με τον
αγροτικό τουρισμό αποτελεί η εξασφάλιση επιπλέον εισοδήματος, αφού αναφέρθηκε από 15
άτομα. Μεταξύ άλλων, ως κίνητρα αναφέρθηκαν η προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής
(8/30), οι προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (5/30) και η επιθυμία για
επένδυση στον τόπο διαμονής τους (5/30).
Διερευνώντας τη σχέση μεταξύ του κύριου επαγγέλματος και των κινήτρων ενασχόλησης
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με τον αγροτικό τουρισμό, με την εφαρμογή του ελέγχου του χ2 του Pearson, διαπιστώθηκε η
εξής τάση (α=0,006, Β.Ε.=2, Pearson Chi-Square=5,638): οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
ασχολούνται με τον αγροτικό τουρισμό για την απόκτηση επιπλέον εισοδήματος. Ο μέσος
όρος ηλικίας των επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού του νομού Φλώρινας είναι τα 7,9 έτη.
Οι 12 επιχειρήσεις είναι ηλικίας 8 ετών, άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν το έτος 1999. 8
επιχειρήσεις είναι ηλικίας 7 ετών και 7 επιχειρήσεις είναι ηλικίας 9 ετών. Η συνολική δυναμικότητα και των 30 καταλυμάτων ανέρχεται στις 480 κλίνες. Ο μέσος όρος αριθμού κλινών
είναι 15,75 κλίνες περίπου. Από τα 30 καταλύματα, 25 είναι δυναμικότητας έως 20 κλινών.
Παρατηρώντας τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων σε σχέση με τις ζώνες στις
οποίες χωρίστηκε ο νομός, προκύπτει ότι τα 27 από τα 30 καταλύματα βρίσκονται σε μια από
τις τέσσερις ζώνες. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι 10 καταλύματα με 166 κλίνες
βρίσκονται στη ζώνη 3 (Περιοχή Νυμφαίου), ακολουθούν οι Πρέσπες με 7 καταλύματα και
107 κλίνες, η περιοχή Αμυνταίου – Άγίου Παντελεήμονα με 5 καταλύματα και 86 κλίνες και
η περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου με 5 καταλύματα και 80 κλίνες. Υπάρχουν επίσης και
3 καταλύματα με 41 κλίνες τα οποία δεν υπάγονται σε καμία από τις ζώνες. Από τις 30
αγροτουριστικές επιχειρήσεις 19 λειτουργούν ως ενοικιαζόμενα δωμάτια, 9 ως ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα και 2 είναι ξενοδοχεία. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι η εποχή
με την μεγαλύτερη πληρότητα είναι τα Χριστούγεννα, ακολουθούμενα από το Πάσχα και τα
Πρέσπεια (τέλη Αυγούστου). Τις υπόλοιπες περιόδους, με κάποιες εξαιρέσεις, η κίνηση
χαρακτηρίστηκε περιορισμένη, με χαμηλή πληρότητα, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.
Ο μέσος ετήσιος αριθμός επισκεπτών που δέχονται τα καταλύματα ανέρχεται σε 424
άτομα περίπου, με την πλειονότητα των καταλυμάτων (25 από τα 30) να δέχεται έως και 500
επισκέπτες ετησίως. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών είναι Έλληνες, που προέρχονται από μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το σύνολο των
επιχειρηματιών δήλωσε πως δέχεται και αλλοδαπούς επισκέπτες, σε ποσοστό 5-10% επί του
συνολικού αριθμού των επισκεπτών. Ο μέσος όρος απασχολουμένων στις επιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού του νομού Φλώρινας είναι 3,2 άτομα. Μόνο διαμονή, χωρίς άλλη υπηρεσία,
προσφέρει μόλις μια επιχείρηση. Οι υπόλοιπες 29 επιχειρήσεις παρέχουν επιπλέον υπηρεσίες
– δραστηριότητες εκτός της διαμονής. Επιπλέον, 22 επιχειρηματίες προωθούν προϊόντα της
περιοχής μέσω της αγροτουριστικής επιχείρησης. Ολοκληρωμένο αγροτουριστικό προϊόν,
δηλαδή εστίαση, τοπικά προϊόντα και δραστηριότητες αναψυχής για τον ελεύθερο χρόνο των
επισκεπτών προσφέρουν 7 επιχειρήσεις.
Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην επιχείρησή τους, 11 από τους 30
επιχειρηματίες δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις υποδομές στον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης, με πιο σημαντική το ανεπαρκές οδικό δίκτυο. Αναφορικά με τα
μελλοντικά σχέδια των επιχειρηματιών, 22 επιχειρηματίες σχεδιάζουν, μεταξύ άλλων, την
αύξηση του αριθμού δωματίων που διαθέτουν ή τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων. Οι
υπόλοιποι 8 στοχεύουν στην οργάνωση δραστηριοτήτων, ανάλογα με την τοποθεσία που
είναι εγκατεστημένο το κατάλυμα. Τέλος, για τους 23 από τους 30 επιχειρηματίες το ετήσιο
εισόδημα από την επιχείρηση υπερβαίνει τις 7.500€.
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Αποτελέσματα κατηγορικής παλινδρόμησης
Από το σύνολο των 73 μεταβλητών της έρευνας, επιλέχθηκαν οι μεταβλητές: α) ‘Τόπος
εγκατάστασης της επιχείρησης’, β) ‘Είδος της επιχείρησης’, γ) ‘Προσφερόμενες υπηρεσίες –
δραστηριότητες από την επιχείρηση’, δ) ‘Αριθμός επισκεπτών’ και ε) ‘Βαθμός ικανοποίησης
από την ενασχόληση με τον αγροτικό τουρισμό’, οι οποίες θεωρήθηκαν ως εξαρτημένες και
ελέγχθηκαν οι τυχόν εξαρτήσεις τους από μια σειρά ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως η ηλικία
και το είδος της επιχείρησης, ο αριθμός κλινών της επιχείρησης, οι προσφερόμενες υπηρεσίες– δραστηριότητες από τη επιχείρηση κ.ά, οι οποίες θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω.
Μέσω της κατηγορικής παλινδρόμησης δόθηκε η δυνατότητα πρόβλεψης των τιμών της καθεμίας εξαρτημένης μεταβλητής για οποιοδήποτε συνδυασμό των είκοσι τριών ανεξάρτητων
μεταβλητών που ενσωματώθηκαν στο υπόδειγμα. Αναλυτικότερα, η κωδικοποίηση των
μεταβλητών που περιελήφθησαν στα υποδείγματα της κατηγορικής παλινδρόμησης περιγράφεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Κωδικοποίηση των μεταβλητών που περιελήφθησαν στα υποδείγματα
της κατηγορικής παλινδρόμησης
Ερώτηση που απευθύνθηκε

Κωδικοποιημένη μεταβλητή

«Πότε άρχισε να λειτουργεί η επιχείρησή σας; (έτος
έναρξης)»

Ηλικία της επιχείρησης

«Ποια ήταν τα κίνητρα ενασχόλησης με τον
αγροτικό τουρισμό;»

Προοπτικές για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
Εξασφάλιση επιπλέον εισοδήματος
Επιστροφή στον τόπο καταγωγής
Προσπάθεια για ανάδειξη της περιοχής / αγάπη για
την περιοχή
Έλλειψη καταλυμάτων στην περιοχή
Επιθυμία ίδρυσης της δικής μου επιχείρησης

«Για ποιο λόγο στήσατε την επιχείρησή σας στη
συγκεκριμένη περιοχή;»
«Εκτός από διαμονή προσφέρετε άλλου τύπου
υπηρεσίες – δραστηριότητες»
«Ενδιαφέρεται κάποιο από τα παιδιά σας να
ασχοληθεί με την αγροτουριστική σας επιχείρηση;»

Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης
Προσφερόμενες υπηρεσίες - δραστηριότητες
Ενδιαφέρον των παιδιών για ενασχόληση με τον
αγροτικό τουρισμό

Α) Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης
Η μεταβλητή «Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης» θεωρήθηκε ως εξαρτημένη και
ελέγχθηκε η εξάρτησή της από τις εξής ανεξάρτητες μεταβλητές: «Ηλικία της επιχείρησης»,
«Είδος της επιχείρησης», «Αριθμός κλινών», «Προσφερόμενες υπηρεσίες – δραστηριότητες»,
«Ύψος ετήσιου εισοδήματος», «Ημέρες λειτουργίας», «Αριθμός επισκεπτών», «Πρόγραμμα
χρηματοδότησης» και «Ενασχόληση με γεωργία / κτηνοτροφία».
Το πρόγραμμα της κατηγορικής παλινδρόμησης, έδωσε, μετά από 21 επαναλήψεις, με τις
οποίες προσεγγίστηκε το κριτήριο σύγκλισης α=0,001, τιμή συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2 = 0,787, που υποδηλώνει ότι το 78,7% της διακύμανσης των μετασχηματισμένων
τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από τις μετασχηματισμένες μεταβλητές των
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ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στην εξίσωση και οι οποίες παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2. Επιπλέον, η σχετική ανάλυση της διακύμανσης έδωσε τιμή F = 5,243, η οποία
αντιστοιχεί σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,00, δηλώνοντας την καλή προσαρμογή του υποδείγματος της κατηγορικής παλινδρόμησης στα μετασχηματισμένα δεδομένα.
Από τους τυποποιημένους συντελεστές παλινδρόμησης των ανεξάρτητων μεταβλητών,
διαπιστώνεται ότι ο τόπος εγκατάστασης της αγροτουριστικής επιχείρησης είναι δυνατόν να
επηρεάζεται περισσότερο από τις μεταβλητές: «Προσφερόμενες υπηρεσίες-δραστηριότητες»,
«Ηλικία της επιχείρησης» (αρνητικό πρόσημο), «Αριθμός επισκεπτών» και «Πρόγραμμα
χρηματοδότησης» (αρνητικό πρόσημο). Επίσης, με βάση τις τιμές F καθεμίας ανεξάρτητης
μεταβλητής διαπιστώνεται ότι η απάλειψη των παραπάνω μεταβλητών καθιστά το υπόδειγμα
εξαιρετικά αδύναμο στην πρόβλεψη της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής από
τις υπόλοιπες ενώ αντιθέτως, η απάλειψη των μεταβλητών «είδος της επιχείρησης» και
«αριθμός κλινών» λίγο περιορίζουν την προβλεπτικότητα του υποδείγματος.
Πίνακας 2. Αποτελέσματα κατηγορικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη τη μεταβλητή
«Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης»
Τυποποιημένοι
συντελεστές
Ανεξάρτητες μεταβλητές

Βαθμοί
Ελευθερίας

Σημαντικότητα

Σχετική
σημασία

Συντελεστής β

Τυπικό
σφάλμα

F

α

(Pratt)

-0,379

0,138

7,472

0,014

0,087

Είδος της επιχείρησης

0,050

0,153

0,108

0,746

0,022

Αριθμός κλινών

-0,060

0,172

0,121

0,732

-0,004

0,412

0,128

10,287

0,000

0,198

0,197

0,141

1,963

0,179

0,112

0,265

0,204

1,678

0,212

0,158

Αριθμός επισκεπτών

0,361

0,217

2,777

0,114

0,231

Πρόγραμμα χρηματοδότησης

-0,265

0,217

1,485

0,240

0,163

Ενασχόληση με τη γεωργία /
κτηνοτροφία

-0,083

0,191

0,189

0,669

0,034

Ηλικία της επιχείρησης

Προσφερόμενες υπηρεσίεςδραστηριότητες
Ύψος του ετήσιου εισοδήματός
από την επιχείρηση
Ημέρες λειτουργίας της
επιχείρησης το 2005

Πηγή : Στοιχεία της έρευνας

Τα μέτρα σχετικής σημασίας των ανεξάρτητων μεταβλητών δηλώνουν ότι η μεγαλύτερη
συμβολή στην εξαρτημένη μεταβλητή, αντιστοιχεί στη μεταβλητή «Αριθμός επισκεπτών» με
23,1% και ακολουθούν οι «Προσφερόμενες υπηρεσίες-δραστηριότητες», με 19,8%, «Πρόγραμμα χρηματοδότησης» με 16,3% «Ημέρες λειτουργίας της επιχείρησης» με 15,8% και
«Ύψος του ετήσιου εισοδήματός από την επιχείρηση» με 11,2%. Οι μεταβλητές αυτές
αθροιστικά συμβάλλουν στο 86,2% ως προς την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής, ενώ
μαζί με τις μεταβλητές «ηλικία της επιχείρησης» (8,7%) και «ενασχόληση με τη γεωρ-
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γία/κτηνοτροφία» (3,4%) συμβάλλουν 98,3% ως προς την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής.
Από τις ποσοτικοποιημένες τιμές των κατηγοριών των μεταβλητών και τα αντίστοιχα
διαγράμματα μετασχηματισμού, σε συνδυασμό με τις ενδείξεις των τυποποιημένων συντελεστών παλινδρόμησης, προκύπτει ότι κύριο κίνητρο των επιχειρηματιών που ίδρυσαν επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων ήταν η δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, σε αντίθεση
με τους επιχειρηματίες που ίδρυσαν ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και ξενοδοχεία. Επιπλέον, η
δημιουργία των ενοικιαζόμενων δωματίων χρηματοδοτήθηκε κυρίως από τη Leader II, ενώ η
δημιουργία ενοικιαζόμενων δωματίων και ξενοδοχείων από κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Β) Είδος της επιχείρησης
Θεωρώντας ως εξαρτημένη τη μεταβλητή «Είδος της επιχείρησης», ελέγχθηκε η
εξάρτησή της από τις εξής ανεξάρτητες μεταβλητές: «Προοπτικές για τουριστική ανάπτυξη
της περιοχής», «Εξασφάλιση επιπλέον εισοδήματος», «Επιστροφή στον τόπο καταγωγής»,
«Επένδυση στον τόπο διαμονής», «Προσπάθεια για ανάδειξη της περιοχής / αγάπη για την
περιοχή», «Έλλειψη καταλυμάτων στην περιοχή», «Επιθυμία ίδρυσης της δικής μου επιχείρησης», «Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης», «Προσφερόμενες υπηρεσίες – δραστηριότητες» και «Πρόγραμμα χρηματοδότησης». Η κατηγορική παλινδρόμηση, μετά από 23
επαναλήψεις, με τις οποίες προσεγγίστηκε το κριτήριο σύγκλισης α=0,001, έδωσε τιμή συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2 = 0,883, που υποδηλώνει ότι το 88,3% της διακύμανσης
των μετασχηματισμένων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από τις μετασχηματισμένες μεταβλητές των ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στην εξίσωση.
Προς την ίδια περίπου κατεύθυνση, τα μέτρα σχετικής σημασίας των ανεξάρτητων
μεταβλητών δηλώνουν ότι η μεγαλύτερη συμβολή στην εξαρτημένη μεταβλητή, αντιστοιχεί στη μεταβλητή «Επιθυμία ίδρυσης της δικής μου επιχείρησης», με συντελεστή σχετικής
σημασίας 59,9% και ακολουθούν οι μεταβλητές «Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης» με
12,6%, «Προσφερόμενες υπηρεσίες-δραστηριότητες» με 6,9% και «Πρόγραμμα χρηματοδότησης» με 6,8%. Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3, οι μεταβλητές αυτές αθροιστικά
συμβάλλουν στο 86,2% ως προς την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής, ενώ και με τη
συμμετοχή «Εξασφάλιση επιπλέον εισοδήματος» (4,3%), συμβάλλουν κατά 90,5% ως προς
την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής.
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα κατηγορικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη τη μεταβλητή
«Είδος της επιχείρησης»
Ανεξάρτητες μεταβλητές

Τυποποιημένοι
συντελεστές

Βαθμοί
Ελευθερίας

Σημαντικότητα

Σχετική
σημασία

Συντελεστής β

Τυπικό
σφάλμα

F

α

(Pratt)

Προοπτικές για τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής

-0,039

0,171

0,052

0,822

0,010

Εξασφάλιση επιπλέον εισοδήματος
Επιστροφή στον τόπο καταγωγής
Επένδυση στον τόπο διαμονής

0,145
0,275
0,012

0,196
0,167
0,165

0,547
2,718
0,005

0,473
0,123
0,944

0,043
0,033
-0,002

Προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής/αγάπη
για την περιοχή

-0,131

0,119

1,219

0,290

0,022

0,317
-0,662
0,428
-0,193
-0,289

0,109
0,130
0,145
0,103
0,166

8,364
25,967
8,663
3,490
3,029

0,013
0,000
0,001
0,038
0,105

0,032
0,599
0,126
0,069
0,068

Έλλειψη καταλυμάτων στην περιοχή
Επιθυμία ίδρυσης της δικής μου
Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης
Προσφερόμενες υπηρεσίες-δραστηριότητες
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Πηγή: Στοιχεία της έρευνας

Αντιστοίχως, προκύπτει ότι το κύριο κίνητρο των επιχειρηματιών που ίδρυσαν επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων ήταν η δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, σε αντίθεση με
τους επιχειρηματίες που ίδρυσαν ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και ξενοδοχεία. Επιπλέον, η
δημιουργία των ενοικιαζόμενων δωματίων χρηματοδοτήθηκε κυρίως από τη Leader II, ενώ η
δημιουργία ενοικιαζόμενων δωματίων και ξενοδοχείων από κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες – δραστηριότητες, τα ενοικιαζόμενα
δωμάτια προσφέρουν συνήθως μόνο πρωινό, ενώ οι υπόλοιπες μορφές καταλυμάτων, δηλαδή
τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και τα ξενοδοχεία, παρέχουν στους επισκέπτες επιπλέον
υπηρεσίες εκτός του πρωινού, όπως τοπικά προϊόντα, γεύματα, δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο. Τέλος, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι η επικρατέστερη μορφή αγροτουριστικού
καταλύματος στη ζώνη 1 (περιοχή χιονοδρομικού κέντρου), ενώ, μεταβαίνοντας προς τη
ζώνη 4 (περιοχή Αμυνταίου - Αγίου Παντελεήμονα), η αναλογία τους μειώνεται και
εμφανίζονται μονάδες ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και ξενοδοχείων.

Γ) Προσφερόμενες υπηρεσίες – δραστηριότητες
Η μεταβλητή «Προσφερόμενες υπηρεσίες - δραστηριότητες» θεωρήθηκε ως εξαρτημένη
και ελέγχθηκε η εξάρτησή της από τις εξής ανεξάρτητες μεταβλητές: «Αριθμός απασχολούμενων στην επιχείρηση», «Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης», «Είδος της επιχείρησης»,
«Αριθμός κλινών», «Φύλο», «Ημέρες λειτουργίας της επιχείρησης το 2005», «Ηλικία» και
«Μορφωτικό επίπεδο». Αντιστοίχως, τα μέτρα σχετικής σημασίας των ανεξάρτητων μεταβλητών δηλώνουν ότι η μεγαλύτερη συμβολή στην εξαρτημένη μεταβλητή, αντιστοιχεί στη
μεταβλητή «Αριθμός απασχολούμενων στην επιχείρηση» με συντελεστή σχετικής σημασίας
31,0% ακολουθούμενη από τις «τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης» με 16,4%, «Αριθμός
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κλινών» με 14,3%, «μορφωτικό επίπεδο του επιχειρηματία» με 10,2% «Ηλικία του επιχειρηματία» με 8,3% και το «Είδος της επιχείρησης» με 7,8%. Οι μεταβλητές αυτές αθροιστικά
συμβάλλουν στο 88,0% ως προς την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής, ενώ μαζί με τις
μεταβλητές «φύλο του επιχειρηματία» (5,1%) και «ημέρες λειτουργίας της επιχείρησης»
(7,0%) συμβάλλουν στο 100,0% στην πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής.
Με άλλα λόγια, οι επιχειρηματίες που είναι νεαρότερης ηλικίας και υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου, που απασχολούν περισσότερα άτομα και έχουν καταλύματα με μεγαλύτερο
αριθμό κλινών, προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες και δραστηριότητες στους επισκέπτες.
Επίσης, προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις της ζώνης 1 (περιοχή χιονοδρομικού κέντρου) προσφέρουν στους επισκέπτες κυρίως πρωινό ενώ μεταβαίνοντας στη ζώνη 4 (περιοχή Αμυνταίου Αγίου Παντελεήμονα) οι προσφερόμενες υπηρεσίες – δραστηριότητες πληθαίνουν και περιλαμβάνουν, εκτός του πρωινού, τοπικά προϊόντα, γεύματα αλλά και δραστηριότητες για τον
ελεύθερο χρόνο των επισκεπτών. Ιδιαίτερη σημασία, δε, έχει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα
δείχνουν πως οι επιχειρήσεις που διευθύνονται από άνδρες είναι εκείνες που παρέχουν
περισσότερες υπηρεσίες και δραστηριότητες σε σχέση με όσες διευθύνονται από γυναίκες.

Δ) Αριθμός επισκεπτών
Στην τέταρτη περίπτωση, η μεταβλητή «Αριθμός επισκεπτών» θεωρήθηκε ως εξαρτημένη και ελέγχθηκε η εξάρτησή της από τις εξής ανεξάρτητες μεταβλητές: «Ημέρες λειτουργίας της επιχείρησης το 2005», «Προσφερόμενες υπηρεσίες-δραστηριότητες», «Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης», «Ενδιαφέρον των παιδιών για ενασχόληση με τον αγροτικό
τουρισμό», «Αριθμός κλινών», «Βαθμός ικανοποίησης από την ενασχόληση με τον αγροτικό
τουρισμό» και «Ηλικία της επιχείρησης». Η κατηγορική παλινδρόμηση, μετά από 8 επαναλήψεις, με τις οποίες προσεγγίστηκε το κριτήριο σύγκλισης α=0,000, έδωσε τιμή συντελεστή
πολλαπλού προσδιορισμού R2 = 0,798, που υποδηλώνει ότι το 79,8% της διακύμανσης των
μετασχηματισμένων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από τις μετασχηματισμένες μεταβλητές των ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στην εξίσωση. Εξετάζοντας τα μέτρα σχετικής σημασίας των ανεξάρτητων μεταβλητών, προκύπτει ότι η μεγαλύτερη συμβολή στην εξαρτημένη μεταβλητή, αντιστοιχεί στη μεταβλητή «Ημέρες λειτουργίας» με συντελεστή σχετικής σημασίας 29,9%, ακολουθούμενη από τις «Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης» με 29,5%, και «Αριθμός κλινών» με 28,5%. Οι μεταβλητές αυτές
αθροιστικά συμβάλλουν στο 87,9% ως προς την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής, ενώ
μαζί με τις μεταβλητές «Ενδιαφέρον των παιδιών για ενασχόληση με τον αγροτικό τουρισμό»
(8,4%) και «Προσφερόμενες υπηρεσίες-δραστηριότητες» (3,1%) συμβάλλουν στο 99,4%
στην πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής.
Επομένως, τα καταλύματα έχουν μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών όσο περισσότερες
ημέρες λειτουργούν το χρόνο, όσο μεγαλύτερο αριθμό κλινών διαθέτουν και όσες περισσότερες υπηρεσίες – δραστηριότητες προσφέρουν. Επίσης, προκύπτει ότι ο αριθμός των
επισκεπτών αυξάνεται όσο μεταβαίνουμε από τη ζώνη 1 προς τη ζώνη 4. Με άλλα λόγια, η
περιοχή Αμυνταίου - Αγίου Παντελεήμονα δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στο
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νομό, ενώ ακολουθούν κατα φθίνουσα σειρά οι περιοχές του Νυμφαίου, των Πρεσπών και
του χιονοδρομικού κέντρου. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι οι επισκέπτες προτιμούν να διαμένουν σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, καθώς όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της
κατηγορικής παλινδρόμησης τα καταλύματα που λειτουργούν περισσότερα χρόνια, είναι
δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν λιγότερους επισκέπτες από εκείνα που ξεκίνησαν να
λειτουργούν μεταγενέστερα.

Ε) Βαθμός ικανοποίησης από την ενασχόληση με τον αγροτικό τουρισμό
Θεωρώντας τη μεταβλητή «Βαθμός ικανοποίησης από την ενασχόληση με τον αγροτικό
τουρισμό» ως εξαρτημένη, ελέγχθηκε η εξάρτησή της από τις εξής ανεξάρτητες μεταβλητές:
«Ύψος ετήσιου εισοδήματος», «Είδος της επιχείρησης», «Αριθμός κλινών», «Ημέρες λειτουργίας», «Προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση», «Τόπος εγκατάστασης της
επιχείρησης» και «Ηλικία του επιχειρηματία».
Το πρόγραμμα της κατηγορικής παλινδρόμησης, έδωσε τιμή συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2 = 0,810 (α=0,003), που υποδηλώνει ότι το 81,0% της διακύμανσης των
μετασχηματισμένων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από τις μετασχηματισμένες μεταβλητές των ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στην εξίσωση. Ο βαθμός
ικανοποίησης από την ενασχόληση με τον αγροτικό τουρισμό επηρεάζεται περισσότερο από
τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης (αρνητικά), την ηλικία του επιχειρηματία, το είδος
της επιχείρησης (αρνητικά) και τον αριθμό κλινών. Τα μέτρα σχετικής σημασίας έδειξαν ότι
οι παραπάνω μεταβλητές αθροιστικά συμβάλλουν στο 79,9% ως προς την πρόβλεψη της
εξαρτημένης μεταβλητής. Συνεπώς, οι επιχειρηματίες που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, που
έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιχειρήσεις με μικρότερο αριθμό κλινών νιώθουν
μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ενασχόλησή τους με τον αγροτικό τουρισμό. Επίσης,
προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των επιχειρηματιών είναι μεγαλύτερος στη ζώνη 1
(περιοχή χιονοδρομικού κέντρου) και μειώνεται όσο μετακινούμαστε προς τη ζώνη 4
(περιοχή Αμυνταίου και Αγίου Παντελεήμονα).

Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά των αγροτουριστικών καταλυμάτων του νομού Φλώρινας, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκά προγράμματα
και Κανονισμούς, από την αρχή της εφαρμογής τους μέχρι σήμερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι, αν και με σχετική καθυστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, τα
προγράμματα χρηματοδότησης και κύρια η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER ήταν ο
καταλύτης για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού στο νομό Φλώρινας. Αυτό γίνεται
εμφανές από το γεγονός ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των καταλυμάτων του νομού
χρηματοδοτήθηκαν από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Παρόλο που τα αποτελέσματα της
παρούσας εργασίας καταδεικνύουν ότι το παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης συνετέλεσε
στην ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων της υπαίθρου, ένας άλλος βασικός στόχος,
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αυτός της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, δε δείχνει
να έχει επιτευχθεί. Πράγματι, όπως προκύπτει από τα δεδομένα της έρευνας, ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον
αγροτικό τουρισμό σχετίζεται με τις υποδομές και ειδικότερα με το ανεπαρκές οδικό δίκτυο.
Ο αγροτικός τουρισμός αναπτύσσεται κυρίως γύρω από τέσσερις ζώνες, κάθε μια από τις
οποίες χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων φυσικών πόρων και παραδοσιακών οικισμών. Στις ζώνες αυτές εντοπίζεται και η συγκέντρωση της πλειονότητας των
καταλυμάτων της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του αγροτικού
τουρισμού τοποθετούνται στις περιοχές των Πρεσπών, του χιονοδρομικού κέντρου του
Πισοδερίου, της κοινότητας του Νυμφαίου και της λίμνης Βεγορίτιδας (περιοχή Αμυνταίου –
Αγίου Παντελεήμονα). Η ζώνη στην οποία συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταλυμάτων είναι η κοινότητα του Νυμφαίου, ακολουθούμενη από αυτή των Πρεσπών. Ωστόσο,
η περιοχή με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είναι η αυτή του Αμυνταίου – Αγίου Παντελεήμονα, αν και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το σύνολο των επισκεπτών δεν είναι
αγροτουρίστες, μιας και στο Αμύνταιο καταλύουν συχνά εμπορικοί αντιπρόσωποι.
Τα αγροτουριστικά καταλύματα του νομού Φλώρινας αποτελούν οικογενειακής μορφής
επιχειρήσεις που προσφέρουν ομοιογενές αγροτουριστικό προϊόν, το οποίο περιορίζεται στην
παροχή πρωινού, τοπικών προϊόντων και, κατόπιν συνεννόησης, εστίασης. Εξετάζοντας
ωστόσο το προσφερόμενο αγροτουριστικό προϊόν στις επιμέρους ζώνες του νομού, παρατηρείται η εξής διαφοροποίηση: καθώς μεταβαίνει κανείς από την περιοχή του χιονοδρομικού
κέντρου στην περιοχή του Αμυνταίου – Αγίου Παντελεήμονα, το προσφερόμενο προϊόν δεν
περιλαμβάνει μόνο πρωινό (όπως συμβαίνει στην περίπτωση των καταλυμάτων στην περιοχή
του χιονοδρομικού κέντρου), αλλά και παροχή τοπικών προϊόντων, καθώς και δραστηριοτήτων αναψυχής. Συνεπώς, στη ζώνη 4 (Αμύνταιο-Άγιος Παντελεήμονας), εντοπίζεται το πιο
ολοκληρωμένο αγροτουριστικό προϊόν σε σχέση με τις υπόλοιπες ζώνες του νομού. Επίσης,
όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της κατηγορικής παλινδρόμησης, οι επισκέπτες
δείχνουν προτίμηση σε καταλύματα που δημιουργήθηκαν σχετικά πρόσφατα, παρά σε μεγαλύτερης ηλικίας επιχειρήσεις.
Κυρίαρχος τύπος καταλυμάτων σε όλες σχεδόν τις ζώνες είναι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια,
ενώ ακολουθεί η μορφή των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
σύνολο σχεδόν των αγροτουριστικών καταλυμάτων είναι μεσαίας κατηγορίας, γεγονός που
καταδεικνύει την έλλειψη προσφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διανυκτέρευσης. Ωστόσο, ένας άλλος βασικός στόχος της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER, ο οποίος αφορά τη
δημιουργία νέων θέσεων εξωγεωργικής απασχόλησης φαίνεται πως έχει –ως ένα βαθμό
τουλάχιστον– επιτευχθεί, καθώς ο μέσος όρος απασχολουμένων στις αγροτουριστικές επιχειρήσεις είναι 3,2 άτομα. Το προσωπικό που απασχολούν οι επιχειρηματίες προέρχεται κυρίως
από το οικογενειακό τους περιβάλλον και οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι ανάλογες του
αριθμού των απασχολουμένων.
Σκιαγραφώντας το προφίλ των επιχειρηματιών του αγροτικού τουρισμού στο νομό
Φλώρινας, διαπιστώνει κανείς ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, υψηλού μορφωτικού
επιπέδου, έγγαμους, που κατάγονται από τον τόπο στον οποίο εγκατέστησαν την αγροτουΠρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
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ριστική επιχείρηση. Με βάση δε τα αποτελέσματα της κατηγορικής παλινδρόμησης, διαπιστώθηκε πως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία επιδρούν στη διαμόρφωση
του προσφερόμενου αγροτουριστικού προϊόντος. Ειδικότερα, οι άντρες επιχειρηματίες που
είναι νεαρότερης ηλικίας και υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου και προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες και δραστηριότητες στους επισκέπτες. Για την πλειονότητα των επιχειρηματιών ο αγροτικός τουρισμός αποτελεί συμπληρωματική απασχόληση, ενώ βασικότερο
κίνητρο για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτέλεσε η εξασφάλιση επιπλέον εισοδήματος. Επιπλέον, με βάση τα υποδείγματα διαπιστώθηκε ότι όσο μειώνεται το
μέγεθος της επιχείρησης και αντίστοιχα όσο αυξάνει η ηλικία του επιχειρηματία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ικανοποίησης του τελευταίου από την ενασχόληση με τον αγροτικό
τουρισμό. Περισσότερο ικανοποιημένοι από την αγροτουριστική δραστηριότητα δείχνουν οι
επιχειρηματίες της περιοχής του χιονοδρομικού κέντρου και λιγότερο αυτοί που δραστηριοποιούνται στο Αμύνταιο και στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο του αγροτικού τουρισμού, ούτε έχουν παρακολουθήσει κάποιο σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο πριν
την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής τους. Αξίζει, τέλος να αναφερθεί ότι είναι έντονο το
στοιχείο της συνεργασίας, καθώς το σύνολο των επιχειρηματιών δήλωσαν ότι αλληλεπιδρούν
τόσο με συμπληρωματικές όσο και με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της περιοχής, συστήνοντας στους επισκέπτες τους άλλες επιχειρήσεις ή φορείς της περιοχής, εφόσον αναζητηθούν υπηρεσίες που οι ίδιοι δε διαθέτουν.
Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στις απόψεις των επιχειρηματιών του αγροτικού
τουρισμού, διερευνώντας ουσιαστικά την πλευρά της προσφοράς. Ωστόσο, δε διερευνήθηκαν
οι στάσεις και οι προτιμήσεις των επισκεπτών της περιοχής, όχι μόνο αναφορικά με την
επιλογή του νομού Φλώρινας ως αγροτουριστικού προορισμού, αλλά και σε συνάρτηση με το
επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, δεν είναι γνωστή και η άποψη των
υπολοίπων φορέων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού, καθώς και οι
πρωτοβουλίες που προτίθενται να αναληφθούν για την προώθησή του. Ως εκ τούτου, θα ήταν
χρήσιμο μελλοντικές έρευνες να εστιάσουν σ’ αυτούς τους τομείς. Τέλος, σημαντικό είναι και
το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του 3ου Κ.Π.Σ., ο νομός Φλώρινας θα έχει στο δυναμικό
του 12 νέες αγροτουριστικές μονάδες, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό των χρηματοδοτούμενων αγροτουριστικών καταλυμάτων σε 42 και καθιστώντας πιο ασφαλή τη διεξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών.
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Αγροτικό τοπίο και κοινωνική αναπαραγωγή:
Οι περιπτώσεις Καρπάθου και Κύθνου
Ι. Παπαευτυχίου1, Π. Καρανικόλας2 και Ν. Μαρτίνος3
Περίληψη
Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ερμηνευτικού πλαισίου για τη διαχρονική εξέλιξη
του αγροτικού τοπίου (ΑΤ), μέσα από την προσέγγιση της πολιτικής οικονομίας και στην
προοπτική της διαμόρφωσης μιας ρεαλιστικής αναπτυξιακής στρατηγικής, με συστατικό
στοιχείο την ανασύσταση του ΑΤ. Το ΑΤ εξετάζεται σε συνάρτηση με τη διαχρονική πορεία
του τοπικού παραγωγικού συστήματος και τη διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής. Ως
περιοχές μελέτης επιλέχθηκαν η Βόρεια Κάρπαθος και η Νότια Κύθνος. Από την ανάλυση
διαπιστώθηκε η ισχυρή σχέση μεταξύ της πορείας του γεωργικού παραγωγικού συστήματος
και της τοπικής οικονομίας γενικότερα, τόσο με τις δυνατότητες αναπαραγωγής των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων/αγροτικών νοικοκυριών, όσο και με τις γενικότερες προϋποθέσεις κοινωνικής αναπαραγωγής. Η ανασύσταση του ΑΤ είναι απόλυτα συνδεδεμένη με αυτές
ακριβώς τις δυνατότητες και προϋποθέσεις. Η ανασύσταση/ανάδειξη του αγροτικού τοπίου
στις δύο περιοχές μελέτης θα μπορούσε να επιδιωχθεί στο πλαίσιο, αφενός εναλλακτικών
τρόπων τουριστικής ανάπτυξης και αφετέρου της ανασυγκρότησης του τοπικού παραγωγικού
συστήματος. Οι δύο αυτές κατευθύνσεις μπορούν να λειτουργήσουν και συμπληρωματικά,
μέσα από μια αειφορική αντίληψη και ήπια προσέγγιση της ανάπτυξης. Το κρίσιμο σημείο
είναι η ένταξη των στοιχείων αυτών σε μια προοπτική βιωσιμότητας (οικονομικής και
περιβαλλοντικής), εξασφάλισης δηλαδή των όρων κοινωνικής αναπαραγωγής στις τοπικές
αυτές κοινωνίες.
Λέξεις-κλειδιά: Αγροτικό Τοπίο, Πολιτική Οικονομία, κοινωνική αναπαραγωγή, νησιωτικές
περιοχές.

Abstract
This study aims at the formation of an explanatory framework for the evolution of the
agricultural landscape (AL) in the course of time. This is pursued through a political economy
approach, in the perspective of shaping a realist development strategy, with AL’s
reconstruction as an integral part. The AL is examined in relation to the local productive
system, as well as to the process of social reproduction, in the course of time. The island areas
of North Karpathos and the Southern part of Kythnos have been selected as study areas. The
analysis shows a strong relationship between the various phases of the local productive
system with the reproduction possibilities of the agricultural holdings/households, as well as
1
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the overall conditions of the social reproduction. The reconstruction of the AL is closely
related to these possibilities and conditions. The reestablishment of the AL in both study areas
could be pursued, in the context of alternative ways of tourist development vis-a-vis the
reconstruction of the local productive system. These two directions could function in a
complementary way through a sustainable development strategy. The critical point is the
inclusion of these elements in a viability perspective (economic as well as environmental); in
other words by providing the social reproduction conditions in the local societies.
Key-words: Agricultural landscape, Political Economy, social reproduction, island regions

Εισαγωγή
Εδώ και αρκετά χρόνια σημειώνονται σημαντικές μεταβολές στην παραγωγική βάση της
νησιωτικής οικονομίας, που συνοδεύονται από ραγδαίες αλλαγές στο φυσικό, οικονομικό και
κοινωνικό σύστημα των νησιών, καθώς και στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό τους
περιβάλλον. Στην παραγωγική βάση της νησιωτικής οικονομίας παρατηρείται συρρίκνωση
του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με ταυτόχρονη ραγδαία επέκταση του τουρισμού
και «έκρηξη» της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Βασικό γνώρισμα της υποχώρησης των
τοπικών παραγωγικών συστημάτων είναι η εγκατάλειψη παραγωγικών δραστηριοτήτων οι
οποίες στο παρελθόν επηρέασαν καθοριστικά τη διαμόρφωση του αγροτικού τοπίου (αναβαθμίδες, ξερολιθικές κατασκευές, νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, ελαιοτριβεία, κ.ά.).
Σημειώνεται επίσης ένα αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το Αγροτικό Τοπίο (ΑΤ),
μέσα από ποικίλες επιστημονικές προσεγγίσεις. To AT, το ‘παλίμψηστο αυτό αιώνων γεωργικού μόχθου’ (Λουλούδης, κ.ά., 2005), εισέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, τονίζοντας τις
ποικίλες οικονομικές, οικολογικές και πολιτισμικές διαστάσεις της σχέσης των ανθρώπων και
των κοινωνιών τους με το περιβάλλον (Petanidou et al., 2008). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση των διαρκών αλλαγών του ΑΤ, ως αποτέλεσμα των κοινωνικών δομών,
των σχέσεων εξουσίας και άλλων χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας (Antrop, 2005· Muir,
2003).
Εξάλλου, το ανανεωμένο ενδιαφέρον για την ύπαιθρο και οι έννοιες της ολοκληρωμένης
και αειφόρου ανάπτυξης δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου
αναπτυξιακού προτύπου για τις νησιωτικές περιοχές, εντός του οποίου μπορούν να αναζητηθούν οι δυνατότητες για ουσιαστική ανάδειξη στοιχείων του ΑΤ.
Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ερμηνευτικού πλαισίου για τη διαχρονική
εξέλιξη του ΑΤ, μέσα από την προσέγγιση της πολιτικής οικονομίας και στην προοπτική της
διαμόρφωσης μιας ρεαλιστικής αναπτυξιακής στρατηγικής, με συστατικό στοιχείο την
ανασύσταση του ΑΤ. Ως περιοχές μελέτης επιλέχθηκαν η Βόρεια Κάρπαθος και η Νότια
Κύθνος, δηλ. οι γεωγραφικές περιοχές των χωριών Όλυμπος και Δρυοπίδα, αντίστοιχα. Πρόκειται για δύο περιοχές με πλούσια ιστορία, λαϊκή παράδοση και μοναδικό αγροτικό τοπίο, με
πολλά στοιχεία του να διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση. Η συγκριτική εξέταση δύο
διαφορετικών νησιωτικών περιοχών με βάση το προτεινόμενο σχήμα μπορεί να αποκαλύψει
ενδιαφέρουσες ομοιότητες και διαφορές στη μελέτη του ΑΤ και την προσπάθεια ανασύ302
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στασής του. Σημειώνεται ότι το υλικό για την εργασία αυτή προέρχεται από πρωτογενή
επιτόπια έρευνα στις περιοχές μελέτης.
Η εργασία αποτελείται από πέντε ενότητες. Αρχικά, αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο,
στη συνέχεια καταγράφονται τα σωζόμενα στοιχεία του ΑΤ, εφαρμόζεται το ερμηνευτικό
πλαίσιο και εντοπίζονται τα στοιχεία ΑΤ, που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού αναπτυξιακού προτύπου. Η εργασία ολοκληρώνεται με τις συμπερασματικές παρατηρήσεις.

Θεωρητικό πλαίσιο
Το προτεινόμενο ερμηνευτικό σχήμα (βλ. σχήμα 1) περιλαμβάνει κατ’ αρχάς την
καταγραφή των στοιχείων του ΑΤ στη σημερινή τους κατάσταση, καθώς και την εξέλιξή τους
τον τελευταίο αιώνα. Η διαχρονική αυτή καταγραφή επιτρέπει τη διάκριση σε τρεις
περιόδους: πρώτον στη χρονική περίοδο της ‘ακμής’, δηλ. την περίοδο κατασκευής (ή
επέκτασης), συντήρησης και χρήσης των στοιχείων του ΑΤ· δεύτερον, την περίοδο της
εγκατάλειψης των στοιχείων αυτών και τρίτον τον εντοπισμό των στοιχείων που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, καθώς και αυτών που ανακατασκευάζονται, επαναχρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται εξ αρχής. Η τρίτη περίοδος έχει περισσότερο ποιοτικό χαρακτήρα και
λιγότερο χρονολογικό. Όπως προαναφέρθηκε, ο τελικός στόχος είναι η διατύπωση μιας
ρεαλιστικής αναπτυξιακής πρότασης, η οποία να περιλαμβάνει τα στοιχεία του ΑΤ.

Βασικά στοιχεία του Αγροτικού Τοπίου

Τοπικό Παραγωγικό Σύστημα

Κατασκευή Συντήρηση - Χρήση

Εγκατάλειψη

Ανακατασκευή;
Ανασύσταση;

Επιτελεί βασικές
λειτουργίες

Κρίση

Αναδιάρθρωση

Αγροτικό Νοικοκυριό / Γεωργ.
Εκμετάλλευση

Κοινωνική
Αναπαραγωγή

Οι γενικότερες προϋποθέσεις
(οικονομική & περιβαλλοντική
βιωσιμότητα παραγωγικών
δραστηριοτήτων, τοπική
διακυβέρνηση, κοινωνική δομή,
...)

Ενσωμάτωση στις αγορές

Σχήμα 1. Αγροτικό Τοπίο και Κοινωνική Αναπαραγωγή
Στη συνέχεια, η διαχρονική εξέλιξη των στοιχείων του ΑΤ συσχετίζεται με την εξέλιξη
του τοπικού παραγωγικού συστήματος στις ίδιες χρονικές περιόδους. Ως έκφραση των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων (παραγωγικών και άλλων) στο χώρο, το ΑΤ εξετάζεται σε
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συνάρτηση με την πορεία τόσο του γεωργικού παραγωγικού συστήματος, όσο και της
τοπικής οικονομίας γενικότερα. Έτσι, οι τρεις προαναφερθείσες περίοδοι αντιστοιχούν στην
επιτέλεση βασικών λειτουργιών, την κρίση και τις ενδείξεις αναδιάρθρωσης του τοπικού
παραγωγικού συστήματος. Παρότι η αντιστοίχιση αυτή δεν είναι απόλυτη (π.χ. ενώ το τοπικό
παραγωγικό σύστημα μπορεί να παρουσιάζει σοβαρά σημάδια κρίσης, παράλληλα μπορεί
ακόμα να συνεχίζεται η χρήση αρκετών στοιχείων του ΑΤ), μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη
για αναλυτικούς και ερμηνευτικούς σκοπούς.
Το σχήμα ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της έννοιας της κοινωνικής αναπαραγωγής, η
οποία με τη σειρά της αντιστοιχεί σε ποικίλους βαθμούς ενσωμάτωσης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας στις αγορές. Η κοινωνική αναπαραγωγή περιλαμβάνει τις σύνθετες
διαδικασίες που απαιτούνται για τη διατήρηση της καθημερινής ζωής και τη συνέχιση των
ανθρώπινων κοινοτήτων διαχρονικά. Οι διαδικασίες αυτές είναι πολιτικές, οικονομικές,
πολιτισμικές και υλικές-περιβαλλοντικές. Συστατικό στοιχείο της έννοιας αυτής είναι η
οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η κοινωνική
αναπαραγωγή αναλύει κριτικά τις συνθήκες που εξασφαλίζουν τη βιολογική αναπαραγωγή
των ανθρώπων, την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, και τις κοινωνικές πρακτικές για
την κοινωνικοποίηση των ατόμων και την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Εξετάζει
επίσης τις κοινωνικές σχέσεις εξουσίας εντός των οποίων αυτές οι συνθήκες ρυθμίζονται και
αλλάζουν. Η κοινωνική αναπαραγωγή βρίσκεται πάντα σε διαλεκτική σχέση με τη διαδικασία
της παραγωγής και μπορεί να την εξετάσει κανείς σε διάφορα επίπεδα (Katz 2001· Bakker
and Gill 2003· Chiro, 2008).
Δύο επίπεδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία είναι: α) το αγροτικό
νοικοκυριό και η γεωργική εκμετάλλευση. Το αγροτικό νοικοκυριό αναπαράγεται, εφόσον,
εκτός της βιολογικής αναπαραγωγής των μελών του, εξασφαλίζει στα μέλη του επίπεδο
διαβίωσης συγκρίσιμο με το μέσο επίπεδο διαβίωσης στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη
πλευρά, η γεωργική εκμετάλλευση αναπαράγεται εφόσον καταφέρνει να καλύπτει τις
δαπάνες για τις εισροές που χρησιμοποιεί, να αναπληρώνει το κεφάλαιο που έχει φθαρεί στην
παραγωγική διαδικασία (απλή αναπαραγωγή), ή αν εκτός των παραπάνω συνθηκών
πραγματοποιεί επενδύσεις που επεκτείνουν το κεφαλαιουχικό της απόθεμα (διευρυμένη
αναπαραγωγή). β) Οι γενικότερες συνθήκες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της κοινωνικής αναπαραγωγής, όπως το τοπικό σύστημα διακυβέρνησης, οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στη διαχείριση των φυσικών πόρων (π.χ. ο καθορισμός χρήσεων γης), η εξασφάλιση της
διατηρησιμότητας των φυσικών οικοσυστημάτων, κ.ά.
Η διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής ξεκινά με την παραγωγή πλεονάσματος σε
κοινωνίες που λειτουργούν στα όρια της αυτοκατανάλωσης και εξελίσσεται με μεταβαλλόμενους ρυθμούς ενσωμάτωσης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας στις αγορές (αγορές
προϊόντων, εισροών, εργασίας, παροχής υπηρεσιών). Έτσι, καθώς το γενικότερο επίπεδο
διαβίωσης βελτιώνεται, το αγροτικό νοικοκυριό πρέπει να εξασφαλίζει επαρκές – διαρκώς
αυξανόμενο – εισόδημα για τα μέλη του. Παράλληλα, η γεωργική εκμετάλλευση καλείται να
εξασφαλίζει από την αγορά θετικό γεωργικό εισόδημα και να επενδύει μέρος του πλεονάσματός της, το οποίο σε απόλυτους όρους ανέρχεται διαρκώς. Όσο η ενσωμάτωση στις
304
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αγορές προχωρά, τόσο εντατικοποιούνται οι διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής, ενώ
παράλληλα διαφοροποιείται η δομή του τοπικού παραγωγικού συστήματος (Καρανικόλας,
2008).

Σωζόμενα στοιχεία του αγροτικού τοπίου
Βόρεια Κάρπαθος
Μάρτυρες όλων των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διαχρονική εξέλιξη της
τοπικής οικονομίας είναι οι κάθε είδους κατασκευές που βρίσκονται διάσπαρτες στη Β.
Κάρπαθο, συνήθως σε αφάνεια, όταν βρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών
(Παπαευτυχίου, 2009). Η ίδια η γεωμορφολογία της περιοχής με τα ιδιαιτέρως επικλινή και
βραχώδη εδάφη, τις πολυάριθμες βουνοκορφές, τις χαράδρες και τους χειμάρρους, κρύβει
ζηλότυπα αυτές τις κατασκευές-θησαυρούς, οι οποίες πολλές φορές απαιτούν πολύ κόπο και
χρόνο για την ανακάλυψή τους. Ενώ εκδηλώνεται ενδιαφέρον για τη μελέτη, προστασία και
ανάδειξη ορισμένων αρχαίων μνημείων της Καρπάθου, άλλα παραμένουν στην αφάνεια,
όπως η πλειονότητα των αρχαιοτήτων της Σαρίας (Μηνάς 1973, Μακρής 1998) και τα
νεώτερα μνημεία σε ολόκληρη την Κάρπαθο. Στα τελευταία συγκαταλέγονται, οι ανεμόμυλοι, οι νερόμυλοι, οι αγροτικοί οικισμοί εποχικής χρήσης, τα ξωκκλήσια, αλλά και οι
σκόρπιες μεμονωμένες κατασκευές γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης, όπως οι αναβαθμίδες (οι
βασταοί), τα αλώνια, οι στάβλοι, τα εποχικά καταλύματα των κτηνοτρόφων (οι βοσκαρέες),
τα αμπελόσπιτα, τα λιοτρίβια και τα μικρά βυρσοδεψεία (ταμπακιά) (Φιλιππίδης 1984). Το
σύνολο αυτών των κατασκευών σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο, χαρακτηρίζει το αγροτικό
τοπίο της περιοχής, προσδίδοντάς του μοναδικότητα.
Ανεμόμυλοι: Στο νησί της Καρπάθου λειτουργούσαν κατά το παρελθόν μερικές
εκατοντάδες ανεμομύλων, για τους οποίους έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες και δημοσιεύσεις (Aloisi 1999, Λειμώνα 1973, Λειμώνα 1974, Μιχαηλίδης 1934, Παπαευτυχίου
1999, Φιλιππίδης 1984). Στο τοπίο της Ολύμπου δεσπόζει μια σειρά εγκαταλελειμμένων
πολυάριθμων ανεμομύλων, κυρίως τύπου «αξετροχάρη» («μονόπατος» ή «πεταλόσχημος»),
σκαρφαλωμένων στην απότομη πλαγιά του όρους Προφήτης Ηλίας. Τα ερείπια ενός
ανεμόμυλου τύπου «ταράλη», ο οποίος ανήκει στον πρώτο τύπο με οριζόντιο άξονα και είναι
από τους αρχαιότερους τύπους στην Ελλάδα, βρίσκεται στον κόλπο του Τριστόμου. Στη Β.
Κάρπαθο απαντάται και ο τέταρτος τύπος ο «ξετροχάρης», ο οποίος έχει πάντα κυκλική
κάτοψη, κυλινδρική μορφή εξωτερικώς, συνήθως δυο επίπεδα εσωτερικώς, αντί των
συνηθέστερων τριών επιπέδων αυτού του τύπου και δώδεκα αντένες.
Νερόμυλοι: Στην Όλυμπο λειτουργούσαν τουλάχιστον 13 νερόμυλοι και οκτώ ταμπακιά.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ηλικιωμένων κατοίκων, αρκετοί νερόμυλοι συνέχισαν τη λειτουργία
τους ως τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις λειτούργησαν ως
τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Κατά κανόνα είναι καλοδιατηρημένοι και δεν έχουν υποστεί
φθορές από πλημμύρες. Δύο επιπλέον νερόμυλοι έχουν εντοπισθεί στο Διαφάνι. Η καταγραφή των νερομύλων της Καρπάθου συνεχίζεται κατά καιρούς, προκειμένου να συλλεγούν
τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης, αφού σε αντίθεση με τους ανεμόμυλους, δεν υπάρχει
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ικανός αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών γι’ αυτούς (Μιχαηλίδης, 1934).
Οικισμοί εποχικής χρήσης: Εκτός των ανεμομύλων και των νερoμύλων που βρίσκονται
στην ύπαιθρο της Β. Καρπάθου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο αγροτικοί
οικισμοί εποχικής χρήσης, Αυλώνα και Άργος, ο πρώτος βορείως της Ολύμπου και ο
δεύτερος στη Σαρία, κοντά στα Παλάτια. Στην Αυλώνα, εντυπωσιάζει ο μεγάλος αριθμός
αλωνιών σε όλη την έκταση που καταλαμβάνει ο οικισμός, δυστυχώς με αρκετά αχρησιμοποίητα και κατεστραμμένα σήμερα. Ο οικισμός αριθμεί περίπου 300 κατοικίες, τους ονομαζόμενους στάβλους, με ισάριθμα αλώνια και πλήθος άλλων βοηθητικών κτισμάτων. Οι
κατοικίες συστέγαζαν ανθρώπους και ζώα, σε χώρους με ξεχωριστές εισόδους, αλλά συνήθως
με εσωτερική επικοινωνία (Φιλιππίδης 1984). Η σημερινή εικόνα της Αυλώνας είναι τελείως
διαφορετική από την εικόνα παρελθόντων ετών, μετά την επισκευή πολλών κτισμάτων με
σύγχρονα υλικά. Αντιθέτως, ο οικισμός Άργος στο νησάκι Σαρία που είναι ο δεύτερος
σημαντικός εποχικής χρήσης της Καρπάθου, έχει εγκαταλειφθεί πλήρως και τα κτίσματά του
καταρρέουν αφημένα στη φθορά του χρόνου.
Επιπλέον, ο μικρός οικισμός εποχικής χρήσης στην τοποθεσία Αποσκίνου, στις νότιες
πλαγιές του όρους Προφήτης Ηλίας, δυτικώς της οδού προς την Όλυμπο, εντυπωσιάζει με τη
λιτή ομορφιά του και τις αριστοτεχνικά κατασκευασμένες αναβαθμίδες του. Η καλή εικόνα
που παρουσιάζει σήμερα δείχνει ότι είναι πιθανή η κατά καιρούς χρήση του. Στο πιο ομαλό
τμήμα της πλαγιάς υπάρχουν καλλιεργήσιμα εδάφη υποστηριζόμενα από αναβαθμίδες,
αλώνια και βοηθητικά κτίσματα από ξερολιθιά, οι ονομαζόμενες βοσκαρέες, για τη διαμονή
των βοσκών και τη στέγαση του εργαστηρίου για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

Κύθνος
Το τυπικά κυκλαδίτικο γυμνό τοπίο της Κύθνου, μοιάζει κεντημένο με σχιστόλιθους και
ανθρώπινο μόχθο. Άλλοτε τραχύ και απότομο και άλλοτε με ήπιες κλίσεις, με χαράδρες και
χείμαρρους που καταλήγουν σε μικρές παραθαλάσσιες κοιλάδες, κοσμείται από ξερολιθικούς
τοίχους, αναβαθμίδες, σκόρπια κτίσματα γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης (κελιά, καλυβάρες,
σταύλους, αλώνια, στέρνες), ανεμόμυλους, πλακόστρωτα μονοπάτια, και μερικά ασβεστοκάμινα και κεραμοκάμινα. Από τους 28 ανεμόμυλους που κάποτε λειτουργούσαν στο νησί, οι
25 σώζονται ολόκληροι ή ίχνη τους (Βάος και Νομικός 1993), ενώ από τα 11 τουλάχιστον
κεραμοκάμινα που λειτούργησαν στην Κύθνο από το 1850 έως το 2000, σήμερα σώζονται
στην ύπαιθρό της μόνο τέσσερα (Βενετούλιας 2004). Όλα τα στοιχεία του αγροτικού τοπίου
του νησιού θυμίζουν τις παραγωγικές δραστηριότητες του παρελθόντος, αλλά και τη
δεξιοτεχνία των Θερμιωτών πετράδων.
Από τις ιδιαίτερης ομορφιάς αλλά και υψηλής – άλλοτε – χρηστικής αξίας ξερολιθικές
κατασκευές, ξεχωρίζουν οι τοίχοι από ντόπιο σχιστόλιθο, για την περίφραξη και οριοθέτηση
των κτημάτων. Με όρθιες σχιστολιθικές πλάκες να παρεμβάλλονται ανά 2-3 μέτρα στην
τοιχοποιΐα, τα ‘κοσμήματα αυτά του πετρώδους και αυχμηρού τοπίου’ (Μαρτίνος, 2005),
παρακολουθούσαν τις ισοϋψείς και το ανάγλυφο του εδάφους και ήταν απόλυτα
προσαρμοσμένα στις γεωμορφολογία και τις κλιματολογικές συνθήκες. Το παραδοσιακό

306

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Αγροτικό τοπίο και κοινωνική αναπαραγωγή

κοινωνικό πρότυπο στην κοινωνία της Δρυοπίδας περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη έντονης κοινωνικότητας μεταξύ των ανθρώπων, εκφραζόμενης με τη φυσική, καθημερινή,
παρουσία στον οικισμό. Το γεγονός αυτό αντανακλάται και στο αγροτικό τοπίο, με την
ανυπαρξία, π.χ., μεγάλων αγροικιών εκτός του κεντρικού οικισμού, την ύπαρξη όμως
πολυάριθμων μικρών ξερολιθικών κατασκευών (π.χ. μαντριά), ενταγμένων μέσα σε περιφραγμένα χωράφια, που επέτρεπαν την ανάπτυξη ενός συστήματος εκτροφής των ζώων, το
οποίο έδινε τη δυνατότητα στον γεωργοκτηνοτρόφο να βρίσκεται τα βράδια σχεδόν πάντα
στο χωριό. Αυτό προφανώς διαφοροποιεί την Κύθνο από τη Β. Κάρπαθο αλλά και από
γειτονικά νησιά, όπως η Κέα.
Σήμερα, η προσβασιμότητα είναι πλέον εύκολη σχεδόν παντού και η οπτική συνέχεια στο
χώρο κατά κανόνα δεν διακόπτεται από φυσικά εμπόδια. Σύγχρονο χαρακτηριστικό του
νησιού είναι τα εκτεταμένα έργα οδοποιΐας που προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, συνήθως
πάνω στους άξονες των παλιών πλακόστρωτων μονοπατιών που συνέδεαν τους οικισμούς
μεταξύ τους και με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τους βοσκοτόπους. Εντούτοις, το
αγροτικό τοπίο της Κύθνου διατηρεί ακόμη πολλά από τα στοιχεία του παρελθόντος, αφενός
διότι οι κάτοικοι συνεχίζουν ως ένα βαθμό τις γεωργοκτηνοτροφικές τους δραστηριότητες
και αφετέρου διότι η ύπαιθρος εγκαταλείφθηκε σχετικά πρόσφατα και δεν έχει αλλοιωθεί
πλήρως.
Η μεσόγεια περιοχή της Δρυοπίδας (και της Χώρας) διατηρεί τα περισσότερα ανόθευτα
στοιχεία στο αγροτικό της τοπίο, ενώ το βόρειο και νότιο τμήμα της Κύθνου παρουσιάζει
εικόνα εγκατάλειψης της γης, σε αντίθεση με τις περισσότερες μικρές παραθαλάσσιες
κοιλάδες που συνεχίζουν να καλλιεργούνται. Σήμερα, στη θέση των παλιών καλλιεργειών σε
αναβαθμίδες στα παραθαλάσσια μέρη, ξεφυτρώνουν συγκροτήματα παραθεριστικών κατοικιών και διανοίγονται δρόμοι. Η οικοπεδοποίηση της γης απλώνεται με γρήγορους ρυθμούς
εκτός των ορίων των οικισμών, αλλοιώνοντας ανεπανόρθωτα το αγροτικό τοπίο του νησιού.

Το ερμηνευτικό σχήμα
Βόρεια Κάρπαθος
Η κατασκευή – συντήρηση – χρήση
Η πρώτη φάση της διαμόρφωσης του ΑΤ στη Β. Κάρπαθο τοποθετείται χρονικά μέχρι τα
μέσα του 20ου αι., δηλ. τη χρονική περίοδο πλήρους λειτουργίας του παραδοσιακού ΓΠΣ. Το
ΓΠΣ έχει τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά: α) καθορισμό χρήσεων γης, η οποία χωριζόταν σε
έξι διαφορετικές ζώνες καλλιέργειας-βόσκησης, β) αμειψισπορές τριετούς διάρκειας, στις
οποίες εναλλάσσονταν κυρίως το κριθάρι και το σιτάρι, γ) αυξημένη συμπληρωματικότητα
μεταξύ γεωργίας και κτηνοτροφίας. Μετά τον θερισμό των δημητριακών, το 80%-90% των
θερισμένων εκτάσεων χρησιμοποιούντο ως κοινόχρηστοι βοσκότοποι, από τα 7.000-8.000
αιγοπρόβατα και τα εκατοντάδες βοοειδή και άλλα γεωργικά ζώα.
Η γεωργική γη της Ολύμπου στην οποία περιλαμβάνεται και το γειτονικό νησί της
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Σαρίας, είχε έκταση περίπου 10.500 στρ., από την οποία το 88% περίπου βρισκόταν σε
αναβαθμίδες ποικίλων μεγεθών, με κυρίαρχες τις μικρές-πολύ μικρές. Οι οικισμοί εποχικής
χρήσης που προαναφέρθηκαν, τα πλακόστρωτα μονοπάτια πολλών χιλιομέτρων καθώς και
ψηλοί πετρόκτιστοι τοίχοι συνολικού μήκους 25 περίπου χλμ., οι οποίοι λειτουργούσαν ως
διαχωριστικά όρια μεταξύ των έξι διαφορετικών ζωνών, αποτελούσαν αναπόσπαστα στοιχεία
του αγροτικού τοπίου.
Το μικτό αυτό γεωργοποιμενικό σύστημα, ασκείτο σ’ ένα περιβάλλον στενότητας
φυσικών πόρων. Η πρόσβαση στους πόρους αυτούς ήταν άνιση, λόγω της ύπαρξης
κοινωνικών διαχωρισμών εντός και μεταξύ των νοικοκυριών. Παρόλα αυτά, το ΓΠΣ
λειτούργησε αποτελεσματικά και επιτέλεσε τις βασικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές του λειτουργίες. Εξασφάλισε σε μεγάλο βαθμό τη βιολογική αναπαραγωγή ενός
μεγάλου πληθυσμού, που έφθασε και τα 2.000 άτομα, προσφέροντας μια διαφοροποιημένη
οικονομική βάση σε κάθε νοικοκυριό. Ήταν απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες και αξιοποίησε πολύ καλά τους περιορισμένους φυσικούς πόρους. Διακρινόταν από ορθολογικότητα, στο πλαίσιο των στόχων – εξασφάλιση επιβίωσης, ελαχιστοποίηση του κινδύνου – και των περιορισμών υπό τους οποίους λειτουργούσε. Αποτέλεσε το πεδίο
εφαρμογής του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης και κοινωνικής ρύθμισης, και έκφραση
της κοινωνικής δομής και του συστήματος αξιών της Ολυμπίτικης κοινωνίας.
Παρότι το ΓΠΣ στόχευε πρωτίστως στην αυτοκατανάλωση, υπήρχαν και περιπτώσεις
παραγωγής πλεονάσματος, το οποίο εκτός από την πώλησή του σε άλλες περιοχές, χρησίμευε
ως μέσο ανταλλαγής και πληρωμής, για πληρωμή της φορολογίας και για απόκτηση ή
επέκταση συμβολικού κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, τα αυξανόμενα ποσοστά μετανάστευσης (κυρίως στα γύρω εμπορικά νησιά και τη Μ. Ασία και δευτερευόντως στην Αμερική,
την Αφρική και Μέση Ανατολή), δείχνουν ότι για την αναπαραγωγή των νοικοκυριών
απαιτείτο χρηματικό εισόδημα που δεν μπορούσε να εξασφαλίσει η τοπική οικονομία. Το
χρήμα των μεταναστών ανατροφοδοτούσε ολόκληρη την τοπική οικονομία, συμβάλλοντας
καθοριστικά στη διαφοροποίησή της. Πολλά από τα στοιχεία του αγροτικού τοπίου που
προαναφέρθηκαν δημιουργήθηκαν ακριβώς την περίοδο 1910-1940, ως αποτέλεσμα της
επένδυσης μέρους του μεταναστευτικού χρήματος (ανεμόμυλοι, νερόμυλοι, βυρσοδεψείαυποδηματοποιεία, ελαιοτριβεία, εξωκκλήσια, κ.ά.). Οι επενδύσεις αυτές δημιούργησαν ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες, και παραγωγικά δίκτυα με πρώτες ύλες αποκλειστικά ή κυρίως τοπικής προέλευσης. Η ζήτηση αυτή επιτάχυνε την ενσωμάτωση της τοπικής οικονομίας
στις αγορές. Μέσα από την εμφάνιση νέων επαγγελμάτων και την κοινωνική διαφοροποίηση
υπονομεύθηκε η επικρατούσα κοινωνική τάξη και ανατράπηκαν οι συσχετισμοί στην τοπική
γαμήλια αγορά, με συνέπεια την αλλαγή των όρων της κοινωνικής αναπαραγωγής.
Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το παραδοσιακό ΓΠΣ δεν εξελίχθηκε τεχνολογικά, αφού
ο πυρήνας του παρέμεινε εν πολλοίς αμετάβλητος. Το ΓΠΣ διευρύνθηκε με την εισαγωγή της
ελαιοκαλλιέργειας και δευτερευόντως με άλλες καλλιέργειες σε πολύ μικρή κλίμακα. Στήριξε
όμως με τη δυναμική του τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση ολόκληρου του
παραγωγικού συστήματος της Ολύμπου. Η διαδικασία αυτή είχε ολοκληρωθεί μέχρι τον
πόλεμο (Καρανικόλας, 2009).
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Εγκατάλειψη
Η ενσωμάτωση στην Ελλάδα το 1948 σηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, την ενσωμάτωση της
τοπικής οικονομίας όπως και ολόκληρης της Δωδεκανήσου στην εθνική αγορά και στο εθνικό
πολιτικό σύστημα, ενώ συμπίπτει χρονικά με το μεγαλύτερο κύμα της – μαζικής αυτή τη
φορά – μετανάστευσης σε υπερπόντιους και εγχώριους προορισμούς. Η ανατροπή της
παραδοσιακής κοινωνικής δομής και της σχετιζόμενης με αυτήν κοινωνικής ρύθμισης που
έχει στο μεταξύ συντελεσθεί σε μεγάλο βαθμό, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη
‘νομοτελειακή’ οριστική κατάρρευση κάθε γεωργικής παραγωγικής δραστηριότητας. Η
τελευταία είναι το αποτέλεσμα κυρίως της ανυπαρξίας πολιτικής για την ανάπτυξη της
υπαίθρου από πλευράς του Ελληνικού κράτους, μεταπολεμικά, πολιτικής προσαρμοσμένης
κατά το δυνατόν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των περιοχών αυτών.
Η πολιτική που ακολουθήθηκε κινήθηκε στο πλαίσιο ενός αδιαφοροποίητουμονόπλευρου γεωργικού εκσυγχρονισμού, με βασικούς άξονες τη δημιουργία έργων
υποδομής, την εκμηχάνιση της παραγωγικής διαδικασίας, την προώθηση της άρδευσης, την
εντατικοποίηση στη χρήση χημικών εισροών και τη θεσμική στήριξη των τιμών βασικών
γεωργικών προϊόντων. Το πρότυπο αυτό έδωσε αποκλειστική έμφαση στις μεγάλες πεδινές
εκτάσεις της χώρας (στα Δωδεκάνησα επικεντρώθηκε στη Ρόδο και την Κω), βάζοντας στο
περιθώριο όλες τις ‘άλλες’ περιοχές, όπως οι ορεινές, οι πεδινές μειονεκτικές και φυσικά οι
νησιωτικές.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΓΠΣ διέρχεται σοβαρή κρίση, λειτουργεί όμως σ’ ένα βαθμό με τους
εναπομείναντες ηλικιωμένους και τα παιδιά, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Την
περίοδο αυτή πολλά από τα στοιχεία του αγροτικού τοπίου εγκαταλείπονται: οι νερόμυλοι και
πολλοί ανεμόμυλοι λειτουργούν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50 (έχουν ήδη εμφανιστεί
και μηχανοκίνητοι μύλοι), το 1971 λειτουργούν δύο ακόμα βυρσοδεψεία-υποδηματοποιεία.
Παράλληλα, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής γης των αναβαθμίδων εγκαταλείπεται, η δε γεωργική δραστηριότητα ασκείται σε υποτυπώδες επίπεδο στις λίγες μη επικλινείς εκτάσεις και κυρίως στην ελαιοκομική ζώνη. Από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
(Απογραφές Γεωργίας-Κτηνοτροφίας της ΕΣΥΕ) προκύπτει ότι μεταξύ 1961 και 2000: οι
γεωργικές εκμεταλλεύσεις μειώνονται σημαντικά, το μέσο μέγεθός τους διπλασιάζεται (από
11,6 σε 25,3 στρέμματα), ο αριθμός των αγροτεμαχίων μειώνεται από 4.830 σε 1.103 και τα
αγροτεμάχια ανά εκμετάλλευση μειώνονται από 19 σε 10. Από την άλλη πλευρά, αυξάνεται ο
πληθυσμός των προβάτων από 1.581 σε 2.882, ενώ των αιγών μειώνεται από 2.237 σε 1.017.
Ιδιαίτερη άνθηση γνωρίζει η μελισσοκομία, με 258 κυψέλες το έτος 2000.
Η απουσία στοιχειωδών έργων υποδομής, όπως οι αγροτικοί δρόμοι, κατέστησε αδύνατη
την πρόσβαση στο συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των μέχρι τότε καλλιεργουμένων
εκτάσεων, και φυσικά δεν επέτρεψε ούτε καν τη στοιχειώδη εκμηχάνιση της παραγωγικής
διαδικασίας. Οι λίγοι αγροτικοί δρόμοι που υπάρχουν σήμερα κατασκευάσθηκαν μετά τη
δεκαετία του ’80 και αφορούν κατά κύριο λόγο τις περιοχές με ελαιοκαλλιέργεια. Την
περίοδο αυτή γίνονται αισθητές οι επιπτώσεις της ‘απόλυτης’ νησιωτικότητας, ιδιαίτερα η
γεωγραφική απομόνωση, οι τεράστιες δυσκολίες πρόσβασης και η μερική ενσωμάτωση στην
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εθνική και διεθνή αγορά.
Τη δεκαετία του ’70 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου
και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για το πέρασμα στον επόμενο ιστορικό κύκλο, καθώς:
α) παρατηρείται μια δημογραφική εξισορρόπηση, αρχίζει σιγά-σιγά η παλιννόστηση ορισμένων οικογενειών στην Όλυμπο από το εξωτερικό, οι οποίες επενδύουν σημαντικά χρηματικά
ποσά όχι μόνο στην αναπαλαίωση των σπιτιών και ακινήτων αλλά κυρίως στη δημιουργία
μικρών τουριστικών επιχειρήσεων. β) Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και μέχρι τις αρχές
της δεκ. του ’90 δημιουργούνται οι βασικές υποδομές, τόσο τεχνικές (οδική σύνδεση με
υπόλοιπη Κάρπαθο, εξηλεκτρισμός, τηλεφωνικό δίκτυο, λιμάνι, εκσυγχρονισμοί δικτύων
ύδρευσης-αποχέτευσης), όσο και κοινωνικές (γυμνάσιο-λύκειο, αγροτικό ιατρείο), που αναβαθμίζουν αισθητά το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις
για την τουριστική ανάπτυξη που ακολουθεί.
Βασικά Στοιχεία
του ΑΤ

Τοπικό
Παραγωγικό
Σύστημα (ΤΠΣ)
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Κατασκευή Συντήρηση Χρήση
• Έως 1940
• Το ΓΠΣ: 1)
επιτελεί πολύ
σημαντικές
λειτουργίες, 2)
έχει ισχυρή
ανθεκτικότητα
μέσα σε αντίξοες
συνθήκες, 3) Δεν
εκσυγχρονίζεται
τεχνολογικά, 4)
καθιστά δυνατή
τη διεύρυνση της
παραγωγικής
βάσης & τη
διαφοροποίηση
του ΤΠΣ, 5) η
τελευταία,
αποτέλεσμα και
της επένδυσης
μέρους του
μεταναστευτικού
χρήματος
• Ανυπαρξία
έργων υποδομής,
απομόνωση της
περιοχής

Ανακατασκευή;
Ανασύσταση;

Εγκατάλειψη
Δεκ. ’50 κ.εξής
ΓΠΣ: 1) λειτουργία
αλλά εντεινόμενη
κρίση, 2) εγκατάλειψη
πολλών αναβαθμίδων,
3) μείωση
εκμεταλλεύσεων, 4)
αύξηση προβάτων,
μείωση αιγών 5)
σταθερότητα
ελαιοκαλλιέργειας
• Μετά το 1981:
υποτυπώδης γεωργική
δραστηριότητα (εκτός
ελαιοκαλλιέργειας)
• Ανυπαρξία έργων
υποδομής, απομόνωση
της περιοχής (δεκ. ’50
και ’60)
• Δημιουργία έργων
υποδομής 1978-1994
• Μετά το 1990: 1)
άνιση ενσωμάτωση με
Νότια Κάρπαθο, 2)
κινητήριες δυνάμεις:
τουρισμός-κατασκευές
•
•

Διατήρηση
ελαιοκαλλιέργειας
• Χρησιμοποίηση
μονοπατιών κυρίως
από οργανωμένες
ομάδες
περιπατητών
• Ανάκαμψη και
ενδυνάμωση της
μελισσοκομίας
• Επανεμφάνιση
(απ’ το 1998)
καλλιέργειας
ξηρικών
κηπευτικών &
φρούτων σε
έκταση 100
στρεμμάτων, με
θεαματικά
αποτελέσματα
• Ένας
παραδοσιακός
ανεμόμυλος
χρησιμοποιείται ως
μουσείο και
εστιατόριο
• Άλλοι
ανεμόμυλοι
ανακατασκευάζοντ
αι
•
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Γ. Εκμ-ση/Αγροτ.
Νοικοκυριό

Εξασφαλίζεται η
βιολογική
αναπαραγωγή, σ’ ένα
στοιχειώδες επίπεδο
διαβίωσης
• Τα μεταναστευτικά
εμβάσματα
συμπληρώνουν το
οικογεν. εισόδημα
•

Κοινωνική
Αναπαραγωγή
Αυτοδοίκηση,
κοινωνική δομή,
τοπική διακυβέρνηση,
σύστημα αξιών
• Χρήσεις γης,
περιβαλλοντική
διαχείριση βάσει
λεπτομερών κανόνων
• Αύξηση πληθυσμού
•

Οι γενικότερες
προϋποθέσεις

Παραγωγή κυρίως
για αυτοκατανάλωση,
ελάχιστο πλεόνασμα
• Μετανάστευση
(κυρίως εποχική, σε
γειτονικά νησιά, Μ.
Ασία, εξωτερικό)
•

Ενσωμάτωση στις αγορές

Γεωργικές
επιδοτήσεις
απαραίτητο
στοιχείο του
(ελάχιστου) γεωργ.
εισοδήματος
• Η κύρια πηγή
του οικογεν.
Εισοδήματος:
Μεταναστευτικά
εμβάσματα. Μετά
το 1980:
τουρισμός,
κατασκευές
• Κατάρρευση
κοινωνικής δομής,
αλλαγή
συστήματος αξιών
• Εγκατάλειψη
χρήσεων γης,
σταδιακή
υποχώρηση
κανόνων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
• Δραματική
μείωση
πληθυσμού (δεκ.
’50 και ’60)
• Δημογραφική
εξισορρόπηση τη
δεκ. του ’70,
ελαφρή
αντιστροφή του
κλίματος μετά το
1980
• Ελάχιστη
παραγωγή, σχεδόν
αποκλειστικά για
αυτοκατανάλωση
• Μαζική
μετανάστευση,
στο εσωτερικό και
εξωτερικό
• Μετά το 1990:
30-35 ξένοι
εργαζόμενοιμόνιμοι κάτοικοι
•

Σχήμα 2. Αγροτικό Τοπίο και Κοινωνική Αναπαραγωγή – Βόρεια Κάρπαθος
Έτσι, μετά τη δεκαετία του ’80 έχουμε μια ουσιαστική βελτίωση της πρόσβασης, πλήρη
ενσωμάτωση στην εθνική αγορά και μερική στις διεθνείς αγορές, με άνισους όρους: η Όλυμπος είναι το πιο ‘μειονεκτικό’ τμήμα του νησιού από πλευράς ποσοτικών δεικτών ανάπτυξης, ταυτόχρονα όμως το πιο ‘εξωτικό’, ένα πολιτισμικό κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας που
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αποτελεί απαραίτητο στοιχείο των τουριστικών ‘πακέτων’ που προσφέρουν οι επιχειρηματίες
του τουριστικά ανεπτυγμένου νότιου τμήματος του νησιού4.1Η ευκολία της πρόσβασης μετά
τη δημιουργία των βασικών έργων υποδομής εντείνει τις εμπορευματικές ανταλλαγές και
κυρίως την εισαγωγή αγαθών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εισαγωγή ειδών διατροφής, μεταξύ
των οποίων μεγάλες ποσότητες αλεύρου, κηπευτικών και φρούτων. Έτσι, συρρικνώνεται
πολύ η ιδιοπαραγωγή αντίστοιχων προϊόντων απ’ τα νοικοκυριά, οπότε η στρατηγική της
αυτοκατανάλωσης έχει ουσιαστικά εξαφανισθεί, με μια σημαντική εξαίρεση, το ελαιόλαδο,
και δευτερευόντως ορισμένα οικόσιτα ζώα (βλ. συνοπτική παρουσίαση στο σχ. 2).

Κύθνος
Η κατασκευή – συντήρηση – χρήση
Σε αντίθεση με το βόρειο τμήμα του νησιού, στο νότιο μέρος (την περιφέρεια του χωριού
Δρυοπίδα ή Σύλλακας) η διαμόρφωση του εδάφους είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό
λοφώδης-ορεινή, οι ιδιοκτησίες περισσότερο ισοκατανεμημένες και η παρουσία των
αναβαθμίδων καθολική. Σε μια μεγάλη περιοχή του νότιου μέρους του νησιού η συνολική
έκταση χωριζόταν σε δύο μεγάλες ζώνες, στις οποίες εφαρμοζόταν εναλλάξ η καλλιέργεια
της γης σε συνδυασμό με τη βόσκηση των ζώων (‘άνω καιριά’ και ‘κάτω καιριά’). Η καλλιέργεια της γης με τη σειρά της ακολουθούσε μια συγκεκριμένη αμειψισπορά (εναλλαγή των
καλλιεργειών) οπότε διατηρήθηκε για πολλούς αιώνες η γονιμότητα της γης και η παραγωγή
ικανών ποσοτήτων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων που όχι μόνο κάλυπταν τις διατροφικές
ανάγκες των μελών των νοικοκυριών αλλά δημιουργούσαν και εμπορεύσιμα πλεονάσματα.
Έτσι, στις αρχές του 20ου αιώνα η Κύθνος έφθασε να εξάγει σημαντικές ποσότητες
κριθαριού, κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρασιού και σύκων. Οι παραγωγικοί αυτοί
κλάδοι εξασφάλιζαν στην οικογένεια τόσο βασικά είδη διατροφής, όσο και ένα μέρος του
(όλο και περισσότερο) απαραίτητου χρηματικού εισοδήματος. Η περίπτωση του κριθαριού
είναι ξεχωριστή, καθώς λόγω της άριστης ποιότητάς του αγοραζόταν αργότερα από την
πρώτη ζυθοποιία στην Ελλάδα (την εταιρεία ‘ΦΙΞ’). Στη στήριξη της αγοράς του κριθαριού
συνέβαλε για πολλά χρόνια και η συγκέντρωση των δημητριακών που διενεργούσε η
ΚΥΔΕΠ.
Πολύ σημαντικά έργα υποδομής δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του ’50, με πρωτοβουλία
των τοπικών αρχών και αθρόα συμμετοχή του πληθυσμού. Η αναπαραγωγή των νοικοκυριών
εξασφαλιζόταν αφενός με τις επιτόπιες παραγωγικές δραστηριότητες, γεωργικές και άλλες,
και αφετέρου με τη σταθερή ροή εισοδήματος από την εποχική μετανάστευση πολλών
Θερμιωτών στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, ήδη από τις αρχές του 20ου αι. (Μαρτίνος, 2008).
Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι υπάρχει αγορά γεωργικής γης από πριν τον
πόλεμο. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70 οι τιμές της γης συγκρατούνται σε λογικά επίπεδα και αντανακλούν τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησής της για γεωργική κυρίως χρήση.
41

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1984-2001, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων 1262/82 και
1892/90 πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Κάρπαθο ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού ύψους 7,78
δισ. δρχ. (κυρίως σε ξενοδοχεία), από τις οποίες μόλις το 0,4% στην περιοχή της Ολύμπου.
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Η ανοικοδόμηση αφορά κτίσιμο παραθεριστικών κατοικιών από ντόπιους. Οι εξελίξεις αυτές
βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με τη λειτουργία του ΓΠΣ, το οποίο διέρχεται σοβαρή κρίση
ως προ τις ‘παραδοσιακές’ του λειτουργίες και μπαίνει σε φάση ουσιαστικής αναδιάρθρωσης.

Εγκατάλειψη
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 συντελούνται πολύ σημαντικές αλλαγές στο
τοπικό παραγωγικό σύστημα. Ειδικότερα, η καλλιέργεια του κριθαριού στις αναβαθμίδες
σχεδόν εγκαταλείπεται όχι μόνο γιατί η καλλιέργειά του με τις παραδοσιακές μεθόδους ήταν
πλέον αντιοικονομική, αλλά και διότι λόγω της γεωμορφολογίας και των τοίχων περιφράξεως
η εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας κατάλληλα προσαρμοσμένης στις συνθήκες παραγωγής
είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Ένας επιπρόσθετος λόγος ήταν η κατακόρυφη μείωση
της ζήτησης για κριθάρι μετά το κλείσιμο της βιομηχανίας ‘ΦΙΞ’ στις αρχές της δεκαετίας
του ’70. Παράλληλα, επεκτείνεται η κτηνοτροφία, η οποία λόγω των αυξημένων διατροφικών
αναγκών των ζώων χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τις πρώην καλλιεργούμενες εκτάσεις
για βοσκοτόπους. Έτσι, οι αναβαθμίδες που καλλιεργούνται είναι πια ελάχιστες, όχι για
παραγωγή καρπού κριθαριού, αλλά για τη χρησιμοποίησή του ως βοσκήσιμης ύλης.
Επομένως, στη δεκαετία του ’70 αλλάζει ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό του ΓΠΣ, το
οποίο από μικτό γεωργοκτηνοτροφικό μετατρέπεται σε κτηνοτροφικό, ενώ παράλληλα η
μέχρι τότε ανταγωνιστική σχέση μεταξύ καλλιέργειας κριθαριού-κτηνοτροφίας μετατρέπεται
σε συμπληρωματική. Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται στη μείωση του αριθμού των
εκμεταλλεύσεων, την αύξηση του μέσου μεγέθους τους, την αύξηση των αιγοπροβάτων και
την αύξηση της συνολικής κτηνοτροφικής παραγωγής. Αποτυπώνονται όμως με απόλυτη
σαφήνεια και στο ίδιο το ΑΤ, με την εγκατάλειψη των αναβαθμίδων, των μονοπατιών, κ.λπ.
με ό,τι αυτή συνεπάγεται.
Μετά το 1980 όμως αρχίζει η ραγδαία οικοπεδοποίηση της γης, η κατακόρυφη άνοδος της
τιμής της, με βάση πια τις νέες συνθήκες, η απαξίωσή της ως γεωργικής και η μετατροπή της
αγοράς γης σε αγορά οικοπεδικής γης. Το ΓΠΣ, παρόλο που εξακολουθεί να παράγει
εμπορεύσιμο πλεόνασμα, δύσκολα καταφέρνει να εξασφαλίσει εισόδημα στα νοικοκυριά,
συγκρίσιμο με το εισόδημα που επιτυγχάνεται εκτός γεωργίας, αφού η παραγωγικότητα της
εργασίας στον αγροτικό τομέα δεν μπορεί να παρακολουθήσει τον εκσυγχρονισμό που
συμβαίνει στους άλλους τομείς (κυρίως στις οικοδομές). Σημαντική συμβολή στη διατήρηση
των γεωργικών και κυρίως των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων αρχίζουν να παίζουν οι
επιδοτήσεις της ΚΑΠ. Στην υποχώρηση του ΓΠΣ συνέβαλε και το γεγονός ότι η τοπική
κοινωνία με τις διασυνδέσεις της στο Λεκανοπέδιο δεν κατόρθωσε να αναπτύξει κατάλληλα
δίκτυα διανομής για να προωθήσει τα εξαιρετικής ποιότητας τοπικά προϊόντα και να αυξήσει
έτσι την αξία του παραγόμενου προϊόντος. Επίσης, η νομαρχιακή Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης παρουσιάζεται εντελώς ανίκανη ν’ αντιληφθεί την κατάσταση, να συλλάβει το
αναπτυξιακό πρόβλημα του αγροτικού τομέα και να επέμβει διορθωτικά κυρίως στον τομέα
της ενημέρωσης των αγροτών, πρόβλημα που εξακολουθεί να υφίσταται ακόμα και σήμερα.
Τα πράγματα αφήνονται εντελώς στην τύχη τους.
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Βασικά
Στοιχεία
του ΑΤ

Κατασκευή -Συντήρηση Χρήση
Έως 1970
Δεκ. ’50: Γεωργικός
εκσυγχρονισμός (εισαγωγή
βελτιωμένων φυλών ζώων,
χημικών λιπασμάτων, κ.λπ.)
• Αυξάνεται η γεωργική
παραγωγή, ενισχύεται το
ΓΠΣ, λόγω και της ισχυρής
ζήτησης από την κοντική
αγορά των Αθηνών
• Δεκ. ’50: Δημιουργία
έργων υποδομής (μεταξύ
άλλων και ομβροδεξαμενές)
•
•

Τοπικό
Παραγωγικ
ό Σύστημα
(ΤΠΣ)

Γ. Εκμση/Αγροτ.
Νοικοκυριό

Κοινωνική
Αναπαραγωγή

Εγκατάλειψη
•
•

Δεκ. ’70 κ. εξής
ΓΠΣ: 1) ριζική
αναδιοργάνωση 2)
από μικτό, σε
κτηνοτροφικό, 3)
εγκατάλειψη πολλών
αναβαθμίδων, 3)
μείωση
εκμεταλλεύσεων, 4)
αύξηση προβάτων, 5)
αύξηση
κτηνοτροφικής
παραγωγής

Εξασφαλίζεται η
βιολογική αναπαραγωγή
• Σταθερή ροή
εισοδήματος απ’ τους
εσωτερικούς μετανάστες,
που συμβάλλει στη
σταθερότητα & βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου
•

Ενεργός ρόλος της
αυτοδιοίκησης,
συλλογικότητα
• Ύπαρξη αγοράς γης
για γεωργική χρήση
• Χρήσεις γης,
περιβαλλοντική
διαχείριση βάσει
λεπτομερών κανόνων
• Συγκράτηση
πληθυσμού έως και δεκ.
’50
•

Οι γενικότερες
προϋποθέσεις

Σημαντικό
πλεόνασμα, από τις αρχές
του 20ου αι. (κυρίως
κριθάρι, κτηνοτροφικά
προϊόντα)
• Μετανάστευση
(κυρίως εποχική, μόνο
στην Αττική)
• Ισχυρή ζήτηση για
Θερμιώτικα προϊόντα,
από τους αποδήμους
αλλά και τη μεγάλη
αγορά της Αθήνας

•

Ενσωμάτωση στις αγορές

Ανακατασκευή
; Ανασύσταση;

Δυσκολίες στην
αναπαραγωγή της
εκμετάλλευσης
• Γεωργικές επιδοτήσεις
απαραίτητο στοιχείο του
γεωργ. εισοδήματος μετά το
1981
• Μεταναστευτικά
εισοδήματα από εξωγεωργική
απασχόληση στην Αθήνα
• 1975-1990: 1η φάση
οικιστικής ανάπτυξης, από
Θερμιώτες κυρίως
•
Διατήρηση τιμών
γεωργικής γης σε λογικά
επίπεδα
• Μετά το 1990: ραγδαία
οικοπεδοποίηση της γης
• Απαγορευτικές οι τιμές
γης για γεωργική χρήση
• Αγορά γης για οικοπεδική
χρήση
• Ανυπαρξία χωροταξικού
σχεδιασμού και χρήσεων γης
• Παραγωγή πλεονάσματος
αλλά διαρθρωτική κρίση της
γεωργίας
• Μαζική μετανάστευση,
στην Αττική από τη δεκ. ’60
κ. εξής
• Μετά το 1990: περίπου
200 ξένοι εργαζόμενοι
•
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Το σημείο ‘καμπής’ για το ΓΠΣ και την τοπική οικονομία γενικότερα εμφανίζεται στη
δεκαετία του ’80, από τη στιγμή που, λόγω της ανοικοδόμησης, υπάρχει υψηλή ζήτηση
εργασίας, δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες απασχόλησης και έτσι για τους γεωργούς και
κτηνοτρόφους του νησιού αποκτά πραγματικό νόημα η έννοια του ‘κόστους ευκαιρίας’. Η
αμοιβή στην οικοδομή ξεπερνά κατά πολύ το εισόδημα από τη γεωργία και η περιθωριοποίηση της γεωργίας είναι θέμα χρόνου (Μαρτίνος, 2008). Συνακόλουθα, η αναπαραγωγή
των νοικοκυριών εξασφαλίζεται πλέον μέσω της περιορισμένης αύξησης του τουρισμού και
κυρίως από την απαρχή κατασκευής θερινής κατοικίας στους πολλούς μικρούς όρμους του
νησιού. Συνοπτικά, η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται στο σχ. 3.
Έτσι, μετά το 1980 στο ΓΠΣ μπορεί κανείς να διακρίνει τρεις ειδικότερες περιπτώσεις:
πρόκειται για υφιστάμενους κλάδους-προϊόντα, άλλους που έχουν εισέλθει δυναμικά στο
προσκήνιο και άλλους που έχουν προ πολλού εγκαταλειφθεί. Από τους υφιστάμενους
κλάδους παραγωγής, η καλλιέργεια του κριθαριού, η ελαιοκαλλιέργεια (η οποία ήταν πάντα
υποτυπώδης), η αμπελοκαλλιέργεια και η αγελαδοτροφία συρρικνώνονται με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ενώ η αιγοπροβατοτροφία εμφανίζεται ως ο πλέον διαδεδομένος κλάδος, αν
και με τάσεις ριζικής αναδιοργάνωσης. Η σημαντικότερη παραγωγή το έτος 2000 αφορά το
γάλα (356 τόνοι αγελαδινό, 160 τόνοι πρόβειο και 380 τόνοι αίγειο) και το κρέας (40 τόνοι
από αρνιά και 20 τόνοι από κατσίκια). Η μελισσοκομία – με 5 τόνους μελιού το 2000 – και η
καλλιέργεια ανθέων σε θερμοκήπιο είναι δύο νέοι δυναμικοί κλάδοι, ενώ μια σειρά κλάδων
που υπήρχαν έστω και σε περιορισμένη κλίμακα στην παραδοσιακή κοινωνική και παραγωγική οργάνωση του νησιού έχουν πια εγκαταλειφθεί, όπως ο καπνός, το βαμβάκι, το σουσάμι,
τα οπωροφόρα δένδρα, η σηροτροφία κ.ά. Σ’ αυτούς πρέπει να προστεθεί και η αγγειοπλαστική, η οποία παλαιότερα είχε σημαντική παρουσία.

Ανασύσταση του Αγροτικού Τοπίου: στοιχεία για τη διαμόρφωση
αναπτυξιακού προτύπου
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενδείξεις ανάκαμψης του τοπικού
παραγωγικού συστήματος, που έχουν άμεση σχέση με τις δυνατότητες ανασύστασης του ΑΤ.
Στην περίπτωση της Β. Καρπάθου, τα πιο δυναμικά στοιχεία του παραγωγικού συστήματος που επιβιώνουν σήμερα και μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω είναι η μελισσοκομία
(μελισσοκομικός συνεταιρισμός, με απ’ ευθείας πωλήσεις και στη Γερμανία), η διατήρηση
της ελαιοκαλλιέργειας, η επανεμφάνιση (απ’ το 1998) καλλιέργειας ξηρικών κηπευτικών &
φρούτων σε έκταση 100 στρεμμάτων, με θεαματικά αποτελέσματα (σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά χρησιμοποιούνται σε ιδιόκτητα εστιατόρια).
Στην Κύθνο, όπου το 1836 κατασκευάστηκε το πρώτο νεοελληνικό λουτρό από τους
Βαυαρούς του βασιλιά Όθωνα, θα μπορούσε να αναπτυχθεί και ο ιαματικός τουρισμός, εάν
δεν βάλτωναν οι διαδικασίες μετά τη ψήφιση του νόμου 3498/2006 (Παππά 2008, Ζαχαρόπουλος και Μπαρμπίκας 2001).
Με δεδομένη τη διατήρηση της τοπικής λαϊκής παράδοσης τόσο στη Β. Κάρπαθο όσο και
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στην Κύθνο, θα μπορούσε να υιοθετηθεί ένα μοντέλο ήπιας ανάπτυξης αγροτουρισμού σε
συνδυασμό με οικοτουρισμό. Εξίσου πρόσφορες μορφές τουρισμού είναι ο περιπατητικός, ο
ορειβατικός, ο αναρριχητικός, ο γαστριμαργικός, και μετά την κατασκευή των κατάλληλων
υποδομών, ο συνεδριακός τουρισμός. Αυτό θα σήμαινε τη μετατροπή υπαρχόντων κτισμάτων
σε εστιατόρια και ξενώνες, χρήση για την οποία προσφέρονται στη Β. Κάρπαθο κενές κατοικίες, νερόμυλοι και ανεμόμυλοι, αποφεύγοντας την ανοικοδόμηση νέων κτιρίων. Σημαντικό
είναι το γεγονός ότι ένας παραδοσιακός ανεμόμυλος χρησιμοποιείται ήδη ως μουσείο και
εστιατόριο, ενώ άλλοι ανεμόμυλοι ανακατασκευάζονται. Αντιθέτως η Κύθνος παρουσιάζει
δυνατότητες οικιστικής ανάπτυξης, με προϋπόθεση τον αυστηρό έλεγχο ως προς τη
χωροθέτηση, το μέγεθος και την αισθητική των κτιρίων. Με το ίδιο σκεπτικό οι οικισμοί
εποχικής χρήσης στη Β. Κάρπαθο θα μπορούσαν να ζωντανέψουν φιλοξενώντας επισκέπτες
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι οικισμοί της Αυλώνας και του Αποσκίνου, θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν αγροτουριστικές δραστηριότητες με άμεση συμμετοχή των φιλοξενουμένων στις παραγωγικές διαδικασίες. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει με τους οικισμούς της
ενδοχώρας της Κύθνου. Επίσης, ο οικισμός Άργος στη Σαρία, προσφέρεται για τη λειτουργία
κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με το χαρακτηρισμό της Σαρίας ως
σημαντικής περιοχής για την ορνιθοπανίδα της Ευρώπης, προσελκύοντας και το μαθητικό
πληθυσμό. Εξάλλου ο αριθμός των επισκεπτών του μικρού νησιού είναι αρκετά μεγάλος κατά
τους θερινούς μήνες και πολλοί από αυτούς θα επιθυμούσαν την παραμονή τους στο νησί για
περπάτημα και παρατήρηση των πουλιών. Ταυτοχρόνως, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η
αρχαιολογική έρευνα των ιδιόμορφων κτισμάτων που βρίσκονται στις πλαγιές της Σαρίας
γύρω από τα Παλάτια. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για οικισμό και ταφικά μνημεία Σαρακηνών, τα οποία κτίστηκαν μεταξύ του 8ου και 9ου αιώνα (Μουτσόπουλος 1978, Κουτελάκης
2007).
Επιπλέον και στις δύο υπό μελέτη περιοχές θα μπορούσαν να προταθούν περιπατητικές
και ορειβατικές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένων και επισκέψεων στα ρέματα με τους
νερόμυλους στη Β. Κάρπαθο, όπου θα μπορούσαν και να διαμένουν οι επισκέπτες, αφού η
επαναλειτουργία τους είναι αδύνατη λόγω απουσίας της κινητήριας δύναμής τους. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία οργανωμένων ομάδων (αλλοδαπών) περιπατητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά λιθόστρωτα μονοπάτια για αρκετές διαδρομές. Με τις διαδρομές
αυτές στην Κύθνο θα απετρέπετο η πλήρης ασφαλτοποίηση των θαυμάσιων πλακόστρωτων
μονοπατιών της υπαίθρου και θα ήταν δυνατή η προσέγγιση όλων των κτισμάτων που
χαρακτηρίζουν το αγροτικό τοπίο του νησιού. Οι ανεμόμυλοι θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν, εφαρμόζοντας και σύγχρονες μεθόδους εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας,
ώστε κάποιοι από αυτούς να προσφέρουν την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων. Και αφού είναι αδύνατη η ανακατασκευή και η συντήρηση του
συνόλου των έργων που βρίσκονται στην ύπαιθρο των δυο περιοχών, είναι επιβεβλημένη η
μουσειακή διατήρηση μερικών, καθώς και η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, με τις
διαδρομές επίσκεψης στους ερειπιώνες αυτών των έργων.
H επαναλειτουργία κάποιων αλεστικών μηχανισμών θα μπορούσε να συσχετισθεί με τη
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ζωντανεύοντας κάποιους ανεμόμυλους και
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νερόμυλους. Το Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα αποτελεί ένα πρόσφατο σημαντικό
παράδειγμα. Επιπλέον, οι ανεμόμυλοι και οι νερόμυλοι θα μπορούσαν να ενταχθούν σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας ομάδων νέων επισκεπτών, για την επισκευή τους, δραστηριότητα ιδιαιτέρως αγαπητή από τη νεολαία, όπως δείχνουν οι ανάλογες εφαρμογές στις
χώρες μέλη της Ε.Ε. Τα αποτελέσματα πλήθους ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ενεργειών
είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, όπως η επισκευή λιθόστρωτων μονοπατιών στο πλαίσιο
θερινών προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας, σε συνδυασμό με τις διακοπές. Ορισμένα
πρόσφατα παραδείγματα εφαρμογών σε χώρες της Ε.Ε.: Στη Μαγιόρκα υλοποιήθηκαν
εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους, ήδη από τη δεκαετία του 1990, για την κατασκευή
ξερολιθικών κτισμάτων στα πλαίσια καταπολέμησης της ανεργίας και της προώθησης
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Στην περιοχή της Peñiscola στην Ισπανία, γίνεται συστηματική άντληση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκπαίδευση και εξάσκηση των
νέων, προκειμένου να διασωθεί, να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί το αγροτικό τοπίο. Στην
περιοχή Liguria της Βόρειας Ιταλίας, έχουν δημιουργηθεί κέντρα για την εκπαίδευση των
νέων και την ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά θέματα, με έμφαση στο ρόλο των
αναβαθμίδων από ξερολιθιά για τη στήριξη των επικλινών εδαφών και την προστασία τους
από τη διάβρωση. Στην περιοχή Carcés et Le Val στη Γαλλία έχουν ανακατασκευαστεί
παραδοσιακά ξερολιθικά κτίσματα σε ειδικά διαμορφωμένη δασώδη έκταση, από ομάδες
νέων ανθρώπων, για εκπαιδευτικούς λόγους αλλά και για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού. Γενικότερα, για τους τρόπους μελέτης, διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης και
αξιοποίησης ξερολιθικών κατασκευών σε άλλες χώρες, πολύτιμο είναι το υλικό από τα
συνέδρια της «Διεθνούς Ένωσης για τη διεπιστημονική μελέτη της ξερολιθιάς» (Société
scientifique internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche/SPS), η οποία από
το 1994 διοργανώνει διεθνή συνέδρια ανά διετία5. 2
Όλες οι προαναφερθείσες προτάσεις, με δεδομένο τον περιηγητικό και θαλάσσιο
τουρισμό, είναι επιθυμητό να συνδυαστούν με τα υπόλοιπα μνημεία και τις αξιόλογες αρχαιότητες των υπό μελέτη περιοχών, αφού αποτελούν ένα αδιαίρετο σύνολο.

52

1) La pedra en sec. Obra, paisatge i patrimoni, IV Congrés Internacional de Construcció de Pedra
en Sec, Mallorca, del 28 al 30 de setembre de 1994, Edita: Consell Insular de Mallorca.FODESMALEADER. Grup Serra de Tramuntana, Mallorca 1997. 2) Pierre Sèche-Regards Croises,Actes du VIe
Congrès International syr la Pierre Sèche, Carcès, Le Val (France) – 24 au 27 septembre 1998,
Textes réunis par ‘Ada Acovitsioti-Hameau, Supplement No 8 au Cahier de L’ Aser, Publié avec le
concours du Conseil Général du Var et des Villes de Brignoles et Le Val, A.S.E.R. du Centre-Var
2000. 3) Arquitecturas de Pietra en Seco, Actas del VII Congreso Internacional de Arquitecturas de
Piedra en Seco. Peñiscola (España), del 12 al 14 de Octubre de 2000, Edición a cargo de Vicente
Meseguer Folch y Arturo Zaragozá Catalán, Publicaciones del Centro de Estudios del Maestrazgo,
Benicarló 2004. 4) Trockenmauerbau im Berggebiet, Internationaler Trockenmauerkogress, 29 bis 31
August 2002, Visp, Schweiz. Tagungsband (Drystone Walls in Alpine Regions, 29 to 31 August 2002,
Visp, Switzerland. Proceedings), Redaktion und Layaut Theodor Schmidt and Marianne Hassenstein,
Herausgeberin (Publisher) Stiftung Umwelt Einsatz Schweiz Sus, CH-3612 Steffisburg 2004.
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Η προηγηθείσα συγκριτική εξέταση απεκάλυψε ορισμένες ομοιότητες αλλά και
σημαντικές διαφορές μεταξύ δύο διαφορετικών νησιωτικών περιοχών, ως προς τη διαδικασία
κοινωνικής αναπαραγωγής, σε συνδυασμό με την εξέλιξη του ΑΤ. Η περιβαλλοντική
διαχείριση βάσει λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων (με ζώνες καλλιέργειας-βόσκησης,
αμειψισπορές, κ.α. στοιχεία του παραδοσιακού Γεωργικού Παραγωγικού Συστήματος), η
εσωτερική μετανάστευση και η αναπαραγωγή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων/αγροτικών
νοικοκυριών με τη συνδρομή των μεταναστευτικών εμβασμάτων από τα τέλη του 19ου αι.,
αποτελούν ορισμένες από τις διαπιστωθείσες ομοιότητες.
Η ίδια η δημιουργία των θεωρούμενων σήμερα ‘παραδοσιακών’ στοιχείων του ΑΤ είναι
μια δυναμική διαδικασία, εξαρτώμενη κάθε φορά από την πορεία του ΓΠΣ και τις προϋποθέσεις/δυνατότητες αναπαραγωγής του. Έτσι, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η περίοδος 19101940 για τη Β. Κάρπαθο, όταν το ΓΠΣ, εξασφάλιζε τη στοιχειώδη βιολογική αναπαραγωγή
και παρά τους σημαντικούς εξωγενείς περιορισμούς (σκλήρυνση της Ιταλοκρατίας, διακοπή
πρόσβασης στη Μικρασιατική ενδοχώρα), σε συνδυασμό με την εισροή μεταναστευτικού
εισοδήματος έδωσε τη δυνατότητα διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας, που εκφράστηκε
με νέες επενδύσεις σε νερόμυλους, ελαιοτριβεία, βυρσοδεψεία, κ.λπ. Εξίσου ενδιαφέρουσα
είναι η περίπτωση του γεωργικού εκσυγχρονισμού στην Κύθνο τη δεκαετία του ’50, που δημιούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις για συγκράτηση του πληθυσμού, τόνωση των γεωργοκτηνοτροφικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, μη ερήμωση και μη εγκατάλειψη της υπαίθρου.
Η σημαντική παραγωγή εμπορεύσιμου γεωργικού πλεονάσματος, η – εκφραζόμενη και
στο ΑΤ – ανάγκη για φυσική καθημερινή παρουσία των ανθρώπων στον κεντρικό οικισμό, η
ανυπαρξία εξωτερικής μετανάστευσης, όπως επίσης και η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης
στις αγορές πολύ ενωρίτερα, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία στην Κύθνο, που διαφέρουν από
τα αντίστοιχα της Β. Καρπάθου. Επίσης, εκτός από την ίδια τη γεωμορφολογία κάθε
περιοχής, το διαφορετικό γεωγραφικό πλαίσιο και οι διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης
σε αγορές, είναι ανάμεσα στους παράγοντες που διαφοροποιούν τη διαχρονική εξέλιξη του
ΑΤ στις δύο περιοχές. Εξάλλου, η κρίση και αναδιάρθρωση των δύο αυτών τοπικών οικονομιών, ανέδειξε ως ισχυρότερα στοιχεία των ΓΠΣ, που επιβίωσαν μετά το 1980, την
ελαιοκαλλιέργεια στη Β. Κάρπαθο και την κτηνοτροφία στην Κύθνο.
Από την προηγηθείσα ανάλυση διαπιστώθηκε η ισχυρή σχέση μεταξύ της πορείας του
ΓΠΣ και της τοπικής οικονομίας γενικότερα, τόσο με τις δυνατότητες αναπαραγωγής των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων/ αγροτικών νοικοκυριών, όσο και με τις γενικότερες προϋποθέσεις κοινωνικής αναπαραγωγής. Έτσι, η ανασύσταση του ΑΤ είναι απόλυτα συνδεδεμένη με
αυτές ακριβώς τις δυνατότητες και προϋποθέσεις. Και, όπως η συρρίκνωση των γεωργικών
παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν είναι ‘νομοτελειακά’ καθορισμένη, η οριστική εγκατάλειψη των στοιχείων του ΑΤ δεν είναι το μοναδικό ενδεχόμενο.
Η κρίση του κυρίαρχου για πολλές δεκαετίες αναπτυξιακού προτύπου και οι υπαρκτές
σήμερα δυνατότητες υποστήριξης εναλλακτικών αναπτυξιακών προσεγγίσεων, δημιουργούν
νέα δεδομένα για τις νησιωτικές περιοχές και το αγροτικό τους τοπίο. Οι προσεγγίσεις αυτές
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πρέπει να αποτελούν μια απάντηση στη μακροχρόνια κρίση των τοπικών παραγωγικών
συστημάτων και να εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις της κοινωνικής αναπαραγωγής. Το εγχείρημα αυτό, ούτε εύκολο είναι, ούτε χωρίς αντιφάσεις. Ενώ η αναπαραγωγή ενός αγροτικού
νοικοκυριού μπορεί να είναι εφικτή μέσω μιας στοιχειώδους γεωργικής δραστηριότητας και
εξωγεωργικής απασχόλησης των μελών του σε κλάδους όπως οι κατασκευές και ο τουρισμός,
η αναπαραγωγή μιας γεωργικής εκμετάλλευσης στις περιοχές μελέτης είναι πολύ πιο
δύσκολη. Κι αυτό γιατί όχι μόνον η μακροχρόνια συρρίκνωση του ΓΠΣ έχει περιορίσει πολύ
τις δυνατότητες δημιουργίας γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος, δυνατότητες που περιορίζονται κι από τη δραστική μείωση των κλασικού τύπου επιδοτήσεων, αλλά και διότι, ούτως
ή άλλως, η διευρυμένη αναπαραγωγή μιας οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης προϋποθέτει την επέκτασή της (παραγωγή πλεονάσματος και επανεπένδυση ενός τμήματός του).
Οι δυσκολίες όμως οφείλονται και στο γεγονός ότι δεν έχουν διασφαλιστεί ουσιαστικοί
όροι για την κοινωνική αναπαραγωγή, η απουσία των οποίων όχι μόνο αλλοιώνει ακόμα
περισσότερο το ΑΤ αλλά υπονομεύει και τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης των
περιοχών αυτών. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τον καθορισμό χρήσεων γης και την εφαρμογή κανόνων περιβαλλοντικής διαχείρισης, που θα δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για την
προστασία των πολύτιμων φυσικών πόρων και τη βιωσιμότητα – οικονομική και περιβαλλοντική – των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Προφανώς, αυτές είναι θεσμικές ρυθμίσεις
μείζονος σημασίας, η διευθέτηση των οποίων ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των δύο περιοχών
μελέτης. Αναφέρθηκε ήδη η επίδραση της έλλειψης αυτής στη διαμόρφωση των τιμών γης
και συνακόλουθα στην οριστική αλλαγή της χρήσης της.
Επιπρόσθετα, επείγει η δημιουργία ενός πλαισίου ευνοϊκού για την κατοχύρωση και
ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας των τοπικών προϊόντων και την εξασφάλιση επαρκούς
γεωργικού εισοδήματος. Ασφαλώς, η ευθύνη για την απουσία τους πρέπει να αναζητηθεί
τόσο στους ίδιους τους παραγωγούς και τις τοπικές κοινωνίες, όσο και στις αρμόδιες κρατικές αρχές. Η μη κατοχύρωσή τους οδηγεί τους παραγωγούς είτε σε πρακτικές ληστρικής
εκμετάλλευσης των ελάχιστων και πολύτιμων φυσικών πόρων, είτε σε πρακτικές αύξησης
της παραγωγής, αδιαφορώντας για τα ποιοτικά στοιχεία των προϊόντων, οδηγώντας έτσι σε
απώλεια του όποιου συγκριτικού πλεονεκτήματος έχει απομείνει για το τοπικό παραγωγικό
σύστημα. Όπως δε έχει δείξει η εμπειρία κι άλλων νησιών, η απώλεια του συγκριτικού
πλεονεκτήματος στο οποίο στηρίζεται η εξειδίκευση οδηγεί σε μαζική έξοδο, πολλές φορές
χωρίς επιστροφή.
Το ΑΤ αποτελεί συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης (‘βιωματικής’) ταυτότητας ενός τόπου.
Η αναζήτηση της ιδιαίτερης αυτής ταυτότητας αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά
των νέων προτύπων τουριστικής ανάπτυξης διεθνώς, τα οποία έρχονται να αμφισβητήσουν
το, κυρίαρχο για πολλά χρόνια, πρότυπο του μαζικού τουρισμού. Επομένως, η ανασύσταση/ανάδειξη του αγροτικού τοπίου στις δύο περιοχές μελέτης θα μπορούσε να επιδιωχθεί
στο πλαίσιο, αφενός εναλλακτικών τρόπων τουριστικής ανάπτυξης και αφετέρου της
ανασυγκρότησης του τοπικού παραγωγικού συστήματος. Οι δύο αυτές κατευθύνσεις μπορούν
να λειτουργήσουν και συμπληρωματικά, μέσα από μια αειφορική αντίληψη και ήπια προσέγγιση της ανάπτυξης. Το κρίσιμο σημείο είναι η ένταξη των στοιχείων αυτών σε μια
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προοπτική βιωσιμότητας (οικονομικής και περιβαλλοντικής), εξασφάλισης δηλαδή των όρων
κοινωνικής αναπαραγωγής στις τοπικές αυτές κοινωνίες, κοντολογίς, το ζητούμενο είναι η
διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου.
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Θέματα μέτρησης των διαστάσεων του κοινωνικού
κεφαλαίου με την αξιοποίηση πρωτογενών στοιχείων από
τις περιοχές του Πηλίου (Θεσσαλία) και του Ζαγορίου
(Ήπειρος)
Π. Καραμέτου1 και Κ. Δ. Αποστολόπουλος2
Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας (reliability) και της
εγκυρότητας (validity) του περιεχομένου του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για τη
μέτρηση του αποθέματος του κοινωνικού κεφαλαίου σε δύο ορεινές αγροτικές περιοχές του
ελλαδικού χώρου: στην περιοχή του Πηλίου (Θεσσαλία) και στην περιοχή του Ζαγορίου
(Ήπειρος). Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που
συγκεντρωθήκαν κατά την πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας στις δύο υπό μελέτη περιοχές,
κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2007, με συλλογή πρωτογενών και
δευτερογενών στοιχείων, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, μέσα από τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίων. Συγκεκριμένα, συμπληρώθηκαν συνολικά 318 ερωτηματολόγια από μονίμους κατοίκους των εν λόγω περιοχών (194 στην περιοχή του Πηλίου και 124 στην περιοχή
του Ζαγορίου). Η διερεύνηση της εγκυρότητας του περιεχομένου και της εννοιολογικής
κατασκευής (construct validity) των ερωτήσεων της κλίμακας του ερωτηματολογίου, που
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, έγινε με τη μέθοδο της διερευνητικής παραγοντικής
ανάλυσης (Exploratory Factor Analysis) από την οποία προέκυψαν πέντε βασικοί παράγοντες: Ο παράγοντας «αίσθηση ατομικής ευτυχίας και αισθήματα αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης & ασφάλειας, ο παράγοντας «αίσθημα του ανήκειν & σχέσεις φιλίας», ο παράγοντας
«συμμετοχή στην τοπική κοινότητα & σχέσεις με τους γείτονες», ο παράγοντας «ομοιογένεια
τοπικής κοινότητας & οικογενειακοί δεσμοί» και τέλος ο παράγοντας «ανοχή στη
διαφορετικότητα». Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης προσιδιάζουν με αυτά της
έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία από τους Onyx και Bullen (2000) και η
οποία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για τον έλεγχο της εγκυρότητας και την ανάπτυξη ενός
αξιόπιστου ερωτηματολογίου μέτρησης του κοινωνικού κεφαλαίου στις ορεινές αγροτικές
περιοχές του ελλαδικού χώρου. Οι όποιες διαφοροποιήσεις υποδηλώνουν ότι η σύνθεση και η
μορφή του κοινωνικού κεφαλαίου διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα. Θεωρείται,
επομένως, αναγκαία η προσαρμογή και ο έλεγχος της αξιοπιστίας των μεθοδολογικών
εργαλείων μέτρησης του κοινωνικού κεφαλαίου, σύμφωνα κάθε φορά με το κοινωνικό και
πολιτιστικό πλαίσιο, όπου αυτά χρησιμοποιούνται.
Λέξεις-κλειδιά: Μέτρηση κοινωνικού κεφαλαίου, εγκυρότητα, αξιοπιστία, Ζαγόρι, Πήλιο
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Abstract
The subject of this paper is the exploration of the validity and reliability of the social capital
questionnaire, which was used for the measurement of social capital in two Greek mountain
rural areas: the mountain area of Pelion (region of Thessaly) and the mountain area of Zagori
(region of Epirus). For this purpose, the questionnaire under examination was used in a case
study research, which lasted from December 2006 to September 2007 and took place in the
aforementioned rural areas. More specifically, the questionnaire was administered to
approximately 318 citizens, 194 of whom were residents in the mountain area of Pilion and
124 were residents in the mountain area of Zagori. The results obtained, which were primary
and secondary as well as quantitative and qualitative. Regarding the quantitative data, the
method of analysis employed was the Exploratory Factor Analysis, from which five main
factors were identified: 1) the feeling of personal happiness and feelings of reciprocity, trust
and safety, 2) the feeling of belonging and friendly relationships 3) the participation in the
local community and relations with neighbours, 4) the homogeneity of local community and
family bonds and 5) the tolerance in variety. The factor analysis results resemble the patterns
originally identified in an Australian sample by Onyx and Bullen (2000). Variations suggest
that social capital does not share the same structure in every country. Social capital
measurement tools should be validated each time they are used in a different cultural or
national setting.
Key-words: Social capital measurement, validity, reliability, Zagori, Pelion

Εισαγωγή
Παρατηρήθηκε πρόσφατα, μία αναβίωση του ενδιαφέροντος σχετικά με το ρόλο των
κοινωνιολογικών παραγόντων στην ερμηνεία και κατανόηση των αναπτυξιακών διαδικασιών,
που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από αργούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Υποστηρίζεται η ιδέα ότι οι οικονομικές μεταβλητές από μόνες τους δεν είναι αρκετές να
προκαλέσουν βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις αυτής. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως η οικονομική ανάπτυξη δεν
παράγει απαραίτητα και άμεσα την κοινωνική ανάπτυξη. Επισημαίνεται, μάλιστα, πως οι
θεσμοί καθώς επίσης και το κοινωνικό σύστημα είναι βασικά στοιχεία στην επίλυση του
προβλήματος της πρόσβασης στα οικονομικά οφέλη, αλλά και στη διανομή τους. Συγγραφείς
όπως ο Robert Putnam, ο James Coleman, ο Michael Woolcock, ο Henrique Rattner και ο
Ricardo Abramovay, επισημαίνουν το ρόλο των δικτύων των πολιτών (civic commitment
networks) και των κανόνων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και τον πλούτο της κοινωνικής
δομής ως θεμελιώδεις παράγοντες στην τοπική ανάπτυξη (τόσο των αγροτικών όσο και των
αστικών περιοχών).
Η τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει την παρουσία κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών
παραγόντων, οι οποίοι δεν ρυθμίζονται αποκλειστικά και μόνον από το σύστημα και τους
μηχανισμούς της αγοράς. Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί μία πρωταρχικής σημασίας
μεταβλητή η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί από μόνη της να προωθήσει την τοπική ανάπτυξη.
Αν και είναι σημαντικό η τοπική ανάπτυξη να ιδωθεί ως ένα αναπτυξιακό σχέδιο που είναι
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ενσωματωμένο και υπαγορεύεται από τη λειτουργία και τους μηχανισμούς της αγοράς,
ωστόσο η τοπική ανάπτυξη δεν είναι μόνον αυτό. Η τοπική ανάπτυξη αποτελεί ταυτόχρονα
προϊόν των κοινωνικών σχέσεων που αναφύονται μέσα από τη σύγκρουση, τον ανταγωνισμό,
τη συνεργασία και την αμοιβαιότητα. Η τοπική ανάπτυξη σήμερα, πολύ περισσότερο από ό,τι
στο παρελθόν, έχει μία έντονη κοινωνική διάσταση, η οποία δεν μπορεί να παραγνωρισθεί
(Trigilia, 2001). Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η τοπική ανάπτυξη επηρεάζεται από παράγοντες που εμπεριέχουν μεταβλητές, οι οποίες παραπέμπουν στις βασικές διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου.
Η σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική
συμμετοχή και την ευημερία των ανθρώπων συναντά ολοένα και πιο αυξανόμενη
αναγνώριση (Heliwell; 1996, Knack and Keefer; 1997; Temple and Johnson; 1998; Zak and
Knack; 2001, Guiso, Sapienza and Zingales; 2004).
Η παρούσα έρευνα καινοτομεί στο ότι εκτιμά τον τρόπο σύνδεσης του επιπέδου τοπικής
ανάπτυξης με το διαθέσιμο απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου με τη χρήση πρωτογενών στοιχείων, που προκύπτουν από στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δύο ορεινές περιοχές του
ελλαδικού χώρου, το Πήλιο και το Ζαγόρι. Συγκεκριμένα, αναλύεται η φυσιογνωμία της
τοπικής ανάπτυξης στις δύο υπό μελέτη περιοχές, χρησιμοποιώντας ως μεθοδολογικό εργαλείο ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο μέτρησης του κοινωνικού κεφαλαίου, η αξιοπιστία του οποίου ελέγχθηκε και τεκμηριώθηκε με ειδικούς στατιστικούς ελέγχους.
Η μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου στην Ελλάδα αποτελεί ένα δυσχερές εγχείρημα. H
δυσχέρεια αυτή έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ένα
τυποποιημένο ερωτηματολόγιο μέτρησης του κοινωνικού κεφαλαίου, προσαρμοσμένο και
διαμορφωμένο με βάση τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει
ο ελλαδικός χώρος (Paraskevopoulos, 2006). Ένα από τα εργαλεία μέτρησης του κοινωνικού
κεφαλαίου σε τοπικό επίπεδο, η χρησιμότητα του οποίου έχει αποδειχθεί και εμπειρικά, είναι
το ερωτηματολόγιο που έχει αναπτυχθεί από τους Onyx και Bullen, για την μέτρηση του
κοινωνικού κεφαλαίου σε πέντε διαφορετικές κοινότητες της Αυστραλίας (Onyx and Bullen,
2000). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιέχει 36 ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε οκτώ
παράγοντες, οι οποίοι σκιαγραφούν τις βασικές διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου. Οι
παράγοντες αυτοί είναι: η συμμετοχή στην τοπική κοινότητα (Participation in the local
community), η κοινωνική δράση ή δραστηριοποίηση στα κοινά (Social agency or proactivity
in a social context), τα αισθήματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας (Feelings of trust and safety),
οι σχέσεις καλής γειτονίας (Neighbourhood Connections), οι οικογενειακές και φιλικές
σχέσεις (Family and Friends Connections), η ανοχή στο διαφορετικό (Tolerance to Diversity),
η αξία της ζωής (Value of life) και οι εργασιακές σχέσεις (Work connections). Η επικύρωση
του ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας με, βάση το ερωτηματολόγιο των Onyx και
Bullen, καταδεικνύει τη χρησιμότητά του ως πρακτικού και αξιόπιστου εργαλείου μέτρησης
του κοινωνικού κεφαλαίου σε επίπεδο ατόμου.
Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας (reliability) και
της εγκυρότητας (validity) του περιεχομένου του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για
τη μέτρηση του αποθέματος του κοινωνικού κεφαλαίου σε δύο ορεινές αγροτικές περιοχές
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του ελλαδικού χώρου. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας της δομής των μεταβλητών του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Δ.Π.Α.) (Exploratory
Factor Analysis), ώστε να γίνει ταυτοποίηση των παραγόντων του ερωτηματολογίου του
κοινωνικού κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα και για να συγκριθεί η
δομή του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου με το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των Onyx και Bullen στην Αυστραλία (2000).

Εννοιολογική προσέγγιση του όρου ″Κοινωνικό Κεφάλαιο″
O όρος ″κοινωνικό κεφάλαιο″ (Social Capital) συνιστά ένα σχετικά νέο όρο στις
Κοινωνικές Επιστήμες που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας, όσο και των φορέων πολιτικής. Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου είναι βασισμένη
στην ιδέα ότι οι κοινωνικές σχέσεις και οι κοινωνικοί κανόνες διευκολύνουν την πρόσβαση
σε πολύτιμους πόρους που μπορούν να βελτιώσουν την ευημερία των ατόμων, των οικογενειών, των κοινοτήτων ή ακόμα και των περιοχών ή των εθνών (Fafchamps and Minten,
2002; Narayan and Pritchett, 1999; Bowles and Gintis, 2002, Knack and Keefer, 1997).
Εντούτοις, η έννοια αυτή χρησιμοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και με
διαφορετική κάθε φορά σημασία, ανάλογα με το θεωρητικό προσανατολισμό και την
προσέγγιση του ατόμου που την χρησιμοποιεί. Κατά περιόδους, αναφέρεται στην ικανότητα
συνεργασίας, στο απόθεμα εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας και επομένως σε μία ιδιαίτερη
μορφή τοπικού πολιτισμού (Trigilia, 2001). Οι Voyer and Franker υποστηρίζουν ότι το
κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στα δίκτυα των κοινωνικών σχέσεων που μπορούν να
εξασφαλίσουν στα άτομα και στις ομάδες τους την πρόσβαση στους πόρους και την κάθε
μορφής υποστήριξη (Voyer, 2006).
Δεν είναι απόλυτα σαφές, μέχρι σήμερα, ποιος χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο ‘κοινωνικό
κεφάλαιο’. Σύμφωνα δε με τον Coleman, ο οποίος κατά τον Putnam είναι ο δημιουργός του
θεωρητικού πλαισίου της επίμαχης έννοιας, η τιμή θα πρέπει να αποδοθεί στον οικονομολόγο
Greg Loury (1977). Πιο συγκεκριμένα, ο Loury στο βιβλίο του με τίτλο «Μία δυναμική θεωρία των φυλετικών εισοδηματικών διαφορών», υποστηρίζει πως τα άτομα έχουν διαφορετικά
επίπεδα κοινωνικού κεφαλαίου και ο τρόπος με τον οποίο αυτό αξιοποιείται από αυτά οδηγεί
και σε διαφορετική κάθε φορά έκβαση. Εντούτοις, μέσα από τις εργασίες των Bourdieu
(1985), Coleman (1988), Putnam (1993a) και Fukuyama (1995), ο όρος του κοινωνικού
κεφαλαίου άρχισε να αποκτά μία πιο ευρεία και διαδεδομένη χρήση τόσο μεταξύ των μελών
της επιστημονικής κοινότητας, όσο και μεταξύ των φορέων πολιτικής (Forrest and kearns,
2001; Coleman, 1988; Putnam, 1993). Ο Bourdieu όρισε το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το
σύνολο των εν ενεργεία ή των εν δυνάμει πόρων που συνδέονται με την κατοχή ενός δικτύου
μονίμων σχέσεων αλληλογνωριμίας και αλληλοαναγνώρισης, οι οποίες είναι περισσότερο ή
λιγότερο θεσμοθετημένες, ή, με άλλα λόγια, με την ένταξη σε μία ομάδα, ως σύνολο
[ατόμων] φορέων [δράσης], που δεν είναι μόνο προικισμένοι με κοινές ιδιότητες (επιδεκτικές
να γίνονται αντιληπτές από τον παρατηρητή, από τους άλλους ή από τους ίδιους), αλλά είναι
επίσης ενωμένοι με δεσμούς μόνιμους και χρήσιμους (Koniordos, 2008; Voyer, 2006). Σ’
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αυτόν τον ορισμό ο Bourdieu δίδει έμφαση στην οικονομική φύση του κοινωνικού κεφαλαίου
και στον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να συμβάλει στη μεταβίβαση πόρων και δύναμης
στο εσωτερικό των κοινωνικών ομάδων ή από μία κοινωνική ομάδα σε άλλη (DeFilippis,
2001; Knack and Keefer, 1997). O Coleman, με τη σειρά, έχει χρησιμοποιήσει την έννοια
του ανθρωπίνου (ή μορφωτικού) κεφαλαίου του Th. Schultz και του G. Becker, το οποίο εν
συντομία μπορεί να περιγραφεί ως οι δεξιότητες και οι γνώσεις που κατέχει κάποιος. Ο
Coleman, εξετάζοντας τη σχολική αποτυχία και επιδιώκοντας την ενίσχυση του ανθρωπίνου
κεφαλαίου, εισάγει την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου ως τρόπου ενδυνάμωσής του
(Koniordos, 2008). Πιο συγκεκριμένα, o Coleman, ακολουθώντας την οπτική του Loury
(1977), ορίζει το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο πόρων που ενυπάρχουν στις οικογενειακές σχέσεις και στην κοινωνική οργάνωση μιας κοινότητας και είναι χρήσιμοι για τη
νοητική ή κοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού ή ενός νεαρού ατόμου».
Όσον αφορά τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές που μπορεί να επισημάνει κανείς στους
ορισμούς τους, μπορεί να λεχθεί ότι οι Loury, Bourdieu και Coleman υποστήριξαν ότι το
κοινωνικό κεφάλαιο δεν απορρέει και δεν ενσωματώνεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά
μάλλον εμπεριέχεται στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Παράλληλα δε, υποστήριξαν
την ιδέα ότι το κοινωνικό κεφάλαιο υλοποιείται από τα άτομα. Η προσέγγιση, όμως, που
παραμένει βασική στην έρευνα για το κοινωνικό κεφάλαιο παρέχεται μέσα από το έργο και
τη θεώρηση του πολιτικού επιστήμονα R. Putnam. Σύμφωνα με τον Putnam, το κοινωνικό
κεφάλαιο αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των κοινωνικών οργανισμών, όπως η εμπιστοσύνη, οι νόρμες και τα δίκτυα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της
κοινωνίας, διευκολύνοντας τις συντονισμένες δράσεις των ατόμων/μελών της με στόχο το
αμοιβαίο όφελος (Putnam 1993). Επιπλέον, ο Putnam υποστηρίζει πως το κοινωνικό
κεφάλαιο είναι ένας πόρος που τα άτομα ή οι ομάδες ανθρώπων κατέχουν ή αδυνατούν να
κατέχουν (Baum, 1999). Σύμφωνα με τον Putnam, « το να δουλεύουν (οι άνθρωποι) μαζί
είναι ευκολότερο σε μία κοινότητα που έχει προικισθεί με ένα σημαντικό απόθεμα
κοινωνικού κεφαλαίου». Έτσι, είναι σαφές ότι για τον Putnam «οι κοινότητες, στο σύνολό
τους και όχι τα μεμονωμένα άτομα, είναι εκείνες που κατέχουν αποθέματα κοινωνικού
κεφαλαίου και κατ’ αυτό τον τρόπο το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένα
«ιδιωτικό αγαθό» και ένα «δημόσιο αγαθό» (Subramanian et al, 2003). Τέλος, ο Portes (1998)
υποστήριξε ότι το κοινωνικό κεφάλαιο έχει τρεις βασικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα λειτουργεί ως πηγή κοινωνικού ελέγχου, ως πηγή στήριξης της οικογένειας και ως πηγή ωφελειών,
διαμέσου των οικογενειακών δικτύων (Portes, 1998).
Μέσα από την ανασκόπηση της βασικής βιβλιογραφίας του κοινωνικού κεφαλαίου μπορεί
να λεχθεί πως οι διαστάσεις αυτού είναι κυρίως έξι: α) ομάδες και δίκτυα β) εμπιστοσύνη
(κοινωνική και θεσμική) και αλληλεγγύη, γ) συλλογική δράση και συνεργασία, δ) ενημέρωση
και επικοινωνία ε) κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση και στ) ενδυνάμωση και πολιτική
δράση (Narayan and Pritchett, 1999; Grootaert, 2001; Grootaert and Van Bastelaer, 2002a;
Grootaert and Van Bastelaer, 2002b; Narayan and Cassidy, 2001;World Bank, 2003; Ibanez
and Lindert, 2002).
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Μεθοδολογία
Περιοχές έρευνας
H ερευνητική στρατηγική που υιοθετήθηκε σ’ αυτήν τη μελέτη εμπεριέχει δύο βασικές
συνιστώσες: α) την μεθοδολογική προσέγγιση μελέτης περίπτωσης και β) τη χρήση τόσο
ποσοτικών όσο και ποιοτικών τεχνικών στη συλλογή των δεδομένων. Μιας και το ερευνητικό
ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης εστιάζεται στις ορεινές περιοχές του ελλαδικού χώρου,
επελέγησαν ως περιοχές/μελέτες περίπτωσης η περιοχή του Πηλίου (Θεσσαλία) και η περιοχή του Ζαγορίου (Ήπειρος). Λόγω της σύνθετης φύσης της έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου και προκειμένου να αυξηθεί η ερμηνευτική ικανότητα και η αξιοπιστία των συλλεγομένων πληροφοριών, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της επιτόπιας έρευνας σε δύο διαφορετικές περιοχές, οι οποίες μοιράζονται πλήθος κοινών χαρακτηριστικών, ενώ την ίδια στιγμή
διαφοροποιούνται σημαντικά, συνθέτοντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των ορεινών
περιοχών του ελλαδικού αγροτικού χώρου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο περιοχές, οι
οποίες παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά (έτσι μπορούν να είναι και συγκρίσιμες
μεταξύ τους) όσον αφορά τη γεωμορφολογία τους, την ιστορική τους πορεία, το πλούσιο
απόθεμα φυσικού κεφαλαίου, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κληρονομιά και τη διοικητική
τους οργάνωση, ενώ πολύ μικρές είναι οι διαφορές που παρουσιάζονται αναφορικά με το
επίπεδο της οικονομικής τους ανάπτυξης, την προσβασιμότητα, τις υποδομές, τη δυναμική
του πληθυσμού τους κ.ά. Το πολύ διαφορετικό πλαίσιο κοινωνικο-οικονομικής τους
ανάπτυξης και οι διαφορετικές αναπτυξιακές τους εμπειρίες, παρέχουν τη δυνατότητα προσδιορισμού της σχέσης κοινωνικού κεφαλαίου και επιπέδου κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα διερεύνησης του βαθμού στον οποίο ο
χαρακτήρας και η φύση του κοινωνικού κεφαλαίου σε μία περιοχή είναι ιστορικά και τοπικά
προσδιορισμένη.

Συγκέντρωση δεδομένων
Για την επίτευξη των βασικών σκοπών της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε ένας
συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών συλλογής δεδομένων, σε συμπληρωματική
βάση, προκειμένου να συλλεγούν πληροφορίες από όσο το δυνατό περισσότερες πηγές
πληροφόρησης. Για τη μέτρηση του διαθεσίμου αποθέματος του κοινωνικού κεφαλαίου στις
δύο (2) υπό μελέτη περιοχές και τη διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί αυτό στο επίπεδο
κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης αυτών, κρίθηκε αναγκαία η χρήση ενός ειδικά διαμορφωμένου και τοπικά προσδιορισμένου ερωτηματολογίου. Θεωρήθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο όσο το δυνατό περισσότερες από τις διαστάσεις του κοινωνικού
κεφαλαίου, έτσι όπως αυτές προκύπτουν μέσα από μία εκτενή ανασκόπηση της διεθνούς
βιβλιογραφίας (βλπ. προηγούμενα).
Ένα προκαταρτικό ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε αρχικά, η πληρότητα και η σαφήνεια
των ερωτήσεων του οποίου ελέγχθηκε πιλοτικά κατά την πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, όπου συμμετείχαν τόσο σπουδαστές όσο και μέλη
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του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού. Παράλληλα, στην πιλοτική έρευνα συμμετείχαν
και κάτοικοι που διαμένουν στις δύο υπό μελέτη περιοχές.
Η συγκέντρωση των τελικών στοιχείων έγινε ύστερα από επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πήλιο και στο Ζαγόρι, με τη συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2007. Η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε ήταν η μέθοδος της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Πηλίου το δείγμα της έρευνας ελήφθη από δημοτικά
διαμερίσματα των Δήμων Πορταριάς, Ζαγοράς, Μουρεσίου, Μηλέων και Αργαλαστής και
από την Κοινότητα Μακρυνίτσας, ενώ στην περιοχή του Ζαγορίου από τα δημοτικά
διαμερίσματα των δήμων Ανατολικού και Κεντρικού Ζαγορίου, του Δήμου Τύμφης και την
Κοινότητα Πάπιγκου. Επελέγησαν ορισμένα αντιπροσωπευτικά δημοτικά διαμερίσματα με
κριτήρια στρωματοποίησης τη γεωμορφολογία και τη διασπορά τους στο χώρο, αλλά και με
βάση το βαθμό ορεινότητας και τη μορφή αγροτικής ζωής της κάθε περιοχής. Το τελικό
δείγμα συντίθεται από 318 άτομα, ηλικίας από 15 ετών και άνω εκ των οποίων τα 194 εξ
αυτών ήσαν κάτοικοι της περιοχής του Πηλίου και τα 124 κάτοικοι της περιοχής του
Ζαγορίου.
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην τελική φάση της έρευνας, έτσι όπως αυτό
προέκυψε μετά την πιλοτική έρευνα, περιείχε 102 ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες
κατανέμονταν σε εννέα διαφορετικές κατηγορίες ερωτήσεων και παρείχαν πληροφορίες
αναφορικά με τα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην
έρευνα, σε κάθε μία από τις περιοχές μελέτης, καθώς επίσης στοιχεία για τη συμμετοχή τους
σε διαφόρους τύπους κοινωνικών οργανώσεων και ατύπων δικτύων, καθώς επίσης και για τα
οφέλη που αποκομίζουν από αυτή τους τη συμμετοχή, αλλά και στοιχεία για τη δική τους
συνεισφορά στα συγκεκριμένα δίκτυα. Επιπλέον, υπήρξε η δυνατότητα συλλογής πληροφοριών, αναφορικά με τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και φορέων, την αίσθηση
εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς και στους ανθρώπους, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε η
διαχρονική μεταβολή του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών. Σημαντικά στοιχεία
αντλήθηκαν, επίσης, αναφορικά με τη συλλογική δράση των πολιτών και τη μεταξύ τους
συνεργασία, καθώς και για την πρόσβασή τους στις πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης.
Παράλληλα, προέκυψαν πληροφορίες αναφορικά με τη φύση και το εύρος των διαφορών και
των μηχανισμών, οι οποίοι απειλούν την κοινωνική συνοχή και αποκλείουν ορισμένες ομάδες
του πληθυσμού, εμποδίζοντας την πρόσβασή τους σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες.
Συγχρόνως, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία σχετικά με την ενδυνάμωση των ατόμων και την
πολιτική τους δράση, όπως και για τη δυναμική της κοινωνικής καινοτομίας στις δύο υπό
μελέτη περιοχές.
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Έλεγχος αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου και αποτελέσματα της
παραγοντικής ανάλυσης
Η εγκυρότητα του περιεχομένου και της εννοιολογικής κατασκευής (construct validity)
εξετάστηκε με τη μέθοδο της Διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης των απαντήσεων
(ανάλυση κυρίων συνιστωσών, Principal component analysis). Για την πραγματοποίηση της
διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο για τις
κοινωνικές επιστήμες SPSS 13, ώστε να γίνει ταυτοποίηση των παραγόντων του
ερωτηματολογίου του κοινωνικού κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα,
αλλά και για να συγκριθεί η δομή του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου με το αντίστοιχο
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των Onyx και Bullen (2000). Το
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην τελική φάση της έρευνας, έτσι όπως αυτό
προέκυψε από την πιλοτική έρευνα, περιείχε 102 ερωτήσεις κλειστού τύπου3. 1
Στηριζόμενοι στη μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε από τους Onyx και Bullen (2000)
χρησιμοποιήθηκαν τελικά 36 μεταβλητές, εκ του αρχικού συνόλου των 102 μεταβλητών.
Σύμφωνα με τους Sapnas and Zeller (2002), ένα δείγμα μεγέθους από 50 έως 100
παρατηρήσεις είναι επαρκές για την αξιολόγηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες (Kritsotakis et al, 2008). Στην
παρούσα μελέτη το μέγεθος του δείγματος ήταν 318 και έτσι η αναλογία ερωτηματολογίων
προς τον αριθμό των ερωτήσεων ήταν μεγαλύτερη από 9:1, απόλυτα ικανοποιητική σύμφωνα
με τους MacCallum, Widaman, Zhang, & Hong (1999). Η διερευνητική παραγοντική
ανάλυση έδωσε τη δυνατότητα προσδιορισμού ενός συνόλου ειδικών παραγόντων, οι οποίοι
προσδιορίζουν τις ξεχωριστές συνιστώσες του κοινωνικού κεφαλαίου. Επιπλέον, ελέγχθηκε ο
δείκτης ή αλλιώς το μέτρο επάρκειας του δείγματος των Kaiser Meyer Olkin (K-M-O), ο
οποίος βρέθηκε να είναι ίσος με 0,69 και έτσι αποδεικνύεται πως η παραγοντική ανάλυση
είναι αποδεκτή ως τεχνική ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας. Την καταλληλότητα της
παραγοντικής ανάλυσης έδειξε και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test of
Sphericity): (τιμή της ελεγχοσυνάρτησης Chi-Square= 2750.883, βαθμοί ελευθερίας df=630,
p=0,000). Τέλος, από τις τιμές της κοινής παραγοντικής διακύμανσης (communality) για κάθε
ερώτηση, διαπιστώνει κανείς ότι οι περισσότερες έχουν τιμή μεγαλύτερη από 0,50, γεγονός
που υποδηλώνει ικανοποιητική ποιότητα ανασύστασης των μετρήσεων από το υπόδειγμαμοντέλο των 13 παραγόντων (συνιστωσών) και οι οποίοι είχαν τιμές eigenvalues>1.0. H περιστροφή των αξόνων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Varimax (with Kaiser Normalization).
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Όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στη διερευνητική παραγοντική ανάλυση ήταν διατάξιμες
(ordinal) μεταβλητές, οι οποίες έπαιρναν τιμές από το 1 έως το 5 [κλίμακα Likert (Likert scale)] πέντε
διαβαθμίσεων, όπου οι μεγαλύτερες τιμές αντιστοιχούσαν σε πιο θετική απάντηση. Για παράδειγμα, στην
ερώτηση «πόσο σημαντική θα χαρακτηρίζατε την ύπαρξη διαφορών μεταξύ των κατοίκων που
διαμένουν στην περιοχής σας;» οι δυνατές απαντήσεις ήταν οι εξής πέντε: «πάρα πολύ σημαντική»,
«πολύ σημαντική», «μέτρια σημαντική», «λίγο σημαντική» και «καθόλου σημαντική». Έτσι, η πιο θετική
απάντηση «καθόλου σημαντική», λάμβανε την τιμή 5 και αντίστοιχα η πιο αρνητική απάντηση «πάρα
πολύ σημαντική» λάμβανε την τιμή 1.
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης ερωτηματολογίου κοινωνικού κεφαλαίου
Ποσοστό της διακύμανσης κάθε μεταβλητής
που εξηγείται από κάθε παράγοντα

Μεταβλητές
Βαθμός ικανοποίησης από τη διαμονή στη συγκεκριμένη
περιοχή
Αίσθημα του «ανήκειν» στον τόπο διαμονής
Αίσθημα του «ανήκειν» στο τόπο εργασίας
Αίσθημα του «ανήκειν» στο μέρος που αναπτύσσω τις
περισσότερες δραστηριότητες
Βαθμός διαφοροποίησης των κατοίκων της κοινότητας
Βαθμός ένταξης των ξένων (νεοεισερχόμενων) στην
τοπική κοινωνία
Προβλήματα από την παρουσία των ξένων
(νεοεισερχόμενων) στην τοπική κοινωνία
Σχέσεις και βαθμός γνωριμίας με τους συγχωριανούς
Αίσθημα απομόνωσης από τους συγχωριανούς
Αίσθημα κατανόησης από τους συγχωριανούς
Χαρακτήρας τοπικής κοινωνίας με βάση το επίπεδο της
βίας
Αίσθημα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της νύχτας
Βαθμός επίδρασης των αποφάσεων που λαμβάνονται σε
τοπικό επίπεδο
Πιθανότητα συνεργασίας των συγχωριανών για την
αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης
Συμμετοχή σε μια εκδήλωση της τοπικής κοινωνίας κατά
τον τελευταίο χρόνο
Συνάντηση με αρμοδίους για την οργάνωση παροχής μιας
νέας υπηρεσίας στην περιοχή
Γνωστοποίηση ενός προβλήματος στα τοπικά ΜΜΕ με
σκοπό την άμεση επίλυση αυτού
Γνωστοποίηση ενός προβλήματος στις τοπικές
αστυνομικές αρχές με σκοπό την άμεση επίλυση αυτού
Αίσθηση εμπιστοσύνης απέναντι στους ανθρώπους
Επίπεδο αλληλοβοήθειας μεταξύ των κατοίκων της
τοπικής κοινωνίας
Αίσθημα συμπαράστασης μεταξύ των κατοίκων της
τοπικής κοινωνίας
Βαθμός αλληλοϋποστήριξης σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης
Βοήθεια από τους φίλους σε περίπτωση ανάγκης
Βοήθεια από τους συναδέλφους σε περίπτωση ανάγκης
Βοήθεια από τους γείτονες σε περίπτωση ανάγκης
Συχνότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συγγενείς
(εβδομαδιαίως)
Συχνότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους φίλους
(εβδομαδιαίως)
Συχνότητα κατά πρόσωπο συνομιλίας με τους γείτονες
(εβδομαδιαίως)
Συχνότητα συνάντησης με τους συγγενείς (εβδομαδιαίως)
Συχνότητα συνάντησης με τους φίλους (εβδομαδιαίως)
Σημαντικότητα φιλικών σχέσεων
Μέλος του τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού ή άλλης
σημαντικής τοπικής οργάνωσης
Μεταβολή της δυνατότητας πρόσβασης στην
πληροφόρηση
Αίσθηση ατομικής ευτυχίας
Ικανότητα συμμετοχής στην προσπάθεια για βελτίωση
της ποιότητας της ζωής
Προσπάθεια από κοινού διεκδίκησης μιας υπηρεσίας από
τις τοπικές αρχές
% Ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που εξηγεί κάθε
παράγοντας (factor)

F1

F2

F3

F4

50.3

-15.4

-21.4

23.0
27.7

60.8
74.6

-0.3
0.3

Communality
(Σύνολο)

F5

F6

30.3

-0.7

-14.6

60

14.2
-0.9

18.7
0.9

-40.7
-11.9

73
70

20.8

0.9

13.0

0.1

10.8

47.0

62

31.4

-34.2

-21.4

34.9

-25.3

-0.3

62

36.7

-0.6

-0.9

0.6

-14.3

-27.7

57

28.7

14.0

-11.2

20.3

39.1

-0.5

53

0.9
6.3
39.8

-13.0
-10.4
-18.7

41.0
-0.2
0.5

23.6
23.8
0.4

-35.6
-16.0
11.0

16.4
-17.6
-21.0

72
66
59

52.9

-0.2

-0.4

0.8

-16.0

-18.0

54

43.8

22.5

26.6

19.5

-0.2

25.2

68

27.1

-37.4

45.2

0.8

30.6

0.1

68

44.5

-0.0

27.9

0.4

-36.8

0.6

60

25.6

-0.7

43.7

11.9

32.2

27.4

63

15.0

-1.1

36.8

12.2

17.5

-48.7

54

11.6

-15.7

43.7

-0.6

36.9

-21.3

59

-.9.0

0.1

49.6

-17.3

0.1

-33.0

69

47.5

14.4

0.4

-10.6

32.4

16.7

55

49.9

-0.9

-29.8

-0.6

14.1

29.3

68

67.0

-0.4

-22.1

0.1

-0.2

10.3

69

59.5

0.3

-24.6

-.0.5

-0.8

0.5

63

38.1
-16.5
50.8

26.0
-77.6
-14.4

12.1
0.0
0.7

-12.0
-0.9
-30.9

-0.1
0.0
-0.8

19.1
12.0
0.6

65
77
56

-21.9

0.1

0.8

59.8

27.2

24.2

71

-26.7

28.6

35.6

26.2

-34.2

16.5

69

-40.1

0.8

-0.3

31.6

-0.0

10.7

62

-27.3
-24.4
21.3

13.5
33.3
0.4

-26.4
19.1
-15.4

57.3
20.7
-27.0

21.3
-29.8
10.6

0.9
-0.7
-0.2

72
74
66

23.5

46.3

0.7

-23.7

-0.9

25.7

63

22.9

0.9

37.4

-10.1

-28.8

0.2

73

41.6

0.3

-0.6

28.1

0.6

-16.1

62

53.4

-10.9

12.8

14.8

-15.5

0.6

53

18.0

-0.1

17.0

-10.2

26.7

18.6

74

13.8

7.2

5.8

5.0

4.6

4.4
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Πίνακας 2. Ταυτοποίηση παραγόντων κοινωνικού κεφαλαίου
Παράγοντες
1ος Παράγοντας: Αίσθηση ατομικής ευτυχίας & αισθήματα αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης και ασφάλειας
Βαθμός ικανοποίησης από τη διαμονή στη συγκεκριμένη περιοχή (50.3)
Βαθμός ένταξης των ξένων (νεοεισερχόμενων) στην τοπική κοινωνία (36.7)
Αίσθημα απομόνωσης από τους συγχωριανούς (63.4)
Αίσθημα κατανόησης από τους συγχωριανούς (39.8)
Χαρακτήρας τοπικής κοινωνίας με βάση το επίπεδο της βίας (52.9)
Αίσθημα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της νύχτας (43.8)
Πιθανότητα συνεργασίας των συγχωριανών για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάσταση (44.5)
Αίσθηση εμπιστοσύνης απέναντι στους ανθρώπους (47.5)
Επίπεδο αλληλοβοήθειας μεταξύ των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας (49.9)
Αίσθημα συμπαράστασης μεταξύ των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας (67.0)
Βαθμός αλληλοϋποστήριξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (59.5)
Βοήθεια από τους φίλους σε περίπτωση ανάγκης (38.1)
Βοήθεια από τους γείτονες σε περίπτωση ανάγκης (50.8)
Συχνότητα κατά πρόσωπο συνομιλίας με τους γείτονες (εβδομαδιαίως) (40.1)
Αίσθηση ατομικής ευτυχίας-ικανοποίησης από τη ζωή (41.6)
Ικανότητα συμμετοχής στην προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας της ζωής (53.4)
2ος Παράγοντας: Αίσθημα του «ανήκειν» και σχέσεις φιλίας (7.2)
Αίσθημα του «ανήκειν» στον τόπο διαμονής (60.8)
Αίσθημα του «ανήκειν» στο τόπο εργασίας (74.6)
Βοήθεια από άλλους συναδέλφους σε περίπτωση ανάγκης (– 77.6)
Συχνότητα συνάντησης με άλλης φίλους (εβδομαδιαίως) (33.3)
Μέλος του τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού ή άλλης σημαντικής τοπικής οργάνωσης (46.3)
3ος Παράγοντας: Συμμετοχή στην τοπική κοινότητα και σχέσεις με τους γείτονες (5.8)
Σχέσεις και βαθμός γνωριμίας με τους συγχωριανούς (41.0)
Βαθμός επίδρασης των αποφάσεων που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο (45.2)
Συμμετοχή σε μια εκδήλωση της τοπικής κοινωνίας κατά τον τελευταίο χρόνο (43.7)
Συνάντηση με αρμοδίους για την οργάνωση παροχής μιας νέας υπηρεσίας στην περιοχή (36.8)
Γνωστοποίηση ενός προβλήματος στα τοπικά ΜΜΕ με σκοπό την άμεση επίλυση αυτού (43.7)
Γνωστοποίηση ενός προβλήματος στις τοπικές αστυνομικές αρχές με σκοπό την άμεση επίλυση αυτού (49.6)
Συχνότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους φίλους (εβδομαδιαίως) (35.6)
Μεταβολή της δυνατότητας πρόσβασης στην πληροφόρηση (37.4)
4ος Παράγοντας: Ομοιογένεια τοπικής κοινότητας και οικογενειακοί δεσμοί (5.0)
Βαθμός διαφοροποίησης των κατοίκων της κοινότητας (34.9)
Συχνότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συγγενείς (εβδομαδιαίως) (59.8)
Συχνότητα συνάντησης με τους συγγενείς (εβδομαδιαίως) (57.3)
5ος Παράγοντας: Ανοχή στη διαφορετικότητα (4.6)
Προβλήματα από την παρουσία των ξένων (νεοεισερχόμενων) στην τοπική κοινωνία (39.1)

Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες έδωσε 13 παράγοντες που ερμηνεύουν το 100% της
συνολικής διακύμανσης, ενώ σχολιάζονται οι πρώτοι 5 παράγοντες που ερμηνεύουν το
36,37% της συνολικής διακύμανσης σε σχέση με το 49,30% των παραγόντων που προέκυψαν
στην έρευνα των Onyx και Bullen (2000). Οι λοιποί παράγοντες δεν σχολιάζονται, επειδή το
ποσοστό της διακύμανσης ενός εκάστου είναι πολύ μικρό, σε σχέση με τη συνολικά ερμηνευόμενη διακύμανση. Η τιμή του συντελεστή εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s alpha για
την ομάδα των 36 ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση είναι της τάξης
του 0,64 και θεωρήθηκε ικανοποιητικός. Κατά κανόνα, ικανοποιητικοί θεωρούνται δείκτες
της τάξης του 0,60 (Σιάρδος, 1999) ή του 0,70 και πάνω (Nunnaly, 1978).
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βασικότερα στατιστικά μεγέθη της παραγοντικής ανά332
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λυσης, καθώς επίσης τα παραγοντικά φορτία (factor loadings) που φέρει κάθε παράγοντας
στην εξήγηση κάθε μεταβλητής, αλλά και το ποσοστό της διακύμανσης κάθε μεταβλητής που
εξηγείται από κάθε έναν από τους παράγοντες χωριστά. Η μελέτη καθενός παράγοντα
χωριστά γίνεται αρχικά με την εξακρίβωση της «ταυτότητάς τους», προσδιορίζοντας, δηλαδή, την κατηγορία των παραγόντων κοινωνικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί. Η αναγνώριση
και ο προσδιορισμός της ταυτότητας των κυρίων παραγόντων στηρίχθηκε στις μεταβλητές με
τα υψηλότερα φορτία (Πίνακας 2). Στη συνέχεια αναλύονται οι ενδοσυσχετίσεις των
μεταβλητών.
Ο πρώτος παράγοντας ταυτοποιείται ως «Αίσθηση ατομικής ευτυχίας και αισθήματα
αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης και ασφάλειας». Εξηγεί το 13,8% της συνολικής διακύμανσης
του συνόλου των μεταβλητών που εισήχθησαν στην ανάλυση και είναι ο σημαντικότερος από
όλους. Οι μεταβλητές που εμφανίζουν τα υψηλότερα φορτία στον παράγοντα αυτόν είναι οι
εξής: «αίσθημα συμπαράστασης μεταξύ των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας» (67.0) και
«αίσθημα απομόνωσης από τους συγχωριανούς» (63.4).
Ο δεύτερος σε σπουδαιότητα παράγοντας εξηγεί το 7.2% της συνολικής διακύμανσης και
ταυτοποιείται ως “Αίσθημα του «ανήκειν, συναδελφικές σχέσεις και σχέσεις φιλίας”. Ο
συγκεκριμένος παράγοντας εκφράζεται από τις μεταβλητές: «Αίσθημα του «ανήκειν» στον
τόπο διαμονής» (60.8), «αίσθημα του «ανήκειν» στο τόπο εργασίας»(74.6), «βοήθεια από
τους συναδέλφους σε περίπτωση ανάγκης» (– 77.6).
Ο τρίτος παράγοντας εξηγεί το 5.8% της συνολικής διασποράς και δομείται κυρίως από
μεταβλητές όπως: «γνωστοποίηση ενός προβλήματος στις τοπικές αστυνομικές αρχές, με
σκοπό την άμεση επίλυση αυτού» (49.6), «βαθμός επίδρασης των αποφάσεων που
λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο» (45.2) κ.ά. Βάση των μεταβλητών αυτών ο συγκεκριμένος
παράγοντας ταυτοποιείται ως «Συμμετοχή στην τοπική κοινότητα, (κοινωνική)ενδυνάμωση
και σχέσεις με τους γείτονες».
Ο τέταρτος παράγοντας εξηγεί το 5% της συνολικής διασποράς και συντίθεται κυρίως
από τις εξής ερωτήσεις: «βαθμός διαφοροποίησης των κατοίκων της κοινότητας» (34.9),
«συχνότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συγγενείς (εβδομαδιαίως)» (59.8), «συχνότητα συνάντησης με τους συγγενείς (εβδομαδιαίως)» (57.3). Ο παράγοντας αυτός ταυτοποιείται ως «Ομοιογένεια τοπικής κοινότητας και οικογενειακοί δεσμοί».
Ο πέμπτος παράγοντας εξηγεί το 4.6% της συνολικής διακύμανσης και ταυτοποιείται ως
«Ανοχή στη διαφορετικότητα» μιας και η μεταβλητή που εκφράζει το υψηλότερο φορτίο
στον παράγοντα αυτό είναι «προβλήματα από την παρουσία των ξένων (νεοεισερχόμενων
στην τοπική κοινωνία» (39.1)

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί μία σημαντική παράμετρο για την επίτευξη υψηλών
επιπέδων τοπικής ανάπτυξης λόγω της επίδρασης που ασκεί η διαθεσιμότητά του ή μη στην
εφαρμογή και στα αποτελέσματα των πολιτικών τοπικών ανάπτυξης. Τα υψηλά επίπεδα
κοινωνικού κεφαλαίου συνηγορούν υπέρ μιας πιο ποιοτικής τοπικής διακυβέρνησης και μιας
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ενεργού τοπικής κοινότητας, οδηγώντας έτσι σε μία ισόρροπη κοινωνικο-οικονομική τοπική
ανάπτυξη.
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η εγκυρότητα του περιεχομένου και της
εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε
για τη μέτρηση του αποθέματος του κοινωνικού κεφαλαίου, σε δύο ορεινές αγροτικές
περιοχές του ελλαδικού χώρου: στην περιοχή του Πηλίου (Θεσσαλία) και στην περιοχή του
Ζαγορίου (Ήπειρος).
Η μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου τόσα σε μίκρο-επίπεδο (ατομικό) ή σε μέσο
επίπεδο (νοικοκυριά και επίπεδο τοπικής κοινότητας), αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά
παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση αυτής της τόσο σύνθετης και πολυδιάστατης έννοιας. Όσον αφορά τη μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου στην Ελλάδα και ειδικά
στην ελληνική επαρχία, αυτή αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός πως τα πρωτογενή δεδομένα σχετικά με τους δείκτες κοινωνικού κεφαλαίου, τους
αιτιολογικούς παράγοντες του κοινωνικού κεφαλαίου και τους δείκτες αποτελέσματος που
προκύπτουν από την ύπαρξη ή όχι του κοινωνικού κεφαλαίου (αίσθηση αξιοκρατίας και
σεβασμού από το κράτος, αίσθηση ασφάλειας, βελτίωση της ποιότητας υγείας κλπ), είναι
ελάχιστα.
Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε πρόσβαση και
να διερευνήσουμε δύο διαφορετικές ορεινές περιοχές του ελλαδικού χώρου, μέσω της χρήσης
μιας μεγάλης ομάδας δεικτών του κοινωνικού κεφαλαίου. Πρόκειται για μία διαδικασία η
οποία συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της ενυπάρχουσας σχέσης ανάμεσα στο βαθμό
κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης των υπό μελέτη περιοχών και στο διαθέσιμο απόθεμα του
κοινωνικού τους κεφαλαίου.
Η καταλληλότητα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα
ελέγχθηκε με τη μέθοδο της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας τα
στοιχεία των Onyx και Bullen (2000), με βάση την έρευνα που πραγματοποίησαν σε πέντε
διαφορετικές κοινότητες της Αυστραλίας.
Αξίζει να επισημανθεί πως το δείγμα της παρούσας μελέτης είναι σε μεγάλο βαθμό
συγκρίσιμο, όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του, όπως το φύλο και η ηλικία, με
το αντίστοιχο δείγμα της έρευνας των Onyx και Bullen (2000). Σημαντική, όμως, διαφοροποίηση παρουσιάζεται στο μορφωτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των αποφοίτων
πανεπιστημίου στο δείγμα των Onyx και Bullen είναι πολύ μεγαλύτερο (27%) σε σχέση με το
αντίστοιχο ποσοστό του 2,5% του δείγματος της παρούσας μελέτης. Μία ακόμη βασική
διαφορά, σε σχέση με το δείγμα που χρησιμοποίησαν οι Onyx και Bullen (2000), είναι πως το
δείγμα της παρούσας μελέτης περιελάμβανε μόνο κατοίκους ορεινών αγροτικών περιοχών
του ελλαδικού χώρου, ενώ δεν εκπροσωπούνται οι κάτοικοι αστικών και προαστιακών
περιοχών.
Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση έδωσε πέντε (5) παράγοντες: α) αίσθηση ατομικής
ευτυχίας και αισθήματα αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης & ασφάλειας, β) αίσθημα του «ανήκειν»
& σχέσεις φιλίας, γ) συμμετοχή στην τοπική κοινότητα & σχέσεις με τους γείτονες, δ)
ομοιογένεια τοπικής κοινότητας & οικογενειακοί δεσμοί και ε) ανοχή στη διαφορετικότητα.
334
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Οι παράγοντες που προέκυψαν παρουσιάζουν υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις
μεταβλητές που τους συνθέτουν και εναρμονίζονται απόλυτα με το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Ωστόσο, παρατηρούνται δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα της μελέτης αναφοράς των Onyx και Bullen. Αρχικά, η παραγοντική ανάλυση του
δείγματος των Onyx και Bullen έδωσε οκτώ (8) βασικούς παράγοντες, οι οποίοι ερμηνεύουν
το 49,30% της συνολικής διακύμανσης των μεταβλητών, σε σχέση με τους πέντε βασικούς
παράγοντες που προέκυψαν, με βάση την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας εργασίας,
και οι οποίοι ερμηνεύουν το 36,37% της συνολικής διακύμανσης των μεταβλητών που
εισήχθησαν στην ανάλυση. Αναλυτικότερα, ο παράγοντας «αισθήματα εμπιστοσύνης και
ασφάλειας» και ο παράγοντας «αξία της ζωής», της έρευνας αναφοράς, ενσωματώθηκαν στον
παράγοντα «αίσθηση ατομικής ευτυχίας και αισθήματα αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης &
ασφάλειας» της παρούσας έρευνας. Επιπλέον, οι παράγοντες «συμμετοχή στην τοπική
κοινότητα» και «σχέσεις καλής γειτονίας» ενσωματώθηκαν στον παράγοντα «συμμετοχή
στην τοπική κοινότητα & σχέσεις με τους γείτονες». Παράλληλα, ο παράγοντας «οικογενειακές και φιλικές σχέσεις», της αρχικής μελέτης, διασπάστηκε και εμφανίζεται αντίστοιχα
στους παράγοντες «αίσθημα του «ανήκειν» & σχέσεις φιλίας» και «ομοιογένεια τοπικής
κοινότητας & οικογενειακοί δεσμοί». Απόλυτη ταύτιση υπάρχει αναφορικά με τον παράγοντα «ανοχή στο διαφορετικό», η σύνθεση και η μορφή του οποίου είναι η ίδια και στις δύο
μελέτες. Επιπλέον, οι παράγοντες «κοινωνική δράση-δραστηριοποίηση στα κοινά» και
«εργασιακές σχέσεις» της αρχικής μελέτης δεν προκύπτουν ως ξεχωριστοί παράγοντες στην
παρούσα μελέτη. Οι μεταβλητές εκείνες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύνθεσή
τους, ενσωματώνονται κυρίως στους παράγοντες «αίσθημα του «ανήκειν» & σχέσεις φιλίας»
και «συμμετοχή στην τοπική κοινότητα & σχέσεις με τους γείτονες».
Βάσει των αποτελεσμάτων της παραγοντικής ανάλυσης, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει
απόλυτη ταύτιση, όσον αφορά τη σύνθεση των παραγόντων του κοινωνικού κεφαλαίου της
παρούσας εργασίας, με την ταυτοποίηση των παραγόντων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία από τους Onyx και Bullen (2000). Οι όποιες διαφοροποιήσεις
υποδηλώνουν ότι η σύνθεση και η μορφή του κοινωνικού κεφαλαίου διαφοροποιείται
σημαντικά από χώρα σε χώρα. Οι διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου και η σημαντικότητά τους ποικίλουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Θεωρείται, επομένως, αναγκαία η
προσαρμογή και ο έλεγχος αξιοπιστίας των μεθοδολογικών εργαλείων μέτρησης του
κοινωνικού κεφαλαίου, σύμφωνα, κάθε φορά, με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο
οποίο αυτά χρησιμοποιούνται.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται μία πιο συστηματική και λεπτομερής παρουσίαση των
διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου στις δύο υπό μελέτη περιοχές. Το περιεχόμενο και η
σημασία των διαφορετικών μορφών του κοινωνικού κεφαλαίου προσδιορίζονται από το
πλαίσιο/περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται. Το κοινωνικό κεφάλαιο δεν λειτουργεί στο
κενό. Επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει το ρόλο άλλων πόρων, με τους οποίους λειτουργεί
συμπληρωματικά. Είναι συνεπώς απαραίτητο να διερευνηθεί προσεκτικά η σημασία των
διαφόρων χαρακτηριστικών του κοινωνικού κεφαλαίου στο πλαίσιο των συγκεκριμένων
ορεινών αγροτικών περιοχών, στις οποίες επικεντρώνεται η παρούσα μελέτη και να ελεγχθεί
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η δυνατότητα εξαγωγής γενικευμένων συμπερασμάτων για το σύνολο των ορεινών περιοχών
του ελλαδικού χώρου.
Όσον αφορά το επόμενο βήμα αυτής της μελέτης, επισημαίνεται ότι θα επικεντρωθεί
κυρίως στην ερμηνεία του βαθμού στον οποίο το υπάρχον απόθεμα του κοινωνικού
κεφαλαίου μιας περιοχής καθορίζει την κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη αυτής ή αντίθετα κατά
πόσο η κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη μιας περιοχής είναι αυτή που τελικά καθορίζει και τη
φυσιογνωμία του κοινωνικού της κεφαλαίου. Στην πραγματικότητα, η παρούσα μελέτη θα
συμβάλει στην ισχυροποίηση του επιχειρήματος, σύμφωνα με το οποίο το κοινωνικό
κεφαλαίο αποτελεί τη «σωτηρία λέμβο», η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει
τις αρνητικές επιδράσεις που συνεπάγεται σε μία κοινωνία η έλλειψη κοινωνικών και
οικονομικών πόρων και υποδομών.

Βιβλιογραφία
Παρασκευόπουλος, Χ. (2006). «Κοινωνικό κεφάλαιο και δημόσια πολιτική στην Ελλάδα»,
Επιστήμη και Κοινωνία, 16, σσ. 69-106.
Σιάρδος, Γ. (1999). Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης, Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Ζήτη.
Baum, F. (1999). «Social capital: is it good for your health? Issues for a public health
agenda», Journal of Epidemiology Community Health, 53, pp. 195-196.
Bowles, S. and Gintis, H. (2002). «Social Capital and Community Governance», Economic
Journal, 112 (483): pp. 419-436.
Coleman, J.S. (1988). «Social Capital in the Creation of Human Capital», American Journal
of Sociology, 94, pp. 95-120.
Defilippis, J. (2001) «The Myth of Social Capital in Community Development», Housing
Policy Debate, 11 (4), pp. 781-806.
Fafchamps, M., and Minten, B. (2002). «Returns to Social Network Capital among Traders»,
Oxford Economic Papers, 54(2), pp. 173-206.
Forrest, R., and Kearns, A. (2001). «Social Cohesion, Social Capital and the Neighborhood»,
Urban Studies, 38 (12), pp. 2125-2143.
Grootaert, C. (2001). «Does Social Capital Help the Poor? A Synthesis of Findings from the
Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina Faso, and Indonesia». Working Paper
10. World Bank, Social Development Department, Washington D.C.
Grootaert, C., and Van Bastelaer, T. (eds.) (2002a). The Role of Social Capital in
Development: An Empirical Assessment. New York: Cambridge University Press.
Grootaert, C. and Thierry van Bastelaer (eds.) (2002b). Understanding and Measuring Social
Capital: A Multi-disciplinary Tool for Practitioners. Washington, DC.: The World Bank.
Guiso, L., Sapienza, P., and Zingales, L. (2004). «The Role of Social Capital in Financial
Development», The American Economic Review, 94 (3), pp. 526-556.
Heliwell, John F. (1996). Economic Growth and Social Capital in Asia, NBER Working
Paper No.W5470.

336

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Θέματα μέτρησης των διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου

Ibáñez, A.M., Lindert, K. and Woolcock, M. (2002). Social Capital in Guatemala: A Mixed
Methods Analysis, Technical Background Paper No. 12, prepared for the Guatemala
Poverty Assessment.Washington, D.C.: The World Bank;
Knack, S. and Keefer, P. (1997). «Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross –
Country Investigation», Quarterly Journal of Economics, 114, pp. 83-116.
Koniordos, M. S. (2008). «Social capital contested». International Review of Sociology, 18
(2), pp. 317-337.
Kritsotakis, G., Koutis, A., Alegakis, A.K. and Philalithis, A.E. (2008). «Development of the
social capital questionnaire in Greece», Survey in Nursing & Health, 01/03/2008
(http://www3.interscience.wiley.com/journal/117871052/issue).
MacCallum, R.C., Widaman, K.F., Zhang, S.B. and Hong, S.H. (1999). «Sample size in factor
analysis», Psychological Methods, 4(1), pp. 84-99.
Narayan, D. and Cassidy, M. (2001). «A Dimensional Approach to Measuring Social Capital:
Development and Validation of Social Capital Inventory». Current Sociology, 49 (2), pp.
49-93.
Narayan, D., and Pritchett, L. (1999). «Cents and Sociability: Household Income and Social
Capital in Rural Tanzania», Economic Development and Cultural Change, 47(4), pp.
871-97.
Nunnaly, J. (1978). “Psychometric theory”, New York: McGraw-Hill.
Onyx, J., and Bullen, P. (2000). «Measuring social capital in five communities», The Journal
of Applied Behavioral Science, 36, pp. 23–42.
Portes, A. (1998). «Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology»,
Annual Review of Sociology, 24, pp. 1-24.
Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton,
NJ, Princeton University Press.
Sapnas, K.G. and R.A. Zeller (2002). «Minimizing sample size when using exploratory factor
analysis for measurement», Journal of Nursing Measurement, Vol.10, pp.135-154.
Subramanian S.V., Lochner K.A. and Kawachi, I. (2003). «Neighbourhood differences in
social capital: a compositional artifact or a contextual construct?», Health and Place, 9,
pp.33-44.
Temple, J. and Johnson P. (1998). «Social Capability and Economic Growth», Quarterly
Journal of Economics, 113(3), pp. 965-990.
Trigilia, C. (2001). «Social capital and local development», European journal of social theory,
4, pp. 427-442.
Voyer, J.P. and Franke, S. (2006). «Social Capital as a Public Policy Tool: Conclusions from
the PRI Project» Paper presented in Social Capital and Public Policy Seminar, University
of Toronto, Canada, March.
Woolcock, M. (1999). «Managing Risk, Shocks, and Opportunity in Developing Economies:
The Role of Social Capital», in Gustav Ranis (eds.) Dimensions of Development. New
Haven, CT: Yale Center for International and Area Studies, pp. 197-212.
World Bank. (2003). Guatemala Poverty Assessment. Washington D.C.: World Bank.
Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

337

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

339

Διερεύνηση κινήτρων εφαρμογής συστημάτων ποιότητας στις αγρoτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

Διερεύνηση των κινήτρων εφαρμογής συστημάτων
ποιότητας στις αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
Α. Κοντογεώργος1, Α. Σέμος2 και Ε. Μυγδάκος3
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα κίνητρα των αγροτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
(ΑΣΕ) για την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας (ΣΠ) HACCP και ISO 9001, και
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από έρευνα στο σύνολο των ΑΣΕ της χώρας. Στο εξεταζόμενο δείγμα διακρίνονται 3 ομάδες συνεταιρισμών, ανάλογα με το εάν γνωρίζουν, εφαρμόζουν ένα ΣΠ ή όχι. Με τη βοήθεια της επεξηγηματικής παραγοντικής ανάλυσης και με τη
χρήση της μεθοδολογίας της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες φαίνεται ότι τα κίνητρα για την
εφαρμογή του HACCP και του ISO ομαδοποιούνται σε 3 παράγοντες που αφορούν α) τη
βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των συνεταιρισμών όπως π.χ. βελτίωση διεργασιών και
μείωση του κόστους παραγωγής, β) τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης όπως π.χ.
αύξηση του μεριδίου αγοράς των συνεταιρισμών και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τέλος γ) την πίεση από την πλευρά της αγοράς για την απόκτηση των πιστοποιητικών ποιότητας. Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των κίνητρων εφαρμογής τόσο για την
περίπτωση του HACCP όσο και του ISO επιβεβαιώνεται και με τη χρήση επιβεβαιωτικής
παραγοντικής ανάλυσης. Όσον αφορά τους παράγοντες που θα οδηγούσαν τις ΑΣΕ της
ομάδας που δεν εφαρμόζουν ΣΠ να προχωρήσουν στην εφαρμογή, αποτελούνται από κίνητρα
που θα επέτρεπαν τη βελτίωση της λειτουργίας τους, τη βελτίωση της εταιρικής τους εικόνας
και τέλος από κίνητρα σχετικά με τη διατήρηση και την αύξηση του μεριδίου αγοράς.
Λέξεις κλειδιά: Αγροτικοί συνεταιρισμοί, Βιομηχανία τροφίμων, Συστήματα ποιότητας

Abstract
The present work examines the motives of agricultural cooperative enterprises to adopt
quality systems such as HACCP and ISO 9001, and it presents the results of a research
conducted throughout the Greek cooperatives. In the examined sample three groups of
cooperatives are distinguished, depending on whether they know, they apply a quality system
or not. Using the explanatory factor analysis and the methodology of principal components
analysis it appears that the motives for the adoption of HACCP and ISO are grouped in 3
factors that concern a) the improvement of functional efficiency of cooperatives as for
example improvement of functioning and reduction of production cost, b) the improvement of
operational efficiency such as increase of market share and improvement of competitive
advantage and finally g) the pressure of market to acquire quality certificate. The
aforementioned categorization of motives for the adoption of both HACCP and ISO is also
1
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confirmed by a confirmatory factor analysis. The factors that lead the group of the coops, that
do not apply a quality system, to adopt one, are composed of motives that would promote the
improvement of their operation, their corporate image and finally relevant to the preservation
and increase of market share
Keywords: Agricultural Cooperatives, Food Industry, Quality Assurance Systems

Εισαγωγή – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Πολλές μελέτες έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν τους λόγους που οδηγούν μια
επιχείρηση να υιοθετήσει ένα σύστημα διασφάλισης ή και διοίκησης ποιότητας. Οι περισσότερες από αυτές έχουν διερευνήσει τα κίνητρα για την επιδίωξη της πιστοποίησης, τους
παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός πρότυπου
καθώς και τυχόν ωφέλειες από την εφαρμογή τους (π.χ. Carlsson & Carlsson, 1996, Tsiotras
& Gotzamani, 1996, Lipovatz et al., 1999, Singels et al., 2001, Naveh & Marcus, 2005,
Tzelepis et al., 2006, Martinez-Costa & Martinez-Lorente, 2007, Terziovski & Power, 2007).
Ωστόσο, δεν υπάρχουν μελέτες που να διερευνούν αποκλειστικά τα κίνητρα εφαρμογής
Συστημάτων Ποιότητας (ΣΠ) από τις αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΑΣΕ).
Όσον αφορά το ΣΠ ISO 9001 και τα κίνητρα που οδηγούν στην απόκτηση του
πιστοποιητικού του, oι Anderson et al. (1999), σε μια από τις πρώτες εργασίες για το ISO
9000:(1994), προσδιόρισαν τα πιο σημαντικά κίνητρα που οδηγούν μια επιχείρηση στην
απόκτηση του πιστοποιητικού αυτού. Μεταξύ των πιο σημαντικών κινήτρων είναι η ευκαιρία
απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η δυνατότητα εισόδου σε αγορές με εδραιωμένους ανταγωνιστές, η εξασφάλιση πωλήσεων και εξαγωγών, οι ευκαιρίες αύξησης των
πωλήσεων και οι ευκαιρίες εσωτερικής βελτίωσης. Επίσης, οι Buttle (1997), Gustafsson et al.
(2001) και οι Terziovski et al. (2003) αναφέρουν την απαίτηση των πελατών ως ένα από τα
σημαντικότερα κίνητρα για την πιστοποίηση κατά ISO 9001, ενώ οι Poksinska et al. (2002)
και ο Williams (2004) την περιλαμβάνουν στον κατάλογο των σημαντικότερων λόγων για την
πιστοποίηση. Επιπλέον, οι Martinez – Costa & Martinez-Lorente (2007) θεωρούν ότι δεν
είναι οικονομικά συμφέρον για τις επιχειρήσεις να αναλάβουν τη διαδικασία πιστοποίησης,
εάν δεν έχουν πελάτες που να τους το επιβάλλουν. Ωστόσο, θεωρείται ότι οι εταιρίες που
ωθούνται στην πιστοποίηση από τους πελάτες τους αποκομίζουν μικρότερα οφέλη από την
όλη διαδικασία (Leung et al., 1999). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
στους τομείς των υπηρεσιών και της βιομηχανίας (Lee, 1998).
Ο Juran, (1995) θεωρεί δεδομένο ότι ο σημαντικότερος λόγος για την πιστοποίηση με ένα
ΣΠ είναι η διατήρηση ή η επέκταση των αγορών. Τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα, όπως η
αύξηση του μεριδίου αγοράς και η πρόσβαση σε νέες αγορές είναι από τους πιο σημαντικούς
παράγοντες που ενθαρρύνουν την απόκτηση του πιστοποιητικού (Buttle, 1997). Η δυνατότητα διατήρησης του μεριδίου αγοράς ταξινομείται τέταρτη μεταξύ των δέκα κορυφαίων
προσδοκώμενων ωφελειών από την πιστοποίηση κατά ISO ενώ η δυνατότητα να αυξηθεί
ταξινομείται έκτη (Skrabec et al., 1997).
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Ο Buttle (1997) υποστήριξε ότι η “βελτίωση της αποδοτικότητας”, η “βελτίωση της
γνώσης των διαδικαστικών προβλημάτων” και ο “καλύτερος έλεγχος από τη διοίκηση” ήταν
τα τρία σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του ISO 9001 από τις επιχειρήσεις που
μελέτησε, και ακολουθούσαν η “χρήση του πρότυπου ως εργαλείο προώθησης (marketing)”
και η “αύξηση της ικανοποίησης των πελατών”. Παρόμοια, οι Escanciano et al. (2001) αναφέρουν την “καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών / ευθυνών” και τη “βελτιωμένη εικόνα
της επιχείρησης στην αγορά” ως τα σημαντικότερα οφέλη. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα
που πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ (Lee, 1998), τα οφέλη που αποκόμισαν εισηγμένες
εταιρίες περιελάμβαναν “επίτευξη ομαδικού πνεύματος, λιγότερες συγκρούσεις προσωπικού,
μείωση απωλειών, αύξηση αποδοτικότητας, βελτίωση πωλήσεων μέσω προσέλκυσης νέων
πελατών και τέλος λιγότερα παράπονα πελατών”.
Όσον αφορά τις αρχές του HACCP (Hazard Analysis, Critical Control Points) θα πρέπει
να τονιστεί ότι ένα σύστημα ποιότητας που βασίζεται σε αυτές, είναι ένα σύνολο απαιτήσεων, διαδικασιών και ελέγχων για την διαχείριση της ασφάλειας και της ποιότητας των
τελικών προϊόντων – τροφίμων. Τα περισσότερα προγράμματα HACCP περιλαμβάνουν τα
προαπαιτούμενα προγράμματα για τους χώρους επεξεργασίας, τα μέτρα ελέγχου στα κρίσιμα
και μη κρίσιμα σημεία της γραμμής επεξεργασίας καθώς επίσης και των διοικητικών
πρακτικών, εστιάζοντας περισσότερο στην τήρηση των αρχείων και τις διορθωτικές ενέργειες
(Cormier et al., 2007). Γενικά, θεωρείται ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να επιτευχθεί η
ασφάλεια τροφίμων είναι η εστίαση στην πρόληψη των πιθανών κινδύνων και η βελτίωση
των διαδικασιών (Swanson & Anderson, 2000, Van der Spiegel et al., 2005).
Οι Khatri & Collins (2007) αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις του τομέα κρέατος στην
Αυστραλία παρουσίασαν μείωση στην απόρριψη και επανεπεξεργασία των εκτός προδιαγραφών προϊόντων, μείωση των παραπόνων και των καταγγελιών των πελατών, βελτιωμένη
υγιεινή των προϊόντων, βελτίωση στο ηθικό των εργαζόμενων και μια μικρή αύξηση στις
εξαγωγές. Τα παραπάνω οφέλη θεωρούνται τα πιο συνηθισμένα από την εφαρμογή του
HACCP στις επιχειρήσεις τροφίμων και αναφέρονται σε αρκετές μελέτες (π.χ. Henson et al.,
1999, Maldonado et al., 2005, Eves & Dervisi, 2005). Επίσης, οι Gillespie et al. (2000)
υπογράμμισαν ότι η μικροβιολογική ποιότητα των τροφίμων που παρήχθη σε μικρές επιχειρήσεις με HACCP ήταν καλύτερη από ότι ήταν σε επιχειρήσεις χωρίς HACCP.
Σε αρχικά στάδια, η εφαρμογή του συστήματος HACCP απαιτεί πρόσθετους πόρους για
την κατάρτιση του προσωπικού, επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισμό, πρόσθετη αγορά προμηθειών, καθώς επίσης και τεχνική υποστήριξη (Henson et al., 1999). Μακροπρόθεσμα, η απόδοση της επένδυσης προέρχεται από τη μείωση τυχόν επιμολυσμένων και συνεπώς επικίνδυνων τροφίμων, την αυξανόμενη αξιοπιστία και συνεπώς τις λιγότερες καταγγελίες και
παράπονα από τους καταναλωτές (Motarjemi & Kaferstein, 1999).
Η ανεπαρκής ενημέρωση και η έλλειψη κινήτρων έχουν αποτρέψει τις επιχειρήσεις
τροφίμων από τη σωστή εφαρμογή και λειτουργία του HACCP. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα
σημαντικότερα προβλήματα που προσδιορίστηκαν στη βιομηχανία του τομέα εστιάσεως
ήταν: η ελλιπής ενημέρωση, τα προβλήματα εκπαίδευσης, το υψηλό κόστος των εργασιών του
προσωπικού, η μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα, η ποικιλία στη ζήτηση και ο μεγάλος αριθμός
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εργαζομένων μερικής απασχόλησης (π.χ. Adams, 2000, Ward, 2001). Θεωρητικά, ένα καλά
εγκατεστημένο σύστημα HACCP έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συμμετοχή των
εργαζομένων στην κατανόηση και διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων παρέχοντας έτσι
κίνητρα για την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασία τους (Wilson et al., 1997).
Η ακριβής εκτίμηση των ωφελειών και των δαπανών πριν από την εφαρμογή του HACCP
είναι δύσκολη και πρέπει να βασιστεί στην πραγματική εμπειρία και τις πρακτικές που
ακολουθούνται κατά τη λειτουργία του HACCP. Έτσι, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που
αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σωστή εκτίμηση του κόστους και των ωφελειών από την
εφαρμογή ενός προγράμματος HACCP (Semos & Kontogeorgos, 2007). Συνεπώς, είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις η συνειδητοποίηση των κινήτρων τους πριν προχωρήσουν στην
εφαρμογή ενός ΣΠ, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετέπειτα αξιολόγηση της επένδυσης.
Τα οφέλη που οι επιχειρήσεις αποκομίζουν από τα ΣΠ, σχετίζονται με τα κίνητρα που τις
ώθησαν στην εφαρμογή τους (π.χ. Tsiotras & Gotzamani, 1996, Poksinska et al., 2002, Jones
et al., 1997, Singels et al., 2001). Θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις που αναζητούν την εφαρμογή
ΣΠ εξαιτίας της εστίασης στη συνολική βελτίωση επιτυγχάνουν και τα υψηλότερα γενικά
οφέλη. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν την εφαρμογή και πιστοποίηση με ένα ΣΠ
με εξωτερικά κίνητρα όπως η εταιρική εικόνα ή το μερίδιο αγοράς επιτυγχάνουν σημαντικά
οφέλη μόνο σε αυτούς τους τομείς (Poksinska et al., 2006, Dimara et al., 2004). Τέλος, παρά
τις ενδείξεις ότι η πιστοποίηση σύμφωνα με ένα ΣΠ μπορεί να οδηγήσει σε δαπάνες που δε
δημιουργούν προστιθέμενη αξία, εάν υιοθετείται απλώς και μόνο γα λόγους μάρκετινγκ, η
πιστοποίηση κατά ISO 9001 μπορεί να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν αποτελεί βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού μιας εταιρείας (Curkovic & Pagell, 1999).

Μεθοδολογία και Στόχοι
Στόχος της έρευνας αυτής είναι να προσδιοριστούν τα κίνητρα που έχουν οδηγήσει τις
ΑΣΕ στην εφαρμογή ΣΠ. Η κατανόηση των κινήτρων που οδηγούν στην εφαρμογή ενός ΣΠ
αποτελεί το πρώτο βήμα για την περαιτέρω διερεύνηση της επιτυχίας η μη της εφαρμογής
ΣΠ. Επίσης, με βάση τα αρχικά κίνητρα μπορούν να εντοπιστούν και να εξηγηθούν οι αδυναμίες που εμφανίζουν τα ΣΠ κατά το στάδιο της εφαρμογής. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι
εάν γίνει κατανοητός ο μηχανισμός που οδηγεί στην απόφαση εφαρμογής των ΣΠ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστούν οι επιμέρους τεχνικές και μέθοδοι που θα εφαρμοστούν και στις οποίες θα πρέπει να δοθεί το απαιτούμενο βάρος, ώστε τελικά η εφαρμογή των
ΣΠ να αποδώσει αυτά που σε θεωρητικό επίπεδο παρέχει. Για παράδειγμα, όταν κίνητρο για
την εφαρμογή των ΣΠ είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η εφαρμογή ΣΠ θα πρέπει να
συνοδεύεται από την εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης τόσο της ποιότητας όσο και των
παραγωγικών διαδικασιών, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο η εφαρμογή πέτυχε τον αρχικό
της στόχο.
Το σύνολο των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ (112 ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και 14
ακόμη αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις), αποτελούν τον εξεταζόμενο πληθυσμό της
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μελέτης. Ενώ διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας υπήρχαν μόνο για τα 122 μέλη της. Αυτές, οι
122 αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις αποτέλεσαν τον πληθυσμό, ενώ στην ερευνά που
διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολόγιου συμμετείχαν οι 88 ΑΣΕ (72,1%). Ανάλογα με τη
γνώση και εφαρμογή των ΣΠ, εντοπίστηκαν 3 ομάδες ΑΣΕ: η 1η Ομάδα που αποτελείται από
43 ΑΣΕ (48,9%) που εφαρμόζουν τουλάχιστο ένα ΣΠ, η 2η Ομάδα (29 ΑΣΕ - 33,0%) που,
ενώ γνωρίζουν, δεν εφαρμόζουν ένα ΣΠ και τέλος η 3η Ομάδα (16 ΑΣΕ - 18,1%) που δε
γνωρίζουν και συνεπώς δεν εφαρμόζουν ένα ΣΠ.
Η επεξηγηματική παραγοντική ανάλυση (Explanatory Factor Analysis) με τη μέθοδο των
κύριων συνιστωσών (principal components analysis) χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να
αναγνωριστούν ομάδες κινήτρων, αντιλήψεων και αιτίων, για τα οποία οι ΑΣΕ προχώρησαν
στην υιοθέτηση των συστημάτων διασφάλισης και διοίκησης ποιότητας. Η ανάλυση με τη
μέθοδο των κύριων συνιστωσών επιτρέπει την αναγνώριση και ταυτοποίηση ομάδων παραγόντων και, τελικά, μεταξύ άλλων εφαρμογών, συντελεί στην ερμηνεία πολυθεματικών μεταβλητών–ερωτήσεων που χρησιμοποιούν κλίμακα Likert, όπως αυτές του χρησιμοποιούμενου
ερωτηματολογίου.
Ένα θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι το μέγεθος του δείγματος, στο οποίο μπορεί
να εφαρμοστεί η μεθοδολογία των κύριων συνιστωσών. Ο Field, (2005) παρουσιάζοντας
εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση στο θέμα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος
του δείγματος δε διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή χρήση της μεθοδολογίας,
αρκεί να εξασφαλίζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Κατ’ αρχάς οι τιμές των παραγοντικών
φορτίων (Factor loadings) στις συνιστώσες πρέπει να είναι υψηλές (>0,6). Επίσης, όπως
αναφέρεται από τον Field (2005), οι MacCallum et al., (1999) υποστηρίζουν ότι όταν όλες οι
εταιρικότητες των υποερωτημάτων μιας πολυθεματικής ερώτησης – μεταβλητής είναι πάνω
από 0,6 τότε ακόμη και τα πολύ μικρά δείγματα μπορούν να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τέλος, για τον έλεγχο της επάρκειας της δειγματοληψίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο
δείκτης ΚΜΟ (Κaiser- Meyer-Olkin). Γενικά, ισχύει ότι τιμές του δείκτη ΚΜΟ πάνω από 0,5
θεωρούνται αποδεκτές, (Σιάρδος, 1999, Hutcheson & Sofroniou, 1999 στον Field, 2005).
Συνεπώς, η επάρκεια του δείγματος, που στη συγκεκριμένη μελέτη είναι μικρό, θα εξαρτηθεί
από τις εταιρικότητες, των παραγοντικών φορτίων στις συνιστώσες και από τις τιμές του
δείκτη ΚΜΟ.

Ανάλυση και αποτελέσματα
Στην πρώτη ομάδα ΑΣΕ που εφαρμόζουν τουλάχιστο ένα ΣΠ, η εφαρμογή του συστήματος ISO 9001 υπερέχει καθώς εφαρμόζεται από 38 ΑΣΕ σε κάποια δραστηριότητα τους και
ακολουθείται από την εφαρμογή των αρχών του HACCP σε 31 ΑΣΕ. Στον πίνακα 1 που
ακολουθεί φαίνεται η σχέση μεταξύ της εφαρμογής HACCP και ISO 9001.
Οι απαντήσεις των ΑΣΕ στην ερώτηση που αφορά τα κίνητρα εφαρμογής του ISO 9001
(10 υποερωτήματα με δείκτη αξιοπιστίας Cronbach-α 0,804) υποβλήθηκαν σε ανάλυση με τη
χρήση των κύριων συνιστωσών. Από την εξέταση του δείκτη ΚΜΟ (0,699) και του έλεγχου
σφαιρικότητας του Bartlett (σημαντικότητα 0,00) φαίνεται ότι τα δεδομένα είναι επαρκή και
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κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σε ανάλυση με τη μεθοδολογία των κύριων συνιστωσών.
Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται εξετάζοντας τόσο τον πίνακα με τις εταιρικότητες που είναι
μεγαλύτερες από 0,6 όσο και από τις τιμές των παραγοντικών φορτίων στις συνιστώσες που
είναι επίσης πάνω από 0,6.
Πίνακας 1. Η σχέση μεταξύ εφαρμογής ISO και HACCP
Δεν εφαρμόζεται ISO

Δεν εφαρμόζεται HACCP
45 (51,1%)

Εφαρμόζεται HACCP
5 (5,7 %)

Σύνολο
50 (56,8%)

Εφαρμόζεται ISO

12 (13,6%)

26 (29,5%)

38 (43,2%)

Σύνολο

57 (64,8%)

31 (35,2%)

88

Από την ανάλυση δημιουργούνται 3 συνιστώσες (components) με τις αρχικές χαρακτηριστικές ρίζες (eigenvalues) να ξεπερνούν τη μονάδα (κριτήριο Kaiser) που εξηγούν, αντίστοιχα το 39,56%, το 23,19% και το 14,95% της διακύμανσης. Από τον έλεγχο της ομαλής μεταβολής της κλίσης (scree plot) ενισχύεται η απόφαση να χρησιμοποιηθούν 3 συνιστώσες στην
ανάλυση. Για να διευκολυνθεί η ερμηνεία των συνιστωσών αυτών εφαρμόστηκε η τεχνική
της ορθογώνιας περιστροφής της μέγιστης διακύμανσης (varimax rotation) για την επίτευξη
της απλής δομής (πίνακας 2). Οι κύριες συνιστώσες που δημιουργούνται είναι οι εξής:
Πίνακας 2. Κύριες συνιστώσες των κινήτρων εφαρμογής ISO 9001
Μήτρα κύριων συνιστωσών μετά την ορθογώνια περιστροφή
Κίνητρα εφαρμογής ISO

Κύριες Συνιστώσες
1

Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών

0,956

Στρατηγική ανάπτυξης – ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

0,900

Διατήρηση του μεριδίου αγοράς

0,871

Επέκταση σε νέες αγορές

0,649

2

Προσπάθεια μείωσης κόστους παραγωγής

0,921

Βελτίωση ελέγχου λειτουργιών του συνεταιρισμού από τη διοίκηση

0,914

Βελτίωσης των διεργασιών

0,854

3

Απαίτηση πελατών

0,867

Επειδή το εφαρμόζουν οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

0,857

Ενίσχυση της εικόνας του συνεταιρισμού σας

0,612

Χαρακτηριστική ρίζα (eigenvalue)

3,956

2,319

(% )της Ερμηνευμένης Διακύμανσης (μετά την τεχνική περιστροφής)

29,5

27,6

1,495
20,1

Cronbach-α

0,877

0,906

0,715

Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
Rotation converged in 4 iterations
Σημ: εμφανίζονται μόνο οι τιμές παραγοντικών φορτίων (loadings) που είναι μεγαλύτερες από 0,4

1η συνιστώσα: Τα επιμέρους κίνητρα που απαρτίζουν την πρώτη συνιστώσα είναι η
προσπάθεια αύξησης της ικανοποίησης των πελατών, η διατήρηση του μεριδίου αγοράς, η
εφαρμογή του ISO στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης των ΑΣΕ και τέλος η
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επέκταση σε νέες αγορές. Τα παραπάνω κίνητρα αποτελούν δείκτες της επιχειρησιακής
απόδοσης (business performance).
2η συνιστώσα: Τα επιμέρους κίνητρα που απαρτίζουν τη δεύτερη συνιστώσα είναι η
προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής, η προσπάθεια έλεγχου των διαδικασιών και
λειτουργιών των ΑΣΕ και τέλος η προσπάθεια βελτίωσης των διεργασιών παραγωγής. Τα
παραπάνω κίνητρα αποτελούν δείκτες της λειτουργικής απόδοσης (operational performance)
των ΑΣΕ.
3η συνιστώσα: Τα επιμέρους κίνητρα που απαρτίζουν την τρίτη συνιστώσα είναι η πίεση από
την πλευρά των πελατών για την εφαρμογή του ISO 9001, η προσπάθεια να ανταγωνιστούν
επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ISO και λιγότερο η προσπάθεια να ενισχυθεί η εικόνα των ΑΣΕ
σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Τα παραπάνω κίνητρα αποτελούν δείκτες του εξωτερικού
περιβάλλοντος, όπου λειτουργούν οι ΑΣΕ και θα μπορούσαν να ονομαστούν “πίεση από την
αγορά”.
Η λειτουργική απόδοση σχετίζεται με την εσωτερική απόδοση των επιχειρήσεων και περιλαμβάνει θέματα όπως η παραγωγικότητα, η ποιότητα των προϊόντων, η αποτελεσματικότητα
των διεργασιών, η ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων κ.α. Επίσης, η επιχειρησιακή απόδοση των επιχειρήσεων σχετίζεται με τα οικονομικά αποτελέσματα και τα θέματα
μάρκετινγκ και περιλαμβάνει θέματα όπως το μερίδιο αγοράς, η δημιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος, η κερδοφορία και οι πωλήσεις. Οι δυο παραπάνω ενότητες απαρτίζουν την
οργανωσιακή απόδοση των επιχειρήσεων και αποτελούν σχετικά πρόσφατο θέμα στη θεωρία
της διοίκησης επιχειρήσεων με αυξημένο, ωστόσο, ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τη
διοίκηση επιχειρήσεων στην πράξη (Fenk et al., 2008).
Πίνακας 3. Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση για τα κίνητρα εφαρμογής ISO 9001
Παράγοντας ξ
Κίνητρα
επιχειρησιακής
απόδοσης
Κίνητρα
λειτουργικής
απόδοσης
Πίεση από
την αγορά

Δείκτες Χ
(ενδογενείς μεταβλητές)
Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
Στρατηγική ανάπτυξης – ανταγ. πλεονέκτημα
Διατήρηση του μεριδίου αγοράς
Επέκταση σε νέες αγορές
Προσπάθεια μείωσης κόστους παραγωγής
Βελτίωση τoυ ελέγχου των λειτουργιών
Βελτίωσης των διεργασιών
Εφαρμόζεται σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις
Ενίσχυση της εικόνας της ΑΣΕ
Απαίτηση πελατών

Τυποποιημένοι
Συντελεστές
Παλινδρόμησης Λχ
0,945
0,844
0,577
0,824
0,961
0,895
0,764
0,656
0,541
0,926

C.R.*

R2

**
8,322
4,165
7,866
**
8,266
6,157
**
2,919
3.153

0,91
0,68
0,71
0,33
0,92
0,80
0,58
0,43
0,29
0,86

* όταν o δείκτης CR>1,96 για ένα συντελεστή τότε η διαδρομή είναι στατιστικώς σημαντική σε επίπεδο 0,05 (Garson, 2008)
** Δεν υπολογίζεται

Για την επιβεβαίωση των ομάδων κινήτρων που εντοπίστηκαν με τη χρήση της επεξηγηματικής παραγοντικής ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (confirmatory factor analysis- CFA) με το στατιστικό λογισμικό AMOS 6.0. Ο έλεγχος
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της συνολικής προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα του δείγματος όσων εφαρμόζουν
ISO 9001 (πίνακας 3), δείχνει ότι το μοντέλο προσαρμόζεται στα δεδομένα της έρευνας
απορρίπτοντας το έλεγχο χ2 =40,196 με βαθμούς ελευθερίας df=32 και p=0,15. Επίσης,
οριακά αποδεκτός είναι ο δείκτης RMSEA = 0,079 (RMSEA<0,080) (Root Mean Square
Error of Approximation) ενώ υπολογίστηκε η τιμή του συγκριτικού δείκτη προσαρμογής
(CFI) =0,961 (CFI>0,90).
Συνεπώς, επιβεβαιώνονται οι 3 παράγοντες που δημιουργήθηκαν με τη χρήση της επεξηγηματικής παραγοντικής ανάλυσης. Έτσι τα κίνητρα που ωθούν τις ΑΣΕ να εφαρμόσουν ISO
9001 πηγάζουν είτε από την προσπάθεια να βελτιώσουν τη λειτουργική είτε την επιχειρησιακή τους απόδοση μαζί με την επίδραση του συνόλου της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται.
Οι απαντήσεις των ΑΣΕ που αφορούν τα κίνητρα εφαρμογής του HACCP, (10 υποερωτήματα με δείκτη αξιοπιστίας Cronbach-α 0,873) υποβλήθηκαν σε ανάλυση με τη χρήση
των κύριων συνιστωσών (πίνακας 4). Από την εξέταση του δείκτη ΚΜΟ (0,777) και του
έλεγχου σφαιρικότητας του Bartlett (σημαντικότητα 0,00) φαίνεται ότι τα δεδομένα είναι
επαρκή και κατάλληλα για την ανάλυση με τη μεθοδολογία των κύριων συνιστωσών. Το ίδιο
συμπέρασμα προκύπτει εξετάζοντας τόσο το πίνακα με τις εταιρικότητες που είναι
μεγαλύτερες από 0,6 όσο και από τις τιμές των παραγοντικών φορτίων στις συνιστώσες που
είναι επίσης πάνω από 0,6.
Πίνακας 4. Κύριες συνιστώσες των κινήτρων εφαρμογής HACCP
Μήτρα κύριων συνιστωσών μετά την ορθογώνια περιστροφή
Κίνητρα εφαρμογής HACCP

Κύριες Συνιστώσες
1

Διατήρηση του μεριδίου αγοράς

0,917

Επέκταση σε νέες αγορές

0,893

Ενίσχυση της εικόνας της ΑΣΕ

0,845

Βελτίωση των κερδών

0,714

2

3

0,467

Μείωση κόστους παραγωγής

0,859

Βελτίωση του ελέγχου των λειτουργιών

0,859

Βελτίωση των διεργασιών

0,857

Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών

0,520

Απαίτηση πελατών

0,879

Εφαρμόζεται σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

0,700

Χαρακτηριστική ρίζα (eigenvalue)

5,02

1,34

1,15

(% )της Ερμηνευμένης Διακύμανσης (μετά την τεχνική περιστροφής)

31,85

29,28

13,93

Cronbach-α

0,920

0,843

0,495

Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
Rotation converged in 5 iterations
Σημ: εμφανίζονται μόνο οι τιμές παραγοντικών φορτίων (loadings) που είναι μεγαλύτερες από 0,4

Από την ανάλυση δημιουργούνται 3 συνιστώσες με αρχικές χαρακτηριστικές ρίζες να
ξεπερνούν τη μονάδα που εξηγούν αντίστοιχα το 50,1% το 13,4% και το 11,5% της διακύμανσης. Για την επίτευξη της απλής δομής και για να διευκολυνθεί η ερμηνεία των 3 αυτών
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συνιστωσών εφαρμόστηκε η τεχνική της ορθογώνιας περιστροφής της μέγιστης διακύμανσης.
Οι 3 κύριες συνιστώσες που δημιουργήθηκαν είναι οι εξής:
1η συνιστώσα: Τα επιμέρους κίνητρα που απαρτίζουν την πρώτη συνιστώσα είναι η διατήρηση του μεριδίου αγοράς, η προσπάθεια επέκτασης σε νέες αγορές και η προσπάθεια αύξησης της ικανοποίησης των πελατών. Τα παραπάνω κίνητρα αποτελούν μέρος της “επιχειρησιακής απόδοσης”.
2η συνιστώσα: Τα επιμέρους κίνητρα που απαρτίζουν τη δεύτερη συνιστώσα είναι η
προσπάθεια βελτίωσης των διεργασιών παραγωγής, η προσπάθεια μείωσης του κόστους
παραγωγής, η προσπάθεια έλεγχου των λειτουργιών των ΑΣΕ από τη διοίκηση τους και τέλος
η προσπάθεια αύξησης της ικανοποίησης των πελατών των ΑΣΕ. Τα παραπάνω κίνητρα
αποτελούν μέρος της “λειτουργικής απόδοσης”.
3η συνιστώσα: Τα επιμέρους κίνητρα που απαρτίζουν την τρίτη συνιστώσα είναι η πίεση από
την πλευρά των πελατών για την εφαρμογή του HACCP και η προσπάθεια να ανταγωνιστούν
επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν HACCP. Τα επιμέρους αυτά κίνητρα απαρτίζουν ένα πιο
γενικό παράγοντα που θα μπορούσε να ονομαστεί ως “πίεση από την αγορά”.
Πίνακας 5. Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση για τα κίνητρα εφαρμογής HACCP
Παράγοντας
Κίνητρα
επιχειρησιακής
απόδοσης
Κίνητρα
λειτουργικής
απόδοσης
Πίεση από
την αγορά

Δείκτες Χ
(ενδογενείς μεταβλητές)
Βελτίωση των κερδών
Ενίσχυση της εικόνας της ΑΣΕ
Διατήρηση του μεριδίου αγοράς
Επέκταση σε νέες αγορές
Αύξηση ικανοποίησης πελατών
Μείωσης κόστους παραγωγής
Βελτίωσης των διεργασιών
Βελτίωση του ελέγχου των λειτουργιών
Απαίτηση πελατών
Εφαρμόζεται σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

Τυποποιημένοι
Συντελεστές
Παλινδρόμησης Λχ
0,752
0,938
0,913
0,899
0,423
0,873
0,862
0,871
0,435
0,773

C.R.*

R2

**
5,541
5,382
5,286
**
2,347
2,339
2,346
1,167
**

***
***
***
0,019
0,019
0,019
0,243

* όταν ο δείκτης (CR) είναι > 1,96 για ένα συντελεστή τότε η διαδρομή είναι στατιστικώς σημαντική σε επίπεδο 0,05 (Garson,
2008)
** Δεν υπολογίζεται, *** Στατιστικώς σημαντικό σε επίπεδο μικρότερο του 0.01

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης για τα κίνητρα που οδηγούν τις ΑΣΕ να εφαρμόσουν το HACCP. Ο έλεγχος της
συνολικής προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα του δείγματος όσων εφαρμόζουν
HACCP, δείχνει ότι το μοντέλο προσαρμόζεται στα δεδομένα της έρευνας απορρίπτοντας το
έλεγχο χ2=35,4 με βαθμούς ελευθερίας df=32, p=0,31. Επίσης, ο δείκτης RMSEA=0,06 είναι
αποδεκτός, ενώ υπολογίστηκε και η τιμή του συγκριτικού δείκτη προσαρμογής CFI=0,981.
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι επιβεβαιώνονται και για τα κίνητρα εφαρμογής του HACCP οι
παράγοντες που δημιουργήθηκαν κατά την προηγούμενη φάση της επεξηγηματικής παραγοντικής ανάλυσης.
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Τα κίνητρα που θα ωθούσαν τις ΑΣΕ της ομάδας 2 να εφαρμόσουν ένα ΣΠ, (12 υποερωτήματα με δείκτη αξιοπιστίας Cronbach-α 0,899) υποβλήθηκαν σε ανάλυση με τη χρήση
των κύριων συνιστωσών (πίνακας 6). Από την εξέταση του δείκτη ΚΜΟ (0,660) και του
έλεγχου σφαιρικότητας του Bartlett (σημαντικότητα 0,00), φαίνεται ότι τα δεδομένα είναι
σχετικά κατάλληλα και επαρκή για να χρησιμοποιηθούν σε ανάλυση με τη μεθοδολογία των
κύριων συνιστωσών. Επιπλέον, οι εταιρικότητες είναι μεγαλύτερες από 0,6 όσο και οι τιμές
των παραγοντικών φορτίων στις συνιστώσες, που είναι επίσης πάνω από 0,6 δικαιολογώντας
έτσι την περαιτέρω ανάλυση.
Πίνακας 6. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες κινήτρων εφαρμογής των ΣΠ της ομάδας 2
Μήτρα κύριων συνιστωσών μετά την ορθογώνια περιστροφή
Πιθανά κίνητρα εφαρμογής

Κύριες Συνιστώσες
1

Βελτίωση διεργασιών

0,948

Μείωση κόστους παραγωγής

0,935

Βελτίωση παραγωγικότητας

0,910

Μείωσης σπατάλης Α΄ υλών

0,897

Βελτίωση ελέγχου λειτουργιών

0,875

Στρατηγική ανάπτυξη

0,750

Επέκταση σε νέες αγορές

2

3

0,413
0,941

Ενίσχυση εταιρικής εικόνας

0,892

Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

0,881

Βελτίωση της συνολικής ποιότητας

0,922

Στρατηγική διαφοροποίησης

0,741

Σταθερή – ικανοποιημένη πελατεία

0,472

0,649

Χαρακτηριστική ρίζα (eigenvalue)

4,884

2,844

2,119

(% )της Ερμηνευμένης Διακύμανσης (μετά την τεχνική περιστροφής)

40,70

23,70

17,66

Cronbach-α

0,953

0,902

0,755

Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
Rotation converged in 5 iterations
Σημ: εμφανίζονται μόνο οι τιμές παραγοντικών φορτίων (loadings) που είναι μεγαλύτερες από 0,4

Από την ανάλυση δημιουργούνται 3 συνιστώσες με αρχικές χαρακτηριστικές ρίζες να
ξεπερνούν τη μονάδα που εξηγούν αντίστοιχα το 47,33%, το 22,45% και το 12,71% της
διακύμανσης. Ο έλεγχος της ομαλής μεταβολής της κύλισης δε δείχνει ένα ξεκάθαρο σημείο
επιλογής συνιστωσών. Η δοκιμή 4 συνιστωσών στην ανάλυση δεν έδωσε καλύτερα αποτελέσματα, όποτε διατηρήθηκαν στα επόμενα σταδία ανάλυσης 3 ομάδες συνιστωσών. Για την
επίτευξη της απλής δομής και για να διευκολυνθεί η ερμηνεία των 3 συνιστωσών εφαρμόστηκε η τεχνική της ορθογώνιας περιστροφής της μέγιστης διακύμανσης).
Η ερμηνεία των συνιστωσών που δημιουργήθηκαν είναι η εξής:
1η συνιστώσα: Οι επιμέρους λόγοι που απαρτίζουν την πρώτη συνιστώσα αφορούν βελτιώσεις στη λειτουργική απόδοση των ΑΣΕ, όπως η μείωση των χρησιμοποιούμενων υλικών και
του κόστους παραγωγής αλλά και βελτιώσεις των διεργασιών και διαδικασιών των ΑΣΕ. Ο
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παράγοντας αυτός θα μπορούσε να ονομαστεί “προοπτική βελτίωσης της λειτουργικής
απόδοσης”.
2η συνιστώσα: Οι επιμέρους λόγοι που απαρτίζουν τη δεύτερη συνιστώσα αφορούν την
ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και εντάσσονται στην επιχειρησιακή απόδοση των ΑΣΕ. Η
συνιστώσα αυτή θα μπορούσε να ονομαστεί “προοπτική βελτίωσης επιχειρησιακής απόδοσης”.
3η συνιστώσα: Οι επιμέρους λόγοι που απαρτίζουν την τρίτη συνιστώσα αφορούν τη
βελτίωση της ποιότητας και την απόκτηση σταθερής και ικανοποιημένης πελατείας. Ο παράγοντας αυτός αποτελεί έκφραση της επιχειρησιακής απόδοσης των ΑΣΕ και θα μπορούσε να
ονομαστεί “ προοπτική βελτίωσης θεμάτων μάρκετινγκ”.

Συμπεράσματα
Με τη βοήθεια της επεξηγηματικής παραγοντικής ανάλυσης με τη χρήση της μεθοδολογίας της ανάλυσης κύριων συνιστωσών, φαίνεται ότι τα κίνητρα για την εφαρμογή του
HACCP και του ISO 9001 απαρτίζονται από 3 παράγοντες αναφερόμενους σε θέματα
βελτίωσης της λειτουργικής απόδοσης, όπως η βελτίωση των διεργασιών και η μείωση του
κόστους παραγωγής, σε θέματα σχετικά με τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης, όπως
το μερίδιο αγοράς των συνεταιρισμών και η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και,
τέλος, σε θέματα που αφορούν την πίεση από την πλευρά της αγοράς για την ύπαρξη
πιστοποίησης, συνέπεια της αυξανόμενη χρήσης των ΣΠ. Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των
κινήτρων εφαρμογής τόσο για την περίπτωση του HACCP όσο και του ISO επιβεβαιώνεται
με τη χρήση επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης. Όσον αφορά τα κίνητρα που θα
οδηγούσαν τις ΑΣΕ της ομάδας 2 να εφαρμόσουν ένα ΣΠ, αυτά αποτελούνται α) από κίνητρα
που θα επέτρεπαν τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των ΑΣΕ β) από κίνητρα βελτίωσης της επιχειρησιακής απόδοσης και τέλος γ) από κίνητρα σχετικά με τη διατήρηση και
επέκταση του μεριδίου αγοράς των ΑΣΕ.
Τα κίνητρα που εντοπίστηκαν με τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι οι αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι ενήμερες για τα οφέλη που
αποδίδονται στα ΣΠ και προσπαθούν μέσω της εφαρμογής τους να πετύχουν όσο το δυνατόν
μεγαλύτερα οφέλη από τη χρήση τους τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και οικονομικών
αποτελεσμάτων. Ωστόσο, σημαντικό κίνητρο για την εφαρμογή των ΣΠ αποτελεί η πίεση από
την πλευρά της αγοράς και η αυξανόμενη επέκταση των πιστοποιητικών ποιότητας τόσο του
ISO όσο και του HACCP. Ωστόσο, η αυξανόμενη χρήση πιστοποιητικών ποιότητας σε όλους
τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας οδηγεί στην τυπική εφαρμογή των ΣΠ που δεν
στοχεύει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά στην τυπική εκπλήρωση μιας προϋπόθεσης για τη συνέχιση των εμπορικών
συναλλαγών.
Θα πρέπει λοιπόν, να εξεταστεί περαιτέρω ποιο από τα κίνητρα που εντοπίστηκαν οδηγεί
τελικά στην εφαρμογή των ΣΠ και επιπλέον εάν, πέραν της τυπικής εφαρμογής των ΣΠ, οι
ΑΣΕ επιδιώκουν και με ποιο τρόπο την αξιοποίηση του ΣΠ ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν
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τις βελτιώσεις που θεωρητικά προσφέρει ένα Σύστημα Ποιότητας. Η διερεύνηση αυτή μπορεί
να γίνει με την εφαρμογή μελετών περιπτώσεων (case studies,) όπου θα εξετάζονται σε
συγκεκριμένες ΑΣΕ ποιες τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιήσουν τα κίνητρα που
τους οδήγησαν στην απόφαση εφαρμογής, ώστε αφενός να διερευνηθεί κατά πόσο
επιτεύχθηκαν οι αρχικές προβλέψεις και στόχοι και αφετέρου για να γίνουν κατανοητοί οι
μηχανισμοί που οδηγούν στην επίτευξη των θεωρητικών πλεονεκτημάτων των ΣΠ. Τέλος, θα
πρέπει να αναφερθεί ότι τα κίνητρα των ΑΣΕ να εφαρμόσουν ένα ΣΠ μπορούν να επεκταθούν και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία τροφίμων,
καθώς αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και δυνατότητες, όπως και οι ΑΣΕ.
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Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ελληνική ύπαιθρο:
Η περίπτωση του Βόρα και του Πάικου
Μ. Σπανουδάκη1 και Ό. Ιακωβίδου2
Περίληψη
Η επιχειρηματικότητα στις μέρες μας συνδέεται όσο ποτέ άλλοτε με την ανάπτυξη της
υπαίθρου λόγω του σύνθετου ρόλου που διαδραματίζει: προωθεί την απασχόληση, αποτελεί
στρατηγική για την αποτροπή της εγκατάλειψης της υπαίθρου και αυξάνει το εξωγεωργικό
εισόδημα. Η συμβολή των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς στις
περισσότερες χώρες του κόσμου. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε δύο ορεινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, την περιοχή Βόρα-Βεγορίτιδα και
την περιοχή του Παϊκου, οι οποίες παρά το γεγονός ότι έχουν την ίδια γεωμορφολογία,
παρόμοιο αποκλεισμό από τα αστικά κέντρα και επικράτηση του πρωτογενούς τομέα,
διαφέρουν ως προς την παρουσία εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή του Βόρα.
Επιχειρείται να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών και των επιχειρήσεών που δημιουργούν σε αγροτικές περιοχές με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των
τομέων της οικονομίας τους καθώς και τα κίνητρα των γυναικών επιχειρηματιών για την
δημιουργία των επιχειρήσεών τους. Για την διερεύνηση των στόχων και υποθέσεων της
έρευνας χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές δεδομένων. Ο υπολογισμός
του δείγματος έγινε για κάθε περιοχή ξεχωριστά με βάση την ενστρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία κατανομής κατά Neyman. Το σύνολο των γυναικείων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 190, 84 στο Βόρα και 106 στο Πάικο. Το προφίλ της γυναίκας επιχειρηματία σήμερα αφορά κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας, παντρεμένες, περιορισμένου μορφωτικού επιπέδου. των οποίων ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης συμπίπτει με τον τόπο
μόνιμης κατοικίας. Οι γυναικείες επιχειρήσεις είναι μικρές, ατομικές επιχειρήσεις, με κανένα
ή μικρό αριθμό απασχολούμενων, με μικρό κύκλο εργασιών, μικρή προσαρμοστικότητα στις
νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς που εξασφαλίζει χαμηλά εισοδήματα στην
επιχειρηματία, τα οποία όμως την ικανοποιούν.
Λέξεις κλειδιά: Γυναίκα, επιχειρηματικότητα, επιχειρηματίας, τοπική ανάπτυξη, ύπαιθρος.

Abstract
Entrepreneurship nowadays is more than ever connected with the development of the
countryside due to the complex role it has: it promotes employment, it is the strategy for the
prevention of the desertion of rural areas and it increases the extra- agricultural income.
Women’s contribution to financial activities is constantly increasing in the most countries all
over the world. This survey examines women entrepreneurship in two mountainous regions of
Central Macedonia, the area Vora-Vegoritida and the area of Paiko which despite the fact that
they have the same geomorphology, similar isolation from the urban centers and prevalence
1
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of primary sector, they differ as far as the alternative form of tourism in Vora area. There is an
attempt to examine the characteristics of women entrepreneurs, their enterprises in rural areas
on different levels of development in their fields of economy as well as the incentives of
women entrepreneurs to the creation of their enterprises. For the research of the goals and
issues of the survey primary and secondary data sources were used. The estimation of sample
became for each region separately with base the Stratified random sampling, Neyman’s
optimum allocation. The total of women enterprises that participated in the research are 190,
84 in Vora and 106 in Paiko. The profile of the woman entrepreneur nowadays is that of
middle aged women, married of limited education background whose enterprise is located
where their permanent residence is. Women enterprises are small, individual enterprises with
no or limited number of employees, with small work circle, small adaptability to the new
conditions and market demands which yield small but satisfactory incomes to the
entrepreneurs.
Key-words: Woman, entrepreneurship, entrepreneur, local development, countryside.

Εισαγωγή
Ο αγροτικός χώρος, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές, υπό την
επίδραση των γοργά εξελισσόμενων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Από χώρος βιωμένος σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα από γεωργούς, σταδιακά καθίσταται ένας διευρυνόμενος χώρος παραγωγής και κατανάλωσης, όπου γεωργοί και μη-γεωργοί κάτοικοι της υπαίθρου, γηγενείς, παλιννοστούντες, είτε νέο-εγκατασταθέντες αστικής
καταγωγής, αναζητούν τρόπους και πηγές εισοδημάτων εντός και εκτός γεωργίας. Η διαμόρφωση των νέων συνθηκών στην ύπαιθρο της Κοινότητας από τη μια μεριά, αλλά και οι
απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας από την άλλη, οδήγησαν τόσο τις εθνικές
όσο και την ευρωπαϊκή πολιτική σε νέα θεώρηση της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Ο
τομεακός χαρακτήρας της ανάπτυξής του εγκαταλείπεται και η ύπαιθρος προσλαμβάνει έναν
χαρακτήρα πολυδραστήριο, όπου αναπτύσσονται νέες λειτουργίες, ενταγμένες στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα. (Κουτσού κ.α., 2005).
Η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ συνδεδεμένη με την
επιχειρηματικότητα. Η ανάγκη για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο
προκύπτει από το γεγονός ότι έχει ένα σύνθετο ρόλο: προωθεί την απασχόληση, αποτελεί
στρατηγική για την αποτροπή της εγκατάλειψης της υπαίθρου, αυξάνει το εξωγεωργικό
εισόδημα και είναι για τις γυναίκες μια επαγγελματική ευκαιρία, κοντά στο σπίτι τους, που
τους προσφέρει αυτονομία και ανεξαρτησία (Petrin, 1994). Στο πλαίσιο αυτό "ανακαλύφθηκε" και η γυναίκα του αγροτικού χώρου, ως "εργατική δύναμη σε εφεδρεία", ένα "ενδογενές
δυναμικό που μπορεί να κινητοποιήσει ενδογενείς πηγές πλούτου" και προωθήθηκε η ένταξή
της στον επαγγελματικό χώρο και κυρίως στη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων. Το
εγχείρημα αυτό ενθαρρύνθηκε από πλήθος προγραμμάτων (Γιδαράκου κ.α., 1998).
Στον αγροτικό χώρο, η δημιουργία μικρών επιχειρήσεων από πλευράς των γυναικών
παράπλευρα ή ανεξάρτητα από την οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση, χαρακτηρίζει την
τροχιά μετάβασης της γυναίκας του αγροτικού νοικοκυριού από τον ανεπίσημο ρόλο του
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συμβοηθούντος και μη αμειβομένου μέλους της οικογενειακής εκμετάλλευσης στο νέο
οικονομικό ρόλο ως επιχειρηματία σε μικρής κλίμακας επιχειρηματική μονάδα ατομικού ή
και συλλογικού χαρακτήρα (Γιδαράκου, 2005). Οι γυναίκες καλούνται να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναδείξουν τη δυναμικότητά τους και τον ρόλο τους
στην αναβάθμιση του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού επιπέδου της υπαίθρου
(Ιακωβίδου κ.α., 2006)
Με την υπόθεση ότι οι τομείς ανάπτυξης μιας περιοχής επηρεάζουν την γυναικεία
επιχειρηματικότητα, κύριος αντικειμενικός σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των
χαρακτηριστικών των γυναικών επιχειρηματιών και των επιχειρήσεών που δημιούργησαν σε
περιοχές με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των τομέων της οικονομίας τους.
Επιμέρους στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των γυναικών επιχειρηματιών για τις συνέπειες που προκύπτουν από την απασχόληση αυτών στην επιχείρησή
τους, καθώς και η συμβολή της επιχείρησής τους στην τοπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη
της υπαίθρου γενικά.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο
Η επιχειρηματικότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της υπαίθρου
και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων, όπως είναι η πρόσβαση στις κύριες αγορές, η οικονομική βάση της περιοχής, τα κοινωνικά πρότυπα, οι μορφές διακυβέρνησης, ο βαθμός ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου. Τα
χαρακτηριστικά των παραγόντων αυτών είναι έντονα διαφοροποιημένα μεταξύ των
επιμέρους περιοχών της υπαίθρου (Λαμπριανίδης, 2005). Σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα
σχετικών ερευνών, η ύπαιθρος παρουσιάζει χαμηλή ελκυστικότητα για την ανάληψη και
ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης, πολύ περισσότερο στις μειονεκτικές ζώνες (Σπιλάνης κ.ά.,
2004). Η περιορισμένη επιχειρηματικότητα σχετίζεται τόσο με τις δομικές της αδυναμίες
(έλλειψη υποδομών, εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και κεφαλαίων, μικρό μέγεθος
τοπικών αγορών) όσο και με τις ανεπάρκειες του κοινωνικού περίγυρου (σχετικά χαμηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων, συντηρητισμός και απουσία καινοτόμων πρωτοβουλιών).
Η απόφαση για μια γυναίκα, να γίνει επιχειρηματίας, είναι συχνά η συνισταμένη διαφόρων παραγόντων (Goffee and Scase, 1983). Ο Wilkens (1987), αναφερόμενος στις γυναίκες
επιχειρηματίες, τόνισε ότι: «ανεξάρτητα από το υπόβαθρο τους, όλες οι γυναίκες πιστεύουν
ότι η δημιουργία επιχείρησης, είναι συνεπακόλουθο του ξεχωριστού συνόλου των εμπειριών
τους». Η αυτοαπασχόληση μπορεί να αποτελέσει μία ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τις
γυναίκες της υπαίθρου, κυρίως όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες θέσεις εργασίας και η
μετακίνηση στις κοντινές πόλεις δεν είναι εφικτή (Peters and MacDonald, 1994; Oberhauser
et al., 1996). Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού εισοδήματος επηρεάζει επίσης σε σημαντικό
βαθμό την απόφαση των γυναικών να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση (Goffee and Scase,
1985; NFWBO, 1998; Kalleberg and Leicht, 1991; Loscocco and Leicht, 1993; Tigges and
Green, 1994). Ειδικά για την ύπαιθρο οι έρευνες δείχνουν ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι
γυναίκες θεωρούν την εξασφάλιση συμπληρωματικού εισοδήματος για το νοικοκυριό ως τον
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κυριότερο λόγο ενασχόλησης τους, ενώ κοινωνικοί λόγοι όπως η προσωπική αναγνώριση και
η κοινωνική καταξίωση παίζουν δευτερεύοντα ρόλο (Kibas, 2005). Σύμφωνα με τον Scott
(1997), οι γυναίκες από τη στιγμή που συνεισφέρουν με το εισόδημα τους στην τοπική κοινωνία κερδίζουν γόητρο και αναγνώριση ενώ αποκτούν μεγαλύτερη συμμετοχή στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων στο νοικοκυριό αλλά και πρόσβαση στο δημόσιο χώρο. Ωστόσο, πρέπει
να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στην οικονομική και οικιακή ζωή των γυναικών δεν συνοδεύονται πάντα από ανάλογες ιδεολογικές μεταβολές, ούτε από αλλαγές στον καταμερισμό
εργασίας στα νοικοκυριά και στις πολιτισμικές αντιλήψεις που προσδιορίζουν τη γυναικεία
ταυτότητα (Galani-Moutafi, 1994).
Είναι γνωστό ότι στην ύπαιθρο κυριαρχεί πλήθος πολύ μικρών και ατομικών επιχειρήσεων που προσδιορίζονται από την έντονη πρόσδεση τους στα τοπικά παραγωγικά συστήματα (αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, έντονη χωρική εξειδίκευση σε παραδοσιακούς
κλάδους). (Ανθοπούλου, 2006). Σημαντική εμφανίζεται η παρουσία των γυναικών επιχειρηματιών και στον τομέα του τουρισμού (Κασιμάτη κα, 1995). Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες
της υπαίθρου κάνουν έντονη την παρουσία τους στο χώρο του αγροτικού τουρισμού, μια
ιδιαίτερη μορφή αυτοαπασχόλησης, η οποία συνδυάζει αφενός τη μικρού μεγέθους
οικογενειακή επιχείρηση και αφετέρου την παράλληλη απασχόληση στο σπίτι ή τη γεωργική
εκμετάλλευση (Γιδαράκου, 2005). Εκτός από τις μικρές ατομικές επιχειρήσεις, οργανώνονται
σε συνεταιρισμούς των 20-25 κατά μέσο όρο μελών και παράγουν με συλλογικό τρόπο
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή λειτουργούν από κοινού μικρούς παραδοσιακούς ξενώνες
και εστιατόρια, δίνοντας έτσι μια άλλη χροιά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην
ελληνική ύπαιθρο (Κουτσού κ.α., 2005).
Το μικρό μέγεθος των γυναικείων επιχειρήσεων στην ύπαιθρο έχει επισημανθεί και σε
πολλές άλλες έρευνες. Οι Tigges and Green (1994) αναφέρουν ότι οι γυναικείες επιχειρήσεις
που αναπτύσσονται στον τομέα του λιανικού εμπορίου και των καταναλωτικών υπηρεσιών,
χαρακτηρίζονται από μικρή προστιθεμένη αξία ανά εργαζόμενο, χαμηλές αμοιβές, χαμηλά
εισοδήματα, και μικρές απαιτήσεις σε κεφάλαιο. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν κανέναν
ή πολύ λίγους υπαλλήλους και δεν αναπτύσσονται γρήγορα. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Clark and James (1992) ότι δηλαδή πολλές γυναικείες επιχειρήσεις στην ύπαιθρο,
είναι μικρές και με λίγους έμμισθους υπαλλήλους.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων των γυναικών είναι η στοιχειώδης τεχνολογία που χρησιμοποιούν, καθώς δεν είναι εξοικειωμένες με τη συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία. Ακόμη και οι γυναίκες που γνωρίζουν να χειρίζονται τη νέα τεχνολογία δεν έχουν τη
δυνατότητα να την αποκτήσουν λόγω της μικρής τους επιχείρησης (Kraus- Harper, 1998).
Όσον αφορά θέματα διαχείρισης της επιχείρησης έχει διαπιστωθεί ότι μία στις τρεις
γυναίκες αποφασίζει μόνη της για τη λειτουργία της επιχείρησής της. Οι υπόλοιπες
αποφασίζουν μαζί με κάποιο άλλο άτομο, που για την πλειοψηφία των γυναικών
επιχειρηματιών είναι ο σύζυγός τους. Όσον αφορά το χρόνο που μεσολάβησε από τη στιγμή
που οι γυναίκες αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία επιχείρηση έως τη στιγμή που δημιουργήθηκε η επιχείρηση αυτή, οι περισσότερες χρειάστηκαν έως έξι μήνες και ακολούθησαν
εκείνες που δημιούργησαν την επιχείρησή τους μετά από ένα έτος, (Still and Simmons,
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2005).
Η επιθυμία για μεγαλύτερη ευελιξία αποτελεί το αρχικό κίνητρο για να γίνουν οι γυναίκες
ιδιοκτήτριες μικρών επιχειρήσεων. Στο παραπάνω καταλήγουν έρευνες της NFWBO (1998)
αλλά και ο Brush (1992) ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας αναφέρεται
ότι τρία είναι τα κίνητρα που ωθούν τις γυναίκες στην επιχειρηματικότητα: η επιθυμία για
ευέλικτο ωράριο, οι μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές και η ανεξαρτησία στην εργασία
(Goffee and Scase, 1985, Kalleberg and Leicht, 1991, Loscocco and Leicht, 1993; Tigges and
Green, 1994). Σε έρευνα του Μarlow (1997) οι γυναίκες θεωρούσαν ως σημαντικότερο
κίνητρο για τη δημιουργία επιχείρησης το συνδυασμό της εργασίας με τις οικογενειακές
υποχρεώσεις (43%), ενώ το ίδιο κίνητρο για τους άντρες ήταν ασήμαντο (0%). Έτσι οι
γυναίκες συχνά χρειάζονται ένα εργασιακό πρόγραμμα που θα τους επιτρέπει να ισορροπήσουν την εργασία με την οικογένεια, το οποίο το επιτυγχάνουν όντας οι ίδιες επιχειρηματίες
(Loscocco και Leicht, 1993).
Τέλος, μια άλλη ομάδα κινήτρων που έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία περιλαμβάνει
την επιθυμία για αυτοαπασχόληση και ανεξαρτησία, την αύξηση του εισοδήματος, την
αξιοποίηση μιας υπάρχουσας ιδέας, την αξιοποίηση της μόρφωσης, εμπειριών και των
ικανοτήτων τους. τη διαμονή σε ένα συγκεκριμένο τόπο, η επιθυμία για αλλαγή του τρόπου
ζωής και η πρόκληση καθώς και την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά την απασχόληση (Gruidl, 1991, Still and Simmons, 2005).
Με δεδομένη την αυξανόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών πολλοί
ερευνητές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην περιγραφή των χαρακτηριστικών τους,
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης, όταν τα εμπόδια για την επιτυχία της επιχείρησης, μπορεί να είναι πολλά (McDermott 1993, Tigges και Green, 1994). Όπως προκύπτει
από έρευνα που έγινε σε αγροτική περιοχή των Η.Π.Α. (Sullivan et al., 1997), το προφίλ των
γυναικών επιχειρηματιών δεν διαφέρει από το αντίστοιχο των γυναικών που δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές. Πρόκειται για γυναίκες με μέσο προς ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο
και μέσο όρο ηλικίας 47 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών είναι παντρεμένες ενώ
κατά μέσο όρο ένα άτομο εξαρτάται από αυτές (είτε παιδί είτε ηλικιωμένο άτομο).
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις αγροτικές περιοχές της Αυστραλίας κατέγραψε
προσωπικά στοιχεία των γυναικών επιχειρηματιών, σύμφωνα με τα οποία η ηλικία των
γυναικών επιχειρηματιών στην ύπαιθρο κυμαίνεται μεταξύ 21 και 65 ετών, με μέση ηλικία τα
41 έτη. Η πλειοψηφία ήταν ηλικίας μεταξύ 31 και 60 ετών. Επίσης, οι περισσότερες γυναίκες
ήταν παντρεμένες και είχαν από ένα έως οκτώ παιδιά. Σχεδόν οι μισές είχαν δύο ή τρία
παιδιά. Το ένα τρίτο των γυναικών ήταν απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η
πλειοψηφία είχε ζήσει για περισσότερο από έξι έτη σε αγροτική περιοχή (Still and Simmons,
2005).
Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών στην ελληνική ύπαιθρο η Γιδαράκου (2005) υποστηρίζει ότι ανήκουν κατά κύριο λόγο στην ηλικιακή
ομάδα των 36-55 ετών και έχουν απολυτήριο Γυμνασίου ή/και Λυκείου. Παρόμοια είναι και
τα ευρήματα της Βλάχου (2001) η οποία υποστηρίζει ότι η γυναίκα επιχειρηματίας της
υπαίθρου είναι παντρεμένη με παιδιά και η ηλικία στην οποία ξεκινάει τη λειτουργία της
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επιχείρησής της είναι 30 με 45 ετών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες
επιχειρηματίες στην ελληνική ύπαιθρο βρέθηκαν να είναι ιδιαίτερα ανασφαλείς, να αρχίζουν
δειλά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα θέλοντας να διαπιστώσουν εάν ταιριάζει στην
κατάσταση που βρίσκονται και στο χαρακτήρα τους και εάν διαπιστώσουν ότι δεν ταιριάζει
να μπορούν να αποχωρήσουν .
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι τόσο υποκειμενικά,
όσο και αντικειμενικά. Η ανασφάλεια, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις διοικητικές τους ικανότητες, στη διαχείριση των οικονομικών, στην προώθηση και τις πωλήσεις, είναι μερικοί από
τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους (Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003). Παράλληλα, πολλές γυναίκες συχνά δοκιμάζουν την έλλειψη εμπειρίας σε θέματα αποφάσεων, σχεδιασμού, διαπραγματεύσεων και προϋπολογισμού
(Schauer, 1993). Αντιμετωπίζουν και ξεπερνούν (ή όχι) τις δυσκολίες αυτές μέσω της εργασιακής εμπειρίας, αφού η εκπαίδευση και η μόρφωση σε τέτοια θέματα είναι ανεπαρκής. Από
την άλλη πλευρά, οι κοινωνικές συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν, οι οποίες δεν ενθαρρύνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες γυναικών, οι περιορισμένες αγορές στον αγροτικό
χώρο, καθώς και οι χρηματοδοτικές δυσκολίες σε περίπτωση που θελήσουν να δανειοδοτηθούν από Τράπεζες, είναι οι αντικειμενικές δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσουν.
Η έρευνα του Brush (1992), έδειξε ότι τα πιο κοινά προβλήματα των γυναικών ήταν το
αρχικό κεφάλαιο που απαιτούνταν για την έναρξη της επιχείρησής τους, η επιφυλακτικότητα
των τραπεζών απέναντι στις ικανότητες των γυναικών, καθώς και οικογενειακά ζητήματα
Πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ το 2003 δείχνουν ότι η συνεισφορά των γυναικών επιχειρηματιών στην οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση ακολουθεί διαχρονικά αυξητική τάση. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά σε σχέση με τους
άντρες σε ό,τι αφορά την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τη συμμετοχή τους σε
ανώτερες διοικητικές θέσεις, αλλά και τη μισθολογική αντιμετώπιση. (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 2004):
Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για συμπληρωματικό εισόδημα ανάγκασε τις γυναίκες να
αναζητήσουν έμμισθη απασχόληση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη παιδιών ή όχι. Έτσι, έχουν
δημιουργηθεί τα νοικοκυριά «διπλής σταδιοδρομίας» όπου και οι δύο σύζυγοι απασχολούνται
προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειας (Γιαννούλη κ.α., 2004). Η προσπάθεια
μιας γυναίκας επιχειρηματία να επιτύχει επαγγελματική αναγνώριση είναι μια υπόθεση χωρίς
τέλος. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις, με σημαντικότερη την ανατροφή των παιδιών,
αποτελούν συχνά πηγή διαμάχης ανάμεσα στους συζύγους και συνειδησιακής σύγκρουσης.
Οι γυναίκες επιχειρηματίες και στους τρεις τομείς της οικονομίας βρίσκονται αντιμέτωπες με
καθημερινά διλήμματα και αντιφάσεις (Στρατηγάκη, 2005).
Ορισμένα από τα βασικά ευρήματα έρευνας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδας (KEEE) (http://www.philoxenous.gr) αφορούν τα κυριότερα εμπόδια που συναντά η
γυναίκα όταν αποφασίζει να ενταχθεί πλήρως στο εργατικό δυναμικό της χώρας ή την
επιχειρηματική «κοινότητα». Στην κορυφή του σχετικού πίνακα βρίσκονται τα εμπόδια που
έχουν σχέση με την εξεύρεση κεφαλαίων για χρηματοδότηση, η έλλειψη οικιακής βοήθειας,
οι οικογενειακές υποχρεώσεις, ο ανελαστικός χρόνος εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα της
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KEEE, σχεδόν το 50% των γυναικών που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αντιμετωπίζουν από την πρώτη στιγμή προβλήματα οικονομικής φύσης. Το 30% εκτιμά
ότι είναι πολύ δύσκολος ο συνδυασμός εργασίας και οικογένειας, ενώ το 28% δεν μπορεί να
βρει τους κατάλληλους φορείς για να πάρει συμβουλές και πληροφορίες. Οικονομικά είναι τα
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει και μια γυναικεία επιχείρηση που ήδη
λειτουργεί, και κυρίως προβλήματα ρευστότητας, για το 50% των γυναικών που διαθέτουν
ήδη τέτοια επιχείρηση. Το 45% αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο να συνδυάζει τις
εργασιακές με τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004), έχει δείξει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν
αρκετές δυσκολίες στη δημιουργία και διατήρηση των επιχειρήσεών τους. Το γεγονός αυτό
οφείλεται σε παράγοντες, όπως κακό επιχειρηματικό περιβάλλον, επιλογή ειδών και τομέων
επιχειρήσεων, ελλείψεις στην ενημέρωση, έλλειψη επαφών και πρόσβασης στη δικτύωση,
διακρίσεις λόγω του φύλου και στερεότυπα, ελλιπής και καθόλου ευέλικτη παροχή υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, δυσκολίες στον συμβιβασμό των επιχειρηματικών και των οικογενειακών υποχρεώσεων .
Πολλές έρευνες τονίζουν τα χαμηλά ποσοστά ανάληψης ρίσκου εκ μέρους των γυναικών
επιχειρηματιών. Η αποφυγή ανάληψης ρίσκου φαίνεται όχι μόνο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά παρουσιάζεται σαν τάση σε γενικότερες γυναικείες συμπεριφορές, οικονομικού περιεχομένου (Jiannakopoulos and Bernasec, 1998). Ιδιαίτερα στο χώρο των επιχειρήσεων οι γυναίκες φαίνεται ότι είναι λιγότερο πρόθυμες από τους άντρες συναδέλφους τους να
εμπλακούν σε καταστάσεις με αβέβαια αποτελέσματα ενώ επιλέγουν συχνότερα στρατηγικές
αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων και δίνουν έμφαση στην ασφάλεια (Sexton and
Bowman-Upton, 1990). Επιλέγουν, ακόμα, βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της επιχείρησης
τους ενώ φαίνεται να θέτουν και όρια ανάπτυξης αυτής (Nina-Pazarzi and Giannacourou,
2003).
Συνοψίζοντας, όλες οι μελέτες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που
ανήκουν σε γυναίκες μοιράζονται τρία κοινά χαρακτηριστικά: έχουν μικρότερη ηλικία από
τις αντίστοιχες των ανδρών, μικρότερο μέγεθος και συγκεντρώνονται σε παραδοσιακούς
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Διεθνείς συγκρίσεις αποκαλύπτουν χαμηλότερες επιδόσεις των γυναικείων επιχειρήσεων. Είναι φανερό ότι οι συγκριτικά χαμηλότερες επιδόσεις
δεν οφείλονται σε ανεπάρκειες της διοίκησης των γυναικών, αλλά πηγάζουν από τα εγγενή
χαρακτηριστικά του πληθυσμού των επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες. Είναι γνωστό
ότι οι μικρότερες σε μέγεθος και νεότερες σε ηλικία επιχειρήσεις είναι περισσότερο ευάλωτες
από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες και παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά
βιωσιμότητας.

Μεθοδολογική προσέγγιση
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε δύο ορεινές περιοχές της
Κεντρικής Μακεδονίας, την περιοχή Βόρα-Βεγορίτιδα και την περιοχή του Πάικου, οι οποίες
παρά το γεγονός ότι έχουν την ίδια γεωμορφολογία και παρόμοιο αποκλεισμό από τα αστικά
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κέντρα διαφέρουν ως προς τους τομείς ανάπτυξης. Στο Πάικο επικρατεί ο πρωτογενής τομέας
ενώ στο Βόρα, παράλληλα με τον πρωτογενή τομέα είναι ανεπτυγμένες εναλλακτικές μορφές
τουρισμού.
Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, συγκεντρώθηκαν ύστερα από επιτόπια
έρευνα με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων η οποία ξεκίνησε το Μάρτιο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2007. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά 98 ερωτήσεις διαφόρων τύπων: ερωτήσεις κλειστού τύπου, ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και ερωτήσεις
με προκατασκευασμένες απαντήσεις, εξυπηρετώντας τόσο τις ανάγκες της έρευνας όσο και
τους ίδιους τους ερωτώμενους. (Pizam 1994:99, Χρήστου 1999:151).
Ως μονάδα ανάλυσης της δειγματοληπτικής έρευνας επιλέχθηκαν οι γυναίκες επιχειρηματίες που λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους σε οικισμούς της περιοχής έρευνας. Για την
επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκαν, ως δειγματοληπτικό πλαίσιο, οι κατάλογοι των
κατά τόπους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων. Στους καταλόγους αυτούς είναι
εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που ανήκουν τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, κατά οικισμό
εγκατάστασης της επιχείρησης. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων ξεχωρίσαμε αυτές που ανήκουν σε γυναίκες και διαμορφώσαμε τον πληθυσμό της έρευνάς μας, από
τον οποίο επιλέξαμε το δείγμα των γυναικών επιχειρηματιών οι οποίες απετέλεσαν το υποκείμενο της έρευνας. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση του Βόρα τα
στοιχεία που μας δόθηκαν αφορούσαν το σύνολο των δήμων και όχι κάθε οικισμό χωριστά,
γεγονός που επηρέασε τη δειγματοληψία. Έτσι, από την περιοχή του Βόρα από ένα σύνολο
370 γυναικείων επιχειρήσεων επιλέχθηκαν οι 84 ενώ από την περιοχή του Πάικου από ένα
σύνολο 428 γυναικείων επιχειρήσεων ο συνολικός αριθμός των μελών του δείγματος ανήλθε
σε 106. Έτσι, το σύνολο των γυναικείων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι
190.
Η επεξεργασία των δεδομένων ξεκίνησε ουσιαστικά με ορισμένους αρχικούς ελέγχους
και ειδικότερα την περιγραφική στατιστική ανάλυση όλων των μεταβλητών της έρευνας οι
οποίες ανήλθαν συνολικά σε 166. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των 190 γυναικών
επιχειρηματιών, διαπιστώθηκε (μετά την περιγραφική στατιστική ανάλυση) ότι σε 71 περιπτώσεις (37,3%), (25 στην περιοχή του Βόρα και 46 στην περιοχή του Πάικου), η ιδιοκτησία
της επιχείρησης ανήκε τυπικά σε γυναίκα, αλλά η διαχείριση σε κάποιον άνδρα, συνήθως του
στενού οικογενειακού της περιβάλλοντος (σύζυγος, πατέρας ή γιος). Πρόκειται δηλαδή για
«κατ’ όνομα» γυναικείες επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετείχαν μόνο στην περιγραφική ανάλυση των μεταβλητών που αφορούσαν τα ατομικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματίας. Οι
επιχειρηματίες αυτές αποκλείστηκαν από τις άλλες στατιστικές αναλύσεις που εφαρμόσθηκαν
στα δεδομένα της έρευνας, καθώς λόγω της ιδιαιτερότητάς τους δεν μπορούσαν να απαντήσουν στις υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι οποίες αφορούσαν την επιχειρηματικότητα.
Οι περαιτέρω αναλύσεις των δεδομένων της έρευνας περιλάμβαναν 119 γυναίκες
επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους (62,7% του δείγματος), στις οποίες οι γυναίκες έχουν
τόσο την ιδιοκτησία όσο και τη διαχείριση της επιχείρησης.
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Αρχικά, με βάση την περιγραφική στατιστική ανάλυση, υπολογίστηκαν συχνότητες
(ποσοστά %), μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των ερωτηθέντων. Στη
συνέχεια για τον έλεγχο των υποθέσεων εφαρμόστηκαν διάφοροι στατιστικοί έλεγχοι για να
διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών της κάθε υπόθεσης.
Επειδή οι εκάστοτε μελετώμενες μεταβλητές είχαν διαφορετική μορφή εφαρμόστηκαν διαφορετικοί έλεγχοι (Ο μη συσχετισμένος (unpaired) έλεγχος t, ο μη παραμετρικός (nonparametric) έλεγχος Mann-Whitney, ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson, το ρ του
Spearman και ο έλεγχος χ2 του Pearson)

Αποτελέσματα
Τα χαρακτηριστικά των «κατ’ όνομα» γυναικείων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών
Από τις 71 κατ’ όνομα γυναικείες επιχειρήσεις, το 28,2% δραστηριοποιείται σε επαγγέλματα άμεσης ανάγκης όπως παντοπωλείο, φαρμακείο κα. Ακολουθούν τα «παραδοσιακά
ανδρικά επαγγέλματα» όπως πρατήρια υγρών καυσίμων, γεωργικά μηχανήματα κλπ. με
26,8%, τα καφέ-ζαχαροπλαστεία, φούρνοι, καφετέριες κλπ. με 26,8%, καταστήματα δευτερεύουσας ανάγκης όπως κομμωτήρια, ανθοπωλεία κλπ. με 11,3%. Αντίθετα, δραστηριότητες
που έχουν περισσότερο «γυναικείο» χαρακτήρα παρατηρείται να εμφανίζουν μικρή συμμετοχή, όπως οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φασόν (4,2%) καθώς και
στον τομέα των ενοικιαζόμενων δωματίων (2,8%). Σε επίπεδο περιοχής διαπιστώνεται
μεγάλη διαφορά όσον αφορά τα «παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα». Στην περιοχή του
Πάικου εντοπίζεται το 37% τέτοιων επιχειρήσεων ενώ στο Βόρα μόνο το 8%.
Οι «κατ΄ όνομα» επιχειρηματίες προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, διαμένουν στον
τόπο όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή τους, είναι ηλικίας 45 ετών, παντρεμένες και
έχουν δύο με τρία παιδιά. Το μορφωτικό τους επίπεδο είναι σχετικά χαμηλό. Κύρια ασχολία
τους είναι το σπίτι και τα παιδιά ενώ πραγματικά υπεύθυνος της επιχείρησης είναι ο σύζυγος
και λιγότερο τα παιδιά. Τέλος, οι φορολογικοί λόγοι και η άλλη απασχόληση του συζύγου
είναι οι κύριες αιτίες αλλαγής της διαχείρισης

Οι γυναίκες επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις τους στην ελληνική ύπαιθρο
Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά τις 119 γυναίκες επιχειρηματίες που έχουν τόσο την
ιδιοκτησία όσο και τη διαχείριση της επιχείρησής τους. Από αυτές, οι 59 εντοπίζονται στην
περιοχή του Βόρα, και οι 60 στην περιοχή του Πάικου.

Το προφίλ των γυναικών επιχειρηματιών
Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος είναι 43,7 ετών, με τυπική απόκλιση τα 10,3 έτη, η
μικρότερη ηλικία του δείγματος αναφέρεται στα 25 έτη και η μεγαλύτερη στα 72. Στην
ανάλυση των ηλικιών κατά περιοχή διαπιστώνεται ότι στη περιοχή του Βόρα το 52,6% των
γυναικών επιχειρηματιών είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 46 ετών ενώ στην περιοχή του
Πάικου το 63,4% είναι ηλικίας μικρότερης των 45 ετών.
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Το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών, εξεταζόμενο στο σύνολο του δείγματος, είναι
σχετικά χαμηλό, δεδομένου ότι το 40,3% των γυναικών έχουν παρακολουθήσει κάποιες
τάξεις ή είναι απόφοιτες Δημοτικού, ενώ μόλις το 13,4% έχει πραγματοποιήσει ή
πραγματοποιεί ανώτερες ή ανώτατες σπουδές. Ξένες γλώσσες δε γνωρίζει το 62,2% του
συνόλου των γυναικών (74,6% στο Βόρα, 50 % στο Πάικο). Ανάλογα αποτελέσματα εξάγονται και για τα ποσοστά γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία, παρ’ ό,τι
χαμηλά στο σύνολο (25,4%), είναι διπλάσια στο Πάικο (33,9%), απ’ ότι στο Βόρα ( 16,9%).
Τέλος, μόνο το 16 % του συνόλου των γυναικών έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο
σχετικό με την επιχείρησή τους.
Με την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου Mann-Whitney μεταξύ των μεταβλητών
«περιοχή» και «μορφωτικό επίπεδο» διαπιστώθηκε ότι (Mean Rank Βόρα=52,92, Mean Rank
Πάικο=66,97, α=0,019, Mann-Whitney U=1352,0) οι γυναίκες επιχειρηματίες της περιοχής
του Πάικου έχουν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης από εκείνες της περιοχής του Βόρα. Ο
στατιστικός έλεγχος (συσχέτιση Pearson), που εφαρμόστηκε μεταξύ της ηλικίας και του
μορφωτικού επιπέδου των γυναικών του δείγματος, έδειξε ότι υπάρχει μεταξύ τους αρνητική
σχέση (r=-0,562, Ν=59, α<0,001 για το Βόρα και r=-0,655, Ν=60, α<0,001 για το Πάικου).
Πιο συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των επιχειρηματιών τόσο χαμηλότερο
είναι το μορφωτικό τους επίπεδο
Το 88,2% των γυναικών είναι παντρεμένες. Ο τόπος μόνιμης κατοικίας για τη πλειοψηφία
των γυναικών (91,6%) είναι ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης, γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση της έρευνας ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες προτιμούν η έδρα της
επιχείρησης να είναι κοντά στο σπίτι ή ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις στο ίδιο το σπίτι. Το
54,3% του συνόλου των γυναικών δεν κατοικούσε πάντα στο σημερινό τόπο κατοικίας. Ο
σημαντικότερος λόγος αυτής της μετακίνησης είναι ο γάμος (69,4%), ενώ ακολουθούν οι
κοινωνικοί (9,7%) και οι οικονομικοί (4,8%) λόγοι.
Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών του δείγματος (96,6%) δηλώνει ως κύριο επάγγελμα την απασχόλησή του στην επιχείρηση, με το υπόλοιπο (3,4%) να δηλώνει ως κύριο
επάγγελμα την απασχόλησή του με την γεωργία. Το 70,5% του συνόλου των επιχειρηματιών
δήλωσε ότι δεν ασκεί κάποιο δευτερεύον επάγγελμα, το 12,5% ότι βοηθάει στην οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση, ενώ το 11,6% δηλώνει τα οικιακά.
Πάνω από το 85% του συνόλου των γυναικών απασχολούνταν ως υπάλληλοι και διέκοψαν την εργασία τους. Η μετακίνηση των γυναικών από τον τόπο όπου ήταν η δουλειά τους
φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος διακοπής της εργασίας αυτών, ενώ ακολουθούν οι προσωπικοί, οι οικονομικοί και οι οικογενειακοί λόγοι.
Η οικογενειακή παράδοση, ως παράγοντας υποκίνησης των γυναικών για την έναρξη της
επιχείρησης, δε φαίνεται να επηρέασε τις γυναίκες επιχειρηματίες, Παρ΄ όλα αυτά το 13,6%
στην περιοχή του Βόρα και το 21,7% στην περιοχή του Πάικου δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν
από την οικογενειακή παράδοση. Ακόμη ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι το ποσοστό
των γυναικών-συζύγων γεωργών- που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά είναι το ίδιο
περίπου τόσο εκεί που υπάρχει ισχυρό κίνητρο για επιχειρηματικότητα (Βόρας- εναλλακτικός
τουρισμός), όσο και εκεί που δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο (Πάικο- πρωτογενής τομέας).
364

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ελληνική ύπαιθρο

Χαρακτηριστικά των γυναικείων επιχειρήσεων
Όσον αφορά το αντικείμενο των επιχειρήσεων στην περιοχή του Βόρα, το 23,7% των
γυναικών επιχειρηματιών ασχολείται με την ενοικίαση δωματίων. Το τελευταίο οφείλεται
στην τάση του τριτογενή τομέα της περιοχής να προσανατολίζεται στην κατεύθυνση των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αντίθετα στην περιοχή του Πάικου η ενοικίαση δωματίων
δεν αποτελεί επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών της περιοχής. Ακόμη, στο Βόρα
συναντήσαμε 5 επιχειρήσεις της κατηγορίας «Παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα», ενώ στο
Πάικο μόνο μία.
Στο Πάικο σε μεγαλύτερο ποσοστό (70%) εμφανίζονται οι επιχειρήσεις «άμεσης
ανάγκης» όπως, παντοπωλεία, περίπτερα κ.α., ενώ, οι επιχειρήσεις δευτερεύουσας ανάγκης
όπως κομμωτήρια κ.α. εμφανίζονται σε διπλάσιο ποσοστό (20%) απ’ ό,τι στην περιοχή του
Βόρα (10,2%). Μικρό εμφανίζεται το ποσοστό των γυναικών που ασχολείται με το φασόν,
(11,9% στο Βόρα και 8,3% στο Πάικο). Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις «φασόν» γνώρισαν ιδιαίτερη ακμή τις προηγούμενες δεκαετίες Από τα τέλη όμως της
δεκαετίας του ΄90 ο τομέας αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη κρίση, με αποτέλεσμα να κλείσει ένα
σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων αυτών.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις (41,3%), είναι σχετικά νέες, ηλικίας 6-15 ετών, ενώ είναι
αρκετά σημαντικό και το ποσοστό των πολύ νέων επιχειρήσεων, αυτών που ιδρύθηκαν τα
τελευταία πέντε χρόνια (36,2%). Σε επίπεδο περιοχής εντοπίζουμε κάποιες σημαντικές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις του Βόρα είναι πιο καινούριες ενώ το ένα τρίτο των
επιχειρήσεων του Πάικου είναι μεγαλύτερες των 16 ετών.
Οι γυναικείες επιχειρήσεις είναι μικρές, ατομικές επιχειρήσεις, εγκατεστημένες κοντά ή
μέσα στο σπίτι της επιχειρηματία με κανένα ή μικρό αριθμό απασχολούμενων, λειτουργούν
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους με ντόπιους κατά κύριο λόγο πελάτες. Έχουν μικρό κύκλο
εργασιών, μικρή προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς ενώ
εξασφαλίζουν χαμηλά εισοδήματα στην επιχειρηματία, τα οποία όμως την ικανοποιούν.

Τα κίνητρα δημιουργίας της επιχείρησης
Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να εξετάσουμε τα κίνητρα που ώθησαν τις γυναίκες
επιχειρηματίες του δείγματος στη δημιουργία της επιχείρησης τους. Η πλειοψηφία των
γυναικών δήλωσε ως σημαντικότερο κίνητρο την οικονομική άνεση με 60,3%, καθώς και την
επιθυμία για απασχόληση με 47,9%. Τα παραπάνω συνάδουν με το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές εργάζονταν προηγουμένως οπότε και είχαν μάθει να ζουν με τα δικά τους
χρήματα. Γι’ αυτό και η ανεξαρτησία αποτελεί κίνητρο για τις γυναίκες του δείγματος μας
Αντίθετα, η συνέχιση της οικογενειακής επιχείρησης δεν αποτέλεσε κίνητρο για την συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών (82,5%), όπως και η εξασφάλιση δουλειάς για τα παιδιά
(56,5%). Πάνω από τις μισές γυναίκες (54%) πιστεύουν ότι η τεχνογνωσία δεν τις επηρέασε
αλλά ούτε και η κοινωνική καταξίωση απετέλεσε κίνητρο για τη δημιουργία της επιχείρησής
τους.
Σε επίπεδο περιοχής, διαπιστώνουμε ότι για τις γυναίκες του Πάικου η απασχόληση και η
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οικονομική άνεση είναι πολύ και πάρα πολύ σημαντικά κίνητρα ενώ για τις γυναίκες του
Βόρα πολύ και πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο είναι η οικονομική άνεση. Στην περιοχή του Βόρα
η εξασφάλιση δουλειάς για τα παιδιά ως κίνητρο για την δημιουργία της επιχείρησης και η
κοινωνική καταξίωση είναι ισχυρότερα σε σχέση με το Πάικο. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε ότι πάνω από μία στις τρεις επιχειρηματίες του Βόρα (36,2%) θεωρούν πολύ έως πάρα
πολύ σημαντικό κίνητρο δημιουργίας της επιχείρησής τους, την εξασφάλιση δουλειάς για τα
παιδιά τους. Στο Πάικο το ποσοστό αυτό είναι αισθητά μικρότερο (14%).

Προβλήματα των γυναικών επιχειρηματιών
Η πλειοψηφία των γυναικών και στις δύο περιοχές φαίνεται να αντιμετωπίζει οικονομικά
προβλήματα. Οι γυναίκες του Βόρα θεωρούν το οικονομικό πρόβλημα πιο έντονο απ’ ότι οι
γυναίκες του Πάικου, Το γεγονός αυτό μάλλον οφείλεται στη φύση των αντικειμένων των
επιχειρήσεων του Βόρα, αφού η κατασκευή και η συντήρηση των ενοικιαζόμενων δωματίων
κοστίζει, επιπλέον μπορεί να οφείλεται στην μικρότερη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων του Βόρα έναντι αυτών του Πάικου. Η μειωμένη κίνηση (18%) και το εξαντλητικό
ωράριο (13,6%) είναι δύο ακόμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες
του δείγματος. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το 18% των γυναικών επιχειρηματιών
δηλώνουν πως δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στη λειτουργία της επιχείρησής τους.
Διερευνώντας τη σχέση μεταξύ της περιοχής εγκατάστασης των γυναικείων επιχειρήσεων
και των προβλημάτων που αντιμετώπισαν στο ξεκίνημα της επιχείρησης, με την εφαρμογή
του ελέγχου του χ2 του Pearson, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστική σημαντικότητα μεταξύ
των δύο αυτών μεταβλητών (α=0,014, df=6, Pearson Chi-Square=14.982, Phi Cramer’s
V=0,013). Πιο συγκεκριμένα με την βοήθεια των τυποποιημένων προσαρμοσμένων καταλοίπων, η στατιστική σχέση εντοπίζεται μεταξύ των ακολούθων: οι γυναίκες επιχειρηματίες του
Βόρα εμφανίζονται να είχαν μεγαλύτερα προβλήματα από τις επιχειρηματίες του Πάικου
όσον αφορά την έλλειψη εμπειρίας στο αντικείμενο της επιχείρησης (Adjusted Residual=1,7),
τα οικονομικά προβλήματα (Adjusted Residual=1),καθώς και προβλήματα γραφειοκρατίας
(Adjusted Residual=0,3). Αντίθετα οι επιχειρηματίες του Πάικου είχαν μεγαλύτερα προβλήματα, έναντι των επιχειρηματιών του Βόρα, στον τομέα των προμηθειών (Adjusted
Residual=1,4), και της υποδομής (Adjusted Residual=1).

Προοπτικές των επιχειρήσεων
Όσον αφορά την προοπτική των επιχειρήσεων των γυναικών του δείγματος τo 60%
περίπου δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να διαδεχτούν τα παιδιά τους την επιχείρησή τους και μόνο
μία στις τρεις θα το επιθυμούσε. Το 41% δε σκέφτεται να κάνει κάποια αλλαγή στην επιχείρηση, αλλά να τη διατηρήσει ως έχει. Μόλις το 18,5% των γυναικών σκέφτεται τον
εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, το 13% την επέκταση της επιχείρησης σε νέες δραστηριότητες. ενώ το 13% έχει σκοπό να κλείσει την επιχείρησή του στο άμεσο μέλλον. Τέλος,
αξίζει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο της επιχείρησης δεν παίζει σημαντικό ρόλο στα
μελλοντικά σχέδια των γυναικών επιχειρηματιών.
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Επιδράσεις της γυναικείας επιχειρηματικότητας
Σχεδόν το σύνολο των γυναικών δηλώνει ότι η ίδρυση της επιχείρησής τους είχε ως
συνέπεια την αλλαγή της θέσης τους στην οικογένεια και όλες μιλούν για βελτίωση. Στην
περιοχή του Πάικου συναντώνται υψηλότερα ποσοστά γυναικών που δηλώνουν πολύ σημαντική βελτίωση της θέσης τους στην οικογένεια απ’ ότι στο Βόρα. Πάνω από τις μισές
γυναίκες πιστεύουν ότι βελτιώθηκε πολύ ή πάρα πολύ η θέσης τους στην τοπική κοινωνία.
Και πάλι τα υψηλότερα ποσοστά με την πολύ θετική βελτίωση συναντώνται στην περιοχή
του Πάικου (64,4%), έναντι του Βόρα (39%). Όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής
ζωής των γυναικών επιχειρηματιών του δείγματος, το 33,9% και στις δύο περιοχές πιστεύει
πως έχει βελτιωθεί πολύ ή πάρα πολύ. Αντίθετα το 25% των γυναικών δηλώνει ότι η καθημερινή τους ζωή δεν έχει βελτιωθεί καθόλου.
Η συμβολή της επιχείρησης τόσο στην εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων, όσο και
στην δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων στην οικογένεια θεωρείται από τις επιχειρηματίες πάρα πολύ μεγάλη, σε ποσοστά 61%. Μια άλλη συμβολή των επιχειρήσεων στην
τοπική οικονομία είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, οι
περισσότερες επιχειρηματίες είναι αυτοαπασχολούμενες, ωστόσο, μία στις τρεις γυναίκες
πιστεύει ότι έχει συμβάλει στη δημιουργία απασχόλησης στον τόπο της, είτε άμεσα (στη δική
της επιχείρηση) είτε έμμεσα (σε άλλες επιχειρήσεις). Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των
γυναικών και των δύο περιοχών πιστεύει ότι η επιχείρηση τους έχει συμβάλει πάρα πολύ στη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία, αλλά καθόλου στη βελτίωση
των βασικών δομών.

Στάσεις για την επιχειρηματικότητα
Το σύνολο σχεδόν των γυναικών (90% ) και των δύο περιοχών δηλώνουν ότι έρχονται σε
επαφή με πολύ κόσμο και είναι ανεξάρτητες λόγω της ενασχόλησής τους με την επιχείρηση.
Παράλληλα, το 95% και πάνω των γυναικών επιχειρηματιών του δείγματος αναγνωρίζει ότι
το να είσαι επιχειρηματίας απαιτεί πολύ δουλειά και έχει ρίσκο. Ακόμη, το 70% δηλώνει ότι
τους αρέσει η επιχείρηση ως τρόπος ζωής και ότι είναι ευχάριστο να είσαι επιχειρηματίας,
αφού οι ίδιες είναι περισσότερο ευτυχισμένες ως επιχειρηματίες απ’ το να απασχολούνταν με
κάτι διαφορετικό. Στην ίδια ερώτηση ένα 20% περίπου των γυναικών θα ήταν πιο ευτυχισμένες αν δούλευαν στο δημόσιο. Για το 58,62% των γυναικών του Βόρα και το 65% των γυναικών του Πάικου η επιχείρηση δεν αποτελούσε όνειρο ζωής, αντίθετα το 65,4% δήλωσε ότι
έγιναν επιχειρηματίες από ανάγκη. Τέλος, πάνω από το 40% των επιχειρηματιών έχουν ένα
ικανοποιητικό εισόδημα από την επιχείρηση, ενώ οι φιλοδοξίες τους ευνοούνται από αυτήν.

Συμπεράσματα
Η έρευνα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας έδειξε
ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες δεν αποτελούν μια διαφορετική κατηγορία ανθρώπων με
διακριτά χαρακτηριστικά και ότι όλες οι γυναίκες της υπαίθρου θα μπορούσαν να αναλάβουν
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επιχειρηματική δραστηριότητα. Έδειξε επίσης ότι ο αποκλεισμός των γυναικών από
εξαρτημένες θέσεις εργασίας τις έστρεψε στην αυτοαπασχόληση και στη συμμετοχή στις
επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχουν επιχειρήσεις, οι
οποίες αντιπροσωπεύουν το 1/3 του συνόλου των γυναικείων επιχειρήσεων, που είναι μόνο
«κατ’ όνομα» γυναικείες, καθώς δεν έχουν καμία ή έχουν ελάχιστη σχέση με την οργάνωση
και διαχείρισή της επιχείρησής τους. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες κατά παράδοση
διαχειρίζονται από άνδρες όπως είναι η εκμετάλλευση γεωργικών μηχανημάτων, τα καταστήματα υλικών οικοδομών κα. οι οποίες ανήκουν σε γυναίκες, καθώς για φορολογικούς ή
επαγγελματικούς λόγους δε μπορούν να ανήκουν σε άνδρες.
Σε ό,τι αφορά τις καθ’ αυτό γυναικείες επιχειρήσεις τα αποτελέσματα της παρούσας
έρευνας αναδεικνύουν μια νέα διάσταση της οικονομίας της υπαίθρου και του ρόλου που
διαδραματίζει η γυναικεία επιχειρηματικότητα σε αυτή. Οι αδυναμίες του αγροτικού χώρουπεριορισμένη πελατεία, ελλιπείς υποδομές, γεωγραφική απομόνωση κλπ- φαίνεται ότι δεν
αποτελούν απαραίτητα ανασταλτικό παράγοντα στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης, αντίθετα παρέχουν πλεονεκτήματα- ιδιοκτησία του επαγγελματικού χώρου, εφεδρείες της οικογενειακής εργασίας κα.- η αξιοποίηση των οποίων ταυτίζεται με χαμηλό επιχειρηματικό ρίσκο,
ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τις γυναίκες της υπαίθρου.
Οι γυναικείες επιχειρήσεις στην ελληνική ύπαιθρο είναι αποτέλεσμα κατά κανόνα
ατομικών αλλά και οικογενειακών πρωτοβουλιών και αναζητήσεων και εντάσσονται στα
πλαίσια της οικογενειακής στρατηγικής για αξιοποίηση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού
με σκοπό τη συμπλήρωση του οικογενειακού εισοδήματος. Τα κέρδη τους είναι πολύ χαμηλά, δουλεύουν με λίγους πελάτες που περιορίζονται κυρίως στα όρια του οικισμού. Το είδος
των επιχειρήσεων που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν οι γυναίκες της υπαίθρου, αλλά και η
γενικότερη συμπεριφορά τους ως επιχειρηματίες, δείχνουν την προέκταση στον επαγγελματικό χώρο του προτύπου άνδρας-γυναίκα που κυριαρχεί στον οικογενειακό χώρο. Οι γυναίκες
επιχειρηματίες, εκτός εξαιρέσεων, χαρακτηρίζονται από διστακτικότητα. Επιζητούν το σίγουρο και δεν επιδιώκουν ρίσκα, δε θέλουν δεσμεύσεις με δάνεια. Αντιμετωπίζουν την επιχείρησή τους ως διέξοδο για απασχόληση και όχι με επιχειρηματικό πνεύμα.
Οι παράγοντες αυτοί έχουν άμεση επίπτωση στο χαρακτήρα της επιχείρησης: είναι μικρή
ατομική επιχείρηση, με κανένα ή μικρό αριθμό απασχολούμενων, με μικρό κύκλο εργασιών,
μικρή προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς που εξασφαλίζει
χαμηλά εισοδήματα στην επιχειρηματία, τα οποία όμως την ικανοποιούν. Την ικανοποιεί
επίσης η αίσθηση της ανεξαρτησίας και διαθεσιμότητας που απολαμβάνει από τη λειτουργία
της επιχείρησής της.
Η τυπική γυναίκα επιχειρηματίας των ορεινών περιοχών της χώρας είναι μέσης ηλικίας,
παντρεμένη, περιορισμένου μορφωτικού επιπέδου, της οποίας ο τόπος εγκατάστασης της
επιχείρησης συμπίπτει με τον τόπο μόνιμης κατοικίας, η οποία δε μεγάλωσε σε οικογένεια με
επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιούργησε την επιχειρηματική ευκαιρία για να ικανοποιήσει οικογενειακές και προσωπικές της ανάγκες - οικονομική άνεση, επιθυμία για απασχόληση, ανεξαρτησία και ανεργία -, χωρίς επιχειρηματικό ρίσκο. Δηλώνει ως κύρια και αποκλει368
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στική της απασχόληση την επιχείρησή της, με λίγες από αυτές να δηλώνουν ως δευτερεύον
επάγγελμα την απασχόλησή τους στη γεωργική εκμετάλλευση, παρ’ ότι οι περισσότεροι
σύζυγοι έχουν ως κύρια απασχόληση τη γεωργία. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την αδύναμη
σχέση της γεωργίας με την γυναικεία επιχειρηματικότητα.
Η ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας σε μια περιοχή εκδηλώνεται ανάλογα με τις
τοπικές αναπτυξιακές δυναμικές που επικρατούν, χωρίς όμως ο τομέας ανάπτυξης να καθορίζει πάντα τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Στις περιοχές στις οποίες κυριαρχεί ο πρωτογενής τομέας, οι οποίες χαρακτηρίζονται και από σχετική γεωγραφική απομόνωση, θα ήταν
αναμενόμενο οι γυναικείες επιχειρήσεις να επικεντρώνουν τις δραστηριότητές τους στη
μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων, ως συνέπεια του προσανατολισμού της τοπικής οικονομίας. Αυτό όμως δε φαίνεται να συμβαίνει, καθώς στις περιοχές αυτές οι επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης της καθημερινής ζωής της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, στις περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
οι γυναίκες αναλαμβάνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συνδέονται άμεσα μ΄ αυτές τις
μορφές τουρισμού. Κατά συνέπεια μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι εναλλακτικές μορφές
τουρισμού αποτελούν τον τομέα της οικονομίας που μπορεί να κινητοποιήσει τις γυναίκες
της υπαίθρου και να τις οδηγήσει στη είσοδο του επιχειρηματικού κόσμου.
Οι γυναικείες επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του τόπου τους, αφ’ ενός
ενθαρρύνοντας την οικονομία του, αφ’ ετέρου συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των συμπολιτών τους. Την πεποίθηση αυτή έχουν οι γυναίκες επιχειρηματίες της
ελληνικής υπαίθρου, ιδιαίτερα αυτές των περιοχών στις οποίες επικρατεί ο πρωτογενής
τομέας. Παίζουν εξ ίσου σημαντικό ρόλο και για τις ίδιες τις γυναίκες καθώς πιστεύουν ότι η
ενασχόληση τους με την επιχείρηση απετέλεσε παράγοντα κοινωνικής καταξίωσης και
αναβάθμισης της θέσης τους τόσο στην οικογένεια όσο και στην τοπική κοινωνία, καθώς
επίσης και παράγοντα ψυχικής ισορροπίας.
Παρά τα πιθανά προβλήματα της εισόδου της γυναίκας στον επιχειρηματικό κόσμο, και
παρά το γεγονός ότι μπορεί οι γυναικείες επιχειρήσεις να μην είναι πάντα βιώσιμες και
ανταγωνιστικές με οικονομικούς όρους, η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει μοχλό
βιώσιμης ανάπτυξης τόσο της οικογένειάς της όσο και της κοινωνίας στην οποία είναι
ενταγμένη.
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Χαρακτηριστικά της ζήτησης υπηρεσιών πληροφόρησης
και κατάρτισης στον αγροτικό χώρο.
Αποτελέσματα έρευνας πεδίου σε νέους γεωργούς επτά (7)
νομών της Ελλάδας
Γ. Αλεξόπουλος1, Α. Κουτσούρης1 και Ε. Τζουραμάνη2
Περίληψη
Η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στους νέους-νεάνιδες της υπαίθρου,
κατά κύριο επάγγελμα γεωργοκτηνοτρόφους, και επιχειρεί, πέραν της αποτύπωσης των
χαρακτηριστικών τους και των τύπων των πληροφοριών που απαιτούνται, κατά τη γνώμη
τους, για την επαγγελματική επιτυχία τους, μια πρώτη εκτίμηση παραγόντων οι οποίοι
διαφοροποιούν τη στάση των νέων της υπαίθρου απέναντι στο ενδεχόμενο πληρωμής για
πρόσβαση σε συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Διαπιστώνεται ότι οι άντρες,
όσοι λαβαίνουν μόνοι τους αποφάσεις καθώς και οι κάτοικοι πεδινών περιοχών είναι πιο
αρνητικά διατεθειμένοι ως προς το ενδεχόμενο πληρωμής για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πιο
ευνοϊκά διάκεινται οι νέοι γεωργοί που έχουν σχέδια ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεών τους
καθώς και όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Όσον δε αφορά την πρόθεση πληρωμής για
κατάρτιση πιο ευνοϊκά διάκεινται οι νέοι γεωργοί που έχουν σχέδια ανάπτυξης των
εκμεταλλεύσεών τους, υψηλότερα εισοδήματα, εκμεταλλεύσεις προσανατολισμένες στη
φυτική παραγωγή καθώς και οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών. Παράλληλα, διαφοροποιήσεις, και στις δύο περιπτώσεις, διαπιστώνονται και όσον αφορά τον τύπο των πληροφοριών που θεωρούν ως σημαντικές οι νέοι. Τα ευρήματα αυτά συζητούνται στο πλαίσιο
τόσο της αναθεωρημένης ΚΑΠ όσο και, κυρίως, των νέων προσεγγίσεων στις γεωργικές
εφαρμογές και τη γεωργική εκπαίδευση, υποδεικνύοντας, τελικά, την ανάγκη και κατευθυντήριες γραμμές επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών.
Λέξεις-κλειδιά: Γεωργικές Εφαρμογές, Γεωργική Εκπαίδευση - Κατάρτιση, Νέοι Γεωργοί

Abstract
This paper focuses on young rural inhabitants having farming as their principal occupation.
Apart from recording their characteristics and the kinds of information they consider useful
for their professional success, the present study attempts to provide a first approximation of
factors that differentiate their views regarding payment for advisory and training services. It is
shown that negative attitudes towards payment for advisory services are held by men,
1
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decision-makers as well as the inhabitants of plain areas. On the other hand, more positive
attitudes are held by young farmers who have plans for the development of their farms as well
as those with higher incomes. As far as attitudes towards the payment for training are
concerned, more favourable are the young farmers who have plans to develop their farms,
higher incomes as well as those engaged in plant production and those inhabiting in
mountainous areas. On parallel, differentiations are observed, in both cases, according top the
type of information sought by the young farmers. The findings are discussed in the light of the
reformed CAP and particularly of new approaches about extension services and agricultural
training. Finally, the needs as well as guidelines for the reform of advisory and training
services are outlined.
Key-words: Agricultural Extension, Agricultural Education - Training, Young Farmers

Εισαγωγή
Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού στην Ευρώπη τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι
περίπου το 40% υπερβαίνει τα 55 έτη και η τάση συνεχώς επιδεινώνεται, ιδιαίτερα στις χώρες
του Μεσογειακού Νότου (Vidal 2001). Όπως έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί και στη χώρα
μας (Δαουτόπουλος και συν. 1989, Παναγιώτου και συν. 1992), η επιβίωση και πολύ
περισσότερο η ανάπτυξη ενός κοινωνικού σχηματισμού εξαρτάται από τη δυναμική και τις
προοπτικές της νεότερης γενιάς. Οι νέοι της υπαίθρου αποτελούν τις πιο ευεπίφορες και
ελπιδοφόρες ομάδες του πληθυσμού για την εισαγωγή καινοτομίας, την προώθηση σχημάτων
διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, κλπ. (Villa 1999). Έτσι, η παρουσία των
νέων, και μέσα από τη συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία (προγράμματα αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας, κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως η LEADER, προγράμματα για
τις ενισχύσεις στις επενδύσεις και τα κίνητρα εγκατάστασης, κλπ.), αναδεικνύεται σε
κρίσιμης σημασίας, για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, παράγοντας. Ιδιαίτερα στο χώρο της γεωργίας, η ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού
και η επαγγελματική αναβάθμισή του αποτελούν πρόταγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα
μάλιστα, αν ληφθούν υπόψη οι εκσυγχρονιστικές ανάγκες - υπό την πίεση των οικονομικών
και τεχνολογικών εξελίξεων στο πλαίσιο της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής αγοράς - και ο
πολυλειτουργικός χαρακτήρας της σύγχρονης γεωργίας (Fennel 1997).
Έτσι, στο Ψήφισμα του ΕΚ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2000) σχετικά με «την κατάσταση
και τις προοπτικές των νέων γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», καταρχήν, διαπιστώνεται η
μείωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τονίζεται ότι η μεγαλύτερη μείωση αφορά τους
γεωργούς κάτω των 35 ετών των οποίων το ποσοστό ως προς το σύνολο των γεωργών
μειώνεται σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη. Στην έκθεση τονίζονται τα ειδικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί και τα οποία «απορρέουν από τις τιμές πώλησης και
ενοικίασης γεωργικών εκτάσεων, το υψηλό κόστος των γεωργικών μηχανημάτων και το
κόστος βελτίωσης των εκμεταλλεύσεων, τους νομικούς και φορολογικούς φραγμούς για τους
νεοεισερχόμενους, καθώς και το γενικότερο πρόβλημα της παρακμής πολλών αγροτικών
περιοχών, το οποίο οδηγεί σε υποβάθμιση των υποδομών και της κοινωνικής ζωής, καθώς και
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στην πληθυσμιακή συρρίκνωση των περιοχών αυτών». Καλεί, δε, την Ε.Ε., τα κράτη-μέλη
και τις οργανώσεις των αγροτών, μεταξύ άλλων μέτρων, να εντείνουν τις προσπάθειες που
αφορούν τους νέους γεωργούς συμπεριλαμβανόμενης της προσφοράς γενικών συμβουλών
(σε θέματα όπως η επιλογή τομέα, οι επενδυτικές αποφάσεις, οι ρυθμίσεις παροχής
ενίσχυσης, φορολογικά θέματα, νομοθεσία επί κληρονομικών θεμάτων κλπ.). Επιπλέον καλεί
για, αφενός, την ενεργό προώθηση της γεωργίας ως επαγγέλματος στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και, αφετέρου, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
Στην αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του ΕΚ,
η οποία συνοδεύει το παραπάνω ψήφισμα, τονίζεται ότι πρέπει να ενισχυθεί η πρόσβαση των
νέων γεωργών στη γεωργική και αγροτική εκπαίδευση καθόσον ο εκσυγχρονισμός του τομέα
εξαρτάται από την ικανότητα προσαρμογής στις επερχόμενες προκλήσεις και η κατάρτιση και
πληροφόρηση αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας τέτοιας προσπάθειας αλλά και γενικότερα.
Διαμέσου προγραμμάτων, προτείνεται η ενίσχυση της κατανόησης των παγκόσμιων διαστάσεων των αγροτικών θεμάτων, η συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών, η βελτίωση της
επαγγελματικής τεχνογνωσίας (συμπεριλαμβανόμενων των εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής) και των εμπορικών τάσεων και δεξιοτήτων, η χρήση Η/Υ κλπ. Επισημαίνεται μάλιστα η
ανάγκη πρακτικής κατάρτισης και εκπαίδευσης εντός της εκμετάλλευσης στο πλαίσιο
προγραμμάτων που θα συνδυάζουν την πρακτική γεωργία και τη θεωρητική μάθηση.
Παράλληλα, η έρευνα για την αγροτική νεολαία έχει πρόσφατα ελκύσει το ενδιαφέρον
των ερευνητών, ιδίως στα πλαίσια των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου που προωθούνται στο χώρο της Ε.Ε. αλλά και γενικότερα στο
πλαίσιο ενός ταχέως διαφοροποιούμενου κόσμου. Ο κόσμος των νέων έχει, από τα τέλη της
10ετίας του ’90, προσελκύσει το ενδιαφέρον και μάλιστα υπό το πρίσμα της πολυ-επιστημονικής προσέγγισης και θεώρησής του (Dax and Machold 2002, Wyn and White 1997). Οι
συζητήσεις θεωρητικού και μεθοδολογικού ενδιαφέροντος έχουν επίσης τοποθετήσει το θέμα
στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος (Jones 1999, Leyshon 2002).
Στη χώρα μας την ευθύνη της πληροφόρησης-ενημέρωσης και κατάρτισης ανέλαβε από
την ίδρυσή της (1951) η Υπηρεσία Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας στην
οποία και αποδίδεται η επίτευξη αυτάρκειας σε βασικά διατροφικά αγαθά εντός της ίδιας
10ετίας. Πρόκειται για την αποκαλούμενη «χρυσή εποχή» των Γεωργικών Εφαρμογών, η
οποία όμως δεν είχε αντίστοιχη συνέχεια οφειλόμενη σε ένα εύρος αιτιών (Παπαδόπουλος
1996). Ιδιαίτερα μετά την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ (1981), η Υπηρεσία, στο πλαίσιο της
ΚΑΠ, ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου των πάσης μορφής ενισχύσεων με
αποτέλεσμα την περαιτέρω δραστική μείωση της παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών
υπηρεσιών προς τους έλληνες γεωργοκτηνοτρόφους και την επικέντρωση στην εξυπηρέτηση
όσων εξ αυτών ήταν υπόχρεοι εκπαίδευσης λόγω της ένταξής τους σε «Σχέδια Βελτίωσης»,
το πρόγραμμα «Νέων Αγροτών», κλπ.
Σειρά μελετών (Παναγιώτου και συν. 1996, Κουτσούρης και συν. 1998, Κουτσούρης
2001, Καζακόπουλος και συν. 2005, Γιωτοπούλου και συν. 2005) έχουν δείξει τις σοβαρές
δυσλειτουργίες τόσο της Υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρμογών όσο και του ΟΓΕΕΚΑ
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«ΔΗΜΗΤΡΑ», οργανισμού εποπτευόμενου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων ο οποίος έχει από το 1997 (ΦΕΚ 173/Α/1-9-97) αναλάβει την οργάνωση και
λειτουργία της γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και της δια βίου επαγγελματικής
κατάρτισης των αγροτών. Ειδικότερα όσον αφορά τις Γεωργικές Εφαρμογές, οι δυσλειτουργίες αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο, στην αδιαφοροποίητη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη τα
διαφορετικά χαρακτηριστικά και άρα οι διαφοροποιημένες ανάγκες των επί μέρους περιοχών,
τον προσανατολισμό προς τη γεωργική ανάπτυξη μέσω της αύξησης της παραγωγής
παράλληλα με τη μεγαλύτερη δυνατόν απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων και τη διοικητικοποίηση-γραφειοκρατικοποίηση της Υπηρεσίας. Όσον, δε, αφορά τον «ΔΗΜΗΤΡΑ» ο
προβληματισμός εντοπίζεται στη σχεδόν αποκλειστική εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως
προγραμμάτων (ιδίως του προγράμματος των «Νέων Αγροτών») με όρους κατάρτισης. Ο
ΟΓΕΕΚΑ έχει βέβαια αναπροσανατολίσει τελευταίως, κατά ένα μέρος, τα προγράμματα και
τις ομάδες-στόχους του, αντιμετωπίζοντας έτσι, έστω και μερικώς, τα σοβαρά προβλήματα
που είχαν επισημανθεί όσον αφορά την κατάρτιση. Πλην όμως, η παρεχόμενη κατάρτιση δεν
μπορεί να κριθεί (ποσοτικά και ποιοτικά) ως ικανοποιητική3,1συγκρινόμενη με αντίστοιχα
προγράμματα σε χώρες της ΕΕ και στις ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται, εν πολλοίς, ο
αποπροσανατολισμός των δύο υπηρεσιών από την κύρια αποστολή τους.
Όμως, το ζήτημα τόσο της πληροφόρησης-ενημέρωσης όσο και της εκπαίδευσης-κατάρτισης παραμένουν επιτακτικά όσον αφορά στην προσαρμογή των ελλήνων παραγωγών (και
εν γένει των αγροτών) στις νέες συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού, ραγδαίων καινοτομιών, απαιτήσεων για ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα, προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. στο
πλαίσιο της αναδυόμενης «οικονομίας της γνώσης». Πρόσφατη μελέτη (Αλεξόπουλος και
συν. 2006) ανέδειξε την υψηλή ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες και αποτύπωσε το
ενδιαφέρον για κατάρτιση εκ μέρους των νέων-νεάνιδων της υπαίθρου, ιδίως των κατά κύριο
επάγγελμα γεωργοκτηνοτρόφων,.
Ένα σημαντικό ερώτημα που έχει αναδειχθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, αφορά τον επιμερισμό του κόστους των συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη γεωργία. Επί
μακρόν, τις υπηρεσίες αυτές προσέφερε, με διάφορες μορφές ανά τον κόσμο, κυρίως ο
δημόσιος τομέας καθόσον η πληροφορία για την καινοτομία εθεωρείτο δημόσιο αγαθό,
αναγνωρίζονταν οι κίνδυνοι που εμπλέκονται στη γεωργική παραγωγή, επιδιωκόταν η
προσέγγιση των ετερογενών και διασκορπισμένων στο χώρο παραγωγών έτσι ώστε να
αρθούν οι περιφερειακές ανισότητες και να διασφαλιστεί η παραγωγή κλπ. Παρ’ όλα αυτά
ήδη από τη 10ετία του 1980 άνοιξε ένας εκτεταμένος διάλογος σχετικά με τις δημόσιες
εφαρμογές (Rivera 1990 & 2000, Rivera and Gustafson 1991, Cary 1993, Farrington 1995,
Phelan 1995, Haug 1999, Van den Ban 2000, Kidd et al. 2000, Rivera and Alex 2004). Ο
διάλογος συμπεριέλαβε σειρά ζητημάτων όπως: το αυξημένο κόστος τους, οι μη ικανοποιητικές επιδόσεις τους, η μη ικανοποιητική ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των
31

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σειράς πτυχιακών μελετών που εκπονούνται στο Τμήμα Αγροτικής
Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓΠΑ, υπό την επίβλεψη του Α. Κουτσούρη.
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γεωργών, η μη ικανοποιητική αξιοποίηση των νέων μέσων επικοινωνίας και των μεθόδων
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, η επικέντρωσή τους στα στενά γεωργικά ζητήματα
(αντί της ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης) κλπ. Επιπλέον, οι πολιτικοί μετασχηματισμοί (δομική προσαρμογή, συρρίκνωση του κράτους κ.ο.κ.) είχαν σημαντικές συνέπειες και
για τις Γεωργικές Εφαρμογές (Rivera όπ.π.). Ως αποτέλεσμα, πολλές χώρες άρχισαν να
πειραματίζονται ή να εφαρμόζουν συστήματα επιμερισμού του κόστους των συμβουλευτικών
και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Στις ανεπτυγμένες χώρες οι σχετικές αλλαγές λαμβάνουν δύο
κυρίες κατευθύνσεις (με ποικιλία μορφών): την εμπορευματοποίηση (παροχή κάποιων
υπηρεσιών από δημόσιους φορείς έναντι αμοιβής, ενώ άλλες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν)
και την ιδιωτικοποίηση. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι γεωργοί μετατρέπονται από χρήστες
σε πελάτες οι οποίοι είναι ικανοί και πρόθυμοι να πληρώσουν για τις παρεχόμενες σε αυτούς
υπηρεσίες ενώ το δημόσιο μετατρέπεται από πάροχος υπηρεσιών σε ρυθμιστή της αγοράς.
Ταυτόχρονα όμως τίθενται σημαντικά ερωτήματα όπως το «ποιος πρέπει να πληρώσει»,
«ποιες υπηρεσίες» και «πόσο». Έτσι, σε γενικές γραμμές, έχει διαπιστωθεί ότι οι μικροί
γεωργοί έχουν λιγότερα κίνητρα να πληρώσουν ενώ βασικοί πελάτες των υπηρεσιών είναι οι
προσανατολισμένοι στην αγορά επιχειρηματίες μεσαίοι και μεγάλοι γεωργοί, οι οποίοι και
έχουν τη δυνατότητα επηρεασμού (προς ίδιον όφελος) των αμειβόμενων παρόχων.
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται αφενός στην αποτύπωση των στάσεων των νέων,
κατά κύριο επάγγελμα γεωργοκτηνοτρόφων, σε σχέση με την παροχή συμβουλών και κατάρτισης και αφετέρου στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεσή τους να
πληρώσουν για την πρόσβασή τους σε σχετικές υπηρεσίες.

Μεθοδολογία
Στην παρούσα εργασία αξιοποιείται μέρος των στοιχείων που συλλέχτηκαν, µε προσωπικές συνεντεύξεις, από 900 νέους-νεάνιδες (ηλικίας 18-45 ετών) κατοίκους της υπαίθρου4.
Το δείγμα4προέρχεται από 7 νομούς (Ευβοίας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κορινθίας, Τρικάλων,
Ροδόπης και Χίου) και με δεδομένη την ετερογένεια της ελληνικής υπαίθρου και το
διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των διερευνώμενων περιοχών, επιλέχθηκε στη βάση πολυσταδιακής αναλογικής στρωµατοποιηµένης δειγματοληψίας (Multi-stage proportional
stratified random sampling). Ένα τέτοιο πλαίσιο δειγματοληψίας κρίθηκε απαραίτητο
προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η συμμετοχή ερωτωμένων από κάθε χωρική κατηγορία
όπως αυτές καθορίζονται µε βάση τη μειονεκτικότητα τους από την ΕΣΥΕ (πεδινές,
μειονεκτικές και ορεινές) και αφετέρου κάθε κατηγορία να αντιπροσωπεύεται στο δείγμα µε
το ίδιο ποσοστό που συμμετέχει στο συνολικό πληθυσμό, εάν τα πληθυσμιακά κριτήρια των
νέων που αποτελούν την ομάδα στόχο ληφθούν υπόψη. Η δειγματοληψία βασίστηκε στα
αποτελέσματα της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας του 2000 και διέκρινε στρώματα
424

Πρόκειται για μέρος των στοιχείων έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου «Δίκτυο
δομών ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας νέων αγροτών/αγροτισσών και νέων/νεάνιδων της
υπαίθρου». Το σχέδιο είναι ενταγμένο στην ΚΠ EQUAL II με συντονιστή την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και την
ευθύνη της έρευνας είχε το Ι.ΓΕ.Κ.Ε. – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
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στον πληθυσμό (δηλαδή, στο σύνολο των νέων-νεάνιδων ηλικίας 18 έως 45 ετών) µε βάση
την αστικότητα, την ορεινότητα και τα πληθυσμιακά μεγέθη των δημοτικών διαμερισμάτων.
Μετά τη στρωματοποίηση οι κοινότητες επελέγησαν µε τη μέθοδο των τυχαίων αριθμών και
ήταν διάσπαρτες εντός των νομών. Τέλος, ζητήθηκε από την ΕΣΥΕ να προσδιορίσει κύριο
και συμπληρωματικό δείγμα ερωτωμένων, στη βάση απλής τυχαίας δειγματοληψίας από τα
αρχεία που διατηρεί αφού τους ταξινομήσει µε βάση την ηλικία.
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει 86 ερωτήσεις, χωρισμένες σε 9
ενότητες. Κύριος στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των αναγκών σε υπηρεσίες
συμβουλευτικής και πληροφόρησης των νέων/ νεάνιδων της υπαίθρου και η διασαφήνιση της
στάσης τους απέναντι σε τέτοιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, το ερωτηματολόγιο, πέρα από
την αναζήτηση του κοινωνικοοικονομικού προφίλ των ερωτωμένων, αναζήτησε επίσης
απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων, τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και την αξιολόγηση τους, τις εμπειρίες τους
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής και τη στάση των
ερωτωμένων σε σχέση µε τις εξελίξεις στην ΚΑΠ, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο
αγροτικός χώρος και την ανάπτυξη της περιοχής τους.
Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα δεδομένα που αφορούν μόνο τους κατά κύριο
επάγγελμα γεωργούς οι οποίοι και αποτελούν την πλειοψηφία του δείγματος (63,8% του
συνόλου, ήτοι 544 νέοι-νέες γεωργοί). Η διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την
πρόθεση πληρωμής, από την πλευρά των νέων γεωργών, για την πρόσβαση σε συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε με το υπόδειγμα Probit. Για την
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Limdep5.

Το υπόδειγμα Probit
Το υπόδειγμα Probit35χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει την πρόθεση (υιοθέτησης ή όχι)
μεταξύ δύο εναλλακτικών επιλογών θέτοντας ως εξαρτημένη μια διχοτομική μεταβλητή και
διερευνώντας με τη μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης πιθανοφάνειας την επίδραση μιας
σειράς ανεξάρτητων –διχοτομικών ή συνεχών– μεταβλητών στην επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών (Greene 2000). Συγκεκριμένα, εκτιμά τη σχέση της πιθανότητας πρόθεσης
πληρωμής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κατάρτισης από τους νέους γεωργούς
(ενός αριθμού μεταξύ μηδέν και ένα) σε σχέση με διάφορα χαρακτηριστικά τους. 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 μεταβλητή 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
535

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε επίσης η Logistic Regression. Τα αποτελέσματα
των δύο αναλύσεων (Probit και Logistic Regression) ταυτίζονται (βλ. και Τζίκα 2009). Περί της
ισοδυναμίας των αποτελεσμάτων των δύο υποδειγμάτων, βλ. Greene (2000), Pampel (2000), Χρήστου
(2007).
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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 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.
Στην παρούσα εργασία τέθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές: α) η πρόθεση που εκδηλώνουν
οι νέοι γεωργοί να πληρώσουν για υπηρεσίες συμβουλευτικής και β) η πρόθεση που
εκδηλώνουν οι νέοι γεωργοί να πληρώσουν για υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαρακτηριστικά του δείγματος
Το δείγμα αποτελείται από 544 άτομα (66,2% άνδρες και 33,8% γυναίκες) και στην
πλειοψηφία του δραστηριοποιείται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (61,3%). Ο μέσος
όρος ηλικίας ανέρχεται σε 39,1 έτη (τυπική απόκλιση 5,4) ενώ το μεγαλύτερο μέρος των
νέων γεωργών ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 41-45 ετών και ακολουθούν οι ηλικίες 36-40
και 31-35 (45,6%, 28,9% και 17,8% αντίστοιχα). Το επίπεδο εκπαίδευσης διαπιστώθηκε ότι
διαφέρει σημαντικά από την τυπική εικόνα που συνοδεύει τον έλληνα γεωργοκτηνοτρόφο
Έτσι, ενώ ένας στους τρεις νέους (33,1%) έχουν ολοκληρώσει μόνο την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, ένα 40,3% έχει τελειώσει το λύκειο και ένας στους τέσσερις (24,3%) το
γυμνάσιο. Μικρό ποσοστό, της τάξης του 2,4%, έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η βελτιωμένη
αυτή εικόνα συνοδεύεται από το γεγονός ότι το 19,5% χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή
εκ των οποίων 2 στους 3 έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, τεχνολογία που αξιοποιούν κυρίως
για την ενημέρωσή τους και για επαγγελματικούς λόγους και δευτερευόντως για ψυχαγωγία
και εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου ξεπερνά το 90% και βρίσκεται,
πλέον, στα επίπεδα της εξοικείωσης με παραδοσιακές μορφές τεχνολογίας όπως είναι το
ραδιόφωνο και η τηλεόραση.
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτωμένων (83,5%) αποκλειστική πηγή του
εισοδήματος είναι η γεωργία, με κύριο προσανατολισμό τη φυτική παραγωγή, ενώ το 35,1%
των νέων ασχολείται με τη ζωική παραγωγή και κυρίως με την αιγοπροβατοτροφία. Μόνο το
16,5% δηλώνει και δεύτερη απασχόληση. Όσον αφορά το ετήσιο εισόδημά τους, περίπου 4
στους 10 δηλώνουν ότι κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 9.000 ευρώ ενώ το 27,6% δηλώνει από
9.000 έως 15.000 ευρώ και το 21,7% πάνω από 15.000. Το 55,3% δεν εμφανίζεται
ικανοποιημένο από το εισόδημά του, γεγονός που οδηγεί τους ερωτώμενους να δηλώνουν ότι
εάν επέλεγαν σήμερα επάγγελμα θα διάλεγαν να συνδυάσουν τη γεωργία με κάτι άλλο
(30,3%) ή θα επέλεγαν άλλο επάγγελμα εκτός γεωργίας (επίσης 30,3%). Μόνο ένας στους
πέντε θα επέλεγε πάλι ως κύριο επάγγελμα τη γεωργία και μόλις ένας στους έξι έχει σχέδια
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ανάπτυξης της εκμετάλλευσης την προσεχή πενταετία.
Περαιτέρω, οι απόψεις των νέων-νεάνιδων συγκλίνουν σε μεγάλο ποσοστό (76,5%) στην
ανάγκη πρόσβασης και απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων για την αποτελεσματική άσκηση
του επαγγέλματος. Έτσι, σε ό,τι αφορά τα θέματα πληροφόρησης-ενημέρωσής τους, ως
ιδιαίτερης σημασίας θεωρούνται οι επιδοτήσεις/αποζημιώσεις, οι τρόποι χρηματοδότησης
των εκμεταλλεύσεων και η προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για θέματα τα οποία,
ποσοστό υψηλότερο του 80% των ερωτωμένων θεωρεί ως σημαντικά ή/και πολύ σημαντικά.
Συγκριτικά μικρότερη (αλλά με αποδοχή ως σημαντικών πάνω από 70%) είναι, η σημασία
που αποδίδεται σε θέματα όπως οι τιμές των προϊόντων, τα προγράμματα της ΕΕ/ΚΑΠ, οι
νέες καλλιεργητικές τεχνικές, οι νέες καλλιέργειες, η βιολογική/ ποιοτική γεωργία-κτηνοτροφία και οι εισροές. Τέλος, μειωμένη σχετικά σημασία αποδίδεται σε θέματα όπως τα νομικάφορολογικά ζητήματα (49%), οι νέες δραστηριότητες εκτός γεωργίας-κτηνοτροφίας (55%), η
διοίκηση εκμεταλλεύσεων (59%), οι νέες μορφές συνεργασίας (60%), τα οικονομικά-διαχειριστικά (61%) αλλά και τα θέματα εμπορίας (67%) και εξοπλισμού (69%).
Όπως όμως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα το 55,6% δεν γνωρίζει το πρόγραμμα των
«Νέων Αγροτών», ενώ, μεταξύ αυτών που το γνωρίζουν, το ποσοστό ένταξης ανέρχεται σε
43,1%. Επίσης, μόνο το 40,5% των νέων γεωργών γνωρίζει τα «Σχέδια Βελτίωσης», μεταξύ
των οποίων έχει ενταχθεί το 38,8%. Τέλος, τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης δήλωσε
ότι γνωρίζει το 34,2% ενώ τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής ποσοστό 37,3%, τους
οποίους δήλωσε ότι εφαρμόζει το 29,4%.
Τέλος, σχεδόν όλοι οι νέοι/νέες του δείγματος, θεωρούν ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει
ένας φορέας που θα τους καθοδηγεί. Πιο συγκεκριμένα, το 91,7% των γεωργοκτηνοτρόφων
επιθυμεί καθοδήγηση ενώ το 93,8% θα ήθελε να του υποδεικνύονται νέοι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων του έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει τις καλύτερες δυνατές λύσεις.
Διαφορετική όμως υπήρξε η αντίδραση των ερωτωμένων στην πιθανότητα παροχής ανάλογων υπηρεσιών επί πληρωμή, η οποία αντιμετωπίστηκε θετικά μόνο από το 47,4%. Παράλληλα, παρότι η πλειοψηφία (52,9%) των νέων/νεάνιδων δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να
πληρώσει για την εκπαίδευσή του, εντοπίζεται ένα μη ευκαταφρόνητο ποσοστό της τάξης του
34,6% που δείχνει θετική στάση.

Αποτελέσματα ανάλυσης Probit
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στις
αναλύσεις και στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Και
στις δύο αναλύσεις η εξαρτημένη μεταβλητή – πρόθεση για πληρωμή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κατάρτισης - λαμβάνει την τιμή 1 εάν ο ερωτώμενος προτίθεται να
πληρώσει για την υπηρεσία και την τιμή 0 εάν έχει δηλώσει ότι είναι αρνητικός σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο.
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Πίνακας 1. Περιγραφή των μεταβλητών
Μεταβλητή
Εξαρτημένη
Payment
Ανεξάρτητες
Gender
AGE35
Educ
Computer
Farmer2
FarmDec
Farm Plans
Advice
Mount
Lessfav
Plain
Action
CAP
Income
Crops
Animals
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17

Περιγραφή
Πρόθεση πληρωμής για υπηρεσίες (α) συμβουλευτικής & (β) κατάρτισης:
1 = Ναι , 0 = Όχι
Άνδρας = 1, Γυναίκα = 2
Ηλικία < 35 ετών
Επίπεδο Εκπαίδευσης (όλα τα επίπεδα)
Χρήση Η/Υ: 1 = Ναι, 0 = Όχι
Επιλογή εκ νέου του γεωργικού επαγγέλματος ως κύριου επαγγέλματος: 1 = Ναι, 0 = Όχι
Λήψη αποφάσεων στην εκμετάλλευση: 1 = ο ίδιος, 0 = άλλος
Σχέδια
ανάπτυξης
της
εκμετάλλευσης
στα
επόμενα
5
έτη:
1 = Ναι, 0 = Όχι
Αναγκαιότητα υπηρεσιών συμβουλευτικής: 1 = Ναι, 0 = Όχι
Dummy, 1 = ορεινή περιοχή, 0 = άλλες περιοχές
Dummy, 1 = μειονεκτική περιοχή, 0 = άλλες περιοχές
Dummy = 1 πεδινή περιοχή, 0 = άλλες περιοχές
Ενεργή συμμετοχή σε μορφές συλλογικής δράσης: 1 = Ναι, 0 = Όχι
Γνώση των απαιτήσεων που έθεσε η νέα ΚΑΠ : 1 = Ναι, 0 = Όχι
Εισόδημα > 12.000 € = 1, < 12.000 € = 0
Κύρια δραστηριότητα η φυτική παραγωγή: 1 = Ναι, 0 = Όχι
Κύρια δραστηριότητα η ζωική παραγωγή: 1 = Ναι, 0 = Όχι
Σημασία πληροφοριών – γνώσεων σε σχέση με: (Dummy διχοτομικές μεταβλητές που
δηλώνουν το χαμηλότερο (= 0) ή υψηλότερο ενδιαφέρον ( = 1)
-Νέες καλλιέργειες
-Βιολογική / ποιοτική γεωργία
-Νέα τεχνικές (καλλιεργητικές / εκτροφές)
-Λιπάσματα/φυτοφάρμακα/ζωοτροφές
-Νέα μηχανήματα/εργαλεία
-Γεωργική λογιστική
-Επιδοτήσεις Ε.Ε
-Προγράμματα Ε.Ε. («Νέων Αγροτών»/ «Σχέδια Βελτίωσης», κλπ.)
-Αγορές και τιμές γεωργικών προϊόντων
-Προστασία του περιβάλλοντος
-Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων
-Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων
-Διαχείριση κινδύνου
-Χρηματοδότηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων
-Νέες μορφές συνεργασίας / συλλογικής δράσης
-Εξωγεωργικές δραστηριότητες
-Φορολογία και νομικά θέματα

Πρόθεση πληρωμής για συμβουλευτικές υπηρεσίες
Στην περίπτωση της διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση των
νέων γεωργών να πληρώσουν για συμβουλευτικές υπηρεσίες το μοντέλο εκτιμήθηκε με τη
μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας (standard maximum likelihood approach). Οι εκτιμήσεις
των συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών που προέκυψαν από το μοντέλο παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εκτιμήθηκε σωστά το 69%
των παρατηρήσεων (Πίνακας 3). Το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο
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σημαντικότητας 0,0000 όπως υποδεικνύει η τιμή του χ2 (140.33) ενώ τo McFadden R2 είναι
0,1760. 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.

Πίνακας 2. Αποτελέσματα Probit για την πρόθεση πληρωμής για συμβουλευτικές υπηρεσίες
Συντελεστής
Intercept
Gender**
Age35
Educ
Computer**
Farmer2
FarmDec**
Farm Plans*
Advice
Mount***
Lessfav*
Plain*
Action
CAP
Income**
Crops
Animals
X1
X2
X3
X4**
X5*
X6
X7*
X8*
X9
X10
X11*
X12
X13
X14
X15
X16
X17***

0.9874
-0.4561
-0.1443
-0.0115
0.3416
-0.1939
-0.3193
0.4214
0.0874
-0.5082
-0.9466
-0.1096
0.1736
0.1592
0.3424
0.2592
0.0284
-0.2954
-0.0777
0.2358
-0.4538
0.4650
0.1610
-0.5466
0.7217
-0.0764
0.1698
0.5664
-0.3388
-0.0510
-0.1413
0.7852
0.2286
-0.3430

Τυπικό
Σφάλμα
0.4870
0.1826
0.1495
0.1403
0.1622
0.1534
0.1714
0.1381
0.2348
0.2996
0.2973
0.2906
0.1387
0.1351
0.1387
0.1679
0.1917
0.1927
0.1820
0.1867
0.1968
0.1869
0.1943
0.2244
0.2090
0.1884
0.1778
0.2153
0.2210
0.1927
0.1990
0.1953
0.1727
0.2050

Οριακές
Επιδράσεις
0.3928
-0.1814
-0.0574
-0.0045
0.1358
-0.0771
-0.1270
0.1676
0.0347
-0.2021
-0.3765
-0.4361
0.0690
0.0633
0.1362
0.1031
0.0113
-0.1175
-0.0309
0.0938
-0.1805
0.1849
0.0640
-0.2174
0.2871
-0.0303
0.0675
0.2253
-0.1347
-0.2032
-0.0562
0.0312
0.0090
-0.1364

* Στατιστικά σημαντικές σε 0.01 επίπεδο, ** Στατιστικά σημαντικές σε 0.05 επίπεδο,
*** Στατιστικά σημαντικές σε 0.10 επίπεδο
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Τυπικό
Σφάλμα
0.1940
0.0726
0.0594
0.0558
0.0645
0.0610
0.0682
0.0549
0.0934
0.1192
0.1184
0.1157
0.0551
0.0537
0.0551
0.0667
0.0766
0.0537
0.0724
0.0742
0.0782
0.0743
0.0773
0.0892
0.0830
0.0749
0.0707
0.0856
0.0879
0.0766
0.0791
0.0776
0.0687
0.0815
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Πίνακας 3. Ακρίβεια του μοντέλου Probit
Πραγματικές τιμές
0
1
Σύνολο

0
214
96
310

Εκτιμώμενες Τιμές
1
72
162
234

286
258
544

Σύνολο

Όπως διαπιστώνεται, ισχυρή επίδραση στην πρόθεση των νέων-νεάνιδων γεωργοκτηνοτρόφων να πληρώσουν για συμβουλευτικές υπηρεσίες εμφανίζει ο σχεδιασμός για την
ανάπτυξη της εκμετάλλευσής τους. Έτσι, όσοι έχουν σχέδια για την επόμενη 5ετία εμφανίζονται κατά 16,8% πιο πρόθυμοι να πληρώσουν για την πρόσβαση σε υπηρεσίες. Θετικότερα,
επίσης, ανταποκρίνονται στο ενδεχόμενο αυτό όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα (+13,6%) όπως
και οι χρήστες Η/Υ (+13,6%).
Σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση μεταξύ των πληροφοριών-γνώσεων που οι νέοι-νέες θεωρούν
ως σημαντικά για το επάγγελμά τους και την πρόθεση πληρωμής, ως θετικότερα διακείμενοι
στο ενδεχόμενο πληρωμής εμφανίζονται όσοι/όσες θεωρούν σημαντικά ζητήματα που
αφορούν νέο εξοπλισμό και σε καλλιεργητικές τεχνικές (+18,5%), στο μάρκετινγκ (+22,5%)
και στη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ε.Ε. (+28,7%). Αντίθετα, αρνητικότεροι
εμφανίζονται όσοι/όσες αξιολογούν ως πιο σημαντικά θέματα που αφορούν τις επιδοτήσεις (21,7%), στη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζωοτροφών (-18%) και σε φορολογικά
και νομικά ζητήματα (-13,6%).
Το φύλο και η ευθύνη λήψης των αποφάσεων στην εκμετάλλευση επηρεάζουν, επίσης,
την πρόθεση πληρωμής. Έτσι, οι άνδρες εμφανίζονται κατά 18% πιο αρνητικοί έναντι των
γυναικών καθώς και όσοι λαμβάνουν μόνοι τους τις αποφάσεις στην εκμετάλλευσή τους (12,7%). Τέλος, η σχέση μεταξύ των μεταβλητών μειονεκτικότητας και της πρόθεσης πληρωμής είναι σε όλες τις περιπτώσεις αρνητική αλλά η ένταση της σχέσης είναι διπλάσια μεταξύ
των νέων που δραστηριοποιούνται σε πεδινές (-43,6%) και σε ορεινές περιοχές (-20,2%).

Πρόθεση πληρωμής για υπηρεσίες κατάρτισης
Και στην περίπτωση της διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση των
νέων γεωργών να πληρώσουν για κατάρτιση το μοντέλο εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της
μεγίστης πιθανοφάνειας (standard maximum likelihood approach). Οι εκτιμήσεις των
συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών που προέκυψαν από το μοντέλο παρουσιάζονται
αναλυτικά στον Πίνακα 4. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εκτιμήθηκε σωστά το 75,5% των
παρατηρήσεων (Πίνακας 5). Το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 0,0000 όπως υποδεικνύει η τιμή του χ2 (160.1821) ενώ τo McFadden R2 είναι 0,2203.
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.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, διαπιστώνεται καταρχήν ότι η αρνητική πρόθεση των
νέων-νεάνιδων έναντι της πληρωμής για κατάρτιση είναι ανεξάρτητη του τόπου άσκησης της
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γεωργικής δραστηριότητας. Η ένταση όμως της αρνητικής επίδρασης αυτής, είναι αντιστρόφως ανάλογη της μειονεκτικότητας που χαρακτηρίζει τις περιοχές όπου είναι εγκατεστημένες
οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι, οι νέοι των πεδινών περιοχών είναι κατά 34% λιγότερο
πιθανό να πληρώσουν για την παρεχόμενη κατάρτιση, των μειονεκτικών περιοχών κατά 29%
και των ορεινών περιοχών κατά 19%.

Πίνακας 4. Αποτελέσματα Probit για την πρόθεση πληρωμής για Κατάρτιση
Συντελεστής
Intercept
Gender
Age35**
Educ
Computer
Farmer2
FarmDec
Farm Plans*
Advice**
Mount**
Lessfav*
Plain*
Action
CAP
Income*
Crops*
Animals**
X1*
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8*
X9
X10
X11
X12*
X13
X14
X15
X16
X17*

-0.6379
0,1866
0,2981
-0,1136
0,1062
0,0348
-0,1922
0,7538
0,5490
-0,5457
-0,8499
-0,9822
0,1103
0,1210
0,4532
0,7223
0,3798
-0,4223
0,1682
0,1650
-0,2728
0,0047
0,1463
-0,2741
0,5751
-0,1560
-0,0510
0,2674
-0,7130
-0,1795
-0,1393
0,0862
0,0692
0,5809

Τυπικό
Σφάλμα
0,5263
0,1926
0,1571
0,1520
0,1678
0,1602
0,1805
0,1406
0,2804
0,2849
0,2848
0,2720
0,1467
0,1414
0,1465
0,1956
0,2157
0,2007
0,1928
0,2016
0,2081
0,1998
0,2092
0,2410
0,2291
0,1964
0,1934
0,2162
0,2347
0,2104
0,2102
0,2053
0,1836
0,2196

Οριακές
Επιδράσεις
-0,2212
-0,6474
0,1034
0,0394
0,0368
0,0120
-0,066
0,2614
0,1904
-0,1892
-0,2948
-0,3407
0,0382
0,0419
0,1572
0,2505
0,1317
-0,1464
0,0583
0,0572
-0,0946
-0,0016
0,0507
-0,0950
0,1994
-0,0541
-0,0176
0,0927
-0,2473
-0,0622
-0,0483
0,0299
0,0240
0,2014

* Στατιστικά σημαντικές σε 0.01 επίπεδο, ** Στατιστικά σημαντικές σε 0.05 επίπεδο,
*** Στατιστικά σημαντικές σε 0.10 επίπεδο.
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Τυπικό
Σφάλμα
0,1809
0,0666
0,0543
0,0527
0,0506
0,0581
0,0490
0,0625
0,0555
0,0667
0,0743
0,0966
0,0993
0,0995
0,0951
0,0490
0,0508
0,0695
0,0669
0,0698
0,0721
0,0693
0,0725
0,0833
0,0787
0,0680
0,0671
0,0749
0,0807
0,0730
0,0728
0,0712
0,0636
0,0757
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Πιο αρνητική πρόθεση πληρωμής εμφανίζουν επίσης όσοι/όσες αξιολογούν ως σημαντικά
θέματα πληροφόρησης-γνώσεων τις νέες καλλιέργειες και την οργάνωση-διοίκηση των εκμεταλλεύσεων (-15% και -25% αντίστοιχα). Αντίθετα, κατά 20% μεγαλύτερη πιθανότητα να
πληρώσουν εμφανίζονται όσοι θεωρούν ως σημαντικά τα φορολογικά και νομικά θέματα
καθώς και τα προγράμματα της Ε.Ε.
Πιο θετικά στο ενδεχόμενο πληρωμής για κατάρτιση εμφανίζονται όσοι έχουν σχέδια για
την ανάπτυξη της εκμετάλλευσής τους στα επόμενα 5 χρόνια (+26%) καθώς και όσοι έχουν
εισοδήματα υψηλότερα των 12.000 ευρώ (+16%). Επίσης, οι νέοι-νεάνιδες οι οποίοι ασχολούνται με τη φυτική παραγωγή εμφανίζονται κατά 25% πιο θετικοί ενώ η πιθανότητα πέφτει
περίπου στο μισό (13%) για όσους ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Περαιτέρω, πιο ευνοϊκά
διατεθειμένοι στο ενδεχόμενο πληρωμής για κατάρτιση εμφανίζονται οι μικρότεροι σε ηλικία
(<35 ετών) παραγωγοί (+10%). Τέλος, όσοι επιθυμούν της ύπαρξη ενός συμβουλευτικού
φορέα εμφανίζουν κατά 19% υψηλότερη πρόθεση να πληρώσουν για υπηρεσίες κατάρτισης.

Πίνακας 5. Ακρίβεια του μοντέλου Probit
Πραγματικές τιμές
0
1
Σύνολο

Εκτιμώμενες τιμές
0
1
308
48
85
103
393
151

Σύνολο
356
188
544

Συζήτηση
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση παραγόντων οι οποίοι διαφοροποιούν τη στάση των νέων-νεάνιδων (18-45 ετών) της υπαίθρου, κατά κύριο επάγγελμα
γεωργοκτηνοτρόφων, απέναντι στο ενδεχόμενο πληρωμής για πρόσβαση σε συμβουλευτικές
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν καταρχήν ότι συντριπτική
πλειοψηφία (πάνω από 90%) του δείγματος εκφράζουν την ανάγκη ενός συμβουλευτικού
φορέα, ενώ σχεδόν οι μισοί εκφράζονται θετικά απέναντι στο ενδεχόμενο πληρωμής για
πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες. Παράλληλα, ελαφρά πάνω από το 1/3 εκφράζεται θετικά
και απέναντι στο ενδεχόμενο πληρωμής για κατάρτιση. Τα ευρήματα αυτά μπορεί να
θεωρηθούν ως αναμενόμενα με δεδομένες τις προ πολλού εντοπισμένες ανεπάρκειες των
σχετικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Υπουργείο Γεωργίας). Στην παρούσα εργασία οι εν λόγω ανεπάρκειες αποτυπώνονται στο γεγονός
της ανεπαρκούς πληροφόρησης-γνώσης των νέων γεωργοκτηνοτρόφων βασικών προγραμμάτων (ποσοστά κάτω του 45%), όπως τα «Σχέδια Βελτίωσης» και το πρόγραμμα «Νέων
Αγροτών», αλλά και κατευθύνσεων της αγροτικής πολιτικής όπως η πολλαπλή συμμόρφωση
και οι «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής»/ΚΟΓΠ (ποσοστά κάτω του 35%).
Η ανάλυση δείχνει ότι, όσον αφορά την πρόθεση πληρωμής για συμβουλευτικές
υπηρεσίες, οι άντρες, όσοι λαβαίνουν μόνοι τους τις αποφάσεις και όσοι βρίσκονται εγκατεστημένοι σε πεδινές περιοχές εμφανίζονται ως λιγότερο θετικά διατεθειμένοι απέναντι σε ένα
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τέτοιο ενδεχόμενο. Προηγούμενες εργασίες (Koutsouris 1999) έχουν δείξει ότι γεωργοί με
αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν την ‘προνομιακή πελατεία’ των ελληνικών Γεωργικών
Εφαρμογών. Παράλληλα, αρνητική είναι η στάση όσων θεωρούν ως πιο σημαντική την πληροφόρηση-γνώσεις σχετικά με επιδοτήσεις, εισροές καθώς και φορολογικά και νομικά
ζητήματα. Το γεγονός ότι η πληροφόρηση-ενημέρωση σχετικά με τις επιδοτήσεις είναι διαθέσιμη σε όσους έχουν επαφή με την υπηρεσία Γεωργικών Εφαρμογών, ενώ η πληροφόρηση
σχετικά με τις εισροές διακινείται κυρίως μέσω των ιδιωτών γεωπόνων υποστηρίζει τα
ευρήματα αυτά. Όσον δε αφορά την αρνητική σχέση με τη θεώρηση ως σημαντικών των
φορολογικών και νομικών θεμάτων πρέπει να σημειωθεί ότι, αφενός, τα θέματα αυτά δεν
αξιολογούνται ως σημαντικά από την πλειοψηφία των νέων-νεάνιδων (πιθανά επειδή δεν
καταβάλλουν φόρους λόγω χαμηλών εισοδημάτων και των χαμηλών φορολογικών συντελεστών που ισχύουν για τη γεωργία) και, αφετέρου, για τα ζητήματα αυτά οι ενδιαφερόμενοι
απευθύνονται σε δικηγορικά και φοροτεχνικά γραφεία ενώ, ενδεχομένως, θα επιθυμούσαν τη
δωρεάν πρόσβασή τους στις υπηρεσίες αυτές. Επιπλέον, όπως διαπιστώνεται στη συνέχεια
(σε σχέση δηλ. με την πρόθεση πληρωμής για υπηρεσίες κατάρτισης) ζητούμενο είναι η εκ
μέρους τους κατανόηση των ζητημάτων αυτών και, άρα, είτε ο έλεγχος των συμβουλών που
τους παρέχονται είτε η συνεκτίμηση αυτών στο σχεδιασμό της ανάπτυξης των εκμεταλλεύσεών τους.
Από την άλλη, όσοι/όσες έχουν σχέδια για την ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεών τους,
υψηλότερα εισοδήματα και αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική την πληροφόρηση-γνώσεις
σχετικά με το μάρκετινγκ, τα προγράμματα της Ε.Ε. που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεών τους (π.χ. «Σχέδια Βελτίωσης», πρόγραμμα «Νέων Αγροτών»)
και τον εξοπλισμό εμφανίζονται ως πιο θετικοί στο ενδεχόμενο πληρωμής για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα υψηλότερα εισοδήματα σαφώς επιτρέπουν την πληρωμή για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσοι/όσες έχουν σχέδια για την ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεών τους
μπορεί να αποτελούν μια διακριτή ομάδα γεωργοκτηνοτρόφων οι οποίοι έχουν ανάγκη την
πληροφόρηση-ενημέρωση στα προαναφερόμενα ζητήματα (εξάλλου, τα περισσότερα «Σχέδια
Βελτίωσης» αφορούν εξοπλισμό, ενώ το μάρκετινγκ αποκτά βαρύνουσα σημασία στο
πλαίσιο της νέας ΚΑΠ λόγω της αποσύνδεσης επιδότησης και παραγόμενων προϊόντων σε
πολλούς παραγωγικούς κλάδους). Η διαφοροποίηση μεταξύ πεδινών και ορεινών περιοχών
μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι, όπως έχει διαπιστωθεί (Koutsouris όπ.π.) οι ‘δυναμικοί’
γεωργοί των τελευταίων βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβασή τους στην υπηρεσία Γεωργικών Εφαρμογών.
Θετικότερη είναι επίσης και η στάση όσων είναι χρήστες Η/Υ γεγονός που μπορεί να
οφείλεται στην κατανόηση από πλευράς τους της αξίας της πληροφόρησης.
Όσον αφορά την πρόθεση πληρωμής των νέων-νεάνιδων γεωργοκτηνοτρόφων για
κατάρτιση, αυτή συνδέεται και πάλι θετικά με την ύπαρξη σχεδίων ανάπτυξης της εκμετάλλευσης και το υψηλό εισόδημα καθώς επίσης και με το νεαρό της ηλικίας. Η πρόθεση
πληρωμής διαφοροποιείται περαιτέρω σε σχέση με τον παραγωγικό προσανατολισμό των
εκμεταλλεύσεων (οι απασχολούμενοι σε εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό τη φυτική
παραγωγή διάκεινται πιο ευνοϊκά σε σχέση με τους προσανατολισμένους στην κτηνοτροφία)
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και η μειονεκτικότητα της περιοχής όπου είναι εγκατεστημένοι οι νέοι-νεάνιδες (οι εγκατεστημένοι σε πεδινές περιοχές δείχνουν σαφώς πιο αρνητική στάση). Θετική αναδεικνύεται
και η σχέση με την αισθητή ανάγκη ύπαρξης ενός συμβουλευτικού φορέα.
Η πρόθεση πληρωμής για κατάρτιση συνδέεται θετικά με τη θεώρηση ως σημαντικών των
πληροφοριών-γνώσεων σχετικά με προγράμματα της ΕΕ («Σχέδια Βελτίωσης», πρόγραμμα
«Νέων Αγροτών», κλπ.) καθώς και φορολογικών και νομικών θεμάτων. Αντίστροφα, συνδέεται αρνητικά με τη θεώρηση ως σημαντικών θεμάτων σχετικά με νέες καλλιέργειες και
την οργάνωση-διοίκηση των εκμεταλλεύσεων.
Όπως και στην περίπτωση της πρόθεσης πληρωμής για συμβουλευτικές υπηρεσίες έτσι
και στην περίπτωση της κατάρτισης φαίνεται ότι θετικότερη στάση απέναντι στο ενδεχόμενο
πληρωμής δείχνουν όσοι/όσες έχουν σχέδια για την ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεών τους, που
μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να αποτελούν μια διακριτή ομάδα νέων γεωργοκτηνοτρόφων.
Θετικότερη προδιάθεση εξάλλου εντοπίζεται μεταξύ των νεώτερων και των απασχολούμενων
με τη φυτική παραγωγή, καθώς και όσων εκφράζουν την ανάγκη για πληροφόρηση-ενημέρωση στα προαναφερόμενα ζητήματα (εξάλλου, η ένταξη σε επενδυτικό πρόγραμμα όπως σε
«Σχέδιο Βελτίωσης» συνεπάγονται αυξημένες απαιτήσεις στα φορολογικά-νομικά ζητήματα).
Λιγότερο αρνητική προδιάθεση εμφανίζουν και οι εγκατεστημένοι σε ορεινές περιοχές
συγκριτικά με τους υπόλοιπους νέους-νέες καθώς, όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση των
συμβουλευτικών υπηρεσιών, μειονεκτούν όσον αφορά την πρόσβασή τους σε πάσης φύσεως
υποστηρικτικούς μηχανισμούς. Η αρνητική στάση όσων επιζητούν πληροφορίες σχετικά με
νέες καλλιέργειες και την οργάνωση-διοίκηση των εκμεταλλεύσεων πιθανώς οφείλεται στην
μεν περίπτωση της πληροφόρησης για νέες καλλιέργειες στην ισχυρή επιρροή των
εγκατεστημένων στις πεδινές περιοχές νέων-νεάνιδων (που επιδεικνύουν ισχυρή αρνητική
στάση έναντι της πληρωμής για κατάρτιση) στη δε περίπτωση της πληροφόρησης σχετικά με
την οργάνωση-διαχείριση στη μικρή σχετικά σημαντικότητά της μεταξύ του συνόλου των
θεμάτων τα οποία οι νέοι γεωργοκτηνοτρόφοι θεωρούν ως απαραίτητα. Η σχέση όμως μπορεί
να οφείλεται και στην ανεπάρκεια της σχετικής πληροφόρησης από την πλευρά των
υπηρεσιών (π.χ. στο ζήτημα της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών που ταλανίζει την
ελληνική γεωργία). Οι σχέσεις αυτές χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι νέοι-νεάνιδες γεωργοκτηνοτρόφοι έχουν, σε γενικές
γραμμές, υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο σε σχέση με τους γονείς τους, γεγονός όμως το οποίο
δεν φαίνεται να επηρεάζει την πρόθεση πληρωμής τους για υπηρεσίες. Πρέπει επίσης να
σχολιαστεί ο τύπος των πληροφοριών που οι νέοι-νεάνιδες θεωρούν ως πλέον σημαντικούς
καθώς επικεντρώνονται περισσότερο σε ‘παραδοσιακά’, τεχνικά ζητήματα. Αυτό συνεπάγεται την ανεπάρκεια της πληροφόρησης-γνώσεών τους σε ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης
αλλά και επιχειρηματικότητας γεγονός που επίσης μπορεί να αποδοθεί στις προαναφερθείσες
δυσλειτουργίες της υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρμογών (Koutsouris 1999, Καζακόπουλος και
συν. 2005).
Τα παραπάνω ευρήματα συνεπάγονται ότι παρά την ευρέως διαδεδομένη, στις αγροτικές
περιοχές, αντίληψη ότι τόσο η πληροφόρηση-ενημέρωση όσο και η κατάρτιση είναι κρατική
ευθύνη και πρέπει να παρέχονται δωρεάν, οι ανεπάρκειες σε εθνικό και οι τάσεις σε διεθνές
Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

389

Χαρακτηριστικά της ζήτησης υπηρεσιών πληροφόρησης και κατάρτισης στον αγροτικό χώρο

επίπεδο μπορεί να επιτρέψουν την εμφάνιση μηχανισμών παροχής υπηρεσιών με μερική ή
ολική ανάληψη του κόστους από τους ενδιαφερόμενους. Μια τέτοια προοπτική όμως πρέπει
να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή (καθορισμός ομάδων-στόχων, προσδιορισμός παρεχόμενων υπηρεσιών, ύψος αμοιβών στους παρόχους υπηρεσιών) και χρήζει περαιτέρω έρευνας
έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. Τα χαμηλά
εισοδήματα των νέων γεωργοκτηνοτρόφων, η κατά πλειοψηφία μη εκ νέου επιλογή του επαγγέλματος και η έλλειψη σχεδιασμού για την ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεων που εντοπίστηκαν στην παρούσα έρευνα υπογραμμίζουν περαιτέρω την ανάγκη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης από τις σχετικές υπηρεσίες. Είναι σαφές, τόσο από την παρούσα όσο και
από προηγούμενες εργασίες (Koutsouris 1999, Gidarakou et al. 2006: 237-241), ότι οι εν
λόγω υπηρεσίες χρήζουν δραστικού αναπροσανατολισμού έτσι ώστε να καταστούν ικανές να
προσφέρουν στοχευμένες υπηρεσίες στις ιδιαιτέρως ετερογενείς γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και κοινότητες της χώρας μας και μάλιστα στην προοπτική της ολοκληρωμένης
αγροτικής ανάπτυξης.
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Διερεύνηση της στάσης παραγωγών συμβατικής,
ολοκληρωμένης και βιολογικής γεωργίας της Κεντρικής
Μακεδονίας ως προς την επαγγελματική τους κατάρτιση
Χ. Χαρατσάρη1 και Α. Παπαδάκη-Κλαυδιανού2
Περίληψη
Με βάση την αρχή ότι, για την επιτυχή υλοποίηση οποιασδήποτε προσπάθειας ανάπτυξης της
υπαίθρου, η ενεργός συμμετοχή του συνόλου των γεωργών/αγροτισσών αποτελεί απαραίτητη
συνθήκη, η παρούσα εργασία διερευνά: α) τρόπους βελτίωσης των προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται στον αγροτικό πληθυσμό, β) τις ιδιότητες όσων υλοποιούν την
εκπαιδευτική διαδικασία και γ) τα κίνητρα συμμετοχής των γεωργών/αγροτισσών στα προγράμματα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύθηκαν πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν με
προσωπικές συνεντεύξεις από 207 παραγωγούς συμβατικής, ολοκληρωμένης και βιολογικής
γεωργίας της Κεντρικής Μακεδονίας. Η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τις
κατάλληλες κατά περίπτωση στατιστικές μεθόδους (έλεγχος Kruskal-Wallis, συντελεστής
συσχέτισης «ρ» του Spearman, κατηγορική παλινδρόμηση). Από την έρευνα προέκυψε ότι ο
σχεδιασμός οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος οφείλει να ανταποκρίνεται στις
επιθυμίες και προτιμήσεις των αποδεκτών της εκπαίδευσης, ενώ η διέγερση των κινήτρων
που θα μπορούσαν να ωθήσουν τους γεωργούς στην προσέλευσή τους σε κάποια εκπαιδευτική διαδικασία, θα αυξήσει τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα. Οι απόψεις
των γεωργών ως προς τον καταλληλότερο τόπο και χρόνο διεξαγωγής των προγραμμάτων, τη
διάρκειά τους και το φορέα υλοποίησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την υλοποίηση
οποιασδήποτε εκπαιδευτικής προσέγγισης.
Λέξεις κλειδιά: Γεωργική εκπαίδευση, πρόγραμμα κατάρτισης, παραγωγός, βιολογική
γεωργία, ολοκληρωμένη παραγωγή, κίνητρα συμμετοχής

Abstract
Active participation of the local population constitutes an indispensable condition for the
successful implementation of any attempt concerned the rural development. Based on this
persuasion, this research investigates: a) the ways of agriculture focused extension programs’
improvement, b) listing of those characteristics that comprise an effective agriculture teacher,
c) the motivations that urge the farmers to participate in these programs. Using a random
sampling procedure, a sample of 207 producers - of conventional farming, integrated crop
management and organic farming - in Central Macedonia (Greece) was selected to be
included in the survey. The survey was carried out by interviewing the sample with the faceto-face method. The treatment of data was realized with the appropriate statistical methods for
1
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each case (Kruskal-Wallis test, Spearman's correlation coefficient, categorical regression).
The study revealed that the design of any educational program must comply with the desires
and preferences of recipients of education, while the stimulation of incentives that could
induce farmers to participate in an educational process, will increase their participation in
such programs. The farmers’ views regarding the most appropriate location and timing of
programs, their duration and the implementing body should be considered before
implementing any educational approach.
Key-words: Agricultural education, Extension program, farmer, organic farming, Integrated
crop management, motivations to participate

Εισαγωγή
Σήμερα, στις περισσότερες από τις ανεπτυγμένες χώρες, έχει γίνει κατανοητός ο
σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση και κατάρτιση στον εκσυγχρονισμό και στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας με αποτέλεσμα να γίνονται συστηματικές
και οργανωμένες προσπάθειες για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων
των απασχολούμενων στο γεωργικό τομέα. Η γνώση των κινήτρων που ωθούν τους γεωργούς/αγρότισσες στη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και η ανταπόκριση των προγραμμάτων στα κίνητρα αυτά αποτελούν κριτικούς παράγοντες, τόσο για την αύξηση της
συμμετοχής των παραγωγών όσο και για την επιτυχία ενός προγράμματος κατάρτισης.
Τα πρωτογενή και δευτερογενή κίνητρα ασκούν σημαντικές επιδράσεις στην επιλογή, την
προώθηση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, η
αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης επηρεάζεται σε μεγάλο μέρος από τα χαρακτηριστικά
του εκπαιδευτή και από το βαθμό στον οποίο η εικόνα του είναι αποδεκτή και αντανακλά το
σχηματιζόμενο πρότυπο του «ιδανικού εκπαιδευτή» στην αντίληψη των γεωργών.

Βασικές αρχές κινήτρων εκπαιδευομένων και προφίλ εκπαιδευτή
Η ανάγκη για μάθηση αναδύεται εντονότερα όταν, σε κάποιες φάσεις της ζωής, ιδιαίτερα
της ενήλικης, προκύπτει δυσαρμονία ανάμεσα στις τρέχουσες εμπειρίες του ατόμου και στο
σύστημα αντιλήψεων και αξιών που διαθέτει (Κόκκος, 2005: 33). Οι ενήλικοι διαφέρουν
μεταξύ τους, διαφέρουν πολύ περισσότερο από ότι οι μαθητές σε μία τάξη ή οι φοιτητές του
ίδιου έτους στο πανεπιστήμιο. Μερικοί έχουν πολύ ευρύτερες εμπειρίες από άλλους και
μεταξύ αυτών που έχουν το ευρύτερο φάσμα, μερικοί είναι προφανώς πιο πρόθυμοι και
ικανοί να μάθουν από την εμπειρία τους παρά άλλοι. Αλλά και το φάσμα των κινήτρων τους
είναι πολύ μεγάλο (Rogers, 1996: 111).
Σύμφωνα με το Burgess (1971), υπάρχουν επτά κατηγορίες κινήτρων: η μάθηση, η επίτευξη ενός προσωπικού στόχου, η επίτευξη ενός κοινωνικού στόχου, η επίτευξη ενός θρησκευτικού στόχου, η επιθυμία διαφυγής, η συμμετοχή σε μια κοινωνική δραστηριότητα και η
συμμόρφωση με μια επιβεβλημένη απαίτηση. Οι Barbuto et al (2004), προσθέτουν επιπλέον
και τα εγγενή κίνητρα, που αναφέρονται στην προσωπική ικανοποίηση που αποκομίζει ο
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εκπαιδευόμενος από την επίτευξη των στόχων. Ο Wlodkowski (1985: 12-15), κατέγραψε
πέντε κριτικούς παράγοντες αναφορικά με τα κίνητρα των ενηλίκων για μάθηση:
α) Οι άνθρωποι πάντα παρακινούνται
β) Οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την παρακίνησή τους
γ) Ο,τιδήποτε μπορεί κανείς να μάθει, μπορεί να το μάθει μέσω μιας διαδικασίας
παρακίνησης
δ) Δεν υπάρχει ένας δεδομένος άριστος τρόπος διδασκαλίας
ε) Κάθε διδακτικό σχέδιο απαιτεί και κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο παρακίνησης.
Αναφορικά με τη γεωργική εκπαίδευση, οι Dollisso and Martin (1999) διαπίστωσαν ότι η
ώθηση των γεωργών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς λόγους. Άλλοι λόγοι είναι η επιθυμία για μάθηση τεχνολογικών καινοτομιών στο
γεωργικό τομέα και η επιθυμία για αύξηση της αποτελεσματικότητας και του κέρδους της
επιχείρησης, καθώς και η προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Η ανακάλυψη των πρωτογενών κινήτρων και των ιδιαίτερων αναγκών μάθησης του κάθε
εκπαιδευόμενου είναι το αρχικό βήμα που πρέπει να ακολουθούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων
για να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο παρακίνησης των εκπαιδευόμενων (Brundage and
Mackeracher, 1980: 40).
Ως αποτελεσματικός χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτής που: i) δείχνει στους εκπαιδευόμενους
ότι ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις τους, ii) ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους, iii) τους
εμπλέκει στη διαδικασία μέσω ερωτήσεων και διαλόγου, iv) ελαχιστοποιεί τις απώλειες χρόνου, v) ακολουθεί απλούς και σταθερούς κανόνες, vi) ελέγχει προσεκτικά τη συμπεριφορά
των εκπαιδευόμενων, vii)κινείται μέσα στην αίθουσα και viii) δίνει σαφείς κατευθύνσεις
(Suydam, 1983). Οι Richardson and Arundell (1989), προσθέτουν στα παραπάνω ότι ο
εκπαιδευτής πρέπει: να χρησιμοποιεί ποικιλία παραδειγμάτων, να σχεδιάζει σωστά τα μαθήματα και να είναι γνώστης του αντικειμένου διδασκαλίας.
Από μια πιο θεωρητική άποψη, ο Knowles (1980: 57-58) και οι Mocker and Noble (1981:
45-46), παραθέτουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων, με βάση τα
οποία ο εκπαιδευτής θα πρέπει:
 Να εκθέτει τους εκπαιδευόμενους σε νέες ευκαιρίες αυτοεκπλήρωσης
 Να τους βοηθάει να διασαφηνίσουν τις δικές του επιδιώξεις
 Να τους βοηθάει να κάνουν διάγνωση των μαθησιακών αναγκών τους
 Να γίνεται συνεκπαιδευόμενος στο πνεύμα της κοινής αναζήτησης
 Να τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους ως πηγές μάθησης
 Να ενδυναμώνει τις θετικές τους διαθέσεις
 Να δημιουργεί κλίμα που ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους
 Να δημιουργεί θεμέλια αμοιβαίου σεβασμού.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτές σε προγράμματα γεωργικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, οι Miller et al. (1989) αναφέρουν ότι ο επιτυχημένος εκπαιδευτής:
 Ενεργοποιεί συμπεριφορές με τη χρήση πραγματικών καταστάσεων και δραστηριοτήτων
 Οργανώνει και δομεί τη διαχείριση της τάξης
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 Βοηθά στην ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων
 Αναλαμβάνει επαγγελματικές ευθύνες.
Περισσότερο πρόσφατες έρευνες προσδιόρισαν ότι ένας αποτελεσματικός γεωργοεκπαιδευτής θα πρέπει να: i)δείχνει ενθουσιασμό για τη διδασκαλία, ii)λειτουργεί ως πρότυπο για
τους εκπαιδευόμενους, iii)βοηθάει τους εκπαιδευόμενους στη μάθηση, iv)έχει αυτοπεποίθηση
και ισορροπία, v)είναι άμεσος και συνεπής, vi) είναι καλοντυμένος και επιμελής στην
εμφάνιση, vii)έχει δεξιότητες δημόσιων και ανθρώπινων σχέσεων, viii)είναι αποδεκτός από
τους συναδέλφους του, ix)διακρίνεται από ηγετικές ικανότητες και συνεργατισμό,
x)αναγνωρίζεται ως επαγγελματίας, xi)ενθαρρύνει, xii)συμβουλεύει και ενδιαφέρεται για
τους εκπαιδευόμενους και xiii)χαρακτηρίζεται από θετική στάση προς το επάγγελμα του
εκπαιδευτή (Luft and Thompson 1995, Foster and Finley 1995, Roberts and Dyer 2004).
Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι συχνά καθοριστικός για την επιτυχία των προγραμμάτων
κατάρτισης στον αγροτικό τομέα, ωστόσο, εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι ο καθορισμός των στόχων και του αντικειμένου της εκπαίδευσης/κατάρτισης. Εκτός από τη δεδομένη αναζήτηση της βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η γεωργική εκπαίδευση πρέπει να αποσκοπεί στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου
των γεωργών και των αγροτικών κοινωνιών γενικότερα, μέσω της ανύψωσης της στάθμης της
ανταγωνιστικότητάς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της δημιουργίας των κατάλληλων
προϋποθέσεων για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του γεωργικού επαγγέλματος, την
αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων και της διάνοιξης νέων
προοπτικών επέκτασης των δραστηριοτήτων των παραγωγών, διασφαλίζοντας επιπλέον τη
διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων από τη γεωργία προϊόντων και τη
διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, με όλες τις θετικές συνέπειες που η διασφάλιση
αυτή επιφέρει στο κοινωνικό σύνολο και την εθνική οικονομία (Λιούτας, 2006: 117).

Μεθοδολογία της έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συμπλήρωση ειδικά κατασκευασμένου ερωτηματολογίου, που συντάχθηκε με σκοπό την συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων σχετικών με τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις
των γεωργών της περιοχής ως προς τη γεωργική εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση.
Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις των παραγωγών.
Το μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε στα 207 άτομα (αποτελούμενο από 71 παραγωγούς που ακολουθούν συμβατικές γεωργικές μεθόδους, 69 γεωργούς που εφαρμόζουν πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης και 67 βιοκαλλιεργητές) όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων. Ο υπολογισμός του μεγέθους του δείγματος έγινε με βάση τη μικρότερη σε μέγεθος
ομάδα, αυτή της βιολογικής γεωργίας. Συγκεκριμένα, στην περιοχή έρευνας, ο πληθυσμός
των βιοκαλλιεργητών είναι 1181 άτομα. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας λήφθηκε
ποσοστό 5,6% της παραπάνω ομάδας, δηλαδή 67 άτομα. Προκειμένου οι τρεις ομάδες να
είναι συγκρίσιμες, έγινε προσπάθεια οι τρεις υποπληθυσμοί να έχουν ισομεγέθη δείγματα.
Έτσι, το δείγμα ανήλθε σε 207 άτομα. Τα μέλη του δείγματος επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο
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και με μέριμνα ώστε να προέρχονται από τις, κατά το δυνατό, ίδιες ή γειτονικές περιοχές. Ως
μονάδα δειγματοληψίας θεωρήθηκε ένας γεωργός από κάθε αγροτική οικογένεια, χωρίς να
ληφθεί υπόψη η ιδιότητά του στη γεωργική εκμετάλλευση (αρχηγός ή απλό μέλος), καθώς
αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων για το σύνολο του
αγροτικού πληθυσμού και όχι μόνο για τους αρχηγούς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν επεξεργάστηκαν με τη χρήση του SPSS 15.0 και
αναλύθηκαν με τη χρήση περιγραφικών μέτρων, καθώς και μεθόδων διμεταβλητής και πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσεων μεταξύ ζευγών
μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν (Karbasioun et al, 2008, Rimawi et al, 2004):
 Ο στατιστικός έλεγχος Kruskal-Wallis, σε συνδυασμό με την τεχνική Mann-Whitney,
για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ μιας ονομαστικής μεταβλητής με περισσότερες
από δύο κατηγορίες και μιας τακτικής μεταβλητής.
 Ο έλεγχος με τη χρήση του συντελεστή «ρ» του Spearman, για τη συσχέτιση μεταξύ
δύο τακτικών μεταβλητών ή μιας διμερούς ονομαστικής και μιας τακτικής μεταβλητής,
ενώ η πολυμεταβλητή ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός υποδείγματος κατηγορικής παλινδρόμησης (Lioutas et al, 2009a, Lioutas et al, 2009b, Colonna et al, 2005, Σιάρδος,
2004).

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παραγωγών του δείγματος παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1. Οι μισοί περίπου από τους 207 γεωργούς/αγρότισσες είναι ηλικίας 31-50
ετών (49,8%), ενώ στην πλειοψηφία τους είναι άνδρες. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό
επίπεδο των ερωτηθέντων, οι υψηλότερες συχνότητες παρουσιάζονται στους αποφοίτους
Λυκείου (26,6%) και Γυμνασίου (21,3%). Μόνο 14% του συνολικού δείγματος έχει
συνεχίσει σπουδές μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ένας στους δέκα παραγωγούς
δεν έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 Για τους περισσότερους ερωτηθέντες (91,3%) η γεωργία αποτελεί τη βασική
επαγγελματική τους ενασχόληση. Εξάλλου, το 92,8% του συνολικού δείγματος κατάγεται
από αγροτικές οικογένειες.
 Όσον αφορά τους τρόπους άντλησης πληροφόρησης, μόνο 7,7% του συνόλου δήλωσε
ότι ενημερώνεται από τους αρμόδιους φορείς ύστερα από ενέργεια των ίδιων. 13,5%
δήλωσε ότι πληροφορείται με τρόπο τυχαίο, ενώ σχεδόν οχτώ στους δέκα παραγωγούς,
αναζητούν μόνοι τους πληροφορίες σχετικές με το επάγγελμά τους.
 Το ποσοστό όσων έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο σχετικό με τη
γεωργία πρόγραμμα κατάρτισης είναι 47,3%, ωστόσο, ο έλεγχος Kruskal-Wallis έδειξε ότι
οι μεταβλητές «παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης» και «καλλιεργητικό σύστημα» συνδέονται με πολύ σημαντική σχέση (χ²=50,254, df=2, α=0,000), ενώ οι έλεγχοι
Mann-Whitney που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι η διαφορά μεταξύ και των τριών
ομάδων (Β.Γ.=71,6%, Ο.Γ.=58% και Σ.Γ.=14,1%) είναι στατιστικά σημαντική.
 Η διερεύνηση της συσχέτισης των δημογραφικών χαρακτηριστικών με τη μεταβλητή
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«παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης», έδειξε ότι οι γεωργοί/αγρότισσες που διαθέτουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης (ρ=-0,303, α=0,000). Επιπλέον, η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης σχετίζεται σημαντικά με την καλλιεργούμενη έκταση
(ρ=-0,163, α=0,019) και - όπως φαίνεται από το αρνητικό πρόσημο του συντελεστή του
Spearman - αυξάνει με την αύξησή της.

Φύλο

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των γεωργών του δείγματος
Σ.Γ.
Ο.Γ.
Β.Γ.
Σύνο

Επίπεδο

εκπαίδευσης
εισόδημα

Κύριο

επάγγελμα

Καταγωγή

Γεωργικό

Ηλικία

<20
Σ.Γ.
Ο.Γ.
Β.Γ.
Σύνο
Σ.Γ.
Ο.Γ.
Β.Γ.
Σύνο
Σ.Γ.
Ο.Γ.
Β.Γ.
Σύνο
Σ.Γ.
Ο.Γ.
Β.Γ.
Σύνο
Σ.Γ.
Ο.Γ.
Β.Γ.
Σύνο

7,0%
4,3%
6,0%
5,8%
Τάξεις
Δημοτικού
15,5%
10,1%
4,5%
10,1%

Άνδρας

Γυναίκα

84,5%
82,6%
82,1%
83,1%

15,5%
17,4%
17,9%
16,9%

21-30

31-40

41-50

51-60

>61

12,7%
21,1%
15,9%
21,7%
11,9%
26,9%
13,5%
23,2%
Δημοτ Γυμνά
Τ

23,9%
27,5%
28,4%
26,6%

21,1%
18,8%
17,9%
19,3%

14,1%
11,6%
9,0%
11,6%

ικό
19,7%
11,6%
13,4%
15,0%

3-6000

6-9000

1,4%
2,9%
1,5%
1,9%

12,7%
1,4%
4,5%
6,3%

σιο
23,9%
24,6%
14,9%
21,3%

Ε
14,
14,
10,
13,
9-

12000
43,7%
26,1%
37,3%
35,7%

Λύκειο

ΙΕΚ

ΤΕΙ

ΑΕΙ

19,7%
24,6%
35,8%
26,6%

5,6%
7,2%
6,0%
6,3%

1,4%
4,3%
7,5%
4,3%

0%
2,9%
7,5%
3,4%

12-15000

15-20000

>20000

32,4%
43,5%
32,8%
36,2%

8,5%
21,7%
19,4%
16,4%

1,4%
4,3%
4,5%
3,4%

Από αγροτική οικογένεια

Από μη αγροτική οικογένεια

97,2%
88,4%
92,5%
92,8%

2,8%
11,6%
7,5%
7,2%

Γεωργός

Άλλο

88,7%
94,2%
91%
91,3%

11,3%
5,8%
9%
8,7%

 Ο βαθμός ικανοποίησης των γεωργών/αγροτισσών από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει μπορεί να χαρακτηριστεί ως “μέσος”,
καθώς:
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 9,1% όσων συμμετείχαν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δηλώνουν «καθόλου
ικανοποιημένοι»
 22,2% «λίγο ικανοποιημένοι»
 36,4% «μέτρια ικανοποιημένοι»
 28,3% «πολύ ικανοποιημένοι» και
 μόνο 4% «πάρα πολύ ικανοποιημένοι».
Ο έλεγχος Kruskal-Wallis, σε συνδυασμό με την τεχνική Mann-Whitney, έδειξαν ότι ο οι
διαφορές των τριών ομάδων ως προς το βαθμό ικανοποίησης είναι στατιστικά σημαντικές
(χ²=18,613, df=2, α=0,000) με την υψηλότερη ικανοποίηση να παρατηρείται στην ομάδα των
βιοκαλλιεργητών και τη χαμηλότερη στους παραγωγούς συμβατικών προϊόντων.
Παρά το χαμηλό βαθμό ικανοποίησης, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκφράζουν
υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς:
 38,6% του συνολικού δείγματος δήλωσε ότι ενδιαφέρεται «πάρα πολύ»
 28,5% δήλωσε «πολύ»
 18,8% των παραγωγών ενδιαφέρεται «μέτρια»
 12,6% «λίγο» και
 1,4% «καθόλου».
Ο έλεγχος Spearman έδειξε ότι το ενδιαφέρον για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα είναι εντονότερο: σε αγρότισσες έναντι των ανδρών γεωργών (ρ=0,193, α=0,005), σε
νεότερους (ρ=-0,597, α=0,000) και υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου παραγωγούς
(ρ=0,580, α=0,000), καθώς και σε άτομα που έχουν ήδη παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα
κατάρτισης (ρ=-0,338, α=0,000).
Ως καταλληλότερο σημείο για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
υποδεικνύονται:
 η πρωτεύουσα του νομού στον οποίο ανήκει η γεωργική εκμετάλλευση (36,2%)
 η πρωτεύουσα της περιφέρειας (35,7%)
 η πρωτεύουσα του διοικητικού διαμερίσματος (16,9%) και
 η κοινότητα στην οποία ανήκει η εκμετάλλευση (11,1%).
Καταλληλότερη εποχή για την πραγματοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης θεωρείται ο
χειμώνας (88,9%), ενώ, όσον αφορά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 48,3% του
συνόλου προτιμά να μην ξεπερνά τις δύο ημέρες, 36,7% να κυμαίνεται μεταξύ τριών ημερών
και μίας εβδομάδας, 13% να είναι μεγαλύτερη της μίας εβδομάδας, χωρίς όμως να ξεπερνά
τις 15 ημέρες και μόνο 1,9% δήλωσε ότι θα προτιμούσε το πρόγραμμα να έχει μεγαλύτερη
διάρκεια. Αξιοσημείωτο είναι ότι, παραγωγοί που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία από τη
συμμετοχή τους σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα προτιμούν μικρότερης διάρκειας προγράμματα
κατάρτισης (ρ=-0,274, α=0,000).
Από τους φορείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος, ως καταλληλότεροι υποδείχθηκαν το πανεπιστήμιο (23,7%), τα ερευνητικά
ιδρύματα (21,3%) και διάφοροι ιδιωτικοί φορείς (14,5%), ενώ άλλες επίσημες κρατικού
χαρακτήρα υπηρεσίες, όπως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ή ο Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «Δήμη-
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τρα» δηλώθηκαν ως καταλληλότερες από πολύ μικρότερα ποσοστά (5,8% και 3,4% αντίστοιχα).
Σημαντικότερο κίνητρο συμμετοχής σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί η χρησιμότητά του, ακολουθούμενο από την ένταση της ανάγκης που θα καλύψει η παρακολούθηση
ενός τέτοιου προγράμματος και από τη φιλοδοξία του γεωργού για επιτυχία (Πίνακας 2). Ο
έλεγχος Spearman έδειξε ότι οι αγρότισσες, καθώς και νεότεροι γεωργοί είναι εκείνοι που
παρακινούνται περισσότερο από τη φιλοδοξία για επιτυχία (ρ=0,155, α=0,026 και ρ=-0,421
και α=0,000, αντίστοιχα), καθώς και από την εσωτερική επιθυμία για μάθηση (ρ=0,308,
α=0,000 και ρ=-0,454, α=0,000, αντίστοιχα). Επιπλέον, στις αγρότισσες, το κίνητρο της
ικανοποίησης που θα επιφέρει η επιτυχής συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ασκεί
σημαντικά υψηλότερη επίδραση σε σχέση με τους άνδρες γεωργούς (ρ=0,322, α=0,000).
Σύμφωνα με τους ερωτώμενους, ο ιδανικός εκπαιδευτής πρέπει να χαρακτηρίζεται από το
ενδιαφέρον του για τη γεωργία, να διακρίνεται για την ικανότητά του να επικοινωνεί με τους
καταρτιζόμενους και να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, καθώς και να μπορεί να
τους ενθαρρύνει όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, άλλα
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή, που σχετίζονται με τον τρόπο διεξαγωγής της εκπαίδευσης όπως η υποβοήθηση της διαδικασίας με τεχνολογικά μέσα ή η χρήση ποικιλίας τεχνικών
διδασκαλίας - θεωρούνται πολύ λιγότερο σημαντικά.
Πίνακας 2. Μέσοι όροι που αφορούν τους λόγους συμμετοχής σε εκπαιδευτικά
προγράμματα, τα κίνητρα συμμετοχής, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών και τις
προτάσεις για βελτίωση της γεωργικής εκπαίδευσης
Λόγοι συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα
Θα συμμετείχα σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
Από ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος
Για να ενημερωθώ για τις καινοτομίες στον αγροτικό χώρο
Για να αυξήσω τις προοπτικές της γεωργικής μου επιχείρησης
Για να αυξήσω τα οικονομικά μου αποτελέσματα
Για να βελτιώσω την ποιότητα ζωής μου
Για να ενημερωθώ για την τελευταία τεχνολογία
Για να διατηρήσω τη θέση μου στο περιβάλλον της αγοράς
Επειδή θα ήταν επιδοτούμενο
Από ανησυχία για τη διατήρηση του περιβάλλοντος
Από περιέργεια
Επειδή θα συμμετείχαν γνωστοί-φίλοι μου
Για να καλύψω τον ελεύθερο χρόνο μου

Μ.Ο.*
4,87
4,33
4,33
4,24
3,96
3,78
3,78
3,71
3,58
2,32
1,95
1,71

Κίνητρα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα
Τα κίνητρα για τη συμμετοχή μου σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετίζονται με:
Τη χρησιμότητα του προγράμματος
Την ένταση της ανάγκης που θα καλυφθεί
Τη φιλοδοξία μου για επιτυχία
Την επιθυμία μου για μάθηση
Την ευχαρίστηση που μου προσφέρει η μάθηση
Την εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπο του εκπαιδευτή
Την ικανοποίηση της επιτυχούς συμμετοχής
Εξωτερικά κίνητρα
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4,55
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3,79
3,51
3,43
3,21
2,53
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Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή
Ο εκπαιδευτής σε ένα πρόγραμμα γεωργικής εκπαίδευσης θα πρέπει:
Να ενδιαφέρεται για τη γεωργία
Να έχει υψηλή ικανότητα επικοινωνίας
Να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των καταρτιζόμενων
Να ενθαρρύνει τους καταρτιζόμενους
Να είναι οργανωτικός
Να παρακινεί τους καταρτιζόμενους
Να έχει προοδευτικές ιδέες
Να ενδιαφέρεται για τους καταρτιζόμενους
Να είναι ειλικρινής και ηθικός
Να χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνολογικών μέσων κατά τη διδασκαλία
Να έχει καλή γνώση των εναλλακτικών μορφών γεωργίας
Να διατηρεί την πειθαρχία στην αίθουσα
Να εφαρμόζει ποικιλία τεχνικών διδασκαλίας
Να έχει καλή συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτές

Μ.Ο.*
4,70
4,67
4,49
4,38
4,33
4,30
4,12
4,08
4,04
3,86
3,76
3,72
3,71
3,54

Προτάσεις ποιοτικής βελτίωσης της γεωργικής εκπαίδευσης
Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της γεωργικής εκπαίδευσης, θα πρέπει:
Να προσφέρει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους τους γεωργούς
Ο συνολικός πληθυσμός να διαχωρίζεται σε ομοιογενείς ομάδες
Να παρέχεται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων
Να στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής ζωής
Το αντικείμενο να καθορίζεται από τους ίδιους τους γεωργούς
Να εφαρμόζεται κοινή μεθοδολογία ανεξάρτητα από το ακροατήριο**
Να στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα να αξιολογούνται μετά την ολοκλήρωσή τους
Το αντικείμενο του προγράμματος να είναι διαφορετικό σε κάθε περιοχή
Να λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό περιεχόμενο της γεωργίας
Να περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Μ.Ο.*
4,80
4,63
4,58
4,54
4,45
4,25
4,14
4,13
4,11
4,02
3,71

* 5: Συμφωνώ Απόλυτα, 4: Συμφωνώ, 3: Ούτε Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ, 2: Διαφωνώ, 1: Διαφωνώ Απόλυτα
** Αντίθετη βαθμολόγηση (5:Διαφωνώ Απόλυτα, 4:Διαφωνώ, 3:Ούτε Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ, 2:Συμφωνώ, 1:Συμφωνώ Απόλυτα)

Η σημασία της ενθάρρυνσης των καταρτιζόμενων από τον εκπαιδευτή είναι υψηλότερη
για τις αγρότισσες (ρ=0,180, α=0,009), καθώς και σε άτομα μεγάλης ηλικίας (ρ=0,302,
α=0,000) και χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (ρ=-0,209, α=0,002). Ο έλεγχος της σχέσης
μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και των μεταβλητών που αφορούν τα χαρακτηριστικά του
εκπαιδευτή έδειξε ότι:
 όσο αυξάνει το επίπεδο εκπαίδευσης των γεωργών/αγροτισσών αυξάνει και η
βαθμολόγηση των χαρακτηριστικών: «να έχει προοδευτικές ιδέες» (ρ=0,363, α=0,000),
«να χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνολογικών μέσων κατά τη διδασκαλία» (ρ=0,477, α=0,000)
και «να εφαρμόζει ποικιλία τεχνικών διδασκαλίας» (ρ=0,322, α=0,000), ενώ,
 όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων τόσο αυξάνεται η βαθμολόγηση των θεμάτων: «να είναι ειλικρινής και ηθικός» (ρ=-0,241, α=0,000) και «να
διατηρεί την πειθαρχία στην αίθουσα» (ρ=-0,438, α=0,000).
επιβεβαιώνοντας ότι οι παραγωγοί, εισερχόμενοι σε μια διαδικασία εκπαίδευσης/κατάρτισης, φέρουν διαφορετικές εμπειρίες, που έχουν αποκομιστεί, ενδεχομένως, από τη συμμετοχή τους στη σχολική εκπαίδευση, με συνέπεια, όσοι έχουν προχωρήσει στην εκπαιδευτική
κλίμακα να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τους εκπαιδευτές από ό,τι όσοι παρακολού-
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θησαν μόνο τα αρχικά στάδιά της.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, γεωργοί/αγρότισσες που έχουν ήδη παρακολουθήσει κάποιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη βαθμολόγηση σε σχέση
με τους υπόλοιπους στα θέματα: «να ενδιαφέρεται για τη γεωργία» (ρ=-0,238, α=0,001), «να
έχει υψηλή ικανότητα επικοινωνίας» (ρ=-0,327, α=0,000), «να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες
ανάγκες των καταρτιζόμενων» (ρ=-0,150, α=0,031) και «να έχει καλή συνεργασία με τους
άλλους εκπαιδευτές» (ρ=-0,171, α=0,014), γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά για την
πλήρωση των παραπάνω χαρακτηριστικών από τους εκπαιδευτές που διδάσκουν σε προγράμματα κατάρτισης που έχουν διεξαχθεί.
Από τις προτάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης προς το
γεωργικό πληθυσμό (Πίνακας 2), η ελευθερία πρόσβασης όλων των γεωργών είναι εκείνη
που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία. Η παρατήρηση ότι, γεωργοί των χαμηλότερων
εισοδηματικών κατηγοριών δήλωσαν υψηλότερα ποσοστά συμφωνίας (ρ=-0,242, α=0,000) με
τη συγκεκριμένη πρόταση, μπορεί να ερμηνευτεί ως αίσθημα αποκλεισμού των παραγωγών
αυτών από τις υφιστάμενες δομές παροχής γεωργικής εκπαίδευσης.
Αν και διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συμφωνίας με όλες τις προτάσεις, άξια
αναφοράς είναι τα εξής:
 ο διαχωρισμός των εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων σε ομοιογενείς ομάδες προσδοκάται
ότι θα αποτελέσει παράγοντα ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης
 η στόχευση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής πρέπει να αποτελεί μέλημα των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συμφωνίας με αυτή την πρόταση
παρουσιάζονται στους νεότερους (ρ=-0,374, α=0,000) και υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης καλλιεργητές (ρ=-0,300, α=0,000), καθώς και στις γυναίκες έναντι των ανδρών
(ρ=0,248, α=0,000)
 οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι το αντικείμενο ενός προγράμματος κατάρτισης πρέπει να
καθορίζεται με τη συμμετοχή και των ίδιων των γεωργών
 όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εμφανίζουν υψηλότερα
ποσοστά συμφωνίας με τις προτάσεις «το αντικείμενο να καθορίζεται από τους ίδιους
τους γεωργούς» (ρ=-0,368, α=0,000), «το αντικείμενο να είναι διαφορετικό σε κάθε
περιοχή» (ρ=-0,137, α=0,048), «τα εκπαιδευτικά προγράμματα να αξιολογούνται μετά
την ολοκλήρωσή τους» (ρ=-0,209, α=0,003) και «να λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό,
πολιτικό και πολιτιστικό περιεχόμενο της γεωργίας» (ρ=-0,185, α=0,000)
 για τους ασχολούμενους με εναλλακτικές μορφές γεωργίας παραγωγούς, η ένταξη στα
εκπαιδευτικά προγράμματα θεμάτων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος είναι
ιδιαίτερα σημαντική (χ²=66,624, df=2, α=0,000).
Ως σημαντικότερος λόγος συμμετοχής σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δηλώθηκε το
ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος (Πίνακας 2). Επιπλέον, η αναζήτηση
πληροφόρησης για τις καινοτομίες που μπορούν να εφαρμοστούν στον αγροτικό χώρο, η
πιθανότητα αύξησης των προοπτικών της γεωργικής επιχείρησης και η αίσθηση ότι μετά από
την παρακολούθηση ενός τέτοιου προγράμματος υπάρχει η πιθανότητα αύξησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης, συνιστούν πρωταρχικούς παράγοντες ώθησης των
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γεωργών ώστε να παρακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης.
Ενδιαφέρον προκαλεί η παρατήρηση ότι οι περισσότεροι παραγωγοί συμφωνούν ότι η
συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα γεωργικής εκπαίδευσης μπορεί να επιφέρει βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους. Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών και στοιχείων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην αντίληψη αυτή πραγματοποιήθηκε η μέθοδος της κατηγορικής παλινδρόμησης, στην οποία ως εξαρτημένη μεταβλητή
χρησιμοποιήθηκε η απάντηση στην ερώτηση «θα συμμετείχα σε κάποιο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για να βελτιώσω την ποιότητα ζωής μου» (πενταμερής, τακτική μεταβλητή) και
ως ανεξάρτητες 14 μεταβλητές που μπορούν να διακριθούν στις εξής ομάδες:
 Ομάδα Α: μεταβλητές που αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά («φύλο», «ηλικία»,
«επίπεδο εκπαίδευσης»)
 Ομάδα Β: μεταβλητές που αναφέρονται στην ένταση ανάμιξης της αγροτικής
οικογένειας με τη γεωργία («απασχολούμενα μέλη της οικογένειας σε μόνιμη βάση»,
«απασχολούμενα μέλη της οικογένειας σε εποχιακή βάση», «ημερήσια ωριαία
απασχόληση»)
 Ομάδα Γ: μεταβλητές που σχετίζονται με χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων («καλλιεργητικό σύστημα», «συνολική έκταση», «γεωργικό εισόδημα»)
 Ομάδα Δ: μεταβλητές που σχετίζονται με την προηγούμενη πληροφόρηση/εκπαίδευση
των παραγωγών («συχνότητα πληροφόρησης από γεωπόνους των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», «συχνότητα πληροφόρησης από εφημερίδες», «συχνότητα πληροφόρησης από τον “Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. Δήμητρα”»)
 Ομάδα Ε: μεταβλητές που δείχνουν το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα («ενδιαφέρον για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων»,
«προθυμία πληρωμής»).
Το υπόδειγμα της κατηγορικής παλινδρόμησης έδωσε συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R² ίσο με 0,725, γεγονός που δείχνει ότι το 72,5% των μετασχηματισμένων τιμών της
μεταβλητής «θα συμμετείχα σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να βελτιώσω την ποιότητα ζωής μου» εξηγείται από τις μετασχηματισμένες τιμές των μεταβλητών που συμμετέχουν στην εξίσωση της παλινδρόμησης. Οι επαναλήψεις με τις οποίες προσεγγίστηκε το κριτήριο σύγκλισης 0,00001 ήταν 26, ενώ η σχετική ανάλυση της διακύμανσης έδωσε τιμή
F=4,992 και επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,000, αποδεικνύοντας την καλή προσαρμογή του υποδείγματος στα μετασχηματισμένα δεδομένα.
Από τα μέτρα σχετικής σημασίας των μεταβλητών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3,
φαίνεται ότι η συμβολή στην πρόβλεψη της μεταβλητής «θα συμμετείχα σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να βελτιώσω την ποιότητα ζωής μου», αντιστοιχεί σε:

52,9% για την ομάδα Ε, δηλαδή των μεταβλητών που δείχνουν το ενδιαφέρον για τη
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα

32,6% για τις μεταβλητές της ομάδας Α, που αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά

8,2% για μεταβλητές που σχετίζονται με την προηγούμενη πληροφόρηση/εκπαίδευση
των παραγωγών (ομάδα Δ)
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5,7% για τις μεταβλητές που σχετίζονται με χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ομάδα Γ)

0,8% για τις μεταβλητές της ομάδας Β, που αναφέρονται στην ένταση ανάμιξης της
αγροτικής οικογένειας με τη γεωργία.
Πίνακας 3. Συντελεστές παλινδρόμησης και μέτρα σχετικής σημασίας των ανεξάρτητων
μεταβλητών
Είδος
μεταβλ
ητής*

Κατηγορί
ες
μεταβλητ
ής

“β”

Τυπ.
Σφάλμ
α

F

α

Σχετική
σημασί
α

Φύλο

Ο

2

0,013

0,136

0,01

0,922

0,3%

Ηλικία

Τ

6

-0,289

0,285

1,028

0,365

22%

Επίπεδο εκπαίδευσης

Τ

8

0,191

0,245

0,612

0,656

10,3%

Απασχολούμενα μέλη της
οικογένειας σε μόνιμη βάση
Απασχολούμενα μέλη της
οικογένειας σε εποχιακή
βά
Ημερήσια ωριαία

Α

-0,018

0,137

0,017

0,897

0,1%

Α

-0,023

0,106

0,049

0,826

0,0%

Ανεξάρτητη μεταβλητή
Α

Β

Γ

Δ

Ε

απασχόληση
Καλλιεργητικό σύστημα

Τ

3

0,179

0,168

1,132

0,330

0,7%

Ο

3

0,129

0,193

0,444

0,644

1,3%

Συνολική έκταση

Τ

5

-0,226

0,314

0,517

0,672

3,5%

Γεωργικό εισόδημα

Τ

6

-0,148

0,222

0,445

0,776

0,9%

Συχνότητα πληροφόρησης
από γεωπόνους Δ. Αγρ
Συχνότητα πληροφόρησης
από εφημερίδες
Συχνότητα πληροφόρησης
από ΟΓΕΕΚΑ “Δήμητρα”

Τ

5

-0,192

0,246

0,615

0,545

3,7%

Τ

5

-0,354

0,270

1,720

0,196

4,5%

Τ

5

-0,055

0,139

0,156

0,694

0,0%

Ενδιαφέρον για την
παρακολούθηση εκπ.προγρ.

Τ

5

0,511

0,489

1,090

0,344

49%

Προθυμία πληρωμής

Τ

6

0,129

0,317

0,165

0,686

3,9%

* Ο: Ονομαστική, Τ: Τακτική, Α:Αριθμητική

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Προκειμένου να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση στη γεωργία, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η σπουδαιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τον αγροτικό πληθυσμό.
Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των προγραμμάτων αυτών, θεμελιώδης προϋπόθεση είναι η
αναγνώριση της ωφελιμότητάς τους και της αξίας τους από τη μεριά των γεωργών. Ο

404

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Διερεύνηση της στάσης παραγωγών συμβατικής, ολοκληρωμένης και βιολογικής γεωργίας

σχεδιασμός οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος οφείλει να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και προτιμήσεις των αποδεκτών της εκπαίδευσης. Οι απόψεις των γεωργών ως προς
τον καταλληλότερο τόπο και χρόνο διεξαγωγής των προγραμμάτων, τη διάρκειά τους και το
φορέα υλοποίησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επιπλέον, η διέγερση των κινήτρων που
θα μπορούσαν να ωθήσουν τους γεωργούς στην προσέλευσή τους σε κάποια εκπαιδευτική
διαδικασία, θα αυξήσει τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα.
Εκτός από τη χρησιμότητα του προγράμματος κατάρτισης, οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι
σχετίζουν τα κίνητρα συμμετοχής τους με την ένταση της ανάγκης που προσδοκάται ότι θα
καλυφθεί, καθώς και με την ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών και επιθυμιών. Τα εσωτερικά κίνητρα επηρεάζουν περισσότερο τις γυναίκες αγρότισσες και τα νεότερης ηλικίας
άτομα.
Σύμφωνα με τις δύο παραπάνω πληθυσμιακές ομάδες, μια από τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ποιότητας στη γεωργική εκπαίδευση είναι η σύνδεσή της με τη βελτίωση της
ποιότητας του αγροτικού βιοτικού επιπέδου. Ωστόσο, η σημαντικότερη αδυναμία που πρέπει
να καλυφθεί είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε όλους τους γεωργούς,
ιδιαίτερα σε καλλιεργητές που ανήκουν σε χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες. Η
εξάλειψη της ετερογένειας που συχνά παρατηρείται στις ομάδες των εκπαιδευόμενων, με το
διαχωρισμό του συνόλου σε ομοιογενείς ομάδες, με βάση χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το
εκπαιδευτικό επίπεδο και το φύλο, καθώς και ο καθορισμός του αντικειμένου του προγράμματος από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε αυτό, αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Αντίθετα, η εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης με στόχο την
αύξηση της αγροτικής παραγωγής δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας ποιοτικής
αναβάθμισης της γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθορίζεται εκτός του
αντικειμένου και από τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή που την καθιστούν λιγότερο ή
περισσότερο ελκυστική και αποτελεσματική. Οι γεωργοί, κυρίως όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, θεωρούν ότι η σπουδαιότερη ιδιότητα του εκπαιδευτή
οφείλει να είναι το ενδιαφέρον του για τη γεωργία. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ικανότητα επικοινωνίας του με τους εκπαιδευόμενους και την επιδεξιότητά του να διακρίνει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Ο κάθε παραγωγός, με βάση τις εμπειρίες που διαθέτει και το σύστημα αξιών του,
διαμορφώνει μια διαφορετική εικόνα του «ιδανικού» εκπαιδευτή. Η εικόνα αυτή επηρεάζεται
σε μεγάλο βαθμό από τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που είχε στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, οι
υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου γεωργοί και αγρότισσες επιθυμούν από τον εκπαιδευτή
να έχει προοδευτικές ιδέες, να χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνολογικών μέσων και τεχνικών διδασκαλίας, ενώ δεν δίνουν την ίδια βαρύτητα σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την
ειλικρίνεια και την ηθική του εκπαιδευτή, καθώς και την ικανότητά του να διατηρεί την πειθαρχία στην αίθουσα, σε αντίθεση με γεωργούς των κατώτερων επιπέδων της εκπαιδευτικής
κλίμακας.
Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι σε θέση να ενθαρρύνει τα τμήματα εκείνα του πληθυσμού
που το έχουν ανάγκη, δηλαδή τις γυναίκες, τους μεγαλύτερης ηλικίας παραγωγούς και όσους
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δεν έχουν προχωρήσει αρκετά στη σχολική εκπαίδευση. Οι τρεις παραπάνω ομάδες είναι
εκείνες που κυρίως θεωρούν ότι η συμμετοχή τους σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
κατάρτιση ή σεμινάριο μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.
Δεδομένου ότι η γεωργική εκπαίδευση δεν αναφέρεται μόνο στην απόκτηση δεξιοτήτων
σχετικών με το γεωργικό επάγγελμα, αλλά αναφέρεται και γενικότερα σε θέματα ανάπτυξης
της υπαίθρου, η ποιοτική αναβάθμιση της αγροτικής ζωής πρέπει να αποτελεί μέλημα κάθε
εκπαιδευτικής προσέγγισης. Για να επιτύχει μια εκπαιδευτική προσπάθεια που απευθύνεται
στον αγροτικό πληθυσμό οφείλει να ανταποκρίνεται στα κίνητρα των υποψήφιων εκπαιδευόμενων, καθώς και στις προσδοκίες τους, τόσο όσον αφορά τους στόχους της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, όσο και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών που θα επωμιστούν την υλοποίησή
της. Ο αγροτικός πληθυσμός δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ενιαίο σύνολο, καθώς στο εσωτερικό
του εμφανίζονται ετερογενείς τάσεις, οφειλόμενες κυρίως στα δημογραφικά χαρακτηριστικά,
οι οποίες διαμορφώνουν διαφορετικές στάσεις και αντιλήψεις ως προς την εκπαίδευση/
κατάρτιση και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αγνοηθούν κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
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Στάσεις των Παραγωγών Κηπευτικών Συμβατικής και
Εναλλακτικών Μορφών Γεωργίας ως προς τους Φορείς
Παροχής Πληροφοριών και Συμβουλευτικού Έργου
Γ. Σιάρδος1 και Ε. Λιούτας1
Περίληψη
Υπό το φάσμα του διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού που επικρατεί στην αγορά τροφίμων,
η πληροφόρηση και η παροχή επιστημονικής υποστήριξης προς τον αγροτικό πληθυσμό
αποτελεί πλέον ένα βασικό συντελεστή παραγωγής. Η ανταγωνιστικότητα ενός γεωργού
καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από το επίπεδο της ενημέρωσής του, την ποσοτική όσο και
την ποιοτική στάθμη της παρεχόμενης προς αυτόν πληροφόρησης και τη μεταβίβαση
μηνυμάτων στον κατάλληλο χρόνο και μορφή από τους φορείς διάχυσης της γνώσης. Οι
εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί η εφαρμογή συστημάτων βιολογικής γεωργίας και
ολοκληρωμένης παραγωγής, καθιστούν περισσότερο απαραίτητη την εισροή πληροφόρησης
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν αυτές τις καλλιεργητικές πρακτικές.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της στάσης των παραγωγών
κηπευτικών συμβατικής, βιολογικής και ολοκληρωμένης γεωργίας της Κεντρικής
Μακεδονίας ως προς τις πηγές πληροφόρησης και τις εστίες παροχής συμβουλευτικού έργου,
καθώς και η εξέταση της επίδρασης που ασκούν σε σχέση με το ακολουθούμενο σύστημα
παραγωγής: α) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γεωργών, β) τα γνωρίσματα της
γεωργικής εκμετάλλευσης και γ) οι αντιλήψεις των γεωργών ως προς την ποιότητα της
υφιστάμενης πληροφόρησης. Για το σκοπό αυτόν συγκεντρώθηκαν, με τη χρησιμοποίηση
προσωπικών συνεντεύξεων, δεδομένα από δείγμα 103 παραγωγών περιοχών της Δυτικής
Μακεδονίας (37 παραγωγοί συμβατικών κηπευτικών, 33 βιοκαλλιεργητές και 33 παραγωγοί
κηπευτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης) με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με μεθόδους διμεταβλητής και
πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης (συγκεκριμένα, της τακτικής παλινδρόμησης). Οι
τρεις ομάδες του δείγματος παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη στάση τους απέναντι στις
υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης, με τους βιοκαλλιεργητές να εμφανίζονται ιδιαιτέρως
απογοητευμένοι από τη συμβουλευτική υποστήριξη που τους προσφέρεται. Επιπλέον, η
εμπειρική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά την καλλιεργητική περίοδο,
η πληροφόρηση από άλλους παραγωγούς και όχι από επίσημες πηγές και ο, γενικά, χαμηλός
βαθμός ικανοποίησης από το συμβουλευτικό έργο των κρατικών φορέων καταδεικνύουν την
ανάγκη αναδιαμόρφωσης των καναλιών παροχής πληροφόρησης προς το γεωργικό
πληθυσμό.
Λέξεις-κλειδιά: Πηγές πληροφόρησης, συμβουλευτικό έργο, παραγωγοί κηπευτικών,
συμβατική γεωργία, βιολογική γεωργία, γεωργία ολοκληρωμένης διαχείρισης, πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση, τακτική παλινδρόμηση.
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Abstract
In the light of the competition’s tension that prevails in the food market, information and
scientific support’s offer to rural population constitutes an essential production factor. The
farmer’s competition is strongly determined by his information level, the quantity and quality
of the accepted advice and the message transmission - in the appropriate time and form - by
the knowledge diffusion institutions. Information’s input demand increases in the systems of
organic farming and integrated crop management. Aim of this survey is the investigation of
the farmers’ attitudes towards the information sources and the institutions of offered advice.
As a second purpose, is examined the correlation between production system and: a) selected
demographics, b) farm enterprise’s features and c) farmers’ perceptions towards the quality of
available information. For this purpose, data from 103 vegetable farmers from Central
Macedonia (Greece) were collected with personal interviews (37 conventional farmers, 33
organic farmers and 33 farmers that produce vegetables with the system of integrated crop
management). Data analysis was carried out by binary and multivariate statistical techniques
(specifically by ordinal regression). Among the three groups of sample are presented
differences that regard their attitude towards the available information sources. Organic
farmers appear disappointed from the offered advisory support. In addition, trough survey
findings are ascertained the requirement of redesigning the channels of information flow to
the agricultural population.
Key-words: Information sources, advisory services, vegetable farmers, conventional farming,
organic farming, integrated crop management, multivariate statistical analysis, ordinal
regression

Εισαγωγή
Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η πληροφόρηση των παραγωγών είναι οι παράγοντες που
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση του γεωργικού τομέα. Εκτός από τη δεδομένη αναζήτηση της βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η γεωργική εκπαίδευση πρέπει να αποσκοπεί στην
άνοδο του βιοτικού επιπέδου των γεωργών και των αγροτικών κοινωνιών γενικότερα, μέσω
της ανύψωσης της στάθμης της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της
δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του
γεωργικού επαγγέλματος, την αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων και της διάνοιξης νέων προοπτικών επέκτασης των δραστηριοτήτων των παραγωγών.
Έτσι θα διασφαλίζεται, επιπλέον, η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων
από τη γεωργία προϊόντων και η διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, με όλες τις
θετικές συνέπειες που η διασφάλιση αυτή επιφέρει στο κοινωνικό σύνολο και την εθνική
οικονομία.
Η εισροή γνώσης είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που συνεισφέρουν στην
αύξηση της παραγωγικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Έρευνα της Αμερικανικής
Εταιρίας για την Κατάρτιση και Ανάπτυξη (American Society for Training and Development)
έδειξε ότι, από την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας των Η.Π.Α. που συντελέστηκε
μεταξύ των ετών 1929-1989, το 50% περίπου οφείλεται στην εκπαίδευση των γεωργών,
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καθώς επίσης και ότι σε παραγωγούς που είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης η παραγωγικότητα ήταν αυξημένη κατά 1/3 σε σχέση με τους υπολοίπους (Business
Council for Effective Literacy, 1993).
Τα κηπευτικά, η κατηγορία προϊόντων που επιλέχτηκε να εξεταστεί στην παρούσα
έρευνα, συμμετέχουν παραδοσιακά στη γεωργική παραγωγή της χώρας, καλύπτοντας συνολικά ποσοστό περίπου 5% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης (Ντόγρας, 2000:2) και
αντιπροσωπεύοντας το 15,1% της συνολικής γεωργικής παραγωγής της Ελλάδας, είναι δε
υψηλής σπουδαιότητας για την εθνική οικονομία καθώς, από το 1990 ως σήμερα, η Ελλάδα
ανήκει στους σημαντικότερους εξαγωγείς και προμηθευτές νωπών και επεξεργασμένων
λαχανικών (Γεωργακοπούλου-Βογιατζή, 2000:189). Επιπλέον, αποτελώντας βασικό συστατικό της ελληνικής διατροφής, διαμορφώνουν μία ιδιαίτερα ισχυρή εσωτερική αγορά, καθόσον
περισσότερο του 80% των καταναλωτών αγοράζουν είδη όπως τομάτα, πατάτες, μαρούλι,
λάχανα, πιπεριές, κολοκύθια, καρώτα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένα είναι και τα ποσοστά εκείνων
που αγοράζουν βιολογικά κηπευτικά σε περιστασιακή ή μόνιμη βάση (Χαρατσάρη, 2004:
130, 157). Η επιδίωξη μιας περισσότερο υγιεινής διατροφής από μέρους του αγοραστικού
κοινού αναμένεται ότι θα έχει ευνοϊκές συνέπειες στην ήδη υπάρχουσα αυξητική τάση της
ζήτησης κηπευτικών (Barkema et al., 1991, Brug et al., 1995).
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η καλλιέργεια κηπευτικών, όπως: η υψηλή
εντατικότητα σε εισροές, οι απαιτήσεις ως προς την τεχνολογία και εργασία, η ποικιλομορφία
των ειδών που καλλιεργούνται από κάθε παραγωγό και η οποία διαμορφώνει μια αντίστοιχη
ποικιλία καλλιεργητικών εργασιών, η ευπάθεια των κηπευτικών και οι υψηλές απαιτήσεις
τους σε θέματα φυτοπροστασίας, η φθαρτότητα των κηπευτικών, η οποία συχνά υποχρεώνει
για εξειδικευμένες γνώσεις μετασυλλεκτικής διαχείρισης των προϊόντων, καθώς και το γεγονός ότι συνήθως ο γεωργός αναλαμβάνει μόνος του την εμπορία των προϊόντων, οι απαιτήσεις σε πληροφόρηση είναι περισσότερο έντονες συγκριτικά με άλλες παραγωγικές κατευθύνσεις. Εξάλλου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής, η προώθηση της αγοράς κηπευτικών βιολογικής γεωργίας και ολοκληρωμένης παραγωγής πρέπει να
αποτελέσει πρωταρχικής σημασίας ζήτημα, το οποίο αναμένεται ότι θα αποτελέσει εφαλτήριο
για την ανάπτυξη των δύο μορφών εναλλακτικής γεωργίας καθώς, κατά τους Hamm and
Michelsen (1996), τα κηπευτικά είναι τα προϊόντα που ενθαρρύνουν την αγορά.
Οι αυξημένες απαιτήσεις σε πληροφόρηση και γνώση που εμφανίζονται στα συστήματα
βιολογικής και ολοκληρωμένης γεωργίας καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης, τα οποία αφενός θα υποβοηθήσουν στην ποσοτική εξάπλωση των συγκεκριμένων τρόπων παραγωγής, αφετέρου θα αποτελέσουν τη βάση για ποιοτική αναβάθμιση
των προσφερόμενων προϊόντων.

Το σύστημα μετάδοσης της πληροφορίας και η συμμετοχική διάχυση
της γνώσης
Το πολυδιάστατο έργο των Γεωργικών Εφαρμογών, του κατεξοχήν υπεύθυνου φορέα για
τη διάχυση της γνώσης και πληροφόρησης στον αγροτικό πληθυσμό, συναντά σημαντικά
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προβλήματα και σοβαρές αδυναμίες που δυσχεραίνουν την εκπλήρωση της πραγματικής
αποστολής των λειτουργών του. Το έργο αυτό γίνεται αισθητά βεβαρημένο κάτω από τις
πιέσεις για προσαρμογή της ελληνικής γεωργίας και του αγροτικού κόσμου στις νέες
διαμορφούμενες συνθήκες της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Οι δυσχέρειες αυτές είναι
συνέπεια του ιδιόμορφου χαρακτήρα της ελληνικής γεωργίας σε συνδυασμό με τις θεσμικές
και οργανωτικές αδυναμίες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και των Γεωργικών
Εφαρμογών (Σιάρδος, 1997:78).
Οι Γεωργικές Εφαρμογές στηρίζονται στο κλασικό-συμβατικό μοντέλο διάχυσης της
γεωργικής ανάπτυξης κατά το οποίο η τεχνολογία μεταδίδεται από τους επιστήμονες, μέσω
γεωργοεφαρμοστικών προσπαθειών σε ένα μέρος του αγροτικού πληθυσμού και στη
συνέχεια μεταβιβάζεται στους λοιπούς γεωργούς της αγροτικής κοινότητας. Ωστόσο, οι
παραγωγοί που αρχικά επιλέγονται, επιλέγονται τις περισσότερες φορές με κριτήρια την
οικονομική τους ευρωστία, τη θετική τους προδιάθεση για αλλαγές και την «προοδευτικότητά» τους, χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν σε σημαντικό βαθμό από το σύνολο
του γεωργικού πληθυσμού. Η δευτερογενής μεταφορά των τεχνολογικών μηνυμάτων προς
την αγροτική κοινωνία από τους γεωργούς που έρχονται σε άμεση επαφή με τις Γεωργικές
Εφαρμογές έχει πολύ μικρότερη επιτυχία από ό,τι αρχικά προβλέπεται, έτσι που το σύστημα
αυτό να θεωρείται εξαιρετικά αναποτελεσματικό.
Σήμερα, κρίνεται απαραίτητη μορφή πληροφόρησης του γεωργικού πληθυσμού που θα
στηρίζεται σε περισσότερο παραδοσιακά συστήματα μετάδοσης της γνώσης και η οποία θα
εμπλέκει τους ίδιους τους παραγωγούς στη διαδικασία της ανάπτυξης. Η πρόσβαση και ο
έλεγχος των πηγών πληροφόρησης είναι ουσιώδους σημασίας για τον αγροτικό πληθυσμό, ο
οποίος πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη ζωή των
γεωργών και της τοπικής κοινωνίας. Οποιαδήποτε βιώσιμη κοινωνική αλλαγή είναι αδύνατη
χωρίς την πλήρη συμμετοχή του αγροτικού πληθυσμού (Rockefeller Foundation, 2000).
Η συμμετοχική και αμφίδρομη προσέγγιση της όλης διαδικασίας, στην οποία οι γεωργοί
δεν είναι απλώς αποδέκτες της γνώσης αλλά συνεργάτες και βασικοί παράγοντες των αναπτυξιακών διαδικασιών που τους αφορούν, έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει των αποτελεσματικότητα
της γεωργικής εκπαίδευσης. Η διαδικασία οφείλει να ξεκινά αφού προηγουμένως εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη
τις ανάγκες σε μάθηση και κατάρτιση των παραγωγών.
Η διάχυση της γνώσης μεταξύ ερευνητών, γεωργοεφαρμοστών, εκπαιδευτών και
παραγωγών οφείλει να αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των τοπικών συστημάτων γνώσης, τα
οποία πρέπει να αποτελούν τη βάση επί της οποίας θα αναζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα
ερευνητικά δεδομένα και οι νέες τεχνολογίες θα μπορέσουν να ενσωματωθούν με τον
καλύτερο τρόπο (Coldevin, 2003:3). Ο γεωργός κατέχει τη διαίσθηση, το κίνητρο και την
ενόραση που χρειάζονται, για να οδηγηθεί επιτυχώς μια προσπάθεια Γεωργικών Εφαρμογών
και πρέπει να υποστηριχθεί για την επιτυχία αυτή. Λέγεται ότι οι γεωργοί είναι οι «φυσικοί
γεωργοεφαρμοστές» και ότι ένα σύστημα βασισμένο σε αυτούς και μάλιστα συμμετοχικού
χαρακτήρα θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά ωφελήματα σε προγράμματα Γεωργικών
Εφαρμογών. Οι γεωργοί μπορούν να είναι αποτελεσματικοί γεωργοεφαρμοστές εξαιτίας της
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γνώσης που κατέχουν ως προς τις τοπικές συνθήκες - βιοφυσικές, οικονομικές, πολιτισμικές,
κοινωνικές, κ.λπ. -και των συνθηκών παρακίνησης. Τείνουν να βλέπουν τη γεωργική
εκμετάλλευση σε ευρύτερο πλαίσιο ως προς την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών τους,
την αντιμετώπιση του κινδύνου και την ολότητα ως προς τους κλάδους παραγωγής. Οι
γεωργοί ως «γεωργοεφαρμοστές» είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις νέες ιδέες, να
ενσωματώσουν και να προσαρμόσουν αυτές στο περιεχόμενο του τοπικού γεωργικού
συστήματος (Σιάρδος και Κουτσούρης, 2002:26).
Η επιλογή των μηνυμάτων που θα μεταδοθούν καθώς και η επιλογή της πρακτικής που θα
ακολουθηθεί κατά τη μεταβίβαση αυτή πρέπει να οικοδομείται πάνω στην υφιστάμενη γνώση
των παραγωγών και τις εμπειρίες τους. Η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος κατάρτισης-πληροφόρησης αυξάνεται όταν οι εκπαιδευόμενοι καθορίζουν τους σκοπούς της διαδικασίας. Οι παραγωγοί είναι εκείνοι που πρέπει να έχουν τον έλεγχο της εκπαιδευτικής
προσέγγισης και τη δυνατότητα να έχουν πληροφόρηση που να ανταποκρίνεται στις ειδικές
ανάγκες τους σε δεδομένη χρονική στιγμή (Ramirez and Stuart, 1994). Σύμφωνα με τον
Burns (1995:253), οι αρχές που διέπουν ένα αποτελεσματικό σύστημα μετάδοσης της γνώσης
είναι: α) η αμοιβαιότητα της ευθύνης στον καθορισμό των στόχων, το σχεδιασμό και τη
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, που βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των συμμετεχόντων, β) η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, γ) η αυτοδιοίκηση των συμμετεχόντων, δ) ο
ρόλος των εκπαιδευτών ως πηγών παροχής πληροφοριών και διευκόλυνσης των γεωργών, ε)
η αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευομένων ως υπόβαθρο της μάθησης και στ) η ύπαρξη ενός ανοικτού, δημοκρατικού περιβάλλοντος.

Μεθοδολογία της έρευνας
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και
Μαΐου 2004. Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που
συντάχθηκε ειδικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας και το οποίο απευθύνθηκε
σε παραγωγούς κηπευτικών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στην περιοχή της
Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή την περιοχή που καλύπτουν οι Νομοί Πιερίας, Πέλλας,
Ημαθίας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών.
Εκτός της παραδοσιακής καλλιέργειας κηπευτικών με συμβατικές τεχνικές, στην περιοχή
της έρευνας εμφανίστηκαν τελευταίως και εναλλακτικές μέθοδοι παραγωγής τους. Αν και η
βιοκαλλιεργούμενη έκταση που καταλαμβάνουν τα κηπευτικά είναι σχετικά περιορισμένη, η
παραγωγή κηπευτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης έτυχε ευρείας εξάπλωσης καλύπτοντας
770 στρέμματα, που αντιπροσωπεύουν το 69,68% των κηπευτικών που καλλιεργούνται υπό
καθεστώς ολοκληρωμένης γεωργίας στην ελληνική επικράτεια.
Το συνολικό τελικό μέγεθος δείγματος ανήλθε σε 103 παραγωγούς κηπευτικών, από τους
οποίους οι 37 ήταν παραγωγοί που εφαρμόζουν αποκλειστικά συμβατικές πρακτικές, 33
γεωργοί που εφαρμόζουν προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και 33 καλλιεργητές
βιολογικών κηπευτικών. Η επιλογή των μελών του δείγματος έγινε με τρόπο τυχαίο, με την
ειδική μεταχείριση της επιλογής γεωργών συμβατικής και των δύο μορφών εναλλακτικής
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γεωργίας από ίδιες, ακριβώς, κοινότητες.
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις που έλαβαν
χώρα στα σημεία διαμονής ή εργασίας των παραγωγών. Ως μονάδα δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκε ένα άτομο από κάθε γεωργική εκμετάλλευση (αρχηγός ή μέλος της γεωργικής
εκμετάλλευσης).
Μετά τη συγκέντρωση των δεδομένων μέσω των ερωτηματολογίων ακολούθησε
στατιστική επεξεργασία τους με τη χρησιμοποίηση του στατιστικού πακέτου SPSS 15.0 for
Windows (Statistical Package for Social Sciences).
Ως προς τη στατιστική μεθοδολογία με βάση την οποία πραγματοποιήθηκε η ανάλυση
των αποτελεσμάτων, οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διμεταβλητής και πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα:
α) Έλεγχοι διμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης
- Ο έλεγχος Kruskal-Wallis (για πολυμερή ονομαστική) και ο έλεγχος Mann-Whitney (για
διμερή ονομαστική), κατά τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ονομαστικής και τακτικής
μεταβλητής.
- Ο συντελεστής συσχέτισης ρ του Spearman για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ δύο
τακτικών μεταβλητών.
β) Έλεγχος πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης
Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της τακτικής παλινδρόμησης με την οποία ελέγχθηκε ο βαθμός εξάρτησης μιας πολυμερούς τακτικής μεταβλητής έναντι μιας ομάδας ανεξάρτητων κατηγορικών (ονομαστικών ή τακτικών) μεταβλητών (Σιάρδος 2005:κεφ. 7, SPSS, 2006: Ch:28).

Αποτελέσματα της έρευνας
Περιγραφή των δεδομένων
Από τους 103 παραγωγούς του δείγματος, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι συνεργάζονται
με γεωπόνους «συνήθως» (25,2%) ή «συχνά» (25,2%), το 23,3% έχει περισσότερο τακτική
συνεργασία με γεωπόνους, ενώ το 19,4% και το 6,8% των γεωργών του δείγματος επικοινωνούν με γεωπόνους, αντίστοιχα, «σπάνια» ή «ποτέ». Έτσι, ενώ το 41,7% των ερωτηθέντων
δηλώνουν ότι προσφεύγουν σε γεωπόνους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα
και τις απαιτήσεις των καλλιεργειών τους, αρκετά υψηλά είναι τα ποσοστά εκείνων που
επιλύουν τα συγκεκριμένα προβλήματα με βάση την εμπειρία τους (29,1%) ή ζητώντας τη
συμβουλή άλλων παραγωγών (24,3%). Τέλος, ποσοστό 4,9% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνουν ότι εφαρμόζουν περισσότερο εξειδικευμένες τεχνικές (για παράδειγμα, τη δειγματοληψία και ανάλυση του εδάφους). Όσον αφορά τους τρόπους ενημέρωσης για τα
προγράμματα ή τα μέτρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι περισσότεροι από τους γεωργούς του δείγματος δήλωσαν ότι επιδιώκουν, συνήθως ή
πάντα, μόνοι τους να ενημερωθούν (74,8%). Η πληροφόρηση για τέτοια προγράμματα,
συνήθως ή πάντα, προέρχεται από τις συζητήσεις τους με άλλους παραγωγούς (82,5%) ή από
τις επαφές τους με τους γεωπόνους των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (44,7%) και του
ιδιωτικού τομέα (39,8%). Αντιθέτως, ο ρόλος των κοινοτικών αρχών και των συνεταιρισμών
414

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Στάσεις των Παραγωγών Κηπευτικών Συμβατικής και Εναλλακτικών Μορφών Γεωργίας

ως φορέων πληροφόρησης παρουσιάζεται εξαιρετικά υποβαθμισμένος (1,9% και 9,7%, αντίστοιχα).
Τα παραπάνω, όπως και τα επιμέρους στοιχεία για κάθε ομάδα παραγωγών της παρούσας
έρευνας, εμφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Κατανομή (%) των επιμέρους δειγμάτων και του συνολικού μεγέθους με βάση τις
μεταβλητές
Μεταβλητή

Επίπεδο
εκπαίδευσης

Έκταση με
κηπευτικά
(στρ)

Κατηγορίες
μεταβλητής
Τάξεις
Δημοτικού
Δημοτικό
Γυμνάσιο

Ποσοστό %
Ποσοστό %
Κατηγορίες
Μεταβλητή
μεταβλητής Σ.Γ. Ο.Γ. Β.Γ. Σ.Δ.
Σ.Γ. Ο.Γ. Β.Γ. Σ.Δ.
10,8 12,1

3

8,7

40,5 24,2 24,2 30,1
27 36,4 39,4 34

Λύκειο
Ι.Ε.Κ.

13,5 18,2 21,2 17,5
2,7 9,1 6,1 5,8

Τ.Ε.Ι.

5,4

Γεωργικό
εισόδημα
(ευρώ)

1000-2000

2,7

2000-3000
3000-6000

10,8
0
3
4,9
13,5 18,2 21,2 17,5
16,2 30,3 24,2 23,3
24,3 33,3 24,2 27,2

Α.Ε.Ι.

0

0

6,1

1,9

6000-9000
9000-12000
1200015000
>15000

<2

5,4

0

3

2,9

Ποτέ

2-5

40,5 12,1 18,2 24,3 Τήρηση των
Σπάνια
37,8 27,3 33,3 33 οδηγιών του
Συχνά
13,5 39,4 33,3 28,2 γεωπόνου Πολύ συχνά

5-10
10-20
>20

0

1,9

Πάντα
Συμβουλή
Πιστοποιητικός
5,4 66,7 6,1 25,2
άλλων
Τρόπος
Γεωπόνοι όπου Οργανισμός
αντιμετώπι- παραγωγών
απευθύνονται
Διεύθυνση
Συμβουλή
37,8
0
6,1 15,5 σης απαιτήοι
Γεωργίας
γεωπόνων
σεων των
παραγωγοί
Ιδιώτες
51,4 21,2 75,8 49,5 καλλιεργειών Εμπειρικά

Συχνότητα
συνεργασίας με
γεωπόνους
Βαθμός
ικανοποίησης
από γεωπόνους
των
Διευθύνσεων
Αγροτικής
Ανάπτυξης
Βαθμός
ικανοποίησης
από ιδιώτες
γεωπόνους

2,7

0

Άλλο

5,4

Ποτέ
Σπάνια

0
24,3

Συνήθως
Συχνά
Πολύ συχνά
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά

21,2 12,1 11,7

12,1 12,1

9,7

0
0

21,2 6,8 Ενημέρωση
από
33,3 19,4
γεωπόνους
29,7 12,1 33,3 25,2
Διεύθυνσης
29,7 33,3 12,1 25,2 Αγροτικής
16,2 54,5
0
23,3 Ανάπτυξης
16,2 18,2 27,3 20,4
13,5 9,1 30,3 17,5
Ενημέρωση
29,7 36,4 30,3 32 από άλλους
24,3 27,3 12,1 21,4 γεωργούς

0

0

1

18,9 12,1 18,2 16,5
13,5

6,1

9,1

9,7

8,1

0

6,1

4,9

0

33,3 10,7

0
27
27

12,1 30,3 23,3
39,4 18,2 28,2

37,8 48,5 12,1

33

24,3 12,1 36,4 24,3
35,1 75,8 15,2 41,7
35,1

6,1

Άλλο

5,4

6,1

Ποτέ
Σπάνια

27
13,5

3
0

45,5 29,1
3

4,9

24,2 18,4
21,2 11,7

Συχνά

13,5 27,3 36,4 25,2

Συνήθως
Πάντα

13,5 24,2 12,1 16,5
32,4 45,5 6,1 28,2

Ποτέ
Σπάνια
Συχνά

2,7
0
10,8
0
10,8 18,2

0
0
9,1

1
3,9
12,6

Συνήθως

35,1 30,3 42,4 35,9

Πολύ

16,2

9,1

0

8,7

Πάντα

40,5 51,5 48,5 46,6

Καθόλου
Λίγο

0
8,1

0
0

21,2
15,2

6,8
7,8

Ποτέ
Σπάνια

18,9
13,5

Μέτρια
Αρκετά
Πολύ

Ενημέρωση
από ιδιώτη
29,7 24,2 12,1 22,3 γεωπόνο

24,3 18,2 27,3 23,3

37,8 57,6 24,2 39,8

3
9,1

21,2 14,6
27,3 16,5

Συχνά

37,8 24,2 24,2 29,1

Συνήθως

18,9 33,3 21,2 24,3

Πάντα

10,8 30,3
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Βαθμός
ικανοποίησης
από γεωπόνους
του
συνεταιρισμού
Βαθμός
ικανοποίησης
από γεωπόνους
πιστοποιητικού
Οργανισμού

Ενημερώνομαι
μόνος μου

Καθόλου
Λίγο

43,2 81,8 81,8
10,8
0
3

68
4,9

Μέτρια

8,1

9,1

6,1

7,8

Αρκετά
Πολύ

21,6
16,2

3
6,1

3
6,1

9,7
9,7

Καθόλου
Λίγο
Μέτρια

-

0
0
9,1

Αρκετά
Πολύ

-

Ποτέ
Σπάνια

5,4
8,1

Συχνά
Συνήθως
Πάντα

Ενημέρωση
από την
κοινότητα

6,1
3
33,3 16,7 Ενημέρωση
από
48,5 28,8
21,2 9,1 15,2 συνεταιρισμό
69,7
3
36,4
0
3

3
3

2,9
4,9

Ενημέρωση
από
18,9 18,2 15,2 17,5
εφημερίδες
27 30,3 36,4 31,1 – περιοδικά
40,5 48,5 42,4 43,7

Ποτέ
Σπάνια

81,1 90,9 90,9 87,4
16,2
3
9,1 9,7

Συχνά

0

3

0

1

Συνήθως
Πάντα

2,7
0

3
0

0
0

1,9
0

Ποτέ
Σπάνια
Συχνά
Συνήθως
Πάντα
Ποτέ
Σπάνια

62,2 90,9 72,7 74,8
8,1
0
12,1 6,8
10,8 6,1 9,1 8,7
10,8
8,1

3
0

6,1
0

6,8
2,9

54,1 75,8 84,8 70,9
10,8 9,1 9,1 9,7

Συχνά

2,7

9,1

6,1

Συνήθως

13,5

6,1

0

5,8
6,8

Πάντα

18,9

0

0

6,8

Σ.Γ.: Συμβατική Γεωργία (n=37), Ο.Γ.: Ολοκληρωμένη Γεωργία (n=33), Β.Γ.: Βιολογική Γεωργία (n=33),
Σ.Δ.: Συνολικό Δείγμα (n=103).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, ο τρόπος αντιμετώπισης των απαιτήσεων των
καλλιεργειών, η συχνότητα της επικοινωνίας με γεωπόνους και η εμπιστοσύνη των γεωργών
στις συμβουλές που δέχονται από αυτούς διαφέρουν μεταξύ των τριών ομάδων του
δείγματος.
Οι παραγωγοί κηπευτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης έχουν πολύ τακτική επαφή με
γεωπόνους και ιδιαίτερα με τους γεωπόνους των πιστοποιητικών οργανισμών (66,7%), ως
προς το συμβουλευτικό έργο, από τους οποίους είναι πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι (69,7%
και 21,2%, αντίστοιχα).
Οι βιοκαλλιεργητές έχουν μικρή συχνότητα συνεργασίας με γεωπόνους (54,5% σπάνια ή
ποτέ), καθώς στην πλειοψηφία τους επιλύουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στις καλλιέργειές τους εμπειρικά (45,5%) ή αφού ζητήσουν τη συμβουλή άλλων γεωργών (36,4%).
Γενικά, εμφανίζονται μη ικανοποιημένοι από το συμβουλευτικό έργο των γεωπόνων και μόνο
το 30,3% των παραγωγών της ομάδας δηλώνουν ότι τηρούν τις οδηγίες τους πολύ συχνά ή
πάντα. Συνεργάζονται τακτικότερα με γεωπόνους του ιδιωτικού τομέα (75,8%), καθώς
δηλώνουν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από το συμβουλευτικό έργο των άλλων γεωπόνων,
ενώ εμφανίζουν την τάση να μη τηρούν τις οδηγίες των γεωπόνων, καθώς μόνο το 30,3% των
μελών της ομάδας δηλώνουν ότι ακολουθούν τις οδηγίες πολύ συχνά ή πάντα.
Μολονότι στην ομάδα των συμβατικών γεωργών το αντίστοιχο, με το αμέσως προηγούμενο, ποσοστό είναι αρκετά υψηλότερο (64,8%), αρκετοί παραγωγοί αντιμετωπίζουν τις
ανάγκες των καλλιεργειών τους με βάση την εμπειρία που διαθέτουν. Οι γεωργοί της
συγκεκριμένης ομάδας δηλώνουν αρκετά και πολύ ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση
που τους παρέχεται από τους γεωπόνους του ιδιωτικού τομέα (67,5%), με πολύ μικρότερη
(40,5%) τη συμμετοχή των γεωπόνων των Διευθύνσεων Γεωργίας στην ικανοποίηση των
γεωργών από την παρεχόμενη πληροφόρηση.
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Αποτελέσματα στατιστικών ελέγχων
Ο στατιστικός έλεγχος Kruskal-Wallis έδειξε την ύπαρξη στατιστικά πολύ σημαντικής
σχέσης (χ²= 46,42, α=0,000), μεταξύ των μεταβλητών «ακολουθούμενο σύστημα καλλιέργειας» και «συχνότητα συνεργασίας με γεωπόνους», ενώ από τον ακολουθούμενο, στη
συνέχεια, έλεγχο Mann-Whitney αποδείχτηκε ότι οι παραγωγοί που εφαρμόζουν συστήματα
ολοκληρωμένης διαχείρισης επικοινωνούν περισσότερο συχνά με γεωπόνους από ό,τι οι
γεωργοί των άλλων δύο ομάδων. Μεταξύ βιοκαλλιεργητών και παραγωγών συμβατικών
προϊόντων, ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε στατιστικά σημαντικά μικρότερη συχνότητα
συνεργασίας για την ομάδα των γεωργών που ακολουθεί πρακτικές βιολογικής γεωργίας.
Η συχνότητα συνεργασίας με γεωπόνους σχετίζεται, επίσης, με τη μεταβλητή «καλλιεργούμενη με κηπευτικά έκταση», καθώς ο έλεγχος του Spearman έδειξε ότι η συσχέτιση μεταξύ των δύο παραπάνω μεταβλητών είναι πολύ σημαντική (ρ=0,30, α=0,002) και ότι παραγωγοί που καλλιεργούν μεγαλύτερες εκτάσεις έχουν τακτικότερη επικοινωνία με γεωπόνους.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι γεωργοί με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης
εμφανίζουν την τάση να μη τηρούν τις οδηγίες του γεωπόνου, όπως αυτό αποδεικνύεται από
τη στατιστικά πολύ σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «τήρηση των οδηγιών του
γεωπόνου» και «επίπεδο εκπαίδευσης» (ρ=-0,32, α=0,001).
Ακόμη, με τον έλεγχο Kruskal-Wallis διαπιστώθηκε ότι η ικανοποίηση από το παρεχόμενο συμβουλευτικό έργο των γεωπόνων των Διευθύνσεων Γεωργίας σχετίζεται στατιστικά
πολύ σημαντικά με το ακολουθούμενο καλλιεργητικό σύστημα (χ²=9,34, α=0,009). Ο έλεγχος
Mann-Whitney που ακολούθησε έδειξε ότι οι παραγωγοί βιολογικών κηπευτικών εμφανίζουν
το χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης από το πληροφοριακό έργο των γεωπόνων των Διευθύνσεων Γεωργίας σε σχέση με τους καλλιεργητές συμβατικών και ολοκληρωμένης διαχείρισης
κηπευτικών, μεταξύ των οποίων δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά.
Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε και ο έλεγχος Kruskal-Wallis για τη σχέση μεταξύ των
μεταβλητών «ακολουθούμενο καλλιεργητικό σύστημα» και «ικανοποίηση από το συμβουλευτικό έργο των ιδιωτών γεωπόνων» (χ²=17,09, α=0,000), ενώ με τον έλεγχο Mann-Whitney
διαπιστώθηκε ότι οι βιοκαλλιεργητές είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από το συμβουλευτικό
έργο των ιδιωτών γεωπόνων σε σχέση με τους παραγωγούς των δύο άλλων ομάδων.
Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των γεωπόνων του συνεταιρισμού, ο έλεγχος
Kruskal-Wallis έδειξε ότι οι μεταβλητές «ικανοποίηση από το συμβουλευτικό έργο των
γεωπόνων του συνεταιρισμού» και «ακολουθούμενο καλλιεργητικό σύστημα» συνδέονται με
πολύ στατιστικά σημαντική σχέση (χ²=15,49, α=0,000), ενώ από τους ακολουθούμενους
ελέγχους Mann-Whitney διαπιστώθηκε ότι οι γεωργοί που εφαρμόζουν συμβατικές μεθόδους
παραγωγής είναι περισσότερο ευχαριστημένοι σε σχέση με εκείνους που εφαρμόζουν
εναλλακτικές γεωργικές πρακτικές, ενώ μεταξύ των γεωργών των ομάδων της βιολογικής και
της ολοκληρωμένης γεωργίας δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά.
Αναφορικά με τη συχνότητα με την οποία ενημερώνονται οι παραγωγοί για τα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τις διάφορες πηγές ενημέρωσης διαπιστώθηκε ότι:
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• Στατιστικά πολύ σημαντική συσχέτιση συνδέει τη μεταβλητή «ενημέρωση από Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης» με τις μεταβλητές «καλλιεργούμενη με κηπευτικά έκταση»
(ρ=0,37, α=0,000) και «γεωργικό εισόδημα» (ρ=0,37, α=0,000), ενώ η μεταβλητή
«καλλιεργούμενη με κηπευτικά έκταση» σχετίζεται πολύ σημαντικά και αρνητικά με τη
μεταβλητή «ενημέρωση από συνεταιρισμό» (ρ=-0,23, α=0,018). Η ερμηνεία των παραπάνω
στατιστικών σχέσεων είναι ότι κάτοχοι μεγαλύτερων εκτάσεων γης επικοινωνούν συχνότερα
με τους γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής τους, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών από τους γεωπόνους των συνεταιρισμών είναι τακτικότερη για γεωργούς
που καλλιεργούν μικρότερες εκτάσεις.
• Σχετικά με την ακολουθούμενη μέθοδο παραγωγής κηπευτικών, οι έλεγχοι KruskalWallis που διενεργήθηκαν έδειξαν ότι αυτή συνδέεται με στατιστικά πολύ σημαντικές σχέσεις
με τις μεταβλητές:
- «ενημέρωση από Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης» (χ²=19,59, α=0,000). Συγκεκριμένα,
ο ακολουθούμενος έλεγχος Mann-Whitney έδειξε ότι οι παραγωγοί κηπευτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ενημερώνονται συχνότερα από τους γεωπόνους των Διευθύνσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης από ό,τι οι γεωργοί κηπευτικών συμβατικής ή βιολογικής γεωργίας.
- «ενημέρωση από ιδιώτη γεωπόνο» (χ²=15,13, α=0,001). Και σε αυτήν την περίπτωση ο
έλεγχος Mann-Whitney έδειξε ότι οι παραγωγοί που εφαρμόζουν προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης ενημερώνονται περισσότερο συχνά για τα μέτρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τους ιδιώτες γεωπόνους σε αντίθεση με τους παραγωγούς
των δύο άλλων ομάδων
- «ενημέρωση από έντυπο υλικό (εφημερίδες - περιοδικά)» (χ²=11,40, α=0,003). Όπως
διαπιστώθηκε από τον έλεγχο Mann-Whitney, οι γεωργοί που εφαρμόζουν συμβατικές
πρακτικές χρησιμοποιούν συχνότερα ως πηγή ενημέρωσης τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο.
Για τη διερεύνηση της εξάρτησης της μεταβλητής «συχνότητα συνεργασίας με
γεωπόνους» με ομάδα μεταβλητών εφαρμόστηκε τεχνική πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης και συγκεκριμένα η τακτική παλινδρόμηση. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οκτώ μεταβλητές - δύο ονομαστικές και έξι τακτικές, με κλίμακα μέτρησης και
κατηγορίες όπως αυτές δείχνονται στον Πίνακα 2.
Σύμφωνα με την ανάλυση, και μετά από τρεις επαναλήψεις με τις οποίες προσεγγίστηκε
το κριτήριο σύγκλισης τιμής 0,000001, επιβεβαιώθηκε η καλή προσαρμογή του χρησιμοποιηθέντος υποδείγματος, δίνοντας τιμές χ²=316,294 και α=0,000. Επιπλέον, οι συντελεστές
προσδιορισμού έλαβαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές (συντελεστής Cox-Snell=0,954, συντελεστής
Nagelkerke=1,000 και συντελεστής Mc Fadden=1,000).
Τέλος, ο έλεγχος των παράλληλων γραμμών (test of parallel lines), δηλαδή η διαφορά των
τιμών από το γενικό έλεγχο του υποδείγματος έναντι εκείνου της μηδενικής υπόθεσης (ότι οι
παράμετροι είναι ίδιες σε όλες τις κατηγορίες), έδειξε ότι η διαφορά αυτή ισούται με μηδέν, η
οποία είναι στατιστικά μη σημαντική (α=1,000).
Οι τιμές των παραμέτρων καθώς και τα στατιστικά τους μέτρα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 3.
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Σύμφωνα με τους στατιστικούς ελέγχους και τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας των
συντελεστών παλινδρόμησης, οι μεταβλητές που φαίνεται να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην πρόβλεψη της κατηγορίας της μεταβλητής «συχνότητα συνεργασίας με γεωπόνους» είναι κυρίως το ακολουθούμενο καλλιεργητικό σύστημα, ο βαθμός ικανοποίησης από
το συμβουλευτικό έργο των ιδιωτών γεωπόνων και το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων. Αντίθετα, μεταβλητές όπως το «γεωργικό εισόδημα» και η «καλλιεργούμενη με κηπευτικά έκταση» δεν φαίνεται να συμβάλλουν στο υπόδειγμα κατά τρόπο στατιστικά σημαντικό.
Πίνακας 2. Μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διερεύνηση της επίδρασής τους επί
της μεταβλητής «συχνότητα συνεργασίας με γεωπόνο»
Μεταβλητές

Κλίμακα
μέτρησης
μεταβλητής

Κατηγορίες

Τακτική

1. Ποτέ, 2. Σπάνια 3. Συνήθως, 4. Συχνά, 5. Πολύ
συχνά

Εξαρτημένη μεταβλητή:
Συχνότητα συνεργασίας με γεωπόνο
Ανεξάρτητες μεταβλητές:
Ακολουθούμενο καλλιεργητικό
σύστημα
Επίπεδο εκπαίδευσης

Ονομαστική
Τακτική

Τόπος μόνιμης κατοικίας
Γεωργικό εισόδημα (Ευρώ)
Καλλιεργούμενη με κηπευτικά έκταση
(στρέμ.)
Βαθμός ικανοποίησης από το
συμβουλευτικό έργο των ιδιωτών
γεωπόνων
Έτη ενασχόλησης με τη γεωργία
Ταχύτητα εισόδου σε προγράμματα
ανάπτυξης

Ονομαστική
Τακτική

1. Συμβατική γεωργία, 2. Ολοκληρωμένη γεωργία, 3.
Βιολογική γεωργία
1. Τάξεις δημοτικού, 2. Δημοτικό, 3. Γυμνάσιο, 4.
Λύκειο, 5. Ι.Ε.Κ., 6. Τ.Ε.Ι., 7. Α.Ε.Ι., 8. Κάτοχος
μεταπτυχιακού-διδακτορικού διπλώματος
1. Πόλη, 2. Χωριό
1. <1000, 2. 1000-2000, 3. 2000-3000, 4. 3000-6000,
5. 6000-9000, 6. 9.000-12.000, 7. 12.000-15.000, 8.
>15.000

Τακτική

1. <2., 2. 2-5, 3. 5-10, 4. 10-20, 5. >20

Τακτική

1. Καθόλου, 2. Λίγο, 3. Μέτρια, 4. Πολύ, 5. Πάρα
πολύ

Τακτική
Τακτική

1. < 5, 2. 5-10, 3. 10-20, 4. > 20
1. Μόνο όταν είναι αναγκαστικό, 2. Αφού καθιερωθεί
από την πλειοψηφία, 3. Αφού δοκιμαστεί από άλλους,
4. Από τους πρώτους

Συμπερασματικά, από τον Πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι:
• Παραγωγοί που εφαρμόζουν συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή συμβατικής γεωργίας είναι περισσότερο πιθανό να έχουν υψηλότερη συχνότητα συνεργασίας με γεωπόνους.
• Άτομα που εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένα από το συμβουλευτικό έργο των
ιδιωτών γεωπόνων συνεργάζονται συχνότερα με γεωπόνους.
• Άτομα που κατοικούν σε πόλεις έχουν λιγότερο τακτική επικοινωνία με γεωπόνους.
• Παραγωγοί που ασχολούνται με τη γεωργία για διάστημα μικρότερο των πέντε ετών,
καθώς και για διάστημα 10-20 ετών, παρουσιάζουν υψηλότερη συχνότητα συνεργασίας με
γεωπόνους.
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Πίνακας 3. Εκτιμητές παραμέτρων, στατιστικά μέτρα και σημαντικότητα των ανεξάρτητων
μεταβλητών σε σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή «συχνότητα συνεργασίας με γεωπόνο»
Κατηγορίες μεταβλητής Εκτιμητής

Τυπικό
σφάλμα

Στατιστικό Βαθμοί
Σημαντικότητα
Wald ελευθερίας

Σταθερός όρος
Συχνότητα συνεργασίας
με γεωπόνους
Θέση
Ακολουθούμενο
καλλιεργητικό
σύστημα

Επίπεδο εκπαίδευσης

Τόπος μόνιμης
κατοικίας

Γεωργικό εισόδημα
(ευρώ)

Έκταση με κηπευτικά
(στρέμ.)

Ικανοποίηση από
συμβουλευτικό έργο
ιδιωτών γεωπόνων

Έτη ενασχόλησης με τη
γεωργία

Ταχύτητα εισόδου σε
προγράμματα

Ποτέ
Σπάνια
Συνήθως
Συχνά

-1,758
0,223
1,878
3,586

1,138
1,154
1,165
1,175

2,384
0,037
2,598
9,320

1
1
1
1

0,123
0,847
0,107
0,002

Σ.Γ.
Ο.Γ.
Β.Γ.
Τάξεις δημοτικού
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Ι.Ε.Κ.
Τ.Ε.Ι.
Α.Ε.Ι.
Πόλη
Χωριό
1000-2000
2000-3000
3000-6000
6000-9000
9000-12000
12000-15000
>15000
<2
2-5
5-10
10-20
>25
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά
Πολύ
<5
5-10
10-20
> 20
Όταν είναι αναγκαστικό
Αφού καθιερωθεί
Αφού δοκιμαστεί από
άλλους
Από τους πρώτους

1,278
2,562
0*
2,656
2,627
2,682
2,482
0,885
5,917
0*
-3,007
0*
-2,179
0,247
-0,736
-0,495
-0,559
-1,066
0*
-0,272
-1,171
-0,123
0,579
0*
-2,826
-1,792
-1,006
-0,999
0*
2,063
-0,936
0,924
0*
-1,515
-0,479

0,453
0,471

7,952
29,589

0,005
0,000

1,315
1,258
1,170
1,140
1,289
1,631

4,076
4,359
5,259
4,540
0,471
13,158

1,392

4,664

1,476
0,968
0,769
0,704
0,687
0,627

2,181
0,065
0,917
0,494
0,663
2,891

1,101
0,750
0,622
0,597

0,061
2,438
0,039
0,940

0,739
0,619
0,408
0,413

14,616
8,365
6,081
5,860

0,738
0,686
0,452

7,820
1,860
4,180

0,731
0,394

4,297
1,476

1
1
0*
1
1
1
1
1
1
0*
1
0*
1
1
1
1
1
1
0*
1
1
1
1
0*
1
1
1
1
0*
1
1
1
0*
1
1

0,121

0,380

0,102

1

0,750

0*

* Η παράμετρος αυτή εξισώνεται με μηδέν ως πλεονάζουσα (redundant).
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0,043
0,037
0,022
0,033
0,493
0,000
0,031
0,140
0,799
0,338
0,482
0,415
0,089
0,805
0,118
0,843
0,332
0,000
0,004
0,014
0,015
0,005
0,173
0,041
0,038
0,224
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• Γεωργοί που συμμετέχουν σε προγράμματα ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται σε τακτική βάση με γεωπόνους όσο λιγότερο εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σ’ αυτά.
• Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το γεωργικό εισόδημα και η καλλιεργούμενη με κηπευτικά
έκταση δεν φαίνεται να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην πρόβλεψη της συχνότητας
συνεργασίας των παραγωγών κηπευτικών με γεωπόνο.

Συμπεράσματα και προτάσεις
Μεταξύ των τριών ομάδων των παραγωγών παρατηρήθηκαν ουσιαστικές διαφορές ως
προς τη στάση τους απέναντι στις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης. Συγκεκριμένα, οι
παραγωγοί συμβατικών κηπευτικών έχουν αρκετά τακτική επικοινωνία με γεωπόνους και
ιδιαίτερα με γεωπόνους του ιδιωτικού τομέα, ενώ αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό
εκείνων που συνεργάζονται με τους γεωπόνους των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Άλλωστε, στην ομάδα αυτή εμφανίζεται και ο υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης από το
συμβουλευτικό έργο των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς ωστόσο να ξεπερνά την
ικανοποίηση από το επίπεδο των συμβουλών που παρέχουν οι ιδιώτες γεωπόνοι. Οι
παραγωγοί που εφαρμόζουν συμβατικές μεθόδους καλλιέργειας, αν και συνήθως ενημερώνονται για τα μέτρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
συναδέλφους τους γεωργούς, όπως συμβαίνει και στις άλλες δύο ομάδες, χρησιμοποιούν ως
πηγές πληροφόρησης τους γεωργικούς συνεταιρισμούς σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι
παραγωγοί που εφαρμόζουν εναλλακτικές γεωργικές μεθόδους.
Αντιθέτως, από τους γεωπόνους των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημερώνονται
συχνότερα οι καλλιεργητές κηπευτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης, οι οποίοι έχουν και την
υψηλότερη συχνότητα συνεργασίας με γεωπόνους και είναι οι περισσότερο ικανοποιημένοι
από το συμβουλευτικό έργο που τους παρέχεται και ιδιαίτερα από τους γεωπόνους των πιστοποιητικών οργανισμών.
Στην περίπτωση των βιοκαλλιεργητών, οι παραγωγοί εμφανίζονται μάλλον απογοητευμένοι από το συμβουλευτικό έργο που τους παρέχεται. Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι το πολύ
χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης από τη συμβουλευτική υποστήριξη των πιστοποιητικών οργανισμών. Γενικά, οι παραγωγοί βιολογικών κηπευτικών προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την καλλιέργεια των κηπευτικών στηριζόμενοι στις εμπειρικές
γνώσεις των ίδιων ή ζητώντας τη συμβουλευτική συνδρομή άλλων αγροτών πλην ελάχιστων
εξαιρέσεων όπου καταφεύγουν σε γεωπόνους προκειμένου να τους συμβουλευτούν, γεγονός
που ερμηνεύει τη σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα συνεργασίας με γεωπόνους σε σχέση με
τους παραγωγούς συμβατικών κηπευτικών ή κηπευτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Γενικώς, η επικοινωνία των γεωργών με τις πηγές παροχής συμβουλευτικού έργου στη
σημερινή της μορφή, είναι μάλλον προβληματική και ελλιπής, καθώς, με εξαίρεση τους
παραγωγούς κηπευτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης, που έχουν πολύ συχνή επαφή με τους
γεωπόνους, οι καλλιεργητές συμβατικών κηπευτικών και περισσότερο οι βιοκαλλιεργητές
συνεργάζονται με γεωπόνους σε λιγότερο τακτική βάση (επτά στους δέκα γεωργούς των δύο
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ομάδων επιλύουν τα προβλήματα των καλλιεργειών τους εμπειρικά ή αφού ζητήσουν τη
συμβουλή άλλων αγροτών).
Επιπλέον, οι περισσότεροι γεωργοί ενημερώνονται για τα προγράμματα ή μέτρα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλους παραγωγούς, ενώ
ο ρόλος των κοινοτικών/δημοτικών αρχών και των συνεταιρισμών ως πηγών ενημέρωσης
είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος. Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητος κρίνεται ο επανασχεδιασμός του δικτύου πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού, ώστε η πληροφόρηση να παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως τους γεωργούς, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.
Η ισοκατανομή των ευκαιριών πρόσβασης στην ενημέρωση αποτελεί πρωταρχικής
σημασίας παράγοντα στην προσπάθεια άμβλυνσης των κοινωνικών διαφορών στο εσωτερικό
των αγροτικών κοινωνιών και βελτίωσης της οικονομικής θέσης των με μικρότερο μέγεθος
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η ενσωμάτωση των συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και
των κοινοτικών ή δημοτικών αρχών στο δίκτυο μετάδοσης της πληροφόρησης, μπορεί να
βελτιώσει την ταχύτητα μετάδοσης των μηνυμάτων διασφαλίζοντας παράλληλα τη διεύρυνση
του πληθυσμού των αποδεκτών.
Για τους περισσότερους παραγωγούς το συμβουλευτικό έργο των γεωπόνων των
συνεταιρισμών κρίνεται από καθόλου έως μέτρια ικανοποιητικό, ενώ και για τους γεωπόνους
του Υπουργείου Γεωργίας το αντίστοιχο έργο θεωρείται από λίγο έως μέτρια ικανοποιητικό.
Αντίθετα, ο βαθμός ικανοποίησης από το επίπεδο των συμβουλών των γεωπόνων του
ιδιωτικού τομέα είναι αρκετά υψηλότερος, καθώς κρίνεται από τους γεωργούς από μέτρια
έως πολύ ικανοποιητικό. Το γεγονός αυτό, προφανώς, οφείλεται στη δυνατότητα των γεωργών να επιλέγουν από τους ιδιώτες γεωπόνους εκείνους που εμπιστεύονται περισσότερο και
να συνεργάζονται μαζί τους. Σε αντίθεση, σε ό,τι αφορά τις συνεταιριστικές οργανώσεις και
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι γεωργοί έχουν ελάχιστες ή μηδενικές δυνατότητες επιλογής.
Η σε τακτική χρονική βάση εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης - στα οποία οι παραγωγοί θα αξιολογούν τους γεωπόνους των υπηρεσιών αυτών και θα υποδεικνύουν τα σημεία
στα οποία θεωρούν ότι υπάρχει υστέρηση - θα δώσει στις αρχές του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και στα διοικητικά συμβούλια των συνεταιριστικών οργανώσεων τη δυνατότητα
να εντοπίσουν τις αδυναμίες των υπηρεσιών τους και να κινηθούν προς την κάλυψή τους με
βάση τις εκάστοτε τοπικές, χρονικές ή άλλου είδους συνθήκες. Επιπλέον, η ανάπτυξη στους
παραγωγούς της αίσθησης άσκησης ελέγχου των υπηρεσιών, που θα δημιουργήσει η εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης θα συμβάλει στη βελτίωση της σχέσης των παραγωγών με τις
πηγές παροχής ενημέρωσης και ιδιαίτερα με εκείνες που υπάγονται στο δημόσιο τομέα,
μειώνοντας την απόσταση γεωργών-γεωπόνων, δημιουργώντας νέες προοπτικές επικοινωνίας
μεταξύ τους.
Η αναβάθμιση του επιπέδου των γνώσεων των γεωπόνων για τα συστήματα της βιολογικής και της ολοκληρωμένης γεωργίας είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη των δύο
κλάδων, καθώς, αφενός θα συμβάλει στην καλύτερη πληροφόρηση του αγροτικού πληθυσμού για τις συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής και αφετέρου θα βελτιώσει τις συνθήκες
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των γεωργών που ήδη εφαρμόζουν τέτοιες πρακτι422
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κές, διευκολύνοντάς τους να ξεπερνούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την καλλιέργεια των κηπευτικών.
Δεδομένου ότι προβλήματα που αντιμετωπίζονται με σχετική ευκολία στη συμβατική
γεωργία, όπως η καταπολέμηση των ζιζανίων ή των εντομολογικής φύσεως εχθρών των
καλλιεργειών, παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους σε συνθήκες
βιολογικής παραγωγής, η σχετική με τη βιολογική γεωργία, έρευνα πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων πρέπει να στραφεί κυρίως προς αυτή την κατεύθυνση.
Η βελτίωση της σύνδεσης των παραπάνω ιδρυμάτων με τους φορείς παροχής
συμβουλευτικού έργου θα αυξήσει την ταχύτητα μετάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τους γεωπόνους και κατά συνέπεια προς τους γεωργούς. Αφετηρία της όλης διαδικασίας πρέπει να αποτελεί η αναγνώριση των προβλημάτων των αγροτών και των γνωσεολογικών τους ελλείψεων.
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Διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης τεχνολογιών
πληροφόρησης και επικοινωνίας στη γεωργία:
Η περίπτωση των αγροτών του νομού Πέλλας
Α. Mαραντίδου1, Α. Μιχαηλίδης2 και Α. Παπαδάκη-Κλαυδιανού3
Περίληψη
Ο αγροτικός τομέας του νομού Πέλλας, επί σειρά ετών, αντιμετωπίζει σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής έχει προκαλέσει ιδιαίτερες ανησυχίες καθώς έχει αναδείξει το έλλειμμα ενημέρωσης για τις νέες καλλιέργειες και τους σύγχρονους τρόπους παραγωγής και γενικότερα
υπάρχει διάχυτος προβληματισμός και αβεβαιότητα. Ωστόσο, μεταξύ των κλάδων με τις
περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης εξακολουθούν να αναφέρονται η γεωργία, η κτηνοτροφία
και ο αγροτουρισμός. Αναμφίβολα, η σταδιακή μετατροπή γεωργικού τομέα του νομού σε
μία σύγχρονη και περισσότερο επιχειρηματική μορφή, με την υιοθέτηση καινοτομιών και την
υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θα συνιστούσε μία σπουδαία παράμετρο
τόνωσης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της περιοχής και παράλληλα θα
συνέβαλε αποφασιστικά στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ωστόσο, η υιοθέτηση
καινοτομιών από τους γεωργούς της περιοχής δεν είναι πάντα δεδομένη. Για τον σκοπό αυτό,
με δειγματοληπτική έρευνα και χρήση 300 περίπου κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων, έγινε προσπάθεια στατιστικής διερεύνησης των ατομικών χαρακτηριστικών και
στάσεων-απόψεων των γεωργών του νομού Πέλλας ως προς τον βαθμό υιοθέτησης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις, με παράλληλη
τμηματοποίηση αυτών σε δεδομένες διακριτές ομάδες (συστάδες). Χρησιμοποιώντας την
τεχνική της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες (two-step cluster analysis) εκτιμήθηκε ότι
μόλις το 12% των γεωργών του νομού Πέλλας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως καινοτόμοι
και το 37% περίπου μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ουραγοί. Ειδικότερα, η ανάλυση
κατηγορικής παλινδρόμησης (categorical regression) προσδιόρισε τα κύρια χαρακτηριστικά
της συστάδας των καινοτόμων γεωργών (περιοχή, φύλλο, μορφωτικό επίπεδο και οικογενειακή κατάσταση) και της συστάδας των ουραγών γεωργών (γεωργικό εισόδημα, ηλικία και
περιοχή).
Λέξεις κλειδιά: Γεωργικές Εφαρμογές, Δειγματοληπτική έρευνα, Καινοτομίες, Τεχνολογίες
πληροφορικής-επικοινωνιών, Πολυμεταβλητή ανάλυση
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Abstract
Prefecture of Pella, as a typical Greek rural area, is facing a lot of structural problems for
many years. Recently, the new Common Agricultural Policy has caused particular concern as
it has highlighted the lack of information on new crops and modern production methods.
However, agriculture, livestock and agro-tourism are still referred to as sectors with more
growth opportunities. Undoubtedly, the gradual transformation of the agricultural sector in a
more modern form of business by adopting and implementing innovative educational
activities would constitute an important factor in boosting economic and social activity in the
are and will contribute decisively in resolving many problems. In this article, a survey was
carried out, using 300 questionnaires. The main objectives of this article are the categorization
of farmers, into discrete clusters and the investigation of possible relationships between
characteristics of the farmer's clusters and the farmer's intention to adopt information and
communication technologies. The method chosen as the most suitable in order to achieve the
above objectives is the two step cluster analysis combined with the categorical regression
model. According to the statistical analysis only 12% and 37% of the respondents can be
characterized as innovators and laggards respectively. In addition, the main determinative
characteristics in the cluster of innovators are area, sex, education and marital status. On the
other hand, the main determinative characteristics in the cluster of laggards are farm income,
age and area.
Keywords: Agricultural Extension, Survey, Innovations, Information and Communication
Technologies, Multivariate analysis

Εισαγωγή
Τρεις έννοιες που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, στην αγροτική παραγωγή
αλλά και στην σύγχρονη γεωργία γενικότερα, είναι η “γνώση”, η “πληροφορία” και η “επικοινωνία”. Πράγματι, οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ICTs - Information
and Communication Technologies) μπορούν να επιταχύνουν την αγροτική ανάπτυξη μίας
περιοχής συνεισφέροντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και στην ταχύτερη διάδοση
της γνώσης. Αναμφισβήτητα, οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τις ευκαιρίες εξέλιξης και
ανάπτυξης στη γεωργία και ο αντίκτυπος της συγκεκριμένης γνώσης επιδρά στην προσπάθεια
των γεωργών να την ενσωματώσουν στις εργασίες και γενικότερα στη ζωή τους. Οι παρατηρήσεις στη χρήση υπολογιστών, ανάμεσα σε νέους γεωργούς, δείχνουν ότι τείνουν να επιζητούν την κατάκτηση της γνώσης και την επέκταση των δεξιοτήτων τους. Ένας λόγος στον
οποίο μπορεί να οφείλεται η επιδίωξη τους αυτή είναι η αυξανόμενη διαθεσιμότητα του
υλικού, του λογισμικού αλλά και της υποδομής της νέας τεχνολογίας που διατίθενται πλέον
σε χαμηλές τιμές. Οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι τοπικοί ηγέτες, οι αρμόδιοι τοπικοί
επαγγελματίες, οι δάσκαλοι και οι γονείς αναπτύσσουν τους κρισιμότερους όρους των ζητημάτων που συνδέονται με την εξοικείωση των μεταγενέστερων γενεών με τις τεχνολογίες.
Όσον αφορά τους γεωργούς στο σύνολό τους στρέφονται με αργό ρυθμό προς τη νέα
τεχνολογία και ο παράγοντας ηλικία φαίνεται να παίζει βασικό ρόλο σε αυτό.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, παρά τα προβλήματα, προέκυψαν μια σειρά
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από ευκαιρίες μέσα από την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική πρόοδο (Baily and
Lawrence, 2001· Jorgenson, 2001· Litan and Rivlin, 2001· Oliner and Sichel, 2000). Η εν
λόγω πρόοδος είναι βασισμένη πρωτίστως στην βελτιωμένη παραγωγικότητα και δευτερευόντως στις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα η πρόοδος αυτή οφείλονται εν
μέρει στην ένταξη του υλικού και του λογισμικού υπολογισμού στις διαδικασίες παραγωγής,
στην ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών και των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου), και στους βελτιωμένους συνδέσμους μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών
(συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου).
Ένα συνοπτικός ορισμός της καινοτομίας αναφέρεται στις ιδέες, πράξεις και αντικείμενα
που γίνονται αντιληπτά από τα άτομα και γενικότερα από τις διάφορες μονάδες υιοθέτησης
ως κάτι νέο, διαφορετικό και ελπιδοφόρο. Αυτός ο ορισμός είναι βέβαια πολύ γενικός, δεδομένου ότι σχεδόν οποιοδήποτε είδος νέας ιδέας μπορεί να θεωρηθεί από τα μέλη ενός κοινωνικού συστήματος ως καινοτομία (Rogers, 2001). Ωστόσο, οι πληροφορίες που υποβάλλονται
σε χρήση με σκοπό να εκτελεσθεί κάποιος εξειδικευμένος στόχος αποτελούν αναμφισβήτητα
καινοτομίες (Eveland, 1986).
Σήμερα η πρόκληση, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η αύξηση της
αποδοτικότητας των οικονομιών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας κυρίως λόγω των
δημοσιονομικών δυσκολιών αλλά και των προκλήσεων που συνιστούν η παγκοσμιοποίηση
και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Στο άμεσο μέλλον, η μεταβολή τόσο στις εργασιακές
σχέσεις όσο και στα απαιτούμενα προσόντα των εργαζομένων καθιστούν αναγκαία την
βελτιστοποίηση της ικανότητας των γεωργών για επιτυχή εμπλοκή τους στη λειτουργία του
συστήματος της γεωργίας ώστε να εξελιχθούν σε σύγχρονους καλλιεργητές που μπορούν να
αντεπεξέλθουν στα σύγχρονα δεδομένα και προβλήματα. Εξάλλου, είναι σαφές ότι στην
εποχή της γνώσης και της πληροφορίας, η εκπαίδευση οφείλει να αφουγκράζεται τις προκλήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας και να δημιουργεί ένα περιβάλλον κοινωνικής καινοτομίας, το οποίο αξιοποιεί τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές αρετές κάθε ατόμου ώστε να εξυπηρετηθεί ο σκοπός και να ευδοκιμήσει η γνώση και η αισιοδοξία στην ύπαιθρο.
Σύμφωνα με τους Just and Just (2001), στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το
ποσοστό των γεωργών που διαθέτει πρόσβαση στις τεχνολογίες ενημέρωσης και επικοινωνιών κυμαίνεται από 13% (1997) έως 29% (1999). Μέχρι τον Ιουνίου του 2000 το 58% των
αυστραλιανών αγροκτημάτων διέθετε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το 34% είχε πρόσβαση
στο διαδίκτυο (Australian Bureau of Statistics, 2000). Τα υψηλά αυτά ποσοστά δείχνουν ότι
οι γεωργοί αποκομίζουν τα πραγματικά οφέλη από τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας και ότι τα θεωρούν σημαντικότερα από τις δαπάνες του χρόνου, των
χρημάτων και της απογοήτευσης που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή μιας νέας τεχνολογίας
(Rolfe et al., 2003).
Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η στατιστική διερεύνηση των ατομικών
χαρακτηριστικών και στάσεων-απόψεων των γεωργών του νομού Πέλλας ως προς τον βαθμό
υιοθέτησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις γεωργικές τους
εκμεταλλεύσεις, με την παράλληλη τμηματοποίηση αυτών σε δεδομένες διακριτές ομάδες
(συστάδες). Παράλληλα, διερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των γεωργών
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των συστάδων και του βαθμού υιοθέτησης των ΤΠΕ σε κάθε συστάδα. Για το σκοπό αυτόν,
με δειγματοληπτική έρευνα και χρήση 300 κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων,
έγινε προσπάθεια στατιστικής διερεύνησης των πιθανών σχέσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών των γεωργών κάθε συστάδας και της υιοθέτησης των ΤΠΕ.
Η έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη χρήση
κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων, που συμπληρώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν από τον Μάρτιο έως τον Μάιο
του 2006, ενώ ο τόπος διεξαγωγής ήταν τα γεωγραφικά όρια των δήμων και κοινοτήτων του
νομού Πέλλας.
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του
νομού Πέλλας και ιδιαίτερα η γεωγραφική του θέση και ο παραγωγικός του ιστός. Στη συνέχεια, σκιαγραφείται το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης και παρατίθενται τα κύρια αποτελέσματα της στατιστικής διερεύνησης. Τέλος, σχολιάζονται τα αποτελέσματα, παρουσιάζονται
ορισμένες προεκτάσεις πολιτικής και προτείνονται ιδέες για τη διεύρυνση της έρευνας και
την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Περιοχή έρευνας
Ο νομός Πέλλας βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία και καταλαμβάνει το βορειοδυτικό
τμήμα της Περιφέρειας. Συνορεύει βόρεια με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας, δυτικά με το νομό Φλώρινας, νοτιοδυτικά με το νομό Κοζάνης, νότια με το
νομό Ημαθίας, νοτιοανατολικά με το νομό Θεσσαλονίκης και ανατολικά με το νομό Κιλκίς.
Έχει έκταση 2.506 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 138.261 κατοίκους. Πρωτεύουσα
του νομού είναι η Έδεσσα. Διοικητικά διαιρείται σε τρεις επαρχίες: Αλμωπίας με
πρωτεύουσα την Αριδαία, Γιαννιτσών με πρωτεύουσα τα Γιαννιτσά και Εδέσσης με
πρωτεύουσα την Έδεσσα (Γράφημα 1).
Το έδαφος του Ν. Πέλλας είναι στο μεγαλύτερο μέρος του πεδινό. Περιβάλλεται δε από
μεγάλους ορεινούς όγκους. Αναλυτικά η κατανομή του έχει ως εξής: 47% πεδινό, 15%
ημιορεινό και 38% ορεινό. Στο νομό Πέλλας υπάρχουν δύο μεγάλες πεδιάδες: των
Γιαννιτσών και της Αριδαίας. Συνδέονται μεταξύ τους με τα στενά της Αψάλου. Θεωρούνται
από τις πιο εύφορες της χώρας. Τα νερά του νομού Πέλλας συγκεντρώνονται κυρίως σε δύο
ποταμούς: στο Μογλενίτσα και στο Βόδα ή Εδεσσαίο. Άλλα μικρά ποτάμια είναι ο Μπαλίτσας, το Πλατανόρρεμα, ο Λέσκας και ο Λουδίας.
Το εύφορο έδαφος του νομού Πέλλας προσφέρει πλούσια γεωργική παραγωγή και ειδικά
φρουτοπαραγωγή. Η Έδεσσα και η Σκύδρα, θεωρούνται από τα μεγαλύτερα φρουτο-παραγωγικά κέντρα της Ελλάδος. Εξαιρετικά πλούσια είναι και η περιοχή της Αριδαίας, όχι μόνο στα
πεδινά αλλά και στα ημιορεινά μέρη. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται αρκετές μικροβιομηχανίες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, κυρίως φρούτων, στη Σκύδρα, Έδεσσα, Γιαννιτσά
και Αριδαία.
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Γράφημα 1. Χάρτης νομού Πέλλας

Πηγή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας

Μεθοδολογία έρευνας
Για τη στατιστική διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών και των στάσεων-απόψεων
των γεωργών (μετρούμενων σε 5βάθμια κλίμακα Likert, όπου 1=ακραία αρνητική στάση και
5=ακραία θετική στάση) του νομού Πέλλας ως προς τον βαθμό υιοθέτησης ΤΠΕ, με
παράλληλη τμηματοποίηση αυτών σε δεδομένες διακριτές ομάδες (συστάδες), επιλέχθηκε η
μέθοδος της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες η οποία αποτελεί επέκταση της κλασικής
ανάλυσης σε συστάδες και χρησιμοποιείται όταν κάποιες από τις μεταβλητές είναι κατηγορικές ή υπάρχει υποψία ότι οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι γραμμικές (SPSS,
2003). Η τεχνική της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες είναι ένα διερευνητικό εργαλείο που
αποσκοπεί στον προσδιορισμό συστάδων ομοειδών παρατηρήσεων από ένα μεγάλο αριθμό
από αυτές, με βάση ομάδα κατηγορικών ή/και συνεχών μεταβλητών (χαρακτηριστικών), με τη
διεξαγωγή στατιστικών ελέγχων ανεξαρτησίας των μεταβλητών και ελέγχων κανονικότητας
της κατανομής των συνεχών μεταβλητών και πολυωνυμικής κατανομής των κατηγορικών. Η
διβηματική ανάλυση σε συστάδες χρησιμοποιεί ως μέτρο ομοιότητας μεταξύ των συστάδων το
λογάριθμο της μέγιστης πιθανοφάνειας των αποστάσεων, η δε επιλογή του άριστου αριθμού
των συστάδων γίνεται με βάση το κριτήριο πληροφόρησης κατά Bayes (BIC) του Schwartz ή
το κριτήριο κατά Akaike (AIC). Ακόμη, το πρόγραμμα της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες παρέχει αποτελέσματα περιγραφικών στατιστικών μέτρων και συχνότητες κατά συστάδα,
καθώς και τον αριθμό των παρατηρήσεων στις συστάδες. Για την αναζήτηση των κυρίαρχων
προσδιοριστικών χαρακτηριστικών κάθε συστάδας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι KruskalWallis και Mann-Whitney σε συνδυασμό με ελέγχους χ2 σε πίνακες συχνοτήτων.
Για τη διερεύνηση των σχέσεων των χαρακτηριστικών των γεωργών των συστάδων και
της υιοθέτησης ΤΠΕ επιλέχθηκε, σε κάθε συστάδα, η μέθοδος της κατηγορικής παλινδρόμησης, γνωστής και ως παλινδρόμηση με άριστη κλιμάκωση (Meulman et al., 2001· Σιάρδος
2005), η οποία αποτελεί επέκταση της κλασικής στατιστικής τεχνικής της ανάλυσης γραμμι-
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κής παλινδρόμησης και χρησιμοποιείται όταν κάποιες από τις μεταβλητές δεν είναι αριθμητικές (ισοδιαστημάτων ή αναλογικές) ή υπάρχει υποψία ότι οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι γραμμικές (Σιάρδος, 2005). Η κατηγορική παλινδρόμηση ποσοτικοποιεί
δεδομένα κατηγορικών μεταβλητών με την απόδοση αριθμητικών τιμών στις κατηγορίες,
αποσκοπώντας στην άριστη γραμμική παλινδρόμηση των μετασχηματισμένων μεταβλητών
(Kooij and Meulman, 1997). Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης των τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής για οποιοδήποτε συνδυασμό των ποσοτικοποιημένων μεταβλητών.
Οι κατηγορίες των μεταβλητών ποσοτικοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το τετράγωνο του
συντελεστή πολλαπλής συσχέτισης, μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και της ομάδας των
ανεξάρτητων, να είναι μέγιστο. Η επίδραση καθεμιάς ανεξάρτητης μεταβλητής επί της εξαρτημένης περιγράφεται με τον αντίστοιχο συντελεστή παλινδρόμησης. Για οποιαδήποτε μεταβολή κάποιας ανεξάρτητης μεταβλητής το πρόσημο του συντελεστή παλινδρόμησης υποδηλώνει την κατεύθυνση μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής.

Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης
Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, το ελάχιστο απαιτούμενο δείγμα ορίστηκε
στα 300 άτομα, για διάστημα εμπιστοσύνης 95% (α=0,05) και μέσο αποδεκτό σφάλμα ±4%,
σύμφωνα με τη σχέση που αναφέρει ο Crimp (1985) σχετικά με τον καθορισμό του μεγέθους
n=

pqZ 2
E 2 Όπου: n είναι το μέγεθος του δείγματος,

του δείγματος για τυχαία δειγματοληψία:
Z είναι ο συντελεστής αξιοπιστίας, E είναι το αποδεκτό περιθώριο σφάλματος, p είναι το
ποσοστό που θέλουμε να εκτιμηθεί και το q ισούται με 1-p.
Στο πρώτο στάδιο της στατιστικής διερεύνησης έγινε προσπάθεια τμηματοποίησης των
γεωργών με βάση το βαθμό υιοθέτησης των ΤΠΕ. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις των γεωργών του νομού Πέλλας, ως προς το βαθμό
υιοθέτησης των ΤΠΕ και με την εφαρμογή της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες, μέσω του
προγράμματος SPSS v. 14.0 (SPSS, 2005) και αφού προηγουμένως ελέγχθηκαν για την
κλίμακά τους μέσω της τεχνικής της μη γραμμικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες, προέκυψε η άριστη λύση των τεσσάρων συστάδων. Από τις 300 παρατηρήσεις οι 36 εντάσσονται
στην πρώτη συστάδα, οι 68 στη δεύτερη, οι 86 στην τρίτη και οι εναπομείνασες 110 στην
τέταρτη συστάδα. Ως βάση για την επιλογή των συστάδων αποτέλεσαν έξι από τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του βαθμού υιοθέτησης ΤΠΕ στην γεωργία (διαδίκτυο-ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, καλωδιακή τηλεόραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητή τηλεφωνία, ευρυζωνικά δίκτυα και δορυφορικά τηλεοπτικά κανάλια).
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 1, οι γεωργοί της πρώτης συστάδας διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τους γεωργούς των υπόλοιπων συστάδων, ως προς το
βαθμό υιοθέτησης ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, μεταξύ των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών της
υιοθέτησης ΤΠΕ της πρώτης συστάδας ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά, περιλαμβάνονται η
χρήση κινητής τηλεφωνίας, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η χρήση διαδικτύουηλεκτρονικού εμπορίου. Ωστόσο, η χρήση και των υπολοίπων ΤΠΕ θεωρείται μάλλον
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ικανοποιητική αν συνυπολογίσει κανείς το υψηλό κόστος χρήσης, την μη διαθεσιμότητα τους
σε αρκετές από τις περιοχές του νομού Πέλλας (ευρυζωνικά δίκτυα και καλωδιακή
τηλεόραση) και την περιορισμένη διάδοση των συγκεκριμένων τεχνολογιών ακόμα και στα
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Αντίθετα, οι γεωργοί της τέταρτης συστάδας δεν είναι
εξοικειωμένοι με τις εν λόγω τεχνολογίες καθώς τις χρησιμοποιούν σπανίως ή ποτέ. Οι
γεωργοί των υπόλοιπων δύο συστάδων χαρακτηρίζονται από λιγότερο ξεκάθαρες απόψεις
καθώς συγκλίνουν, σε γενικές γραμμές, προς τις μέσες τιμές των παρατηρήσεων. Συγκεκριμένα, οι γεωργοί της δεύτερης και της τρίτης συστάδας πραγματοποιούν περιορισμένη,
σπάνια και σε ορισμένες περιπτώσεις συχνή χρήση των παραπάνω τεχνολογιών.
Πίνακας 1. Μέσες τακτικές τιμές των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών
του βαθμού υιοθέτησης των ΤΠΕ
Συστάδα

Μεταβλητές(*)
Κινητή τηλεφωνία

1η
4,53

2η
3,28

3η
3,19

4η
2,36

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

4,17

3,12

2,31

1,65

Διαδίκτυο-ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

3,89

2,63

2,01

1,14

Ευρυζωνικά δίκτυα

2,11

1,27

1,07

1,00

(*)

Καλωδιακή τηλεόραση

1,17

1,06

1,01

1,00

Δορυφορικά κανάλια

1,11

1,03

1,00

1,00

1=ποτέ, 2=σπάνια, 3=μερικές φορές, 4=συχνά και 5=πολύ συχνά.

Με ελέγχους Kruskal-Wallis και Mann-Whitney αναζητήθηκαν τα κυρίαρχα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του βαθμού υιοθέτησης ΤΠΕ κάθε συστάδας, με τα οποία, σε
συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση ελέγχων χ2 σε πίνακες συχνοτήτων, προσδιορίστηκε η
ταυτότητα της κάθε συστάδας (πίνακας 2). Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι γεωργοί της
πρώτης συστάδας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως “innovators” (καινοτόμοι), οι γεωργοί της
δεύτερης συστάδας ως “early adopters” (αυτοί που υιοθετούν νωρίς μία καινοτομία), οι
γεωργοί της τρίτης συστάδας ως “late adopters” (οι βραδυπορούντες στην υιοθέτηση
γεωργοί) και τέλος οι γεωργοί της τέταρτης συστάδας ως “laggards” (ουραγοί).
Πίνακας 2. Κυρίαρχα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του βαθμού υιοθέτησης ΤΠΕ κάθε
συστάδας
1η Συστάδα
Πολύ συχνή χρήση
κινητής τηλεφωνίας
Συχνή χρήση
ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Συχνή χρήση
διαδικτύου και
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Σπάνια χρήση
ευρυζωνικών δικτύων

2η Συστάδα
3η Συστάδα
Περιορισμένη χρήση κινητής τηλεφωνίας
(μερικές φορές)
Περιορισμένη χρήση
Συχνή χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή
ηλεκτρονικού
(μερικές φορές)
υπολογιστή
Σπάνια χρήση
Περιορισμένη χρήση διαδικτύου
διαδικτύου και
και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ηλεκτρονικού
(μερικές φορές)
ταχυδρομείου
-

4η Συστάδα
Σπάνια χρήση
κινητης τηλεφωνίας
Σπάνια χρήση
ηλεκτρονικού
υπολογιστή

-
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Τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του βαθμού υιοθέτησης ΤΠΕ που κυριαρχούν στην
πρώτη συστάδα είναι η πολύ συχνή χρήση κινητής τηλεφωνίας, η συχνή χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή, διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η σπάνια χρήση ευρυζωνικών
δικτύων. Αντίστοιχα, στην τέταρτη συστάδα κυριαρχούν η σπάνια χρήση κινητής τηλεφωνίας
και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ακολούθως, στην δεύτερη συστάδα κυριαρχεί η περιορισμένη
χρήση της κινητής τηλεφωνίας, του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου-ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέλος, στην τρίτη συστάδα κυριαρχούν η περιορισμένη χρήση κινητής
τηλεφωνίας, η σπάνια χρήση διαδικτύου-ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συχνή χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Σε ό,τι αφορά την κατανομή των παρατηρήσεων στις διάφορες συστάδες, διαπιστώνεται
από τον πίνακα 3, ότι η πρώτη συστάδα αποτελείται κατά κύριο λόγο από άγαμους, άρρενες,
γεωργούς της Έδεσσας, ηλικίας 21-30 ετών, με ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, μηνιαίο
γεωργικό εισόδημα 500-650€, μηνιαίο εξωγεωργικό εισόδημα επίσης 500-650€ που διαμένουν σε νοικοκυριά των τριών ατόμων. Η δεύτερη συστάδα διαφοροποιείται ως προς την
περιοχή (Γιαννιτσά), την ηλικία των γεωργών (41-50 ετών), την οικογενειακή τους κατάσταση (έγγαμοι), το επίπεδο μόρφωσης (απολυτήριο γυμνασίου), τον αριθμό μελών νοικοκυριού
(τέσσερα), το μηνιαίο γεωργικό τους εισόδημα (950-1.100€) αλλά και το μηνιαίο εξωγεωργικό τους εισόδημα (<500€). Η τρίτη συστάδα διαφοροποιείται σε σχέση με την πρώτη ως
προς την περιοχή (Αλμωπία), την ηλικία των γεωργών (31-40 ετών), το φύλλο (θήλυ), την
οικογενειακή κατάσταση (έγγαμοι), το επίπεδο μόρφωσης (απολυτήριο λυκείου), το μηνιαίο
γεωργικό εισόδημα (650-800€) αλλά και το μηνιαίο εξωγεωργικό τους εισόδημα (<500€).
Τέλος, η τέταρτη συστάδα διαφοροποιείται σε σχέση πάντα με την πρώτη ως προς την
περιοχή (Αλμωπία), την ηλικία των γεωργών (>50 ετών), το επίπεδο μόρφωσης (απολυτήριο
δημοτικού), τον αριθμό μελών νοικοκυριού (τέσσερα), την οικογενειακή κατάσταση (έγγαμοι), το μηνιαίο γεωργικό εισόδημα (800-950 €) αλλά και το μηνιαίο εξωγεωργικό τους εισόδημα (<500€).
Αν επιθυμούμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ της καθεμιάς συστάδας, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι: η πρώτη συστάδα αντιπροσωπεύσει τους νέους, άρρενες γεωργούς της Έδεσσας, η
δεύτερη συστάδα τους μεσήλικες, κατά κύριο επάγγελμα, γεωργούς των Γιαννιτσών, η τρίτη
συστάδα τις νεαρές γυναίκες γεωργούς της Αλμωπίας και τέλος η τέταρτη συστάδα τους
μεγαλύτερους, παραδοσιακούς, γεωργούς της Αλμωπίας.
Το τελευταίο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης αναφέρεται στην αναζήτηση πιθανών
σχέσεων μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των γεωργών του νομού Πέλλας και
της υιοθέτησης των ΤΠΕ, σε κάθε μία από τις συστάδες ξεχωριστά. Έτσι, ερευνώντας το
βαθμό υιοθέτησης ΤΠΕ κάθε συστάδας, συμπεριλήφθηκαν δεδομένα που αναφέρονται σε
οκτώ μεταβλητές (περιοχή, φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός μελών νοικοκυριού, μορφωτικό επίπεδο, μηνιαίο γεωργικό εισόδημα και μηνιαίο εξωγεωργικό εισόδημα).
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της κατηγορικής παλινδρόμησης για τις τέσσερις συστάδες
γεωργών παρουσιάζονται στη συνέχεια. Αξίζει να επισημανθεί ότι λόγω του γεγονότος ότι
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές αναλύσεις κατηγορικής παλινδρόμησης και επομένως θα απαιτούνταν τέσσερις διαφορετικοί πίνακες και αρκετά γραφήματα, η παρουσίαση
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των αποτελεσμάτων της κατηγορικής ανάλυσης παλινδρόμησης περιορίζεται μόνο στην
παράθεση των δεικτών σχετικής σημασίας και αποφεύχθηκε η αναφορά στους συντελεστές
παλινδρόμησης β, στα μέτρα σχετικής σημασίας, στα γραφήματα και στις σχετικές ερμηνείες.
Πίνακας 3. Κατανομή των κατηγοριών των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις συστάδες
Μεταβλητές
Περιοχή
Φύλλο
Ηλικία
Οικογενειακή
κατάσταση
Αριθμός μελών
νοικοκυριού
Μορφωτικό
επίπεδο
Μηνιαίο γεωργικό
εισόδημα
Μηνιαίο
εξωγεωργικό
εισόδημα

Συστάδα
1η
Έδεσσα
44,8%
Άρρεν
75,2%
21-30 ετών
58,4%
Άγαμος
87,2%
3
61,4%
Ανώτατη
εκπαίδευση
43,1%
500-650 €
51,8%
500-650 €

2η
Γιαννιτσά
41,1%
Άρρεν
89,3%
41-50 ετών
49,3%
Έγγαμος
76,1%
4
45,3%
Απολυτήριο
Γυμνασίου
32,0%
950-1.100 €
36,1%
<500 €

3η
Αλμωπία
39,2%
Θήλύ
67,8%
31-40 ετών
42,3%
Έγγαμος
62,0%
3
51,5%
Απολυτήριο
Λυκείου
34,2%
650-800 €
38,2%
<500 €

4η
Αλμωπία
38,7%
Άρρεν
78,4%
>50 ετών
67,4%
Έγγαμος
89,3%
4
39,2%
Απολυτήριο
Δημοτικού
40,8%
800-950 €
41,7%
<500 €

49,3%

88,2%

63,5%

92,7%

Στην πρώτη συστάδα η κατηγορική παλινδρόμηση έδωσε τιμή συντελεστή πολλαπλού
προσδιορισμού R2=0,839, που υποδηλώνει ότι το 83,9% της διακύμανσης των μετασχηματισμένων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από τις μετασχηματισμένες τιμές
των ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στην εξίσωση παλινδρόμησης. Στις υπόλοιπες τρεις συστάδες, η κατηγορική παλινδρόμηση, έδωσε τιμές συντελεστών πολλαπλού
προσδιορισμού (0,509), (0,744) και (0,795) αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά τη σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών, που αναφέρονται στον
βαθμό υιοθέτησης ΤΠΕ, στην πρώτη συστάδα παρατηρούμε ότι σχετικά υψηλές τιμές
(>0,100) σχετικής σημασίας εμφανίζουν οι μεταβλητές της περιοχής, του φύλλου, του μορφωτικού επιπέδου και της οικογενειακής κατάστασης. Αντίστοιχα, η σχετική σημασία των
ανεξάρτητων μεταβλητών, που αναφέρονται στην δεύτερη συστάδα εμφανίζεται υψηλή για
τις μεταβλητές της περιοχής, του αριθμού των μελών νοικοκυριού και του μηνιαίου γεωργικού εισοδήματος. Η σχετική σημασία των παραπάνω ανεξάρτητων μεταβλητών στην τρίτη
συστάδα εμφανίζεται υψηλή μόνο για τις μεταβλητές του φύλλου και της ηλικίας. Τέλος, η
σχετική σημασία των εν λόγω ανεξάρτητων μεταβλητών στην τέταρτη συστάδα εμφανίζεται
υψηλή για τις μεταβλητές του μηνιαίου γεωργικού εισοδήματος, της ηλικίας και της περιοχής. Το ποσοστό της εξαρτημένης μεταβλητής που εξηγείται αθροιστικά από τις παραπάνω
ανεξάρτητες μεταβλητές, σε κάθε συστάδα, εμφανίζεται στην τελευταία στήλη του πίνακα 4.
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Πίνακας 4. Αποτελέσματα ανάλυσης κατηγορικής παλινδρόμησης
Αριθμός
συστάδας

Ν

R2

1η

36

0,839

Περιοχή
(0,414)

2η

68

0,509

Περιοχή
(0,486)

3η

86

0,744

4η

110

0,795

Σχετική σημασία των μεταβλητών

Φύλλο
(0,795)
Μηνιαίο
γεωργικό
εισόδημα (0,318)

Οικογενειακή
Ερμηνεία
κατάσταση
(86,4%)
(0,109)

Φύλλο
(0,218)

Μορφωτικό
επίπεδο (0,123)

Μέλη
Νοικοκυριού
(0,223)
Ηλικία
(0,155)

Μηνιαίο
γεωργικό
εισόδημα (0,195)
-

-

Ερμηνεία
(95,0%)

Ηλικία
(0,303)

Περιοχή
(0,242)

-

Ερμηνεία
(86,3%)

-

Ερμηνεία
(90,4%)

Εξαρτημένη μεταβλητή: Βαθμός υιοθέτησης ΤΠΕ

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Στην εργασία αυτή διερευνήθηκαν οι πιθανές εξαρτήσεις μεταξύ της μεταβλητής που
αναφέρεται στον βαθμό υιοθέτησης των ΤΠΕ (εξαρτημένη) και των λοιπών ανεξάρτητων
δημογραφικών μεταβλητών σε κάθε μία από τις συστάδες. Αξίζει να επισημανθεί, ότι η
υψηλότερη τιμή του συντελεστή R2 εμφανίζεται στην πρώτη συστάδα (0,839) των καινοτόμων γεωργών ενώ η μικρότερη τιμή εμφανίζεται στην δεύτερη συστάδα (0,509) των γεωργών
που υιοθετούν ΤΠΕ σχετικά νωρίς. Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα της στατιστικής
ανάλυσης είναι σύμφωνα με την θεωρία του Rogers (2001) καθώς διακρίνουν τους γεωργούς
στις κλασικές συστάδες της βιβλιογραφίας. Ωστόσο, μια βασική διαφορά βρίσκεται στο
γεγονός ότι η παραπάνω διάκριση δεν ακολουθεί την κανονική τυπική κατανομή καθώς τα
ποσοστά των καινοτόμων και των ουραγών γεωργών είναι μάλλον αρκετά υψηλά και
διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους.
Πρακτικά, τα αποτελέσματα της εν λόγω εργασίας θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην
επιλογή της κατάλληλης πολιτικής προώθησης των ΤΠΕ καθώς προσδιορίζουν το πλαίσιο
στόχευσης μίας τέτοιας πολιτικής. Επιπλέον, υποδεικνύουν την ανάγκη διαχωρισμού του
πληθυσμού των γεωργών σε συστάδες προκειμένου να εκτιμηθούν με περισσότερη λεπτομέρεια οι παράμετροι διάχυσης καινοτομιών σε κάθε συστάδα και να αξιοποιηθούν περισσότερο προσωποποιημένες πολιτικές υιοθέτησης ΤΠΕ.
Εφαρμόζοντας την διβηματική ανάλυση σε συστάδες προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα
αποτελέσματα και συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν αφενός τέσσερις συστάδες γεωργών και, το
σημαντικότερο, στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τεσσάρων συστάδων ως προς
τις μεταβλητές που αναφέρονται στην χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Με άλλα λόγια οι γεωργοί συμπεριφέρονται διαφορετικά, ως προς τον βαθμό υιοθέτησης
τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης, ανάλογα με την συστάδα στην οποία
κατατάχθηκαν. Σε γενικές γραμμές, η σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών εμφανίζεται μεγαλύτερη για τη μεταβλητή της περιοχής (πρώτη και δεύτερη συστάδα), του
434

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στη γεωργία

φύλλου (τρίτη συστάδα) και του γεωργικού εισοδήματος (τέταρτη συστάδα).
Ωστόσο, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επανάληψη της παρούσας έρευνας, σε μεταγενέστερο χρόνο, στην ίδια ή και σε άλλες περιοχές έρευνας, έτσι ώστε αφενός να εκτιμηθεί η
αποτελεσματικότητα της στατιστικής μεθοδολογίας και αφετέρου να εντοπισθούν και να
καταγραφούν οι πιθανές εξελίξεις στην διάδοση καινοτομιών αναφορικά με την πληροφόρηση και τις επικοινωνίες.
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Θεωρητικό υπόδειγμα για την πρόθεση αγοράς τροφίμων
ιδιωτικής ετικέτας υψηλής προστιθέμενης αξίας:
Η περίπτωση του ελαιολάδου
Ι.Ε. Χανιωτάκης1, Κ. Λυμπερόπουλος2 και Μ. Σουρέλη3
Περίληψη
Στο παρελθόν, αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί γενικά με τις στάσεις των καταναλωτών
για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχετική αγοραστική απόφαση. Όμως, κάθε προϊόν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, οι οποίες συνδέονται με το
επίπεδο αποδοχής του από τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία επιδιώκει να
μελετήσει παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας,
δηλαδή ενός τροφίμου «υψηλής προστιθέμενης αξίας» (ποιότητας και τιμής), από τους
καταναλωτές, μέσω του σχεδιασμού ενός μοντέλου συμπεριφοράς. Με βάση την υφιστάμενη
βιβλιογραφία διαμορφώθηκε το θεωρητικό ερευνητικό υπόδειγμα. Η έρευνα πεδίου
πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου
στην Αθήνα και συμμετείχαν 799 καταναλωτές. Η ανάλυση των δεδομένων με τη μέθοδο της
«δημιουργίας μοντέλων με τη χρήση δομικών εξισώσεων» (SEM) υποδεικνύει ότι η πρόθεση
αγοράς ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας επηρεάζεται άμεσα από τις στάσεις των καταναλωτών
γι’ αυτό. Επιπλέον, οι στάσεις αυτές συνδέονται με τις απόψεις τους για τα πλεονεκτήματα
των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, την αντιλαμβανόμενη οικονομική κατάσταση, την αφοσίωση στα επώνυμα προϊόντα και την εμπιστοσύνη στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τέλος,
όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα, το επίπεδο του οικογενειακού εισοδήματος έχει
αρνητική επιρροή τόσο στις στάσεις των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά όσο και στην
πρόθεση αγοράς. Η καινοτομία της έρευνας αυτής συνδέεται με το σχεδιασμό ενός θεωρητικού υποδείγματος που διερευνά τη σημασία παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση
αγοράς ενός ειδικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το ελαιόλαδο, του οποίου
η ποιοτική εικόνα «συγκρούεται» με την εικόνα του οικονομικού προϊόντος ιδιωτικής της
ετικέτας
Λέξεις-κλειδιά: Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ελαιόλαδο, συμπεριφορά καταναλωτή,
αντιλαμβανόμενη οικονομική κατάσταση.

Abstract
Each own-label product enjoys different levels of customer acceptance and perceived risk and
requires different attention with respect to the different elements of the marketing mix. This
paper explores the factors affecting consumers’ intentions to buy an own-label premium food
1
2
3
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product. More specifically, this study focuses on the case of own-label olive oil. The research
involved a review of the available literature on factors affecting consumer attitudes towards
own-label products. For the collection of data, a survey was designed and conducted in the
greater area of Athens, Greece. The research questionnaire was administered by means of
personal interviews to 799 consumers. Data analysis results, using Structural Equation
Modelling, showed that consumers’ purchase intention is directly affected by consumers’
attitudes towards own-label olive oil, which in turn are directly influenced by consumers’
perceived benefits, economic situation, brand loyalty and trust. Moreover, the level of income
has a direct negative impact on both consumer attitudes and purchase intention.
Key-words: Private-label, olive oil, consumer behaviour, perceived economic situation.

Εισαγωγή
Το εμπορικό σήμα θεωρείται ότι επηρεάζει σημαντικά τις απόψεις των καταναλωτών για
την ποιότητα ενός προϊόντος (Srinivasan and Till, 2002). Παράλληλα, η δημιουργία επώνυμων προϊόντων διευκολύνει τους παραγωγούς να αυξήσουν την αποδοχή του προϊόντος τους,
να αναπτύξουν την αφοσίωση των καταναλωτών και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία
τόσο για τα προϊόντα όσο και για τις επιχειρήσεις τους (Prendergast και Marr, 1997b).
Όμως, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας,
δηλαδή τα καταναλωτικά προϊόντα που παράγονται για λογαριασμό ενός λιανέμπορου και
πωλούνται φέροντας το εμπορικό όνομά του ή κάποιο άλλο εμπορικό όνομα του οποίου την
εκμετάλλευση έχει αποκλειστικά κάποια συγκεκριμένη αλυσίδα λιανεμπορίου, έχουν διεισδύσει δυναμικά σε πολλές κατηγορίες προϊόντων όπως τα τρόφιμα, τα καλλυντικά, τα προϊόντα
οικιακού καθαρισμού, τα χαρτικά και τα ρούχα (Veloutsou κ.α., 2004).
Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με το σημαντικότερο πλεονέκτημα των προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή τη σημαντική διαφορά της τιμής τους σε σχέση με τα επώνυμα
προϊόντα, η οποία αποδίδεται, κυρίως, στην εξοικονόμηση κόστους από τις δαπάνες διαφήμισης (Prendergast και Marr, 1997a).
Σήμερα, η αποδοχή των εμπορικών σημάτων ιδιωτικής ετικέτας έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο
βαθμό ώστε, πολλοί καταναλωτές, να πιστεύουν ότι αντιπροσωπεύουν προϊόντα με πολύ καλή
σχέση τιμής-αξίας που είναι αντάξια των επώνυμων προϊόντων (Laaksonen και Reynolds,
1995).
Βέβαια η διαδικασία αγοραστικής συμπεριφοράς για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι
σύνθετη (Livesey και Lennon, 1979) και ο βαθμός διείσδυσης τους ποικίλει σημαντικά ανά
κατηγορία προϊόντος (Yelkur, 2000). Αυτό συμβαίνει γιατί οι καταναλωτές έχουν συνήθως
διαφορετικές αντιλήψεις και κριτήρια επιλογής ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορία προϊόντος (Veloutsou κ.α., 2004). Για το λόγο αυτό, οι Prendergast και Marr (1997b),
υποστηρίζουν ότι η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς θα πρέπει να εξετάζεται για κάθε
προϊόν ξεχωριστά.
Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται μελέτες που σχετίζονται με την αγοραστική συμπεριφορά
για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Όμως δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη έρευνα που
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να αναφέρεται στο ελαιόλαδο, παρά το γεγονός ότι το ελαιόλαδο αποτελεί μια σημαντική
κατηγορία τροφίμων, εξαιτίας της αύξησης της ζήτησής του από την τάση αλλαγής του
τρόπου ζωής, τη στροφή στην υγιεινή διατροφή και στις νέες συνήθειες μαγειρέματος
(Martinez κ.α., 2002).
Παράλληλα, το ελαιόλαδο, θεωρείται προϊόν υψηλής αντιλαμβανόμενης ποιότητας που
δεν είναι τιμολογιακά ευαίσθητο (Martinez κ.α., 2002). Επομένως, η διερεύνηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς για το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
γιατί ενώ αναφέρεται σε μια κατηγορία προϊόντος υψηλής ποιότητας η τιμολόγησή του είναι
προνομιακή. Έτσι θα διερευνηθεί η σχέση δύο από τις σημαντικότερες μεταβλητές που
επηρεάζουν τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κύριοι στόχοι της εργασίας αυτής είναι ο εντοπισμός
των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών να αγοράσουν
ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας, η ανάπτυξη σχετικού θεωρητικού μοντέλου και η δοκιμή του
μέσω ποσοτικής έρευνας αγοράς σε δείγμα καταναλωτών.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ακολουθεί αναφορά στη βιβλιογραφία τη σχετική με την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας,
τίθενται οι ερευνητικές υποθέσεις και περιγράφεται η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε. Στη συνέχεια, αναλύονται τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας με 799 ερωτηματολόγια και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.

Βιβλιογραφική αναδρομή
Η ταχεία ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που προσφέρονται από τους λιανέμπορους αλλάζει τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς των τροφίμων. Πολλοί ερευνητές
έχουν μελετήσει την ανάπτυξη των προϊόντων αυτών και της σχετικής καταναλωτικής συμπεριφοράς, κυρίως σε αγορές όπου η χρήση τους έχει διαδοθεί ευρέως (Veloutsou κ.α., 2004
Prendergast και Marr, 1997a).
Ο Baltas (1997) διαπιστώνει ότι η τιμή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι ένας από
τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τους. Επιπλέον, θεωρεί ότι οι
καταναλωτές θα ήταν πιο πρόθυμοι να αγοράσουν ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας εάν αυτό
προσφερόταν από έναν λιανοπωλητή που μπορεί να τους παρέχει εγγύηση.
Οι Burton κ.α. (1998 - σε Beldona και Wysong, 2007) έδειξαν με την έρευνά τους ότι οι
στάσεις των καταναλωτών απέναντι στα εμπορικά σήματα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
επηρεάζονται αρνητικά από την αφοσίωση τους σε επώνυμα προϊόντα, την αντίληψη τους για
τη σχέση τιμής-ποιότητας και την παρορμητική καταναλωτική τους συμπεριφορά.
Οι Broadbridge και Morgan (2001) διερεύνησαν τις καταναλωτικές αντιλήψεις και την
αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
φροντίδας μωρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης τους, τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας αυτής της κατηγορίας προϊόντων θεωρούνται χαμηλότερης ποιότητας και υψηλότερου αντιλαμβανόμενου κινδύνου έναντι των αντιστοίχων επώνυμων. Συνεπώς, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων είναι
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σημαντική δεδομένου ότι οι καταναλωτές θα αγόραζαν ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας εάν
αισθάνονταν βέβαιοι για την αξιοπιστίας και την απόδοση του προϊόντος.
Ένας άλλος παράγοντας που έχει εντοπιστεί να επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι η αντιλαμβανόμενη οικονομική κατάσταση. Σύμφωνα με σχετική έρευνα των Pollack κ.α. (2002 σε Beldona και Wysong, 2007) οι
λιανέμποροι εμπλουτίζουν τη ποικιλία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας λαμβάνοντας υπόψη
τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες. Σ’ αυτό συμφωνούν και οι Tzimitra-Kalogianni κ.α.
(2002), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στην ελληνική αγορά, ένας από τους πλέον σημαντικούς
λόγους που οδήγησαν στην είσοδο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ήταν η αύξηση του
πληθωρισμού που οδήγησε στον περιορισμό της διαπραγματευτικής δύναμης των καταναλωτών. Άλλωστε, καθώς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν συνήθως χαμηλότερη τιμή από
τα επώνυμα, είναι πιθανό μέσω της επιλογής τους οι καταναλωτές να επιδιώξουν να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα αντισταθμίζοντας έτσι την αύξηση των τιμών άλλων αγαθών
(Beldona και Wysong, 2007). Παράλληλα, οι Chaniotakis κ.α. (2009), διερευνώντας τις
στάσεις των καταναλωτών για την πρόθεση αγοράς κατεψυγμένων λαχανικών ιδιωτικής
ετικέτας εντοπίζουν τη σημασία της αντιλαμβανόμενης οικονομικής κατάστασης. Ο ρόλος
της οικονομικής κατάστασης στον επηρεασμό των τάσεων κατανάλωσης έχει επιβεβαιωθεί
και από άλλες ερευνητικές μελέτες. Ειδικότερα οι Karlsson κ.α. (2004) υποστήριξαν ότι η
οικονομική κατάσταση, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους καταναλωτές, επηρεάζει τον
τρόπο που αξιολογούν τα προϊόντα.
Ο Baltas (2003) υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι, καθοριστικοί παράγοντες για την
επιτυχία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι η κοινωνική θέση του καταναλωτή, η
συχνότητα αγορών, η κατανομή δαπανών του στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και το
κόστος τους.
Οι Veloutsou κ.α. (2004) διερεύνησαν τα κριτήρια επιλογής για την αγορά προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας και διαπίστωσαν ότι η καταναλωτική προθυμία για αγορά των προϊόντων
αυτών είναι στενά συνδεδεμένη με τη σημασία που δίνεται από τον καταναλωτή στην εκπλήρωση των προσδοκιών του. Επιπλέον, θεωρούν ως σημαντικούς παράγοντες για την επιλογή
των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας την τιμή, την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των προϊόντων
καθώς και τη σημασία της ποιότητας των προϊόντων αυτών.
Οι Gonzalez Mieres κ.α. (2006) προσπαθώντας να αναλύσουν τον τρόπο που
συγκεκριμένες μεταβλητές που συνδέονται με την αγοραστική συμπεριφορά επηρεάζουν τις
αντιλήψεις των καταναλωτών για τον κίνδυνο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι, τα προϊόντα αυτά, θεωρούνται κατώτερες εναλλακτικές λύσεις των επωνύμων και κάνουν τους καταναλωτές να αισθάνονται αβέβαιοι για το επίπεδο ικανοποίησης που
μπορούν να λάβουν με την αγορά τους.
Οι Baltas και Argouslidis (2007) εξέτασαν την επιρροή των προσωπικών χαρακτηριστικών στις προτιμήσεις των καταναλωτών για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η έρευνά τους
έδειξε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το εισόδημα, τα οποία συνδέονται
με τα διαφοροποιημένα επίπεδα ζήτησης των προϊόντων αυτών. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι
για την αξιολόγηση τους, η ποιότητα αποτελεί τη σημαντικότερη μεταβλητή και ότι η εικόνα
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τους μεταβάλλεται καθώς, σήμερα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας προτιμούνται και από
καταναλωτές υψηλότερης κοινονικο-οικονομικής θέσης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρήματα της βιβλιογραφικής αναδρομής προκύπτει ότι σημαντικότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την πρόθεση αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
σχετίζονται κυρίως :
• με τα πλεονεκτήματα που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής ότι θα έχει από τα προϊόντα
αυτά, με κυρίαρχα στοιχεία την τιμή, την ποιότητα και τη σχέση τους
• την αφοσίωση του σε συγκεκριμένα επώνυμα προϊόντα
• το επίπεδο εμπιστοσύνης που δείχνει στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καθώς αυτό
συνδέεται άμεσα με τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο που εμπεριέχεται σε μια τέτοια
αγοραστική διαδικασία
Επιπλέον αυτών των παραγόντων, εντοπίζονται και παράγοντες που σχετίζονται με το επίπεδο της διαπραγματευτικής δύναμης των καταναλωτών και αφορούν:
• την αντιλαμβανόμενη οικονομική κατάσταση, η οποία αποτελεί ένα υποκειμενικό
παράγοντα
• το εισόδημα του καταναλωτή, που αποτελεί έναν αντικειμενικό παράγοντα.
Ειδικότερα, όσον αφορά το ελαιόλαδο, υπάρχουν μελέτες που έχουν εξετάσει τις σχετικές
στάσεις των καταναλωτών και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά του. Εντούτοις,
δεν εντοπίζεται καμία δημοσιευμένη έρευνα σχετικά με τους παράγοντες που συνδέονται με
την πρόθεση αγοράς ελαιόλαδου ιδιωτικής ετικέτας.
Οι Thompson κ.α. (1994) χρησιμοποίησαν τη θεωρία της αιτιολογημένης δράσης προκειμένου να προσδιορίσουν τους παράγοντες που σχετίζονται με την αγοραστική συμπεριφορά
των καταναλωτών για το ελαιόλαδο και την πρόβλεψη της χρήσης του. Σύμφωνα με τα
ευρήματα της έρευνάς τους υπάρχει ισχυρός συσχετισμός μεταξύ της πρόθεσης αγοράς και
των στάσεων για προϊόν, οι οποίες στη συνέχεια επηρεάζονται θετικά από χαρακτηριστικά
του προϊόντος, όπως η γεύση και η θετική επίδραση στην υγεία. Παράλληλα, εντοπίζεται ότι
η τιμή δεν επηρεάζει την πρόθεση χρήσης του ελαιολάδου.
Οι Martinez κ.α. (2002) μελέτησαν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών για
το ελαιόλαδο και διαπίστωσαν ότι η τιμή είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τις
στάσεις των καταναλωτών. Σε ανάλογη έρευνα, οι Matsatsinis κ.α. (2007) κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η τιμή του ελαιολάδου έχει περιορισμένη σημασία για τους καταναλωτές σε
αντίθεση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, τα οποία επηρεάζουν κυρίως την αγοραστική
τους συμπεριφορά.
Συνολικά, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική αναδρομή, οι πλέον σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας, συνδέονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως η τιμή και η αντιλαμβανόμενη
ποιότητα, η αντιλαμβανόμενη οικονομική κατάσταση, η αφοσίωση των καταναλωτών στα
επώνυμα προϊόντα, η εμπιστοσύνη στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καθώς και προσωπικά
χαρακτηριστικά των καταναλωτών (π.χ. εισόδημα). Παράλληλα, η δημοσιευμένη έρευνα για
το επώνυμο ελαιόλαδο έχει δείξει ότι ενώ οι ιδιότητες προϊόντων αυτών (π.χ. γεύση) έχουν
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μια σημαντική επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά, ο ρόλος της τιμής στη διαδικασία
αυτή είναι υπό συζήτηση.
Συνδυάζοντας τα ανωτέρω ευρήματα προκύπτει ότι θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί
κατά πόσον η αγοραστική πρόθεση για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ελαιολάδου, το οποίο
θεωρείται προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας (υψηλής ποιότητας και υψηλής τιμής), θα
μπορούσε να εξηγηθεί από τις μεταβλητές που έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν να επηρεάζουν
γενικά την αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει, η καινοτομία της έρευνας αυτής συνδέεται με το σχεδιασμό
ενός θεωρητικού υποδείγματος που θα διερευνήσει τη σημασία των συγκεκριμένων παραγόντων που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία και των μεταξύ τους σχέσεων, στο πλαίσιο ενός
εξειδικευμένου προϊόντος, όπως το ελαιόλαδο, του οποίου η ποιοτική εικόνα «συγκρούεται»
με την εικόνα του οικονομικού προϊόντος ιδιωτικής ετικέτας.
Παράλληλα, η επιλογή του συγκεκριμένου προϊόντος, έχει προφανώς ιδιαίτερη σημασία
για την ελληνική αγροτική οικονομία, τόσο επειδή το ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται ως «εθνικό
προϊόν», όσο και γιατί η διεθνής ανακατανομή των δικτύων διανομής του προϊόντος που
συντελείται αυτή την περίοδο δημιουργεί την ανάγκη αναζήτησης νέων καναλιών διοχέτευσης του ελληνικού προϊόντος στη διεθνή αγορά.

Μεθοδολογία
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο κύριος ερευνητικός στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν
ο προσδιορισμός των μεταβλητών που έχουν επιπτώσεις στην πρόθεση των καταναλωτών να
αγοράσουν ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας και η μελέτη των μεταξύ τους σχέσεων, μέσω του
σχεδιασμού ενός θεωρητικού υποδείγματος.
Ειδικότερα, η έρευνα αυτή επιδιώκει :
• Να προσδιορίσει τις μεταβλητές που επηρεάζουν την καταναλωτική πρόθεση για την
αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, βασισμένη σε προηγούμενες μελέτες
• Να αναπτύξει ένα θεωρητικό υπόδειγμα για την πρόθεση αγοράς ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας, η οποία περιλαμβάνει αυτές τις μεταβλητές
• Να εξετάσει την προσαρμογή του υποδείγματος -μέσω των ποσοτικών μεθόδων- σε
στοιχεία από δείγμα καταναλωτών στην Ελλάδα, για να προβλέψει την πρόθεση
αγοράς ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας.
Η επιλογή του ελαιολάδου για τη συγκεκριμένη έρευνα, πέραν των χαρακτηριστικών του
ως προϊόντος «υψηλής προστιθέμενης αξίας», συνδέεται και με τη σημασία που έχει το
συγκεκριμένο προϊόν για τον αγροτικό τομέα της χώρας και το υψηλό ποσοστό κατανάλωσης
του προϊόντος. Το ελαιόλαδο αποτελεί περισσότερο από 10% του ακαθάριστου ελληνικού
αγροτικού προϊόντος και καλύπτει σχεδόν το 5% των δαπανών της ελληνικής οικογένειας για
τρόφιμα (Lazaridis, 2004).
Το θεωρητικό υπόδειγμα αγοραστικής συμπεριφοράς σχεδιάστηκε με τη χρήση της μεθόδου δημιουργίας μοντέλων με τη χρήση δομικών εξισώσεων (Structural Equation ModelingSEM). Στο υπόδειγμα συμπεριελήφθησαν οι εξής μεταβλητές: «αντιλαμβανόμενα οφέλη» του
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ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας, η «εμπιστοσύνη» στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η «αφοσίωση στα επώνυμα προϊόντα», η «αντιλαμβανόμενη οικονομική κατάσταση», το «εισόδημα», η «στάση» και η «πρόθεση της αγοράς» ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας.
Επιπρόσθετα αποφασίστηκε η χρήση της τεχνικής της «ανάπτυξης μοντέλου», σύμφωνα
με την οποία οι κατάλληλες συσχετίσεις προκύπτουν μέσω των προτάσεων των «πινάκων
προσαρμογής» στο ανεξάρτητο υπόδειγμα.

Έρευνα πεδίου
Η έρευνα πεδίου διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπου κατοικεί περισσότερο από το 50% του ελληνικού πληθυσμού. Ο πληθυσμός στόχος ήταν άνδρες και γυναίκες,
ενήλικοι, καταναλωτές που προμηθεύονταν ελαιόλαδο από καταστήματα λιανεμπορίου. Η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στην
έξοδο καταστημάτων δύο αλυσίδων λιανεμπορίου που διέθεταν προϊόντα ελαιολάδου
ιδιωτικής ετικέτας. Το δείγμα των ερωτώμενων αφορούσε ενήλικες, κατοίκους 5 διαφορετικών περιοχών της Αθήνας. Σημειώνεται ότι η στρωματοποίηση των περιοχών πραγματοποιήθηκε με στόχο την επιλογή συνοικιών με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά.
Με τον τρόπο αυτό καταναλωτές με τα διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
περιλήφθηκαν στο δείγμα. Τελικά παρελήφθησαν 799 ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια. Αυτός
ο αριθμός θεωρείται επαρκής για την εκτέλεση της ανάλυσης στοιχείων χρησιμοποιώντας τη
SEM (Hair et.al., 1998).

Κλίμακες μέτρησης
Οι κλίμακες μέτρησης σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της βιβλιογραφικής αναδρομής καθώς και τις απόψεις των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα «αντιλαμβανόμενα οφέλη», αντιμετωπίστηκαν ως υπολανθάνουσα μεταβλητή και μετρήθηκαν μέσω
τεσσάρων δεικτών: της «τιμής» (PB1), της «συσκευασίας» (PB2), της «γεύσης» (PB3) και
των «πληροφοριών των ετικετών» (PB4).
Η δεύτερη υπολανθάνουσα μεταβλητή του υποδείγματος, η «εμπιστοσύνη», μετρήθηκε
μέσω της «εμπιστοσύνης προς τις διαδικασίες επιλογής» (ΤR1) και της «εμπιστοσύνης στις
διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου» (ΤR2).
Η «αντιλαμβανόμενη οικονομική κατάσταση» μετρήθηκε ως «αρνητική» υπολανθάνουσα
μεταβλητή μέσω του «αντιλαμβανόμενου επιπέδου τιμών των προϊόντων (ακρίβεια)» (PES1),
της «αντιλαμβανόμενης ικανότητας του ελληνικού νοικοκυριού να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις σήμερα» (PES2) και της «αντιλαμβανόμενης μελλοντικής οικονομικής κατάστασης του ελληνικού νοικοκυριού» (PES3).
Η «αφοσίωση στα επώνυμα προϊόντα» αντιπροσώπευσε την τέταρτη αφανή μεταβλητή
του τρόπου και μετρήθηκε μέσω της «πρόθεσης δοκιμής-χρήσης άλλου προϊόντος
ελαιολάδου» (BL1) και «της τάσης να παραμείνει στο συγκεκριμένο επώνυμο προϊόν» (BL2).
Η δεύτερη μεταβλητή μετρήθηκε ως αντίστροφη.
Τέλος, για τη μέτρηση των «στάσεων» του καταναλωτή σχετικά με τα προϊόντα ιδιωτικής
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ετικέτας και την «πρόθεση αγοράς», ακολουθήθηκε η τεχνική των Ajzen και Fishbein (1980),
σύμφωνα με την οποία και οι δύο έννοιες αντιμετωπίζονται ως μετρήσιμες μεταβλητές.
Μετρήσιμη μεταβλητή αποτέλεσε και το «εισόδημα».
Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης, όλες οι μεταβλητές μετρήθηκαν με τη χρήση 5βάθμιων
κλιμάκων Likert (1=διαφωνώ απόλυτα, 5=συμφωνώ απόλυτα).

Ανάλυση στοιχείων
Στη πρώτη φάση της ανάλυσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος της αξιοπιστίας των κλιμάκων. Όπως προέκυψε και οι τέσσερις κλίμακες μέτρησης των λανθανουσών μεταβλητών ήταν
αξιόπιστες (Alpha Cronbach (PB)=0,7859, Alpha Cronbach(TR)=0,8532, Alpha Cronbach
(PES) = 0,8431 , Alpha Cronbach (BL) = 0,7001).
Δεδομένου ότι ένας από τους στόχους της μελέτης ήταν να εξεταστεί πώς συσχετίζονται
μεταξύ τους οι διάφορες μεταβλητές που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς του ελαιολάδου
ιδιωτικής ετικέτας, για την αξιολόγηση της προσαρμογής του υποδείγματος πραγματοποιήθηκε ανάλυση SEM (Structural Equation Modelling) με τη χρήση του λογισμικού “Amos
16.0”. Η SEM, η οποία είναι μέθοδος πολυμεταβλητής ανάλυσης, επιλέχθηκε στο πλαίσιο της
μελέτης αυτής, γιατί παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης των σχέσεων μεταξύ τόσο των
μετρήσιμων όσο και των λανθανουσών (μη μετρήσιμων) μεταβλητών (Hoyle, 1995).
Χρησιμοποιώντας την τεχνική της ανάπτυξης μοντέλων, προστέθηκαν στο ανεξάρτητο
μοντέλο, οι σχέσεις που προτάθηκαν από τους δείκτες προσαρμογής. Έτσι, προέκυψε το
τελικό υπόδειγμα που αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.
Διάγραμμα 1. Το τελικό υπόδειγμα
PB1

PB2
.74

.62

PB3

PB4

PES1

.81

.74

.60

PES2

.89

PES3

Εισόδημα

.78

Αρνητική Αντιλαμβανόμενη
Οικονομική Κατάσταση

Αντιλαμβανόμενα
Πλεονεκτήματα (PB))

-.08

-.08

-.05

Στάσεις

.42

.55

.53

Πρόθεση
αγοράς

-.14
-.21

.17

Αφοσίωση
.77
BL1

Εμπιστοσύνη στα προϊόντα Ι.Ε.
- .27

.69
BL2

.19

.89

.83
TR1

TR2

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης προσαρμογής, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 1 που
ακολουθεί, επιβεβαιώνουν ότι το τελικό υπόδειγμα θεωρείται αποδεκτό.
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Πίνακας 1. Δείκτες προσαρμογής του υποδείγματος
ΔΕΙΚΤΕΣ
χ2
p.
df.
ratio χ2/df
GFI (Goodness of Fit)
AGFI (Adjusted Goodness of Fit)
TLI (Tucker Lewis Index)
IFI (Incremental Fit Index)
CFI (Comparative Fit Index)
RMSEA

ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ
152,838
0,000
69
2,215
0,973
0,959
0,972
0,979
0,979
0,039

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

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

Σύμφωνα με το τελικό υπόδειγμα, η «πρόθεση αγοράς» ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας
επηρεάζεται θετικά από τις «στάσεις» των καταναλωτών γι’ αυτά και την «εμπιστοσύνη» στις
διαδικασίες επιλογής και ποιοτικού ελέγχου τους. Αντίθετα, αρνητικά επηρεάζεται από την
«αφοσίωση στα επώνυμα προϊόντα» και από το ύψος του «εισοδήματος».
Αντίστοιχα, οι «στάσεις» για το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας επηρεάζεται θετικά από τα
«αντιλαμβανόμενα οφέλη» και την «εμπιστοσύνη» στα προϊόντα αυτά. Όμως, αυτές επηρεάζονται αρνητικά από την «αρνητικά αντιλαμβανόμενη οικονομική κατάσταση», την «αφοσίωση στα επώνυμα προϊόντα» και από το επίπεδο του «εισοδήματος».
Η «εμπιστοσύνη» στις διαδικασίες επιλογής και ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων
ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας έχει άμεση θετική επίδραση τα «αντιλαμβανόμενα οφέλη»
αλλά επηρεάζεται αρνητικά από την «αφοσίωση στα επώνυμα προϊόντα».
Έτσι, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η θετική «στάση» απέναντι στο ελαιόλαδο
ιδιωτικής ετικέτας και η «εμπιστοσύνη» σ’αυτά, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που
καθοδηγούν την «πρόθεση αγοράς». Η «εμπιστοσύνη» έχει επίσης έναν έμμεσο θετικό αντίκτυπο στην «πρόθεση αγοράς» μέσω της επίδρασής της στις «στάσεις» των καταναλωτών.
Παράλληλα, τα «αντιλαμβανόμενα οφέλη» έχουν μια έμμεση αλλά σημαντική θετική επιρροή
στην πρόθεσή τους να αγοράσουν το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας.

Συμπεράσματα
Το κεντρικό συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι ότι, αν και το ελαιόλαδο θεωρείται ως
προϊόν «υψηλής προστιθέμενης αξίας», η πρόθεση αγοράς προϊόντων του ιδιωτικής ετικέτας
επηρεάζεται από τις ίδιες μεταβλητές που έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία να επηρεάζουν
τη στάση και την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας άλλων
κατηγοριών. Αυτό το εύρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δημιουργεί νέες
ευκαιρίες για τους λιανοπωλητές. Ειδικότερα, εάν εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας
και τις επιτυχημένες εμπορικές στρατηγικές που εφαρμόζουν ήδη για άλλα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας, μπορούν να διεισδύσουν δυναμικά και στην αγορά του ελαιολάδου.
Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη συνδέεται με το ρόλο της «στάσης»
των καταναλωτών απέναντι στο ελαιόλαδο. Οι λιανοπωλητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους
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ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας εάν οι
«στάσεις» τους γι’ αυτό είναι θετικές. Επομένως, οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ των αλυσίδων λιανικής πώλησης πρέπει να επιδιώξουν να επηρεάσουν τους καταναλωτές κυρίως μέσω της
παροχής αναλυτικών πληροφοριών για τα οφέλη που θα έχουν από το ελαιόλαδο ιδιωτικής
ετικέτας κυρίως σε σχέση με την τιμή, τη συσκευασία και τη γεύση.
Επιπλέον, δεδομένου ότι η «εμπιστοσύνη» στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι εξαιρετικής σημασίας για τη διαμόρφωση της «πρόθεσης» αγοράς, οι λιανέμποροι θα πρέπει να
επενδύσουν στο κτίσιμο της εικόνας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τους με έμφαση στην
ποιότητά τους.
Παράλληλα, η έρευνα αυτή ανέδειξε την ευκαιρία προώθησης των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας σε περιόδους που επικρατούν αντιλήψεις για αρνητική οικονομική συγκυρία. Δηλαδή, όσο πιο απαισιόδοξοι αισθάνονται οι καταναλωτές για την οικονομική κατάσταση τόσο
πιο θετικοί προς την αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι, ακόμη κι αν η κατηγορία
προϊόντων είναι «υψηλής προστιθέμενης αξίας».
Εάν αυτό συνδυαστεί με την επίδραση του εισοδήματος στην πρόθεση αγοράς ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας, πέραν των κατευθύνσεων για καθορισμό ως τμήματος στόχου τα νοικοκυριά με μέσα και χαμηλά εισοδήματα, προκύπτουν και ενδείξεις για την αναγνώριση μιας
νέας αγοράς καταναλωτών που δεν καταναλώνει ελαιόλαδο εξαιτίας της υψηλής τιμής του.
Στις μέρες μας τα ευρήματα αυτά γίνονται επίκαιρα, όχι μόνο γιατί η οικονομική
συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή, αλλά και γιατί εκτιμάται ότι ξεκινάει μια περίοδος έντονων ανακατατάξεων των δικτύων διανομής του ελαιολάδου σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, η μεταβίβαση του σημαντικότερου εμπορικού σήματος της Ιταλίας από την πολυεθνική εταιρεία
Unilever σε ισπανική εταιρεία αναμένεται ότι θα επηρεάσει τον όγκο των εξαγωγών ελληνικού χύμα ελαιολάδου που θα διοχετεύεται προς την Ιταλία.
Παράλληλα, με δεδομένο ότι η Unilever είναι ηγέτης της ελληνικής αγοράς ελαιολάδου,
μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΕΛΑΪΣ, μια στρατηγική αποτοποθέτησής της από τον
κλάδο θα επιδράσει και στην εσωτερική αγορά.
Οι εξελίξεις αυτές αγγίζουν τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι θα πρέπει να αναζητήσουν νέες στρατηγικές για το προϊόν τους στις οποίες θα περιλαμβάνονται και συμμαχίες με
νέα δίκτυα διανομής, εντός και εκτός Ελλάδος. Οι λιανέμποροι είναι συνήθως πρόθυμοι να
προχωρήσουν σε συνεργασίες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας και κερδοφορίας που θέτουν.
Τέλος, εκτός από τις πρακτικές επιπτώσεις της, η μελέτη αυτή σε θεωρητικό επίπεδο
προσθέτει νέα γνώση με την εξέταση των καταναλωτικών αντιλήψεων για ένα προϊόν
ιδιωτικής ετικέτας «υψηλής προστιθέμενης αξίας», όπως είναι το ελαιόλαδο. Οι ερευνητές
πρότειναν ένα νέο υπόδειγμα πρόθεσης αγορών συνδυάζοντας μια σειρά μεταβλητών που
εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία. Τα συμπεράσματα των προηγούμενων δημοσιευμένων
μελετών για την αγοραστική συμπεριφορά σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας επιβεβαιώθηκαν και για το ελαιόλαδο, ενώ παράλληλα μια ομάδα παραγόντων που επηρεάζουν
την αγορά ενός προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας προτάθηκε προς επιβεβαίωση από
μελλοντικές έρευνες και σε άλλα ανάλογα προϊόντα.
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Η στρατηγική της διοίκησης ολικής ποιότητας στις
σύγχρονες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών*1
Ι. Θεοχαρόπουλος12
Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως παράγοντας κλειδί για τη δημιουργία
ανταγωνιστικών προϊόντων. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αλλαγή της νοοτροπίας ενός οργανισμού με στόχο την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση σε όλα τα προϊόντα,
τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του είναι η βάση για την επιβίωσή του. Η Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας - ΔΟΠ, αυτή η νέα νοοτροπία του μάνατζμεντ, ήρθε να αντιμετωπίσει με επιτυχία
τις απαιτήσεις της ποιότητας. Στο άρθρο αυτό περιγράφονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας
σε ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πιστοποιημένων κατά ISO 9001:2000, που
πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την εφαρμογή της ΔΟΠ στον
κλάδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η εφαρμογή της ΔΟΠ στον ελληνικό κλάδο
τροφίμων και ποτών είναι περιορισμένη. Μολονότι οι εταιρείες αποδέχονται τη βελτιωμένη
ποιότητα ως μονόδρομο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης, εμφανίζονται
επιφυλακτικές στην άμεση εφαρμογή της ΔΟΠ. Ωστόσο, από την έρευνα διαπιστώνονται
σημαντικές προοπτικές υιοθέτησής της για το μέλλον. Ακόμη, από την έρευνα προέκυψαν
πέντε παράγοντες από τους οποίους φαίνεται να επηρεάζεται η επιτυχημένη εφαρμογή της
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
Λέξεις-κλειδιά: Ποιότητα, Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, στρατηγική, πιστοποίηση κατά ISO
9001:2000

Abstract
Over the past years, quality has been established as a key factor for the creation of
competitive products. In today’s competitive business environment the culture change of an
organization, making quality and continuous improvement in all products, services and
functions a priority, is the base for its survive. Total Quality Management – TQM, this new
way of management, can successfully confront these quality demands. This article describes
the results of a survey in the Greek food industry, which was taken place in order to infer for
the implementation of ΤQM. The survey results showed that the implementation of TQM in
the Greek food industry is limited. Although, the Greek food enterprises accept quality
improvement as the unique way for the reinforcement of their competitive position, they seem
to be skeptical about the direct implementation of TQM. Nevertheless, from the survey is
evident that there are prospects for TQM implementation in the future. In addition, from the
survey came up five factors from which is seemed to affect the successful implementation of
*1
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Total Quality Management.
Key-words: Quality, Total Quality Management, strategy, ISO 9001:2000 certification

Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον Powel (1995), η πρώτη χρήση του όρου Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
έγινε το 1949, όταν η Ένωση Ιαπώνων Επιστημόνων και Μηχανικών συγκρότησε μία επιτροπή για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Ιαπωνίας, ενώ οι Αμερικανικές εταιρείες
ξεκίνησαν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας το 1980. Πιθανόν, ο
όρος ΔΟΠ προήλθε από την αντικατάσταση της λέξης «έλεγχος» στον προγενέστερο όρο του
Ελέγχου Ολικής Ποιότητας (Total Quality Control), από τη λέξη «διοίκηση», με το σκεπτικό
ότι η ποιότητα δεν είναι απλά θέμα ελέγχου, αλλά πρέπει να διοικείται [Martinez-Lorente et
al, 1998].
Ο Atkinson (1990), δηλώνει ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία στρατηγική
προσέγγιση στην παραγωγή των καλύτερων δυνατών προϊόντων και υπηρεσιών σε έναν
οργανισμό. Είναι η δέσμευση που αναλαμβάνεται σε επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού, να
γίνουν όλα με το σωστό τρόπο. Η ΔΟΠ παρέχει ένα μέσο με το οποίο οι οργανισμοί μπορούν
να επιτύχουν συμμετοχή των εργαζομένων, ικανοποίηση των πελατών και καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Ακόμη, υπογραμμίζει την κατανόηση της μεταβλητότητας, τη σημασία των
μετρήσεων και της διάγνωσης, το ρόλο του πελάτη και τη συμμετοχή των εργαζομένων, σε
όλα τα επίπεδα του οργανισμού, στην επιδίωξη συνεχών βελτιώσεων [James, 1998].
Η αποτελεσματική εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στηρίζεται στην αποδοχή
και τήρηση ορισμένων αρχών στη διοίκηση των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης. Οι
αρχές αυτές είναι οι εξής:
Εστίαση στον πελάτη: Η έννοια του πελάτη είναι διευρυμένη, ώστε να καλύπτει και τους
εξωτερικούς (τελικοί καταναλωτές και χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών) και τους
εσωτερικούς πελάτες της επιχείρησης (διοικητικά στελέχη και εργαζόμενοι). Οι ανάγκες και
των δύο κατηγοριών πελατών θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να ικανοποιούνται έγκαιρα.
Κάτι τέτοιο απαιτεί μια δραστική μεταβολή της νοοτροπίας αντιμετώπισης των πελατών. Για
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανάπτυξης μίας κουλτούρας εστίασης στον πελάτη υπάρχουν
συγκεκριμένες πρακτικές που οι εταιρείες μπορούν να εφαρμόσουν. Κάποιες από αυτές είναι
η διαχείριση των παραπόνων, η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών, η γρηγορότερη
ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών, καθώς και η επικέντρωση στις ομάδες των ενδιαφερομένων (stakeholders), σε όλες εκείνες τις ομάδες δηλαδή που έχουν έννομο συμφέρον από
τη λειτουργία των επιχειρήσεων και επηρεάζουν ή επηρεάζονται από την επίτευξη των στόχων τους [Piercy, 1995].
Συμμετοχή όλων στον οργανισμό: Στο περιβάλλον της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η
ανάμιξη των εργαζομένων θεωρείται ως η διαδικασία επίτευξης ευρείας συμμετοχής, συνεισφοράς και ενδιαφέροντος από την πλευρά του προσωπικού στη βελτίωση της ποιότητας.
Πρακτικές με τις οποίες οι εταιρείες θα μπορούσαν να επιτύχουν τη συμμετοχή όλων στον
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οργανισμό είναι η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ολικής ποιότητας, η
ενδυνάμωση των εργαζομένων που συνεπάγεται μείωση της εξάρτησης των υπαλλήλων από
τους ανώτερούς τους και τέλος η δημιουργία ομάδων εργασίας [Dimitriades, 2000].
Συνεχής βελτίωση και μάθηση: Αναφέρεται σε μία κουλτούρα παρατεινόμενης βελτίωσης
με σκοπό την εξάλειψη των ελαττωμάτων σε όλα τα συστήματα και τις διαδικασίες ενός
οργανισμού. Οι συνεχείς βελτιώσεις μπορεί να λαμβάνουν χώρα σταδιακά ή να είναι
αποτέλεσμα ριζικών αλλαγών λόγω κάποιας νέας τεχνολογίας ή καινοτομικής ιδέας Πρακτικές για την επίτευξη της τρίτης αρχής είναι ο κύκλος του Deming, όπου η διαδικασία για την
υλοποίηση βελτιώσεων στην ποιότητα συγκροτείται από τέσσερις διαδοχικές φάσεις (Σχεδιασμός, Δράση, Έλεγχος, Βελτίωση). Δεύτερη πρακτική είναι η διοίκηση των διαδικασιών
δηλαδή ο τρόπος προγραμματισμού και διαχείρισης των δραστηριοτήτων οι οποίες είναι αναγκαίες για να φθάσει η πραγματοποίηση μιας διαδικασίας (π.χ. παραγωγή προϊόντος, αποθήκευση, διανομή κλπ) σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Ακολουθούν ο μαθησιακός οργανισμός
για τον οποίο τα λάθη αποτελούν νέες ευκαιρίες για βελτίωση και η ανατροφοδότηση
[Bhuiyan et al, 2005].
Οι κυριότεροι λόγοι τώρα για τους οποίους οι εταιρείες αποφασίζουν να υιοθετήσουν τη
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι οι ακόλουθοι:
Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη: Η ευχέρεια των πελατών να επιλέξουν για συγκρίσιμη τιμή την καλύτερη ποιότητα, προκαλεί έντονη πίεση στις επιχειρήσεις για συνεχείς
βελτιώσεις για να ικανοποιήσουν τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών τους.
Βελτίωση παραγωγής: Στόχος της ΔΟΠ είναι να παράγεται το προϊόν σωστά από την
πρώτη φορά και κάθε φορά. Κάτι τέτοιο απαιτεί βελτίωση της ποιότητας των διεργασιών
παραγωγής ώστε να μειωθεί το ποσοστό των ελαττωματικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
άμεση αύξηση της παραγωγικότητας, διότι για την ίδια ποσότητα τελικού προϊόντος, η επιχείρηση έχει χρησιμοποιήσει λιγότερες ποσότητες υλικών, λιγότερες ώρες εργασίας και μηχανών, λιγότερη ενέργεια κ.α.
Ανταγωνιστικότητα κόστους: Κάθε αύξηση της παραγωγικότητας ισοδυναμεί με μείωση
του κόστους παραγωγής και έτσι, για σταθερές τιμές, έχουμε μία αύξηση στο περιθώριο
κέρδους ανά μονάδα προϊόντος. Σε αυτή τη μείωση μπορεί να προστεθεί και η μείωση του
κόστους ποιότητας που είναι συνέπεια της βελτιωμένης ποιότητας. Από εμπειρικές μελέτες
έχει διαπιστωθεί ότι το κόστος ποιότητας ανέρχεται στο 25 με 30% του συνολικού κόστους
παραγωγής [Δερβιτσιώτης, 2001].
Ηγεσία ποιότητας: Η ηγεσία ποιότητας προσφέρει μία ευέλικτη μέθοδο για την επίλυση
των περίπλοκων προβλημάτων ποιότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί, αλλά
και για την άμεση υιοθέτηση των καινοτομιών ποιότητας. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί ικανότητα λήψης αποφάσεων από όλους στον οργανισμό. Επομένως, ηγεσία ποιότητας σημαίνει να
αναπτυχθούν όλοι ως ηγέτες, όχι μόνο τα διευθυντικά στελέχη [James, 1998].

Σύγκλιση Στρατηγικής και ΔΟΠ
Πολλές εταιρείες έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν την ανταγωνιστική πλευρά της
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βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων βελτιώνονται και η παραγωγικότητα των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του
προσωπικού αυξάνεται, ώστε το συνολικό κόστος παραγωγής να μειώνεται. Η ποιότητα,
όπως και κάθε άλλο κομμάτι της επιχείρησης, πρέπει να διοικείται με στρατηγικό τρόπο
[Beecroft, 1999].
Η σύγκλιση μεταξύ ποιότητας και στρατηγικής αποτυπώνεται στον όρο Στρατηγικό
Μάνατζμεντ Ποιότητας – ΣΜΠ (Strategic Quality Management – SQM) που σύμφωνα με τον
Srinidhi (1998), είναι η ενσωμάτωση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε όλες τις
φάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτό σημαίνει ότι η έννοια της Ολικής Ποιότητας
εντάσσεται στο όραμα και τους στόχους της εταιρείας, στην ανάπτυξη της στρατηγικής και
στη διαμόρφωση των πολιτικών για τη διοίκηση της αλλαγής.
Για την επιτυχή μετάβαση από το συμβατικό στο στρατηγικό μάνατζμεντ ποιότητας
υπάρχουν κάποια σημεία κλειδιά που οι εταιρείες πρέπει να προσέξουν. Το πρώτο από αυτά
είναι η δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης που θα αναλάβει την ανάπτυξη στρατηγικών,
συστημάτων και μεθόδων για να γίνει η ποιότητα πρώτη προτεραιότητα. Γι' αυτό απαιτείται
να γίνει αρχικά μια ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης,
ώστε να διαπιστωθούν οι τομείς που χρίζουν βελτίωσης. Δεύτερο σημείο είναι ο στρατηγικός
σχεδιασμός ποιότητας όπου τίθενται οι στόχοι ποιότητας οι οποίοι πρέπει να διευθετούν
θέματα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα. Τρίτο σημείο είναι η
ανάμιξη του προσωπικού που θα κληθεί να υλοποιήσει το νέο μοντέλο διοίκησης της
ποιότητας και θα βοηθήσει στη δημιουργία μίας κουλτούρας ποιότητας μέσα στην επιχείρηση. Ακολουθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με την υιοθέτηση στρατηγικών διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων ποιότητας όπως η δημιουργία κατάλληλων δεικτών ποιότητας που δρουν ως συναγερμός όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Τελευταίο
σημείο είναι η εστίαση στον πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά εκείνα των
προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν αξία στον πελάτη και συμβάλλουν στην ικανοποίησή του [Tummala et al, 1996].
Όσον αφορά τώρα τη σχέση της ΔΟΠ με τις δύο επιχειρηματικές στρατηγικές, δηλαδή τη
στρατηγική της διαφοροποίησης και της ηγεσίας κόστους, αξίζει να αναφερθεί ότι δεν είναι
απόλυτα ξεκάθαρη. Οι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει τη
βάση να εξυπηρετεί και τις δύο μορφές επιχειρηματικής στρατηγικής που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Ωστόσο στην πράξη, εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει θετική συσχέτιση μεταξύ της
ΔΟΠ και της στρατηγικής διαφοροποίησης. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες επιλέγουν να
εφαρμόσουν τη ΔΟΠ, προκειμένου να δημιουργήσουν διαφοροποιημένα προϊόντα που οι
πελάτες θεωρούν μοναδικά. Μεταξύ των πολλαπλών πηγών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαφοροποίηση ενός προϊόντος, η υψηλή ποιότητα είναι εκείνο το χαρακτηριστικό
που χρησιμοποιείται συχνότερα στη συγκεκριμένη επιχειρηματική στρατηγική. Αντίθετα τα
ευρήματα των ερευνών δε δείχνουν θετική συσχέτιση ανάμεσα στη ΔΟΠ και τη στρατηγική
ηγεσίας κόστους. Υπάρχουν δύο σημαντικά εμπόδια για τις εταιρείες όσον αφορά την υλοποίηση της ΔΟΠ. Το πρώτο είναι η ανάγκη επένδυσης αρκετών χρηματικών πόρων σε όλη τη
διαδικασία υλοποίησης και το δεύτερο είναι η «αδυναμία» της ΔΟΠ να παράγει βραχυχρόνια
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αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε όρους χρηματοοικονομικής επίδοσης. Με άλλα λόγια, το κόστος
υλοποίησης της ΔΟΠ θα εξουδετερώσει το πιθανό όφελος που θα μπορούσαν να έχουν οι
εταιρείες από αυτήν [Prajogo et al, 2004].
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί ένα νέο
και πρωτοποριακό κομμάτι της διοίκησης των επιχειρήσεων, που ως μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στις σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων και
ποτών της χώρας. Έτσι, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για
την εφαρμογή της ΔΟΠ στις εταιρείες αυτές. Αναλυτικότερα, μέσω της εργασίας αυτής,
επιχειρείται να εκτιμηθεί το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και
ποτών που εφαρμόζουν την εν λόγω φιλοσοφία διοίκησης ποιότητας, ο τρόπος με τον οποίο
οι βασικές αρχές της ΔΟΠ προσεγγίζονται από τις εταιρείες, οι κυριότεροι λόγοι υιοθέτησής
της, καθώς και πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της.

Μεθοδολογία
Για την εκπλήρωση του παραπάνω ερευνητικού σκοπού σχεδιάστηκε ποσοτική έρευνα με
τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου αποτελούμενου από τρεις θεματικές ενότητες. Η
πρώτη από αυτές, σχετίζεται με γενικές πληροφορίες για τις εταιρίες και η χρησιμότητά της
έγκειται στον εμπλουτισμό του προφίλ των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Η
δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που είναι σχετικές με τις έννοιες της
Ποιότητας και της Ολικής Ποιότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί πως οι εταιρείες αντιλαμβάνονται τις έννοιες αυτές, ενώ η τρίτη και τελευταία ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις
σχετικές με το Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ποιότητας. Αποτελεί δηλαδή ένα μίγμα θεμάτων
στρατηγικής και ποιότητας και η χρησιμότητά της έγκειται στη διαπίστωση της τάσης που
υπάρχει για τα βασικά σημεία του Στρατηγικού Μάνατζμεντ Ποιότητας και κατ’ επέκταση
των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία υλοποίησης της ΔΟΠ. Τέλος, σημειώνεται
ότι, οι ερωτήσεις των δύο πρώτων ενοτήτων ήταν πολλαπλής επιλογής, ενώ της τρίτης ήταν
τύπου Likert τετραβάθμιας κλίμακας (1 = Διαφωνώ απόλυτα έως 4 = Συμφωνώ απόλυτα).
Εφόσον καθορίστηκε ο ερευνητικός σκοπός, ο τύπος της έρευνας που θα ακολουθηθεί και
σχεδιάστηκε το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή των στοιχείων, το επόμενο βήμα
είναι η επιλογή των ερωτώμενων από τους οποίους θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία.
Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για τη συγκρότηση του δείγματος είναι ο ορισμός του
πληθυσμού από τον οποίο εξάγεται το δείγμα. Έτσι, στην παρούσα έρευνα ως πληθυσμός
ορίζεται το σύνολο των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο ISO 9001:2000. Ο λόγος που η πιστοποίηση με το παραπάνω πρότυπο θεωρήθηκε υποχρεωτικό κριτήριο για τη συμμετοχή μιας
εταιρείας στην έρευνα είναι η μεγάλη εναρμόνισή του με τις αρχές και τη φιλοσοφία της
Ολικής Ποιότητας. Έτσι, οι εταιρείες αυτές μπορούν να σκιαγραφήσουν την τάση που
υπάρχει σχετικά με την εφαρμογή της ΔΟΠ στο χώρο των τροφίμων, ώστε να επιτευχθεί ο
σκοπός της έρευνας.
Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικοί Επιχειρηματικοί Οδηγοί
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2007-2008 της εταιρείας Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
ICAP AE. Από τους οδηγούς αυτούς επελέγησαν οι επιχειρήσεις (μονάδες δειγματοληψίας)
που είναι εγγεγραμμένες στις κατηγορίες Τρόφιμα, Αναψυκτικά – Χυμοί – Ποτά και είναι
πιστοποιημένες με ISO 9001:2000. Ο συνολικός αριθμός των εταιρειών αυτών, που αποτελούν και τον εξεταζόμενο πληθυσμό, ανέρχεται σε 573. Από αυτές, επελέγησαν με εντελώς
τυχαίο τρόπο 160 εταιρείες οι οποίες συνθέτουν και το τελικό δείγμα της έρευνας.
Τελικός αποδέκτης του ερωτηματολογίου ήταν ο υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας κάθε
εταιρείας. Σε όλες όμως τις επιχειρήσεις υπήρξε, πριν την αποστολή του ερωτηματολογίου,
τηλεφωνική επικοινωνία, είτε με τον ίδιο τον υπεύθυνο διαχείρισης ποιότητας, είτε με τη
γραμματεία, προκειμένου να ενημερωθούν για το σκοπό της έρευνας, αλλά και να επιβεβαιωθεί η πρόθεσή τους για την αποστολή του ερωτηματολογίου. Στις 153 εταιρείες το
ερωτηματολόγιο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 6 μέσω φαξ, ενώ σε μία
εταιρεία πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνέντευξη. Οι εταιρείες που επέστρεψαν το
ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο ήταν 85, δηλαδή ο βαθμός ανταπόκρισης στην
έρευνα κυμάνθηκε στο 53%, ενώ αναφέρεται ότι, η τελευταία διήρκησε συνολικά 45 ημέρες.
Τέλος, οι μέθοδοι που επελέγησαν για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η Ανάλυση
Συχνοτήτων και η Διασταυρωμένη / Συνδυαστική Πινακοποίηση που είναι οι βασικές περιγραφικές στατιστικές αναλύσεις.

Αποτελέσματα
Ξεκινώντας με την ενότητα των γενικών πληροφοριών για τις εταιρείες αναφέρεται ότι,
εκείνες που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από 10 υποκλάδους τροφίμων που κατηγοριοποιούνται ως εξής: Γαλακτοκομικά (γάλα νωπό/διατηρημένο, γιαούρτι, τυριά, παγωτό), Δημητριακά (σιτηρά, όσπρια, ρύζι), Αλεύρι και προϊόντα του
(αλεύρι, ψωμί, μπισκότα, snacks, ζυμαρικά), Ποτά (εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, μπύρες,
κρασιά, λοιπά οινοπνευματώδη), Έλαια, Κρέας και προϊόντα του, Προϊόντα ζάχαρης, Ιχθυηρά, Μαζική εστίαση, Φρούτα, λαχανικά και λοιπά γεωργικά προϊόντα και Λοιπά είδη.
Ωστόσο, οι κλάδοι που επικράτησαν ήταν αυτοί των γαλακτοκομικών (14,1%), των ποτών
(17,6%) και των φρούτων – λαχανικών (14,1%).
Ως προς το μέγεθός τους, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες, καθώς το 45,4% αυτών απασχολεί από 49 έως 250 εργαζόμενους. Ακολούθησαν οι
μικρές εταιρείες (10 έως 49 εργαζόμενοι) με 32,9%, οι μεγάλες (περισσότεροι από 250
εργαζόμενοι) με 19,2% και τέλος οι πολύ μικρές (έως 10 εργαζόμενοι) με 2,4%.
Όσον αφορά τώρα την κατανομή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία, οι περισσότερες από αυτές (62,3%) δραστηριοποιούνται
στην περιφέρεια, ενώ από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας προέρχεται το 37,3% των
εταιρειών.
Άλλα στοιχεία που εμπλουτίζουν το προφίλ των εταιρειών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο είναι ότι το 63,9% αυτών δήλωσε κύκλο εργασιών για την τριετία 2004-2006 λιγότερο
των 20 εκατομμυρίων ευρώ, το 56,5% παρουσιάζει μικρή εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς

456

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Η στρατηγική της διοίκησης ολικής ποιότητας στις σύγχρονες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

εξάγει το 10% της παραγόμενης ποσότητάς της, ενώ το 70,6% είναι ανεξάρτητες ιδιωτικές
επιχειρήσεις.
Συνεχίζοντας στην ενότητα που αφορά τις έννοιες της ποιότητας και της Ολικής Ποιότητας, πολύ σημαντικό εύρημα αποτελεί η απάντηση που έδωσαν οι εταιρείες στην ερώτηση
για το ποιά προσέγγιση της ποιότητας εφαρμόζουν. Το 29,4% αυτών δήλωσαν ότι εφαρμόζουν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ένα ποσοστό σαφώς μικρό. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων όπως φαίνεται και στον πίνακα 1 έχει μείνει στη διασφάλιση της ποιότητας.
Πίνακας 1. Προσέγγιση ποιότητας
Προσέγγιση ποιότητας
1. Έλεγχος Ποιότητας
2. Διασφάλιση Ποιότητας
3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Σύνολο

Συχνότητα
3
57
25

Ποσοστό %
3,5
67,1
29,4

85

100

Αρκετά ενθαρρυντικό όμως για το μέλλον της ΔΟΠ στον ελληνικό κλάδο τροφίμων και
ποτών είναι το γεγονός ότι το προσωπικό εμφανίζεται να είναι είτε αρκετά ενημερωμένο
(67,1%), είτε πάρα πολύ ενημερωμένο (27,1%) σε θέματα ποιότητας. Επίσης, φαίνεται να
υπάρχει κάποια ωριμότητα και εμπειρία στη διαχείριση της ποιότητας, καθώς το 43,5% των
εταιρειών δηλώνουν πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 περισσότερο από 6 χρόνια, ενώ
ακολούθησαν με 30,6% οι εταιρείες που έχουν το πιστοποιητικό από 4 έως 6 χρόνια. Αυτά τα
ποσοστά δείχνουν ότι υπάρχει μία θετική βάση για την αποδοχή της ΔΟΠ.
Πέραν όμως του ISO 9001:2000, όλες οι εταιρείες εφαρμόζουν είτε το HACCP, είτε το
ISO 22000 Κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη για τον κλάδο που εξετάζεται. Συγκεκριμένα, 60
από τις 85 επιχειρήσεις (70,6%) εφαρμόζουν το HACCP, ενώ οι υπόλοιπες 25 (29,4%) έχουν
ήδη πιστοποιηθεί με το ISO 22000. Αντίθετα, τα ποσοστά για άλλα συστήματα (π.χ. ISO
14000, EMAS, IFS κλπ) είναι αρκετά χαμηλά.
Στη συνέχεια, οι εταιρείες κλίθηκαν να δηλώσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν
τις τρεις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Όσον αφορά την εστίαση στον
πελάτη, σχεδόν όλες απάντησαν ότι μετρούν την ικανοποίηση των πελατών τους (92,9%) και
ότι διαχειρίζονται τα παράπονά τους (95,3%). Αντίθετα, πολύ λίγες (12,9%) είναι εκείνες που
επικεντρώνονται στις ομάδες ενδιαφερομένων (πίνακας 2). Σχετικά με την αρχή της ολικής
συμμετοχής στον οργανισμό, οι 9 στις 10 δίνουν βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, ενώ σχεδόν οι μισές πιστεύουν και στη δημιουργία των ομάδων εργασίας (πίνακας
3). Στην αρχή της συνεχούς βελτίωσης και μάθησης κυριαρχούν οι πρακτικές της διοίκησης
διαδικασιών με ποσοστό 57,6% και του κύκλου του Deming, στον οποίο βασίζεται η δομή
του προτύπου ISO 9001:2000, με ποσοστό 52,9%. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μόλις το
17,6% των εταιρειών του δείγματος υποστηρίζουν ότι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά ενός
μαθησιακού οργανισμού (πίνακας 4).
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Πίνακας 2. Εστίαση στον πελάτη
Πρακτική
1. Μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη
2. Διαχείριση παραπόνων πελατών
3. Γρηγορότερη ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών
4. Επικέντρωση στις ομάδες ενδιαφερομένων

Συχνότητα
79
81
60
11

Ποσοστό %
92,9
95,3
70,6
12,9

Πίνακας 3. Συμμετοχή όλων στον οργανισμό
Πρακτική
1. Δημιουργία ομάδων εργασίας
2. Συνεχής εκπαίδευση εργαζομένων
3. Ενδυνάμωση

Συχνότητα
42
78
35

Ποσοστό %
49,4
91,8
41,2

Πίνακας 4. Συνεχής βελτίωση και μάθηση
Πρακτική
1. Κύκλος Deming (Plan – Do – Check – Act)
2. Διοίκηση διαδικασιών
3. Χαρακτηριστικά μαθησιακού οργανισμού
4. Ανατροφοδότηση

Συχνότητα
45
49
15
33

Ποσοστό %
52,9
57,6
17,6
38,8

Πίνακας 5. Αντιλήψεις σχετικά με τη ΔΟΠ
Αντίληψη
1. Εργαλείο μείωσης κόστους
2. Πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων
3. Περιεκτικό πρόγραμμα μάνατζμεντ
4. Εργαλείο σχεδιασμού της παραγωγής
5. Άλλο
5.1 Συμμετοχή όλων και εστίαση στον πελάτη
5.2 Δυνατότητα βελτίωσης του συστήματος ποιότητας
5.3 Εργαλείο φιλοσοφίας και συμπεριφοράς
5.4 Πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
5.5 Βελτίωση διαχείρισης ποιότητας

Συχνότητα
12
52
35
26
5

Ποσοστό %
14,3
61,9
41,7
31,0
6,0

Στην ερώτηση σχετικά με το πως αντιλαμβάνονται οι εταιρείες τη ΔΟΠ, το 61,2% του
δείγματος δήλωσε ότι την αντιλαμβάνεται ως ένα πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας των
προϊόντων, ενώ το 41,2% ως ένα περιεκτικό πρόγραμμα μάνατζμεντ (πίνακας 5). Επιπλέον,
οι εταιρείες του δείγματος θα υιοθετούσαν τη ΔΟΠ (πίνακας 6) είτε για να ικανοποιήσουν σε
μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες των πελατών τους (56,5%), είτε για να βελτιώσουν τη
λειτουργία της παραγωγής τους (55,3%).
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Πίνακας 6. Λόγοι υιοθέτησης της ΔΟΠ
Λόγος
1. Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
2. Ανταγωνιστικότητα κόστους
3. Βελτίωση της λειτουργίας παραγωγής
4. Να γίνει η εταιρεία ηγέτης στην ποιότητα
5. Άλλο
5.1 Εφαρμογή νέας κουλτούρας
5.2 Πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Συχνότητα
48
22
47
28
2

Ποσοστό %
56,5
26,5
55,3
33,7
2,4

Από την ανάλυση συχνοτήτων τώρα που έγινε στη τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου
διαπιστώθηκαν θετικές τάσεις για το Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ποιότητας, άρα και της διαδικασίας υλοποίησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας κάτι που φυσικά προδιαγράφει
ευοίωνο το μέλλον της ΔΟΠ στον κλάδο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, η ΔΟΠ φαίνεται
να απασχολεί τους διοικούντες των εταιρειών, καθώς το 78% αυτών συμφώνησαν στο ότι η
ΔΟΠ αποτελεί συχνό αντικείμενο συζήτησης στις συναντήσεις των ΔΣ των εταιρειών.
Ακόμη, όλες οι εταιρείες, πλην μίας, δήλωσαν ότι, η βελτίωση της ποιότητας είναι υπόθεση
όλων στον οργανισμό.
Ποιοι είναι όμως εκείνοι οι παράγοντες που πραγματικά επηρεάζουν την εφαρμογή της
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας; Απάντηση σε αυτό το ερώτημα επιχειρείται να δοθεί με τη
μέθοδο της διασταυρωμένης πινακοποίησης, διασταυρώνοντας την εφαρμογή της ΔΟΠ (εξαρτημένη μεταβλητή) με 15 άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι διασταυρώσεις που έγιναν
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
Στη δεύτερη στήλη του πίνακα 7 φαίνεται η τιμή που έδωσε για την κάθε διασταύρωση ο
στατιστικός έλεγχος χ2 που εξετάζει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών σε
επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (5%). Αν η τιμή του τεστ είναι μικρότερη από 0,05 τότε
υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών που διασταυρώνονται. Αν η
τιμή του τεστ είναι μεγαλύτερη από 0,05 ισχύει το αντίθετο. Από τον παραπάνω πίνακα
διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή της ΔΟΠ επηρεάζεται από πέντε παράγοντες που είναι το
κόστος, η ομαδική εργασία, η ανάμιξη της Ανώτατης Διοίκησης, η παροχή εκπαίδευσης και η
αλλαγή της κουλτούρας.
Όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, το κόστος, παρατηρήθηκε διχογνωμία μεταξύ των εταιρειών που εφαρμόζουν τη ΔΟΠ και εκείνων που δεν την εφαρμόζουν. Πιο συγκεκριμένα, το
64% των πρώτων πιστεύει ότι η βελτίωση της ποιότητας δε συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος,
ενώ το 58,4% των δεύτερων υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Το αποτέλεσμα αυτό επαληθεύει τη διασταύρωση με τον κύκλο εργασιών που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει το κόστος και
την ανάγκη ύπαρξης των απαραίτητων χρηματικών πόρων για την υιοθέτηση της ΔΟΠ.
Σχετικά με τον δεύτερο παράγοντα, την ομαδική εργασία, υπήρξε μεγαλύτερη ομοφωνία
στις απαντήσεις. Όλες οι εταιρείες που εφαρμόζουν τη ΔΟΠ, καθώς και το 76,6% εκείνων
που δεν την έχουν ακόμη υιοθετήσει συμφώνησαν στο ότι το προσωπικό τους προτιμά να
δουλεύει σε ομάδες παρά ατομικά.
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Πίνακας 7. Διασταυρώσεις μεταβλητών
Διασταυρώσεις
1. Εφαρμογή ΔΟΠ * Τομέας δραστηριοποίησης
2.
* Αριθμός εργαζομένων
3.
* Κύκλος εργασιών
4.
* Εξαγωγές
5.
* Ιδιοκτησιακό καθεστώς
6.
* Κόστος
7.
* Ομαδική εργασία
8.
* Γνώση οράματος από το προσωπικό
9.
* Ανάμιξη Ανώτατης Διοίκησης
10.
* Παροχή εκπαίδευσης
11.
* Ικανοποίηση πελάτη
12.
* Ανατροφοδότηση
13.
* Αλλαγή κουλτούρας
14.
* Αναγνώριση στρατηγικής πλευράς ΔΟΠ
15.
* Ενσωμάτωση ποιότητας στη στρατηγική

Τιμή x2 τεστ p<0,05 (5%)
0,605
0,346
0,03
0,766
0,338
0,006
0,047
0,525
0,022
0,041
0,229
0,531
0,000
0,099
0,299

Ακόμη μεγαλύτερη ομοφωνία όμως υπήρξε στις απαντήσεις για τον τρίτο παράγοντα.
Όλες οι εταιρείες που εφαρμόζουν τη ΔΟΠ και οι 9 στις 10 από εκείνες που δεν την εφαρμόζουν συμφώνησαν στο ότι η ανάμιξη της Ανώτατης Διοίκησης σε θέματα ποιότητας πείθει
το προσωπικό ότι η ποιότητα είναι σημαντική για τον οργανισμό.
Στο ίδιο κλίμα, υψηλών επιπέδων συμφωνίας κινήθηκαν οι απαντήσεις και για τον
τέταρτο παράγοντα. Αναλυτικότερα, το 84% των εταιρειών που εφαρμόζουν τη ΔΟΠ και το
98,3% εκείνων που δεν την εφαρμόζουν θεωρούν την παροχή εκπαίδευσης ως μακροπρόθεσμη ωφέλεια και όχι ως οικονομικό βάρος.
Για τον πέμπτο παράγοντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των εταιρειών που
δεν εφαρμόζουν τη ΔΟΠ. Το 71,7% αυτών δήλωσε ότι στην εταιρεία προωθείται μια κουλτούρα που να υποστηρίζει τη ΔΟΠ. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες από αυτές έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αλλαγής της κουλτούρας τους, ώστε να εναρμονίζεται με τη φιλοσοφία
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
Άξιο αναφοράς είναι η μη εξάρτηση της ΔΟΠ με την ικανοποίηση του πελάτη.
Υπενθυμίζεται ότι, από την ανάλυση συχνοτήτων διαπιστώθηκε πως ο κυριότερος λόγος για
την υιοθέτηση της ΔΟΠ είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Ακόμη το 76% των εταιρειών που
εφαρμόζουν τη ΔΟΠ δηλώνουν ότι προτεραιότητά τους είναι ο πελάτης και όχι το κέρδος,
ενώ την ίδια άποψη ασπάζεται και το 73,4% των εταιρειών που δεν την εφαρμόζουν. Ωστόσο,
το αποτέλεσμα αυτής της διασταύρωσης δημιουργεί ερωτήματα για το που εστιάζουν τελικά
οι επιχειρήσεις του δείγματος, στον πελάτη ή στο κέρδος;
Τέλος, ένα εξίσου σημαντικό εύρημα της έρευνας αποτελεί η μη αναγνώριση της
στρατηγικής πλευράς της ΔΟΠ, καθώς η τιμή του στατιστικού τεστ είναι 0,099>0,05. Αξιοσημείωτο είναι ότι, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ακόμη και στις εταιρείες που ήδη
εφαρμόζουν τη ΔΟΠ, καθώς το 64% αυτών, δηλώνει ότι την αναγνωρίζει ως ένα εργαλείο
460
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βελτίωσης του λειτουργικού επιπέδου. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις εταιρείες που δεν εφαρμόζουν τη ΔΟΠ είναι 71,6%.

Συζήτηση
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου έδωσε τη
δυνατότητα να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις
ελληνικές εταιρείες τροφίμων και ποτών.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή της ΔΟΠ είναι περιορισμένη στις
επιχειρήσεις του κλάδου καθώς μόλις οι 3 στις 10 την έχουν ήδη υιοθετήσει. Μολονότι οι
εταιρείες παραδέχονται τη σπουδαιότητα και το ρόλο συγκεκριμένων παραγόντων, εμφανίζονται επιφυλακτικές στην άμεση εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ωστόσο,
υπάρχουν αρκετά αισιόδοξα μηνύματα που προδιαγράφουν ευοίωνο το μέλλον της ΔΟΠ στον
κλάδο. Αρχικά, η ΔΟΠ φαίνεται να απασχολεί τους διοικούντες των εταιρειών, καθώς
αποτελεί ένα συχνό αντικείμενο συζήτησης στις συναντήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων.
Επίσης, αρκετές είναι εκείνες οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών που έχουν ήδη ξεκινήσει τη
διαδικασία τροποποίησης της κουλτούρας τους, ώστε να εναρμονίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό
με τη φιλοσοφία της ΔΟΠ. Απόδειξη αποτελεί η παραδοχή ότι η ποιότητα αποτελεί πλέον
υπόθεση όλων στην εταιρεία και όχι μόνο του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει πολλές από τις
ατέλειες του παραδοσιακού μάνατζμεντ και επισπεύδουν τη μετάβαση στο νέο τρόπο διοίκησης που πρεσβεύει η ΔΟΠ. Επιπλέον, αρκετά ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το προσωπικό παρουσιάζεται να είναι αρκετά ενημερωμένο σε θέματα ποιότητας.
Όσον αφορά την υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ, η πρώτη από αυτές και συγκεκριμένα η
εστίαση στον πελάτη προσεγγίζεται μέσω της διαχείρισης των παραπόνων και της μέτρησης
της ικανοποίησης του πελάτη. Οι εταιρείες θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον
τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τις δύο αυτές πρακτικές καθώς επηρεάζουν καθοριστικά την
καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών. Ακόμη, από την έρευνα διαπιστώθηκε πολύ μικρή
εστίαση στις ομάδες ενδιαφερομένων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί το ρόλο των ομάδων αυτών και το βαθμό επιρροής που μπορεί να έχουν στα κέρδη
τους.
Η αρχή της συμμετοχής όλων στον οργανισμό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων. Αυτό δείχνει ότι οι εταιρείες αναγνωρίζουν τον ανθρώπινο παράγοντα ως τον πολυτιμότερο παραγωγικό συντελεστή και φροντίζουν για την αναβάθμιση και
την ανάπτυξή του. Σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα όμως κυμαίνονται η ομαδική εργασία
και η ενδυνάμωση που διευρύνουν το ρόλο των εργαζομένων στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά η κάθε επιχείρηση.
Συνεχίζοντας στην τρίτη αρχή της ΔΟΠ, οι εταιρείες φαίνεται να επιζητούν τη συνεχή
βελτίωση μέσω της διοίκησης των διαδικασιών. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου έγκειται στο γρηγορότερο εντοπισμό των αιτιών κακής ποιότητας από την προσεκτική
ανάλυση των διαδικασιών και την επανασχεδίασή τους όπου παρατηρούνται προβλήματα. Σε

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

461

Η στρατηγική της διοίκησης ολικής ποιότητας στις σύγχρονες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

χαμηλά όμως επίπεδα βρίσκεται το στοιχείο του μαθησιακού οργανισμού.
Οι ελληνικές εταιρείες τροφίμων και ποτών αντιλαμβάνονται τη ΔΟΠ περισσότερο ως
ένα πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και θα την υιοθετούσαν (ή την
έχουν υιοθετήσει ήδη) με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας παραγωγής, ικανοποιώντας
ταυτόχρονα τις απαιτήσεις των πελατών. Οι απαντήσεις αυτές παραπέμπουν στη στρατηγική
της διαφοροποίησης που συνίσταται στη δημιουργία ενός προϊόντος που οι πελάτες θεωρούν
μοναδικό. Αντίθετα, οι εταιρείες φαίνεται να μη συνδέουν τη φιλοσοφία της ΔΟΠ με τη
μείωση του κόστους. Επομένως, το ενδεχόμενο της υιοθέτησης της ΔΟΠ ως ένα πρόγραμμα
για την εφαρμογή της στρατηγικής ηγεσίας κόστους μάλλον παραγνωρίζεται. Το αποτέλεσμα
αυτό συμφωνεί με την έρευνα των Prajogo et al (2004), όπου η ΔΟΠ εμφανίζεται να
συσχετίζεται περισσότερο με τη στρατηγική της διαφοροποίησης.
Ακόμη, σημειώνεται ότι, η ποικιλία απόψεων που υπήρξε σχετικά με την αντίληψη της
ΔΟΠ εκφράζει κάποια σύγχυση στη κατανόηση του όρου. Ίσως αυτός να είναι και ένας από
τους σημαντικότερους λόγους για τον οποίο η εφαρμογή της ΔΟΠ είναι περιορισμένη στις
εταιρείες του κλάδου που εξετάζεται. Η πρόοδος στον τομέα αυτό κρίνεται απαραίτητη εάν
μια εταιρεία επιθυμεί να συνεχίσει το «ταξίδι» της στον κόσμο της ποιότητας.
Ένα ακόμη όμως ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι η αναγνώριση πέντε παραγόντων
από τους οποίους φαίνεται να εξαρτάται η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις
βιομηχανίες τροφίμων και ποτών της χώρας. Οι παράγοντες αυτοί είναι το κόστος, η ανάμιξη
της Ανώτατης Διοίκησης, η αλλαγή της κουλτούρας, η παροχή εκπαίδευσης και η ομαδική
εργασία.
Το κόστος υλοποίησης της ΔΟΠ συνίσταται κυρίως στις δαπάνες εκπαίδευσης των στελεχών και του προσωπικού στη νέα φιλοσοφία, τόσο για την έναρξη του προγράμματος, όσο
και για τη διατήρησή του. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα η εκπαίδευση να χρειαστεί να γίνει από
εξωτερικούς συμβούλους. Όλα αυτά αυξάνουν το κόστος και σαφώς συμπιέζουν τα βραχυχρόνια κέρδη των εταιρειών. Οι εταιρείες πρέπει να είναι πρόθυμες να θυσιάσουν τα βραχυχρόνια κέρδη τους για τα μακροχρόνια οφέλη που θα έρθουν, όπως η βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και η βελτιωμένη αποδοτικότητα. Από την
παρούσα έρευνα φάνηκε το κόστος βελτίωσης της ποιότητας να απασχολεί τις εταιρείες.
Η ανάμιξη της Ανώτατης Διοίκησης στην προσπάθεια υιοθέτησης της ΔΟΠ είναι καθοριστική, καθώς αυτή είναι υπεύθυνη για την κατανομή των απαραίτητων πόρων (χρηματικών
και μη), τη παρακολούθηση της προόδου και το σχεδιασμό για την αλλαγή. Κάτι τέτοιο
φαίνεται να το αντιλαμβάνονται οι εταιρείες τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα.
Η επιτυχημένη εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας απαιτεί ακόμη και τη
δημιουργία μιας κουλτούρας όπου όλοι θα είναι προσανατολισμένοι και θα έχουν ως
προτεραιότητα την ποιότητα. Αυτό συνεπάγεται καθολική υποστήριξη και συμμετοχή σε
προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας, δέσμευση για την ικανοποίηση του πελάτη, θεώρηση
των λαθών ως ευκαιρία για βελτίωση κ.α. Η κρισιμότητα των τριών αυτών παραγόντων,
δηλαδή του κόστους, της ανάμιξης της διοίκησης και της αλλαγής της κουλτούρας, για την
επιτυχημένη εφαρμογή της ΔΟΠ, επισημαίνεται και στην έρευνα του Laszlo (1999).
Ο ρόλος της εκπαίδευσης για την υιοθέτηση ανώτερων πρακτικών διοίκησης της ποιό462
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τητας όπως η ΔΟΠ είναι καταλυτικός. Συνεπώς, οι εταιρείες που υιοθετούν ή σκοπεύουν να
υιοθετήσουν τη ΔΟΠ, πρέπει να θεωρούν τις δαπάνες για την εκπαίδευση όλων ως την
καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει, τόσο για την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, όσο
και για την προσωπική τους ανάπτυξη. Πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι, από την έρευνα
διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλες οι εταιρείες τροφίμων και ποτών της χώρας θεωρούν την
παροχή εκπαίδευσης ως όφελος και όχι ως κόστος.
Αρκετά θετικό όμως είναι το κλίμα που υπάρχει και για την ομαδική εργασία. Οι
εταιρείες πρέπει να αξιοποιούν τις ικανότητες και την εμπειρία των εργαζομένων και να
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων τους με τη χρήση δυσλειτουργικών
ομάδων για την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων. Η αναγνώριση της εκπαίδευσης και της ομαδικής εργασίας ως κρίσιμων παραγόντων για την εφαρμογή της ΔΟΠ
συμφωνεί με τα ευρήματα της έρευνας των Tsang et al (2001).
Άξιο αναφοράς είναι το εξίσου σημαντικό εύρημα της μη αναγνώρισης της στρατηγικής
πλευράς της ΔΟΠ. Οι περισσότερες εταιρείες φαίνεται να αντιμετωπίζουν τη ΔΟΠ ως ένα
βραχυχρόνιο πρόγραμμα ποιότητας και ως ένα ευκαιριακό μέσο για την απόκτηση επιπλέον
εσόδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα στελέχη επιδιώκουν να «πιάσουν» τους κρίσιμους δείκτες που έχει θέσει η διοίκηση, με το να παρέχουν τόση εξυπηρέτηση στον πελάτη, όση απαιτείται για να μείνει η εταιρεία ανταγωνιστική. Αντίθετα λίγες είναι εκείνες οι εταιρείες που
αντιμετωπίζουν τη ΔΟΠ ως ένα στρατηγικό πρόγραμμα ποιότητας, δηλαδή ως ένα
μακροπρόθεσμο, σφαιρικό και καθοδηγητικό πρόγραμμα, που προσφέρεται προκειμένου ο
οργανισμός να κατανοήσει που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, που πηγαίνει, ποιους στόχους
πρέπει να θέσει και με ποιες στρατηγικές να τους επιτύχει. Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, δε δαπανάται ο απαραίτητος χρόνος για την πλήρη κατανόηση της ΔΟΠ.
Επιπλέον, έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι η ικανοποίηση του πελάτη δεν επηρεάζει
την εφαρμογή της ΔΟΠ. Από την έρευνα φαίνεται ότι η επικέντρωση στον πελάτη υπάρχει,
σε υψηλό μάλιστα βαθμό και έτσι κάποιος θα περίμενε να αποτελεί έναν από τους παράγοντες από τον οποίο εξαρτάται η υλοποίηση της ΔΟΠ. Όταν όμως τέθηκε το θέμα της σύγκρισης μεταξύ κέρδους και ικανοποίησης του πελάτη οι εταιρείες ήταν πιο συγκρατημένες
στις απαντήσεις τους, δημιουργώντας ερωτήματα για το που εστιάζουν τελικά οι επιχειρήσεις
τροφίμων και ποτών της χώρας. Μάλλον δεν έχουν γίνει αντιληπτά τα οφέλη που προσφέρει
η εστίαση στον πελάτη. Το συγκεκριμένο θέμα πάντως χρίζει μεγαλύτερης έρευνας, καθώς
και στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει διάσταση απόψεων. Αναλυτικότερα, στην έρευνα των
Tsang et al (2001), η εστίαση στον πελάτη αναφέρεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας για
την επιτυχημένη υλοποίηση της ΔΟΠ. Αντίθετα, στην έρευνα του Bayazit (2003), σε σύνολο
8 παραγόντων, η εστίαση στον πελάτη καταλαμβάνει την έκτη θέση σε σειρά κρισιμότητας.

Συμπεράσματα
Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:
• Η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον ελληνικό κλάδο τροφίμων και
ποτών είναι περιορισμένη. Ωστόσο, το ποσοστό των εταιρειών που την εφαρμόζουν
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αναμένεται στο μέλλον να αυξηθεί.
Πιθανοί λόγοι για τον μικρό βαθμό υιοθέτησης της ΔΟΠ από τις εταιρείες του κλάδου
είναι η μη πλήρης κατανόηση της φιλοσοφίας της ΔΟΠ και το κόστος εφαρμογής της
που φάνηκε από την έρευνα να απασχολεί τις εταιρείες.
• Η πρώτη αρχή της ΔΟΠ, δηλαδή η εστίαση στο πελάτη, προσεγγίζεται μέσω της διαχείρισης των παραπόνων και της μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη. Σε πολύ
μικρότερο βαθμό οι εταιρείες επικεντρώνονται στις ομάδες ενδιαφερομένων.
• Η δεύτερη αρχή της ΔΟΠ και συγκεκριμένα αυτή της καθολικής συμμετοχής στον
οργανισμό, προσεγγίζεται μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων.
• Η τρίτη βασική αρχή της ΔΟΠ, δηλαδή η επίτευξη συνεχών βελτιώσεων, εφαρμόζεται
μέσω της διοίκησης των διαδικασιών, ενώ πολύ λίγες είναι οι εταιρείες που έχουν τα
χαρακτηριστικά του μαθησιακού οργανισμού.
• Η ΔΟΠ γίνεται αντιληπτή περισσότερο ως ένα πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας
των προϊόντων και οι κύριοι λόγοι υιοθέτησής της είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, αλλά και η βελτίωση της λειτουργίας παραγωγής.
• Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένη εφαρμογή ενός προγράμματος
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας διαπιστώθηκε ότι είναι το κόστος, η ανάμιξη της Ανώτατης Διοίκησης, η αλλαγή της κουλτούρας, η παροχή επαρκούς εκπαίδευσης σε νέες
μεθόδους και τεχνικές και η ομαδική εργασία.
• Οι εταιρείες δεν αναγνωρίζουν τη στρατηγική πλευρά της ΔΟΠ. Δεν την αντιμετωπίζουν δηλαδή ως ένα στρατηγικό πρόγραμμα ποιότητας όπου στρατηγική και ποιότητα γίνονται ένα, αλλά ως λειτουργικό.
Τελειώνοντας την ενότητα των συμπερασμάτων θα πρέπει να αναφερθεί ότι, από κάποιες
εταιρείες η έρευνα χαρακτηρίστηκε επιφανειακή και όχι τόσο εστιασμένη. Αυτό έγινε σκόπιμα, καθώς ο ερευνητής, στη φάση του σχεδιασμού της έρευνας, δεν κατάφερε να βρει κανένα
στοιχείο σχετικά με το πόσες και ποιες είναι οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της χώρας
που εφαρμόζουν τη ΔΟΠ. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια σκιαγράφησης
της τάσης που υπάρχει γύρω από την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο χώρο
των τροφίμων. Τα αποτελέσματά της θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για αντίστοιχες
μελλοντικές έρευνες, ώστε να καταγραφεί, όσο το δυνατό πληρέστερα η υφιστάμενη κατάσταση της Ολικής Ποιότητας στο κλάδο των τροφίμων.
•
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ΠAΡAΡTHMA
Ερωτηματολόγιο
Παρακαλώ σημειώστε (…Χ…)
Ενότητα 1: Γενικές πληροφορίες
1. Ποιος είναι ο κύριος τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας σας;
1.1 Γαλακτοκομικά (γάλα νωπό/διατηρημένο, γιαούρτι, τυριά, παγωτό)
1.2 Δημητριακά (σιτηρά, όσπρια, ρύζι)
1.3 Αλεύρι και προϊόντα του (αλεύρι, ψωμί, μπισκότα, snacks, ζυμαρικά)
1.4 Ποτά (εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, μπύρες, κρασιά, λοιπά οινοπνευματώδη)
1.5 Έλαια
1.6 Κρέας και προϊόντα του
1.7 Προϊόντα ζάχαρης
1.8 Λοιπά είδη (σοκολάτες, παιδικές τροφές, καφές)
1.9 Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)……………………………………………...
2. Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων στην εταιρεία σας;
2.1 Έως 10
2.2 11 – 50
2.3 51 – 100
2.4 101 – 300
2.5 301 και άνω
3. Που είναι η έδρα της εταιρείας σας;
3.1 Αθήνα
3.2 Θεσσαλονίκη
3.3 Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)…………………………
4. Ποια είναι η θέση σας στην εταιρεία;
4.1 Γενικός Διευθυντής
4.2 Διευθυντής Τμήματος Παραγωγής
4.3 Διευθυντής Ποιότητας
4.4 Υπεύθυνος Ποιότητας
4.5 Διοικητικός Υπάλληλος
4.6 Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)…………………………
5. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν:
2004 2005 2006
5.1 Λιγότερο από 5 εκ. ευρώ
5.2 5 – 20 εκ. ευρώ
5.3 20 – 40 εκ. ευρώ
5.4 Άνω των 40 εκ. ευρώ
6. Τι ποσοστό της παραγωγής εξάγετε;...........................
(εάν δεν εξάγετε μη συμπληρώσετε τίποτα)
7. Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας;
7.1 Πολυεθνική
7.2 Θυγατρική
7.3 Μέλος ομίλου
7.4 Ανεξάρτητη εταιρεία
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Ενότητα 2: Ερωτήσεις σχετικές με την έννοια της Ποιότητας
8. Ποια προσέγγιση της ποιότητας εφαρμόζει η εταιρεία σας;
8.1 Έλεγχος Ποιότητας
8.2 Διασφάλιση Ποιότητας
8.3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)
8.4 Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)…………………………
9. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν την ποιότητα θεωρείται ότι συμβαδίζει περισσότερο με τη
φιλοσοφία της εταιρείας σας;
9.1 Η ποιότητα ταυτίζεται με την «έμφυτη υπεροχή»
δηλαδή τη μαθαίνεις όταν τη βλέπεις
9.2 Όσα περισσότερα γνωρίσματα διαθέτει το προϊόν,
τόσο πιο ποιοτικό είναι
9.3 Η ποιότητα προσδιορίζεται από το τι θέλει ο πελάτης
9.4 Η ποιότητα αναγνωρίζεται ως συμμόρφωση
στις προδιαγραφές
9.5 Ποιοτικό είναι το προϊόν που παρέχει τη ζητούμενη ποιότητα
σε μία αποδεκτή τιμή
10. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε το προσωπικό ενημερωμένο σε θέματα σχετικά με την ποιότητα;
10.1 Καθόλου
10.2 Λίγο
10.3 Αρκετά
10.4 Πάρα πολύ
11. Πόσο καιρό είναι η εταιρεία σας πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000;
11.1 1 – 2 χρόνια
11.2 2 – 4 χρόνια
11.3 4 – 6 χρόνια
11.4 Περισσότερο από 6 χρόνια
12.Ποια άλλα συστήματα διαχείρισης εφαρμόζεται;
12.1 HACCP
12.2 ISO 14000
12.3 EMAS
12.4 ISO 22000
12.5 TQM (ΔΟΠ)
12.5 Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)…………………………
13. Ποιες από τις παρακάτω πρακτικές εφαρμόζει η εταιρεία σας για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες; (οι
απαντήσεις σας μπορεί να είναι περισσότερες από μία)
13.1
Εστίαση στους πελάτες
13.1.1 Μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη
13.1.2 Διαχείριση παραπόνων πελατών
13.1.3 Γρηγορότερη ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών
13.1.4 Επικέντρωση στις ομάδες ενδιαφερομένων
13.1.5 Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)…………………………
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4

Συμμετοχή όλων στον οργανισμό
Δημιουργία ομάδων εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση εργαζομένων
Ενδυνάμωση εργαζομένων
Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)…………………………
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13.3
13.3.1
13.3.2
13.3.3
13.3.4
13.3.5

Συνεχής βελτίωση και μάθηση
Κύκλος Deming (Plan-Do-Check-Act)
Διοίκηση διαδικασιών
Χαρακτηριστικά μαθησιακού οργανισμού
Ανατροφοδότηση
Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)…………………………

14. Ποια είναι η αντίληψή σας για τη ΔΟΠ.;
14.1 Εργαλείο μείωσης κόστους
14.2 Πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων
14.3 Περιεκτικό πρόγραμμα μάνατζμεντ
14.4 Εργαλείο σχεδιασμού της παραγωγής
14.5 Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)…………………………
15. Για ποιόν από τους παρακάτω λόγους θα υιοθετούσατε (ή έχετε
υιοθετήσει) τη ΔΟΠ.;
15.1 Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
15.2 Ανταγωνιστικότητα κόστους
15.3 Βελτίωση της λειτουργίας παραγωγής
15.4 Να γίνει η εταιρεία ηγέτης στη ποιότητα
15.5 Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε)…………………………
Ενότητα 3: Ερωτήσεις σχετικές με το Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ποιότητας
Παρακαλώ σημειώστε από το 1 έως το 4 τι νομίζεται για τις παρακάτω προτάσεις, όπου:
1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ, 3 = Συμφωνώ, 4 = Συμφωνώ απόλυτα
1
2
3
4
16. Η βελτίωση της ποιότητας επιτυγχάνεται
με υψηλό κόστος για την εταιρεία.
17. Οι αλλαγές φέρνουν γενικά πιο πολλές
αβεβαιότητες από ευκαιρίες.
18. Η βελτίωση της ποιότητας είναι υπόθεση
όλων στην εταιρεία παρά του τμήματος
ποιότητας μόνο.
19. Όταν υπάρχει η επιλογή, το προσωπικό
προτιμά να δουλεύει σε ομάδες παρά ατομικά.
20. Ο μόνος τρόπος για να μείνει μια εταιρεία
ανταγωνιστική είναι να αναπτύξει στρατηγικές
με βάση τις προκλήσεις του περιβάλλοντος.
21. Η ποιότητα πρέπει να ενσωματωθεί στη
στρατηγική της εταιρείας.
22. Το προσωπικό αισθάνεται ότι μπορεί να
αποδώσει περισσότερο όταν γνωρίζει το όραμα
και τις αξίες του οργανισμού.
23. Η Ανάμιξη της Ανώτατης Διοίκησης σε
θέματα ποιότητας, πείθει τους εργαζόμενους ότι
η ποιότητα είναι σημαντική για τον οργανισμό.
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24. Η παροχή εκπαίδευσης συνεπάγεται
μακροπρόθεσμα οικονομικά βάρη παρά ωφέλειες.
25. Ο πρώτος αντικειμενικός στόχος πρέπει να
είναι η ικανοποίηση του πελάτη παρά η επίτευξη
κέρδους.
26. Η διαδικασία της επαναπληροφόρησης
των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών),
βοηθάει στο να εκτελείται καλύτερα η εργασία.
27. Θέματα σχετικά με τη ΔΟΠ συζητούνται
συχνά στις συναντήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας.
28. Στην εταιρεία προωθείται μια κουλτούρα
που να υποστηρίζει τη ΔΟΠ
29. Η ΔΟΠ αναγνωρίζεται ως ένα εργαλείο
βελτίωσης του λειτουργικού επιπέδου, παρά ως
«οδηγός» κατά το στρατηγικό σχεδιασμό.
30. Η ΔΟΠ αναγνωρίζεται ως πηγή
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
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Φιλελευθεροποίηση και Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών
Προϊόντων. Εφαρμογή ενός Υποδείγματος Εξίσωσης
Βαρύτητας στις Χώρες Μέλη του ΟΟΣΑ
Δ. Νάτος1, Ά. Μποτωνάκη2 και Κ. Μάττας3
Περίληψη
Στον τρέχοντα διαπραγματευτικό γύρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, για την
περαιτέρω απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς αγροτικού εμπορίου βρίσκεται στον πυρήνα των συζητήσεων. Η εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων τους τελευταίους μήνες και η έντονη δημόσια συζήτηση για την έκβαση των συνομιλιών, συνθέτουν μια συγκυρία όπου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση της
σχέσης της φιλελευθεροποίησης με το διεθνές αγροτικό εμπόριο. Για το σκοπό αυτό,
χρησιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα διμερών εμπορικών ροών σε ένα
διαφοροποιημένο υπόδειγμα εξίσωσης βαρύτητας, ανάμεσα στις τριάντα χώρες του ΟΟΣΑ,
εκτιμάται η σχέση της φιλελευθεροποίησης με το διεθνές αγροτικό εμπόριο και συγκρίνεται
με την επίδραση της σε πέντε άλλους κλάδους διεθνούς εμπορίου. Επιπρόσθετα, μεταξύ των
κλάδων, γίνεται σύγκριση πλήθους παραγόντων που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο όπως η
ύπαρξη κοινών συνόρων, κοινής γλώσσας ή η συμμετοχή σε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου.
Λέξεις-κλειδιά: Διεθνές εμπόριο, υπόδειγμα εξίσωσης βαρύτητας, φιλελευθεροποίηση.

Abstract
The liberalization of agricultural trade consist a core element of the current trade negotiations
round, for the liberalization of international trade, in the World Trade Organization. During
the last months, the intensification of trade negotiations and the growing public debate over
their possible outcome have generated great interest over the assessment of the relationship
between agricultural trade and liberalization. In this context, the present study, employing the
latest available bilateral trade data flows, between the thirty member countries of OECD, in
an augmented gravity equation model tries to assess the effect of liberalization on agricultural
trade in addition to the effect in five other sectors of international trade. Furthermore, a
comparison is attempted over the effects of several other international trade factors, such as
contiguity, the presence of common language between the trade partners and the case of
membership in preferential trade agreements.
Key-words: International trade, gravity equation model, liberalization.
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Εισαγωγή
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου - Π.Ο.Ε., ο όγκος του
διεθνούς εμπορίου, από το 1950 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε, αυξήθηκε κατά
εικοσιδύο φορές. Η ανάπτυξη αυτή του εμπορίου αποδίδεται στα αποτέλεσμα της αλληλουχίας των συνεχόμενων επιτυχών διαπραγματεύσεων φιλελευθεροποίησης του διεθνούς εμπορίου στα πλαίσια του Π.Ο.Ε. (WTO, 2008β). Το δεδομένο αυτό, αλλά και πλήθος εμπειρικών
ερευνητικών αποτελεσμάτων που διαπιστώνουν τα πλεονεκτήματα της πολιτικής φιλελευθεροποίησης και τα θετικά αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, οδηγούν την
πλειοψηφία των ερευνητών στην υποστήριξη πολιτικών απελευθέρωσης του εμπορίου (Poole,
2004). Όμως, δε λείπουν και ερευνητές που αμφισβητούν το μέγεθος της επίδρασης της
φιλελευθεροποίησης μέσω των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ (Rose, 2004) ή τονίζουν την
άνιση κατανομή των επιδράσεων τόσο ανάμεσα στις χώρες όσο και ανάμεσα στους κλάδους
παραγωγής της οικονομίας (Subramanian and Wei, 2007).
Στον τρέχοντα διαπραγματευτικό γύρο του Π.Ο.Ε. (στον διαπραγματευτικό γύρο της
Doha), για την περαιτέρω απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, η φιλελευθεροποίηση του
διεθνούς αγροτικού εμπορίου βρίσκεται στον πυρήνα των συζητήσεων (Clapp, 2006). Η
εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων τους τελευταίους μήνες του τρέχοντος έτους αλλά
και η έντονη δημόσια συζήτηση που έχει ξεσπάσει για την έκβαση των συνομιλιών,
συνθέτουν μια συγκυρία όπου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση της σχέσης της
φιλελευθεροποίησης με το διεθνές διμερές εμπόριο αγροτικών προϊόντων.
Για την εκτίμηση της σχέσης αυτής, που αποτελεί και τον κύριο στόχο της εργασίας που
ακολουθεί, εκτιμάται ένα υπόδειγμα εξίσωσης βαρύτητας όπου χρησιμοποιούνται τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα διμερών εμπορικών ροών, για τη χρονική περίοδο 1999-2004,
ανάμεσα στις τριάντα χώρες-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
– ΟΟΣΑ4.1Το υπόδειγμα αυτό, που εφαρμόζεται ευρέως στην εμπειρική έρευνα του διεθνούς
εμπορίου (Cheng and Wall, 2005), χρησιμοποιεί ως εξαρτημένη μεταβλητή την αξία των
εμπορικών ροών και ως ανεξάρτητες μεταβλητές το πλήθος των εκτιμούμενων παραγόντων.
Οι στόχοι της εργασίας εμπλουτίζονται περαιτέρω με τη σύγκριση της εκτιμούμενης
σχέσης φιλελευθεροποίησης και διεθνούς αγροτικού εμπορίου με την επίδραση που έχει η
φιλελευθεροποίηση στο διεθνές διμερές εμπόριο πέντε άλλων κλάδων (σύνολο μεταποιημένων προϊόντων, τρόφιμα-ποτά και καπνός, υφαντουργία και επεξεργασία δερμάτων, χημικά
και προϊόντα μηχανολογικού εξοπλισμού). Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται εκτίμηση της
επίδρασης πλήθους άλλων προσδιοριστικών παραγόντων του διεθνούς εμπορίου, σε όλους
τους εξεταζόμενους κλάδους, όπως η ύπαρξη κοινών συνόρων και κοινής γλώσσας ανάμεσα
στις χώρες που εμπορεύονται διμερώς, η μη πρόσβαση σε θαλάσσιες μεταφορές καθώς και η
συμμετοχή σε περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες ή πολιτικές και οικονομικές ενώσεις.
41

Οι τριάντα χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ είναι: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Τσεχία, Δανία,
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα,
Λουξεμβούργο, Μεξικό, Ολλανδία, Ν. Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.
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Η φιλελευθεροποίηση, στο εκτιμώμενο υπόδειγμα, αντιπροσωπεύεται από τον Δείκτη
Παγκόσμιας Οικονομικής Ελευθερίας (Economic Freedom of the World Index – EFWI). Η
έννοια της «οικονομικής ελευθερίας», όπως διατυπώνεται από τους Gwartney και Lawson
(2003) υφίσταται όταν τα άτομα «αποκτούν, χρησιμοποιούν, ανταλλάσσουν – εμπορεύονται
αγαθά ή περιουσιακά στοιχεία χωρίς τη χρήση βίας, ύπαρξη απάτης ή κλοπής». Στόχος της
«οικονομικής ελευθερίας» είναι η σκιαγράφηση των θεσμικών δομών μιας χώρας και των
κύριων συστατικών της οικονομικής της πολιτικής (Berggren 2003). Οπότε, η «οικονομική
ελευθερία» ως δείκτης, μετρά τη συνάφεια των πολιτικών και θεσμών μιας χώρας με την
έννοια της «οικονομικής ελευθέριας» (Gwartney et. al. 2006).
Ο Δείκτης Παγκόσμιας Οικονομικής Ελευθερίας – Δ.Π.Ο.Ε. εκδίδεται ετήσια (από το
1996) από το ινστιτούτο Fraser στον Καναδά (Gwartney et. al., 1996). Σκοπός της
κατασκευής του Δ.Π.Ο.Ε., όπως τονίζουν οι Gartney και Lawson (2004), είναι η διαμόρφωση
ενός «αντικειμενικού μέτρου» για τη σύγκριση των χωρών στο πεδίο της οικονομικής
ελευθερίας. Ο Δ.Π.Ο.Ε. αποτελεί ένα ποιοτικό μέτρο τόσο του γενικότερου πολιτικού και
θεσμικού περιβάλλοντος μιας χώρας όσο και των αγορών της, αλλά ταυτόχρονα είναι δυνατό
να ειδωθεί και ως εναλλακτικό ποιοτικό μέτρο φιλελευθεροποίησης του εμπορίου (Gwartney
& Lawson 2003, Lundstrom 2003). Η θέαση του Δ.Π.Ο.Ε. ως ένα δείκτη φιλελευθεροποίησης, εδράζεται στην άποψη ότι το ευρύτερο πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον μιας χώρας
επιδρά στο διεθνές της εμπόριο, ενώ οι μεταρρυθμίσεις της εμπορικής πολιτικής είναι δυνατό
να ειδωθούν ως θεσμικές αλλαγές που ευνοούν ή όχι το εμπόριο (de Haan and Sturm, 2003;
Depken and Sonora, 2005). Έτσι, για την εμπειρική εκτίμηση της επίδρασης της φιλελευθεροποίησης, ως δείκτης φιλελευθεροποίησης χρησιμοποιείται o Δ.Π.Ο.Ε. που αντιπροσωπεύει
έναν ποιοτικό δείκτη του βαθμού φιλελευθεροποίησης της εμπορικής πολιτικής μιας χώρας
και ένα ευρύ μέτρο του θεσμικού της περιβάλλοντος.

Το υπόδειγμα εξίσωσης βαρύτητας
Η έννοια του υποδείγματος εξίσωσης βαρύτητας εδράζεται στη Φυσική επιστήμη και
συγκεκριμένα στο νόμο της βαρύτητας του Newton. Στις κοινωνικές επιστήμες, αναλογικά,
είναι δυνατό να υποτεθεί ότι χώρες ή πόλεις, «ελκύουν» προϊόντα, χρηματικές ροές ή και
ανθρώπους ανάλογα με το οικονομικό τους μέγεθος και αντιστρόφως ανάλογα με τη φυσική
απόσταση στην οποία αυτά βρίσκονται. Στην οικονομική επιστήμη, το υπόδειγμα εξίσωσης
βαρύτητας χρησιμοποιείται για την εξήγηση διεθνών και δια-περιφερειακών κοινωνικών
ροών, όπως μεταναστευτικές ροές, ημερήσιες μετακινήσεις εργαζομένων στις πόλεις, πελάτες
καταστημάτων, ασθενείς νοσοκομείων, ροές διεθνούς εμπορίου και άμεσων ξένων επενδύσεων (Cheng and Wall, 2005). Ευρύτερα όμως και εντονότερα από ό,τι σε οποιαδήποτε
κοινωνική ροή, το υπόδειγμα, έχει χρησιμοποιηθεί με εμπειρική επιτυχία στην εξήγηση και
ανάλυση διεθνών ροών εμπορικών αγαθών (Fidrmuc, 2004; Coughlin and Wall 2002; Brun
et. al. 2005).
Σύμφωνα με τον Wall (2000), σε ένα τυπικό υπόδειγμα εξίσωσης βαρύτητας διεθνούς
εμπορίου, η αξία του διμερούς εμπορίου ανάμεσα σε δύο εμπορικούς εταίρους είναι ανάλογη
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του οικονομικού τους μεγέθους και αντιστρόφως ανάλογη της μεταξύ τους απόστασης.
Θεωρώντας ως Υi και Yj το οικονομικό μέγεθος (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν-ΑΕγχΠ) των
κρατών i και j, dij τη φυσική απόσταση που τα χωρίζει, α τη σταθερά της συνάρτησης και Χij
την αξία των ροών αγαθών από το κράτος i στο κράτος j, η εξίσωση βαρύτητας για το διεθνές
εμπόριο έχει τη μορφή της εξίσωσης (1):
X ij = a

Yi β Y jγ
d ijδ

(1)
Χρησιμοποιώντας φυσικούς λογάριθμους, η εξίσωση (1) παίρνει τη γραμμική μορφή της
εξίσωσης (2) που είναι και η τυπική μορφή του υποδείγματος, που χρησιμοποιείται ευρύτερα
στην εμπειρική έρευνα διεθνών εμπορικών ροών (Wall, 1999).
ln X ij = a + β ln Yi + γ ln Y j + δ ln d ij
(2)
Στο υπόδειγμα (2), ως α, β, γ, δ συμβολίζονται οι παράμετροι (ή συντελεστές) που πρέπει
να εκτιμηθούν. Από την εκτίμηση αναμένεται θετικό πρόσημο για τους συντελεστές β και γ
και αρνητικό πρόσημο για το συντελεστή δ. Η σήμανση αυτή οφείλεται στην αναλογική
σχέση των μεταβλητών Υi και Yj με τη μεταβλητή Χij, και την αντιστρόφως ανάλογη σχέση
της Χij με τη dij.
Πέρα από την τυπική μορφή του υποδείγματος, είναι σύνηθες, το υπόδειγμα να
εμπλουτίζεται και με, κατάλληλες για την κάθε περίπτωση εφαρμογής, επιπλέον ανεξάρτητες
μεταβλητές (Rafiquzzaman, 2002; Wall, 2002; Sandberg, 2004). Η εκτίμηση ενός διαφοροποιημένου τέτοιου υποδείγματος βαρύτητας, με την προσθήκη δηλαδή επιπλέον μεταβλητών,
πηγάζει από την ανάγκη εξέτασης των επιδράσεων που έχουν στο διμερές εμπόριο τόσο
διάφοροι θεσμοί και πολιτικές όσο και άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες. Όπως παραθέτουν
οι Anderson και Wincoop (2003), Skripnitchenko et. al. (2004) και Cheng και Wall (2005)
διαφοροποιημένα υποδείγματα βαρύτητας χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της επίδρασης
περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, νομισματικών ενώσεων, πολιτικών ενώσεων, μηχανισμών νομισματικών ισοτιμιών, ιστορικών σχέσεων μεταξύ εθνών, κοινών γλωσσικών καταβολών και ύπαρξης κοινών διεθνών συνόρων.
Έτσι για την εκτίμηση τόσο της σχέσης της φιλελευθεροποίησης με το διεθνές εμπόριο
αγροτικών προϊόντων όσο και της επίδρασης άλλων παραγόντων του διεθνούς εμπορίου
κατασκευάζεται ένα διαφοροποιημένο υπόδειγμα εξίσωσης βαρύτητας. Το διαφοροποιημένο
αυτό υπόδειγμα εμπλουτίζεται με το δείκτη φιλελευθεροποίησης που εκφράζεται από το
Δ.Π.Ο.Ε αλλά και με πλήθος μοναδιαίων μεταβλητών που αντιπροσωπεύουν προσδιοριστικούς παράγοντες του διεθνούς εμπορίου.

Εκτιμώμενο υπόδειγμα και δεδομένα
Για την κατασκευή του διαφοροποιημένου υποδείγματος εξίσωσης βαρύτητας, πέρα από
τη χρησιμοποίηση του ΑΕγχΠ κάθε χώρας και τη γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στις
χώρες, ως ανεξάρτητες μεταβλητές, χρησιμοποιούνται επιπλέον το μέγεθος του πληθυσμού
των χωρών του ΟΟΣΑ, ο δείκτης φιλελευθεροποίησης των εμπορικών εταίρων που εκφρά-
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ζεται από τον Δ.Π.Ο.Ε. καθώς και πλήθος μοναδιαίων μεταβλητών. Οι μοναδιαίες αυτές
μεταβλητές χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση άλλων προσδιοριστικών παραγόντων του
διμερούς διεθνούς εμπορίου, όπως η ύπαρξη κοινών συνόρων και κοινής γλώσσας ανάμεσα
στις χώρες που εμπορεύονται διμερώς, η μη πρόσβαση σε θαλάσσιες μεταφορές καθώς και η
συμμετοχή σε περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες ή πολιτικές ενώσεις.
Για την εκτίμηση του υποδείγματος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αμοιβαίες ροές
εισαγωγών ανάμεσα στις τριάντα χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Η αποκλειστική χρήση εισαγωγικών ροών δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος (Baldwin et. al.,
2005) καθώς οι εισαγωγές μιας χώρας Α από μία χώρα Β, από μία άλλη οπτική γωνία,
αποτελούν ταυτόχρονα τις εξαγωγές της χώρας Β στη χώρα Α. Επιπρόσθετα, θεωρείται ότι τα
δεδομένα των εισαγωγών είναι περισσότερο αξιόπιστα από ότι των εξαγωγών (Skripnitchenkο
et al., 2004) καθώς οι εξαγωγείς, για λόγους φοροαποφυγής, τείνουν να υποεκτιμούν την αξία
των προϊόντων που εξάγουν (Baldwin et. al., 2005).
Πέρα από την εμπειρική εκτίμηση της σχέσης φιλελευθεροποίησης και διεθνούς
αγροτικού εμπορίου, για την επίτευξη της σύγκρισης της επίδρασης αυτής στους έξι εξεταζόμενους κλάδους, αναγνωρίζεται διεθνές διμερές εμπόριο σε έξι κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Διεθνές εμπόριο σε αγροτικά προϊόντα (κ=1), σύνολο μεταποιημένων προϊόντων
(κ=2), τρόφιμα-ποτά και καπνός (κ=3), υφαντουργία και επεξεργασία δερμάτων (κ=4),
χημικά (κ=5) και προϊόντα μηχανολογικού εξοπλισμού (κ=6). Έτσι πραγματοποιούνται έξι
εκτιμήσεις του υποδείγματος (3), μία για κάθε κλάδο.
ln Μ ijk = α 0k + α1k ln Yi + α 2k ln Y j + α 3k ln N i + α 4k ln N j + α 5k ln Dij + α 6k ln ΔΦ i
+α 7k ln ΔΦ j + α 8k Κσυν ij + α 9k Θαλ Απ i + α10k ΘαλΑπ j + α11k Κγλωσ ij
+ a12k EEij + a13k NAFTA + a14k CER + a15k CEFTA + a16k EFTA + ε k ij

(3)

Η μεταβλητή Μijκ αντιπροσωπεύει την αξία των εισαγωγών της χώρας i από τη χώρα j
σε κάθε κλάδο κ. Η μεταβλητή αυτή συνίσταται από δεδομένα διμερών εισαγωγών που
προέρχονται από τη στατιστική υπηρεσία του ΟΟΣΑ (OECD, 2007). Οι παρατηρήσεις,
καλύπτουν μία περίοδο έξι ετών (1999-2004) και περιλαμβάνουν την αξία των εισαγωγών σε
επίπεδο διψήφιων κλάδων ταξινόμησης κατά τη διεθνή ταξινόμηση ISIC Rev. 3. (UN, 2008).
Συγκεκριμένα, για τον κλάδο των αγροτικών προϊόντων χρησιμοποιούνται δεδομένα από
τους κωδικούς ISIC 01-05, για τον κλάδο των μεταποιημένων προϊόντων από τους κωδικούς
ISIC 15-37, για τα τρόφιμα-ποτά και τον καπνό από τους κωδικούς 15-16, για την
υφαντουργία και επεξεργασία δερμάτων από τους κωδικούς 17-19, για τα χημικά οι κωδικοί
23-25 και για τα προϊόντα μηχανολογικού εξοπλισμού οι κωδικοί 29-33.
Στη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ, οι αξίες των εισαγωγών εκφράζονται σε τρέχουσες
τιμές δολαρίων ΗΠΑ. Ακολουθώντας το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας αλλά και
προηγούμενη βιβλιογραφία (Wall, 1999; Cheng και Wall, 2005), οι αξίες των εισαγωγικών
ροών αποπληθωρίζονται χρησιμοποιώντας το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των ΗΠΑ (US
Bureau of Labor Statistics, 2008).
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Στο υπόδειγμα, οι μεταβλητές Υi και Υj, αντιπροσωπεύουν το ΑΕγχΠ των χωρών i και j,
ενώ οι μεταβλητές Νi, Νj αντιστοιχούν στο μέγεθος του πληθυσμού. Οι παρατηρήσεις για
αυτές τις μεταβλητές προέρχονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF, 2008) και στην
περίπτωση του ΑΕγχΠ, οι αξίες έχουν αποπληθωριστεί χρησιμοποιώντας το Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή των ΗΠΑ. Η μεταβλητή Dij αντιστοιχεί στη γεωδαιτική χιλιομετρική απόσταση
ανάμεσα στις πρωτεύουσες των χωρών του δείγματος. Για τον υπολογισμό της απόστασης
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ‘Great Circle Distances Calculated between Points on Earth
Given Latitudes and Longitudes’ (Byers, 1999). Οι μεταβλητές ΔΦi και ΔΦj αντιπροσωπεύουν το δείκτη φιλελευθεροποίησης που αντιστοιχεί στον Δ.Π.Ο.Ε. των χωρών i και j
(Gwartney et. al., 2006).
Από το πλήθος των μοναδιαίων μεταβλητών που χρησιμοποιούνται, στο εκτιμούμενο
υπόδειγμα (3), οι μεταβλητές Κσυνij και Κγλωσij εκφράζουν την ύπαρξη ή όχι κοινών
συνόρων και κοινής γλώσσας ανάμεσα στις χώρες i και j. Εάν δύο χώρες που εμπορεύονται
μεταξύ τους, έχουν κοινή γλώσσα ή κοινά σύνορα η αντίστοιχη μεταβλητή λαμβάνει την τιμή
ένα, σε αντίθετη περίπτωση μηδέν. Ομοίως, με τις μεταβλητές ΘαλΑπi και ΘαλΑπj
εξετάζεται και το γεγονός του αποκλεισμού από πρόσβαση σε θάλασσα για τη χώρα i και j.
Εξετάζεται δηλαδή η επίδραση της πρόσβασης σε θαλάσσιες μεταφορές. Τα δεδομένα των
μοναδιαίων μεταβλητών εξάχθηκαν από το ‘The world factbook 2008’ (CIA, 2008).
Επιπρόσθετα, το εκτιμώμενο υπόδειγμα εμπλουτίζεται και με τις μοναδιαίες μεταβλητές
ΕΕij, NAFTAij, CERij, EFTAij, και CEFTAij που αντιστοιχούν είτε στην περίπτωση
συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΕ των 15 μελών, είτε στις συμφωνίες ελεύθερου
εμπορίου52NAFTA, CER, EFTA ή CEFTA αντίστοιχα. Τα δεδομένα για τις μεταβλητές
αυτές προέρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO, 2008a).

Αποτελέσματα
Η χρησιμοποίηση του Δ.Π.Ο.Ε. ως δείκτη φιλελευθεροποίησης σε προηγούμενες
εμπειρικές έρευνες διεθνών ροών, όπως των Babetskaia-Kukharchuk και Maurel (2004),
Depken και Sonora (2005), Fuchs και Wohlrabe (2005), Yu (2005), Walsh (2006) και Ashby
(2007), έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο δείκτη φιλελευθεροποίησης και
στις διεθνείς ροές εμπορευμάτων, άμεσων ξένων επενδύσεων ή μεταναστευτικής εργασίας.
Δηλαδή η επέκταση της φιλελευθεροποίησης προωθεί το διεθνές εμπόριο. Έτσι και από την
εκτίμηση του υποδείγματος μας οι παράμετροι των μεταβλητών του δείκτη φιλελευθεροποίησης αναμένεται να έχουν θετικό πρόσημο.
Πέρα από το δείκτη φιλελευθεροποίησης, εκτιμώντας, με πολλαπλή παλινδρόμηση και
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, το διαφοροποιημένο υπόδειγμα
52

Μέλη της περιφερειακής συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου NAFTA (North American Free Trade
Agreement) είναι οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς, της CER (Closer Economic Relations) η
Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, της EFTA (European Free Trade Association) η Ισλανδία, η Νορβηγία,
Ελβετία και το Λιχνενστάιν και της CEFTA (Central European Free Trade Agreement) για τη χρονική
περίοδο 1999 -2004 η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η
Σλοβενία (WTO, 2008α).
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εξίσωσης βαρύτητας (3), αναμένουμε θετική συσχέτιση μεταξύ των εμπορικών ροών και των
μεταβλητών του ΑΕγχΠ, των κοινών συνόρων, της κοινής γλώσσας και της συμμετοχής σε
εμπορική συμφωνία ή πολιτική ένωση. Αντίθετα, αρνητικό πρόσημο αναμένεται για τις παραμέτρους των μεταβλητών της γεωγραφικής απόστασης και του θαλάσσιου αποκλεισμού
(Cheng and Wall, 2005).
Οι εκτιμήσεις του υποδείγματος (3) παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Σε κάθε στήλη
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης για κάθε έναν από τους έξι εξεταζόμενους
κλάδους. Δίπλα από κάθε εκτιμώμενη παράμετρο των μεταβλητών παρουσιάζεται και η
αντίστοιχη τιμή της στατιστικής t. Η σήμανση των συντελεστών με έναν, δύο ή τρεις
αστερίσκους αντιστοιχεί στο επίπεδο σημαντικότητας (α=0,1, α=0,05 και α=0,01 αντίστοιχα)
όπου η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι στατιστικώς σημαντική για την ερμηνεία της εξαρτημένης μεταβλητής. Στις δύο τελευταίες σειρές του πίνακα παρουσιάζεται το μέγεθος του
δείγματος63Ν των διμερών εμπορικών ροών που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση καθώς
και ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R2 που αποτελεί δείκτη καλής προσαρμογής
του υποδείγματος σε ένα συγκεκριμένο δείγμα δεδομένων (Μάνος, 1997).
Από την παλινδρόμηση του υποδείγματος των διμερών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων
προκύπτει συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R2=0,623 ενώ από την εκτίμηση του
υποδείγματος για το σύνολο των μεταποιημένων προϊόντων R2=0,858. Από το σύνολο των
εξεταζόμενων κλάδων, το εκτιμώμενο υπόδειγμα των μεταποιημένων προϊόντων δείχνει την
καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα των εισαγωγών. Συνολικά, από τα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, είναι ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία των παραμέτρων του υποδείγματος είχε τελικά το αναμενόμενο θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Ενδιαφέρον προκαλεί η
αρνητική συσχέτιση του ΑΕγχΠ της χώρας j, της χώρας που εξάγει δηλαδή, με την αξία των
αγροτικών της εξαγωγών στη χώρα i. Συγκεκριμένα, ενώ η παράμετρος των χωρών που
εισάγουν είναι 0,987 και δείχνει ότι ποσοστιαία αύξηση μιας μονάδας του ΑΕγχΠ των χωρών
του ΟΟΣΑ θα αυξήσει τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων κατά 0,98%, η παράμετρος των
εξαγωγών χωρών είναι -0,757 που δείχνει μείωση των αγροτικών εξαγωγών από ενδεχόμενη
αύξηση του ΑΕγχΠ. Η αρνητική αυτή συσχέτιση εμφανίζεται μόνο στο διμερές εμπόριο των
αγροτικών προϊόντων και σε μικρότερο βαθμό στο εμπόριο υφαντουργίας και επεξεργασίας
δερμάτων (-0,084). Στους άλλους εξεταζόμενους κλάδους έχουμε θετική συσχέτιση με τη
μεγαλύτερη παράμετρο (1,345) του ΑΕγχΠ εξαγωγού χώρας να εμφανίζεται στον κλάδο των
χημικών.
Η μεταβλητή της γεωγραφικής απόστασης ανάμεσα στις χώρες που εμπορεύονται
διμερώς αντιπροσωπεύει το κόστος εμπορίας και μεταφοράς των εμπορευόμενων προϊόντων
(Anderson and Wincoop, 2003; Cheng and Wall, 2005). Από τις παλινδρομήσεις του υποδείγματος, η παράμετρος της μεταβλητής αυτής, για το σύνολο των εξεταζόμενων κλάδων,
εκτιμήθηκε με αρνητικό πρόσημο. Το μεγαλύτερο μέγεθος εμφανίστηκε στον κλάδο του
αγροτικού εμπορίου (-1,191) ενώ το σύνολο των μεταποιημένων προϊόντων εμφάνισε
63

Το μέγεθος του δείγματος είναι διαφορετικό ανάμεσα στους εξεταζόμενους κλάδους εξαιτίας της
ύπαρξης μηδενικών εισαγωγικών ροών.
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σχετικά μικρότερη παράμετρο (-0,945). Στο διεθνές αγροτικό εμπόριο δηλαδή, η γεωγραφική
απόσταση, διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο από ό,τι στο διεθνές εμπόριο άλλων κλάδων,
ενώ η διαφορά στους εκτιμώμενους συντελεστές αποδεικνύει τη σημαντικότητα του κόστους
μεταφοράς.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα παλινδρομήσεων με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων
Σύνολο
Μεταποιημένων
(κ=2)

Αγροτικά
(κ=1)
συντ.

t

συντ.

t

συντ.

t

συντ.

t

Χημικά (κ=5)
συντ.

t

συντ.

0.987

14.36

-0.757*** -11.95 0.920***

35.96

lnDij

-1.191*** -36.13 -0.945*** -63.88 -0.986*** -38.28 -1.052*** -44.31 -1.140*** -62.83 -0.968*** -54.08
-0.012
***

1.585

-0.19 0.466***

0.258***

0.203

4.52

0.189

0.49

-0.084**

-1.85

1.435*** 42.58 1.166***

5.03

0.634***

***

***

13.43

0.227

0.724*** 18.98 0.631***
***

-0.41

0.518

9.98

0.979

21.18

-0.366

15.6

2.709***

7.42

3.344***

10.11

4.154*** 15.26 4.163***

lnΔΦj 10.362*** 22.03 1.436***

21.5

2.242***

6.62

Κσυνij

***

0.978

ΘαλΑπi -0.420

7.11

7.851***

***

8.52

0.905

***

0.244***

6.16

0.527***

10.51 0.360

Κγλωσij 0.346*** 4.09
***

-0.011

16.16

12.77

5.19

***

-0.783** -1.83 3.211***

lnΝj
lnΔΦi

24.42

0.026

***

t

lnΥj

0.635

***

Μηχ/γικός
εξοπλισμός (κ=6)

lnΥi

16.34 0.397

***

Υφαντουργία,
Επεξ/σία
δερμάτων (κ=4)

***

lnΝi

***

Τρόφιμα, Ποτά,
Καπνός (κ=3)

-5.04 -0.575

***

ΘαλΑπj -2.307*** -30.74 -0.085***
ΕΕij

***

0.492

***

NAFTAij 0.786
CERij

7.03
3.4

0.371

***

2.214*** 10.56 1.677***

CEFTAij 1.705*** 8.91
***

EFTAij 1.145
α0

0.063

**

4.83

1.331***
0.513

***

-31.904 -25.69 -21.495

2.12

12.74

0.706

6.41

0.105**

0.136

11.87

0.217

***

6.2

4.09

0.085*

1.56

0.164***

3.36

0.481*** 7.86

-9.67

-0.667

***

-1.950*** -30.42 -0.149***

-2.99

0.197***

13.09

***

0.393

***

-16.18 -0.562

7.72

0.648

***
**

4.5

0.622***

14.99

2.94

0.063*

1.49

-2.64

**

2.15

2.58

0.028

0.15

0.347

1.827***

9.11

2.507***

20.75

1.898*** 19.54 1.421***

8.89

14.31

2.789***

19.04

-0.146

-1.11

1.875*** 17.3

0.945***

10.28

0.194

0.96

2.89
-37.46

1.855

-28.809

9.82
-30.09

0.458

**

-22.559

1.95
-24.62

-0.352

***

-14.53 -0.520*** -11.42

27.19

***

2.1

0.119

0.15
15.98

1.523***

1.74

***

0.005

18.01

0.51

***

-16.09 -1.034
-2.66

***

-10.25

6.46
36.24

0.473

**

2.04

0.464

-25.471 -33.45 -29.352

Ν

5011

5188

5135

5172

5184

5187

R2

0.6238

0.8583

0.6961

0.7088

0.8283

0.8090

-40.65

* , ** και *** αντιπροσωπεύουν επίπεδα σημαντικότητας 0,1, 0,05 και 0,01 αντίστοιχα

Όσον αφορά τις μεταβλητές του μεγέθους του πληθυσμού των χωρών του ΟΟΣΑ, οι
παράμετροι εμφανίζουν θετικό πρόσημο, ενώ όπου είναι αρνητικοί δεν είναι στατιστικώς
σημαντικοί σύμφωνα με τη στατιστική t. Στο αγροτικό εμπόριο, φαίνεται ότι μία αύξηση 1%
στο μέγεθος του πληθυσμού της εξαγωγού χώρας συμβάλλει στην αύξηση του αγροτικού
εμπορίου κατά 1,58%. Αντίστοιχα, μία μοναδιαία ποσοστιαία αύξηση του πληθυσμού της
χώρας που εισάγει μεταποιημένα προϊόντα έχει ως συνέπεια την αύξηση του διεθνούς
εμπορίου μεταποιημένων προϊόντων κατά 0,46%.
Περνώντας στη σχέση της φιλελευθεροποίησης με το διεθνές αγροτικό εμπόριο, είναι
εμφανές από τα αποτελέσματα της εκτίμησης, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα
στους εξεταζόμενους κλάδους. Αρχικά, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, στον κλάδο των αγρο480
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τικών προϊόντων, η μη αναμενόμενη αρνητική συσχέτιση (-0,783) του δείκτη οικονομικής
ελευθερίας της χώρας που εισάγει με το μέγεθος του διεθνούς αγροτικού εμπορίου. Βέβαια, η
παράμετρος αυτή είναι στατιστικώς σημαντική μόνο σε επίπεδο α=0,05 και όχι 0,01 όπως οι
υπόλοιποι συντελεστές της φιλελευθεροποίησης. Πάντως, το μέγεθος αυτό δηλώνει ότι
αύξηση κατά 1% του δείκτη φιλελευθεροποίησης της χώρας που εισάγει θα έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας των διμερών εισαγωγικών ροών αγροτικού εμπορίου
ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά 0,78%. Εξαιτίας της μη ύπαρξης πρότερης βιβλιογραφίας που να εκτιμά την επίδραση του Δ.Π.Ο.Ε., ως δείκτη φιλελευθεροποίησης, στο διεθνές
εμπόριο κατά κλάδους (Depken and Sonora, 2005), θεωρούμε ότι η εξήγηση βρίσκεται και
στα συστατικά του εξεταζόμενου δείγματος. Στο γεγονός δηλαδή ότι στο δείγμα συμπεριλαμβάνονται μόνο κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ όπου σημαντικό μέρος των αγροτικών εισαγωγών
προέρχεται από χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ που βρίσκονται εκτός εξεταζόμενου δείγματος.
Έτσι δικαιολογείται κατά κάποιον τρόπο το αρνητικό αυτό μέγεθος αφού αφορά μόνο το
διμερές εμπόριο ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ και δεν εξετάζει την επίδραση της
φιλελευθεροποίησης στις εισαγωγές από τρίτες χώρες
Στους άλλους εξεταζόμενους κλάδους, η σχέση του δείκτη φιλελευθεροποίησης της
χώρας που εισάγει με τις διμερείς εμπορικές ροές είναι θετική. Ιδιαίτερα σημαντικό μέγεθος
παραμέτρου εκτιμάται στους κλάδους του μηχανολογικού εξοπλισμού (4,163) αλλά και
χημικών (3,344). Ο κλάδος των τροφίμων, ποτών και καπνού εκτιμήθηκε με τη μικρότερη
παράμετρο φιλελευθεροποίησης του εισαγωγέα (2,709) από το σύνολο των μεταποιητικών
κλάδων που εξετάστηκαν.
Από την άλλη πλευρά, στο σύνολο των κλάδων που εξετάστηκαν, ο συντελεστής του
δείκτη φιλελευθεροποίησης για τη χώρα που εξάγει εκτιμήθηκε θετικός. Ιδιαίτερη σημαντικό
είναι το μέγεθος της παραμέτρου του δείκτη φιλελευθεροποίησης της χώρας που εξάγει
(10,362) αγροτικά προϊόντα. Το μέγεθος της παραμέτρου αυτής αντιστοιχεί σε αύξηση κατά
10,36% της αξίας των του αγροτικού εμπορίου από την αύξηση κατά 1% του δείκτη
φιλελευθεροποίησης. Έχουμε δηλαδή μία ιδιαίτερα ισχυρή θετική σχέση που εμφανίζεται και
στους άλλους κλάδους αλλά σε μικρότερο μέγεθος. Συγκεκριμένα, στο κλάδο των τροφίμων,
ποτών και καπνού έχουμε παράμετρο 7,851 ενώ όλοι οι άλλοι κλάδοι μεταποίησης εμφανίζουν μικρότερους συντελεστές του δείκτη φιλελευθεροποίησης, όπως η υφαντουργία και
επεξεργασία δερμάτων (2,242), και ο μηχανολογικός εξοπλισμός (1,523). Από το σύνολο των
παραμέτρων για το δείκτη φιλελευθεροποίησης, της χώρας που εξάγει, φαίνεται ότι η
φιλελευθεροποίηση επηρεάζει σημαντικότερα τον κλάδο των αγροτικών προϊόντων. Μάλιστα
το μέγεθος της εκτιμούμενης παραμέτρου, για τα αγροτικά προϊόντα, είναι 31,9% μεγαλύτερο
από την παράμετρο των τροφίμων, ποτών και καπνού και ιδιαίτερα μεγαλύτερο από την
παράμετρο του κλάδου της υφαντουργίας και επεξεργασίας δερμάτων (362%) και μηχανολογικού εξοπλισμού (580%).
Στο διεθνές εμπόριο δηλαδή των αγροτικών προϊόντων, η φιλελευθεροποίηση της εμπορικής πολιτικής, αλλά και γενικότερα του θεσμικού περιβάλλοντος των χωρών που εμπορεύονται διμερώς, διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο από ό,τι στο διεθνές εμπόριο άλλων κλάδων.
Επίσης, ενώ στους κλάδους της υφαντουργίας και επεξεργασίας δερμάτων, των χημικών, του
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μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και του συνόλου των μεταποιημένων προϊόντων, η παράμετρος του δείκτη φιλελευθεροποίησης της χώρας που εισάγει είναι μεγαλύτερη από το
συντελεστή της χώρας που εξάγει, στον κλάδο των τροφίμων, ποτών και καπνού και αγροτικών προϊόντων συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, η παράμετρος της φιλελευθεροποίησης της
χώρας που εισάγει αγροτικά προϊόντα είναι μικρότερη από τη παράμετρο του εξαγωγέα.
Όσον αφορά την εκτίμηση της επίδρασης των άλλων παραγόντων που εμπλούτισαν το
διαφοροποιημένο υπόδειγμα βαρύτητας, εκτιμήθηκε παράμετρος 0,978 για τη μοναδιαία
μεταβλητή της ύπαρξης κοινών συνόρων ανάμεσα στους εμπορικούς εταίρους. Η ύπαρξη
δηλαδή κοινών συνόρων συμβάλει σε αυξημένο αγροτικό εμπόριο κατά 165,9% από ό,τι αν
δεν υπήρχαν κοινά σύνορα. Το μέγεθος της επίδρασης αυτής είναι το μεγαλύτερο σε σχέση
με όλους τους άλλους εξεταζόμενους κλάδους.
Από τις εκτιμήσεις των παραμέτρων των άλλων μοναδιαίων μεταβλητών, μεγαλύτερη
επίδραση της ύπαρξης κοινής γλώσσας ανάμεσα στους εμπορικούς εταίρους εμφανίζεται στον
κλάδο τροφίμων, ποτών και καπνού (0,527) ενώ για το αγροτικό εμπόριο η επίδραση είναι
μικρότερη (0,346). Σχετικά με την επίδραση της ύπαρξης κοινής γλώσσας ανάμεσα στους
εμπορικούς εταίρους, εκτιμήθηκε συντελεστής 0,346 για τον κλάδο των αγροτικών προϊόντων
και 0,244 για το σύνολο των μεταποιημένων. Πάντως η μεγαλύτερη επίδραση της μοναδιαίας
αυτής μεταβλητής εμφανίζεται στον κλάδο των τροφίμων όπου η ύπαρξη κοινής γλώσσας
συμβάλλει σε αυξημένο διμερές εμπόριο τροφίμων κατά 69,4%. Μεγαλύτερη επίδραση στον
ίδιο κλάδο εκτιμήθηκε ότι έχει και ο θαλάσσιος αποκλεισμός της εισαγωγού χώρας (-1,034).
Όμως η περίπτωση θαλάσσιου αποκλεισμού της εξαγωγού χώρας επιδρά σημαντικότερα στον
αγροτικό κλάδο αφού σε αυτή την περίπτωση εκτιμήθηκε παράμετρος (-2,307).
Η εκτίμηση της επίδρασης των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου αλλά και της συμμετοχής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 χωρών μελών, έδειξε ότι σχέση μεταξύ περιφερειακών
εμπορικών συμφωνιών ή πολιτικών ενώσεων και διεθνούς εμπορίου είναι θετική και ιδιαίτερη
ισχυρή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η συμμετοχή στην ΕΕ των 15 χωρών
μελών φαίνεται ότι συμβάλει σε αύξηση του διεθνούς διμερούς εμπορίου αγροτικών προϊόντων κατά 63,5%, ενώ η επίδραση αυτή είναι σχεδόν 8 φορές μεγαλύτερη από ό,τι για το
σύνολο των μεταποιημένων προϊόντων. Βέβαια, η επίδραση της συμμετοχής στην ΕΕ είναι
σημαντικότερη για τον κλάδο της υφαντουργίας και επεξεργασίας δερμάτων αφού συμβάλει
σε αύξηση εμπορίου κατά 91,2%.
Η NAFTA από την άλλη πλευρά, επηρεάζει σημαντικότερα το αγροτικό εμπόριο από ό,τι
το διμερές εμπόριο σε άλλους κλάδους. Έτσι, η συμμετοχή στη NAFTA φαίνεται ότι
συμβάλλει σε αύξηση του αγροτικού εμπορίου στον ΟΟΣΑ κατά 119,5%, ενώ η επίδραση
αυτή είναι σχεδόν 2 φορές μεγαλύτερη από την θετική επίδραση στον κλάδο του συνόλου των
μεταποιημένων προϊόντων και 1,7 φορές μεγαλύτερη από τον κλάδο του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Από τα αποτελέσματα επίσης φαίνεται ότι η συμμετοχή στη CER (ανάμεσα στην
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία) ευνοεί περισσότερο το διεθνές διμερές εμπόριο υφαντουργίας και επεξεργασίας δερμάτων και κατά δεύτερο λόγο το αγροτικό εμπόριο ανάμεσα στις
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χώρες του ΟΟΣΑ. Βέβαια, η θετική συμβολή της συμμετοχής στη CER είναι 1,3 φορές
μεγαλύτερη στο αγροτικό εμπόριο από ό,τι στα στο διεθνές εμπόριο των μεταποιημένων.
Τόσο η CEFTA όσο και η EFTA φαίνεται ότι συμβάλλουν έντονα στην αύξηση του
αγροτικού εμπορίου στον ΟΟΣΑ. Η συμμετοχή σε αυτές τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου
συμβάλει σε ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του ενδο-ΟΟΣΑ εμπορίου τροφίμων, ποτών και
καπνού (με συντελεστές 2,789 και 1,855 αντίστοιχα) αλλά και στην ιδιαίτερα έντονη αύξηση
στο αγροτικό εμπόριο (κατά 450% και 214% αντίστοιχα). Επίσης, όπως και σε όλες τις εξεταζόμενες εμπορικές συμφωνίες, η επίδραση της συμμετοχής τόσο στη CEFTA όσο και στην
EFTA για το αγροτικό εμπόριο, είναι μεγαλύτερη κατά 1,3 και 2,2 φορές αντίστοιχα, από την
επίδραση στο εμπόριο του συνόλου των προϊόντων μεταποίησης.

Συμπεράσματα
Η εμπειρική ανάλυση, με τη χρησιμοποίηση διεθνών διμερών εμπορικών ροών ανάμεσα
στις χώρες του ΟΟΣΑ, έδειξε ότι η σχέση φιλελευθεροποίησης με το μέγεθος του διεθνούς
ενδο-ΟΟΣΑ αγροτικού εμπορίου είναι θετική, όταν η χώρα μέλος του ΟΟΣΑ εξάγει και
αρνητική όταν η χώρα εισάγει αγροτικά προϊόντα. Η επίδραση μάλιστα αυτή, του βαθμού
φιλελευθεροποίησης της πολιτικής της εξαγωγού χώρας αγροτικών προϊόντων στο ενδοΟΟΣΑ διεθνές αγροτικό εμπόριο, είναι 7,2 φορές μεγαλύτερη από την επίδραση στο εμπόριο
του συνόλου των προϊόντων μεταποίησης, 1,3 φορές μεγαλύτερη από ό,τι στο διεθνές
εμπόριο τροφίμων, καπνού και ποτών, 4,6 φορές από ό,τι στο εμπόριο υφαντουργίας και
επεξεργασίας δερμάτων και 6,8 φορές μεγαλύτερη από το διμερές εμπόριο μηχανολογικού
εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, η αύξηση του βαθμού φιλελευθεροποίησης της πολιτικής μιας
χώρας, διαπιστώθηκε ότι συμβάλλει θετικά στην επέκταση του διεθνούς διμερούς εμπορίου
ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, σε όλους του άλλους μη αγροτικούς εξεταζόμενους κλάδους
τόσο όταν οι χώρες του ΟΟΣΑ εξάγουν όσο και όταν εισάγουν.
Από το σύνολο των εκτιμούμενων μοναδιαίων μεταβλητών, για την περίπτωση συμμετοχής σε περιφερειακή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται ότι
η επίδραση της συμμετοχής έναντι του μεγέθους του αγροτικού εμπορίου είναι θετική και
ιδιαίτερα ισχυρή. Η απελευθέρωση δηλαδή του εμπορίου, ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία, έχει αποδώσει ισχυρά οφέλη στον αγροτικό
κλάδο με την αύξηση του διμερούς αγροτικού εμπορίου στις χώρες του ΟΟΣΑ. Μάλιστα,
στην περίπτωση συμμετοχής στη NAFTA, φαίνεται ότι ο κλάδος του αγροτικού εμπορίου
ωφελείται περισσότερο, από την ενεργοποίηση και συμμετοχή σε αυτή τη συμφωνία, από ό,τι
όλοι οι άλλοι εξεταζόμενοι κλάδοι της μεταποιητικής βιομηχανίας.
Ιδιαίτερη σημασία για το διεθνές εμπόριο των αγροτικών προϊόντων εκτιμήθηκε ότι
διαδραματίζουν η ύπαρξη κοινών συνόρων, η γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στους εμπορικούς εταίρους και η μη πρόσβαση σε θαλάσσιες μεταφορές. Μάλιστα, η αρνητική επίδραση
της γεωγραφικής απόστασης έναντι του μεγέθους του αγροτικού εμπορίου είναι 26% μεγαλύτερη από την επίδραση της έναντι του διεθνούς εμπορίου στο σύνολο των μεταποιημένων
προϊόντων. Το μέγεθος της παραπάνω σχέσης, αλλά και η ισχυρά θετική επίδραση στο
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αγροτικό εμπόριο του γεγονότος της ύπαρξης κοινών συνόρων από τη μία και η αρνητική
επίδραση του θαλάσσιου αποκλεισμού από την άλλη, υπογραμμίζουν τη διαφορετική
επίπτωση που έχουν φυσικά χαρακτηριστικά και εμπόδια του διεθνούς εμπορίου σε κάθε
κλάδο. Ακόμα, επιβεβαιώνουν τη σημασία του κόστους εμπορίας και μεταφοράς στον κλάδο
του διεθνούς αγροτικού εμπορίου που φαίνεται να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τους άλλους
εξεταζόμενους μη αγροτικούς κλάδους. Επίσης, δείχνουν τη σημαντικότητα των μεταφορών
στο διεθνές αγροτικό εμπόριο και τον περιοριστικό παράγοντα που διαδραματίζει η
απόσταση για την ανάπτυξη του.
Οι διαφορές που διαπιστώθηκαν, ανάμεσα στους εξεταζόμενους κλάδους, από την επίδραση του δείκτη φιλελευθεροποίησης αλλά και τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες εμπορικές
συμφωνίες φιλελευθεροποίησης του εμπορίου, καταδεικνύουν την ανισότητα στην κατανομή
των επιδράσεων της φιλελευθεροποίησης του διεθνούς εμπορίου ανάμεσα στους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας.
Τέλος, από το σύνολο των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας φαίνεται ότι η σχέση
του δείκτη φιλελευθεροποίησης αλλά και των συμφωνιών απελευθέρωσης του εμπορίου είναι
θετική για το διεθνές αγροτικό εμπόριο. Όμως, εξαιτίας του ότι το δείγμα πραγματοποίησης
της εμπειρικής έρευνας αποτελούνταν αποκλειστικά από χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η εκτίμηση ενός παρόμοιου διαφοροποιημένου υποδείγματος
εξίσωσης βαρύτητας, με διευρυμένο δείγμα χωρών, όπου θα μπορούσε να αποδώσει χρήσιμα
συμπεράσματα για τη σχέση φιλελευθεροποίησης και εμπορίου αγροτικών προϊόντων σε
παγκόσμιο επίπεδο.
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Η δυναμική των ελληνικών εξαγωγών των προϊόντων
ζωικής προέλευσης στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Διερεύνηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Μ. Λιόλιου1, Κ. Πολύμερος2 και Κ. Κατρακυλίδης3
Περίληψη
Η παρούσα εργασία συνίσταται σε μια προσπάθεια διερεύνησης της δυναμικής των ελληνικών εξαγωγών των προϊόντων ζωικής προέλευσης στο σύνολο της αγοράς της Ε.Ε., χρησιμοποιώντας τους δείκτες του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA). Επίσης, επιχειρήθηκε ο
υπολογισμός των δεικτών του RCA για κάθε μία από τις κατηγορίες που απαρτίζουν το
σύνολο των προϊόντων ζωικής προέλευσης για κάθε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η κατηγορία των ψαριών παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ
στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων ο συγκεκριμένος δείκτης αφενός εμφανίζει τιμές πολύ
μικρότερες από αυτές των ψαριών και αφετέρου παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Οι
παραπάνω διακυμάνσεις του δείκτη RCA τόσο μεταξύ των υπό μελέτη προϊόντων όσο και
μεταξύ των εισαγωγικών χωρών ενδεχομένως φανερώνουν ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο και
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συνεπώς, οι στρατηγικές Μάρκετινγκ των ελληνικών εξαγωγών
θα πρέπει να σχεδιάζονται με ιδιαίτερη προσοχή και να εξειδικεύονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των εισαγωγικών χωρών αλλά και των επιμέρους χαρακτηριστικών των προϊόντων
που προορίζονται για εξαγωγές στις χώρες αυτές, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της
ανταγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση της δυναμικής τους στην αγορά της Ε.Ε.
Λέξεις-κλειδιά: Προϊόντα ζωικής προέλευσης, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξαγωγές.

Abstract
The aim of this paper is to investigate the competitive level of Greek exports, regarding the
category of animal products, towards the market of European Union. In particular, Revealed
Comparative Advantage Index (RCA) is estimated, in order to provide a better insight into the
position of these products in the E.U. market, in terms of competitiveness. In addition, this
study aims to give information regarding the evolution of the competitiveness over the last
decade. Results reveal significant competitive variations among individual product categories.
The highest competitive level presented by the fisheries products, while the rest categories
reveal no Competitive Advantage, since the RCA Index varies at very low level. In addition,
findings reveal sharp fluctuations in all estimated product categories. The evolution of the
competitive level, also, portrays a vulnerable trend for Greek exports, over the examined
1
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period. This means that, Greek exports could be easily affected by the European consumer
preference changes. Thus, devising effective marketing strategies for animal products, taking
into account the specific consumer preferences, could help in strengthening the competitive
level and consequently the dynamics of animal products Greek exports, towards the E.U
market.
Key-words: Products of animal origin, competitive advantage, exports.

Εισαγωγή
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια σημαντικές οικονομικές αλλαγές και εξελίξεις έχουν επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα των τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
και όχι μόνο. Η συνεχώς εντεινόμενη παγκοσμιοποίηση, η ολοκλήρωση μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και η ραγδαία αύξηση των καταναλωτικών απαιτήσεων για την ασφάλεια και
την ποιότητα των τροφίμων (Banterle, 2005) είναι μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις
που επηρέασαν τον βαθμό ανταγωνιστικότητας του κλάδου των τροφίμων. Η συνεχής διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με την εισαγωγή του Ευρώ ως κοινό νόμισμα
σε δεκαπέντε Ευρωπαϊκές χώρες έχει οδηγήσει σε τροποποιήσεις στους όρους των συναλλαγών αλλά και στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των νέων και των υπαρχόντων Κρατών – Μελών της Ε.Ε.
Ιδιαίτερες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις όλων των παραπάνω για τα αγροτικά προϊόντα, αφενός επειδή είναι τα περισσότερο προστατευμένα προϊόντα λόγω της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής και αφετέρου επειδή οι νεοεισερχόμενες χώρες είναι στην πλειοψηφία
τους κυρίως αγροτικές. Από το σύνολο των αγροτικών προϊόντων ο τομέας των προϊόντων
ζωικής προέλευσης, αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο για την ελληνική οικονομία που
υπόκεινται στις παραπάνω έντονα αναπτυσσόμενες πιέσεις και κατά συνέπεια αποτελεί ένα
εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο για οικονομική ανάλυση.
Επιπλέον, οι καταναλωτές ανησυχούν σήμερα ιδιαίτερα για τα ζητήματα της ποιότητας
των τροφίμων, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας γενικότερα (Baltzer, 2004, Hobbs και
λοιποί., 2002). Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι τα τρόφιμα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις
παραπάνω καταναλωτικές ανησυχίες, η ανταγωνιστικότητα πλέον είναι στο επίκεντρο όλων
των στρατηγικών και έχει μετατραπεί σε ένα πολυσύνθετο ζήτημα.
Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης δε φαίνεται να αποτελούν εξαίρεση δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν μια παγκοσμιοποιημένη αγορά με κύριο χαρακτηριστικό τη ραγδαία αύξηση της
ανταγωνιστικότητας. Οι ελληνικές εξαγωγές των προϊόντων αυτών στην αγορά της Ε.Ε. τα
τελευταία εννέα χρόνια φαίνεται ότι σχεδόν διπλασιάστηκαν σε όγκο, αν και το ποσοστό
συμμετοχής τους στο συνολικό εμπόριο της αγοράς της Ε.Ε. είναι μικρότερο του 1% και
παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα (Πίν. 1).
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Πίνακας 1. Εξαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ε.Ε. ( χιλ. ΕΥΡΩ)
Έτη
1999
2000
2001
2002

Ελλάδα
356.893
398.419
405.523
305.950

27 χώρες της Ε.Ε.
39.541.551
44.403.708
47.006.228
45.672.391

2003
2004
2005

409.487
461.502
460.906.

47.892.539

2006
2007

540.477.
607.364.

51.462.239
55.650.470
59.630.363
64.363.932

%
0,90%
0,90%
0,86%
0,67%
0,86%
0,90%
0,83%
0,91%
0,94%

Πηγή : Εurostat

Βέβαια, η διερεύνηση του βαθμού ανταγωνιστικότητας ενός ολόκληρου κλάδου, δεν έχει
ιδιαίτερη σημασία αν οι επιμέρους κατηγορίες που απαρτίζουν το συγκεκριμένο κλάδο, εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους σε σχέση με το βαθμό ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα, μπορεί οι ελληνικές εξαγωγές των προϊόντων ζωικής προέλευσης να εμφανίζουν
σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο κλάδος είναι και
ανταγωνιστικός στο σύνολό του.
Σκοπός επομένως της παρούσας εργασίας είναι, αφού καταρχήν γίνει ο διαχωρισμός του
συγκεκριμένου κλάδου σε υποκατηγορίες, η διερεύνηση της εξέλιξης των ελληνικών εξαγωγών προς την αγορά της Ε.Ε, και η εκτίμηση των βαθμών ανταγωνιστικότητας για κάθε
κατηγορία. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια εντοπισμού των κυριότερων Κρατών –Μελών της
Ε.Ε. σε επίπεδο εισαγωγών των υπό μελέτη προϊόντων, ποιες δηλαδή είναι οι κυριότερες
χώρες προς τις οποίες διοχετεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών.
Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Στην επόμενη ενότητα γίνεται προσπάθεια
παρουσίασης της σχετικής βιβλιογραφίας και του θεωρητικού υπόβαθρου στο οποίο
στηρίζεται η παρούσα προσπάθεια. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του υποδείγματος. Τέλος, παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα και κάποιες προτάσεις που αφορούν τις στρατηγικές Μάρκετινγκ των ελληνικών
εξαγωγών, των κυριότερων προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται καταρχήν, η διερεύνηση της δυναμικής των ελληνικών
εξαγωγών των προϊόντων ζωικής προέλευσης ανά κατηγορία, στο σύνολο της αγοράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών και η εκτίμηση του βαθμού ανταγωνιστικότητας χρησιμοποιώντας το δείκτη του Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (Revealed
Comparative Advantage, RCA), (Balassa 1965). Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια
υπολογισμού του δείκτη του RCA για κάθε μία από τις κατηγορίες που απαρτίζουν το σύνολο
των προϊόντων ζωικής προέλευσης για δέκα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. που εμφανίζονται να είναι
τα πιο εισαγωγικά των ελληνικών υπό μελέτη προϊόντων.
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Ο Δείκτης του Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος ορίζεται ως ο λόγος
του μεριδίου εξαγωγών μιας χώρας για ένα προϊόν προς το μερίδιο εξαγωγών του προϊόντος
στην ίδια αγορά για όλες τις υπό μελέτη χώρες.
Δίδεται από τη σχέση :
m

RCAij =

Xij/ ∑ Xij
n

i=1
m

j=1

i=1 j=1

n

∑ Xij/ ∑∑ Xij

Όπου:
Χ: είναι οι αξίες των εξαγωγών
i : είναι η κατηγορία προϊόντων
j : είναι η χώρα
n : ο αριθμός των υπό μελέτη χωρών και
m: ο συνολικός αριθμός των προϊόντων/τομέων
Η τιμή του δείκτη αυτού κυμαίνεται από το μηδέν έως το άπειρο. Μια τιμή μικρότερη της
μονάδας σημαίνει έλλειψη ανταγωνιστικότητας, ενώ τιμές μεγαλύτερες της μονάδας συνεπάγεται ότι το υπό μελέτη προϊόν ή η κατηγορία προϊόντων διαθέτει εξαγωγικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα αφορούν τις αξίες των ελληνικών εξαγωγών τεσσάρων κατηγοριών προϊόντων ζωικής προέλευσης, για μια σειρά ετών και
συγκεκριμένα από το 1999 έως το 2007 και προέρχονται από τη Eurostat. Η κατάταξη των
προϊόντων έγινε σύμφωνα με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί η Eurostat και παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Κατηγορίες προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τη Eurostat
Κατ.02

Κρέας και εδώδιμα εντόσθια

Κατ. 03

Ψάρια, καρκινοειδή, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα

Κατ. 04

Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά πουλιών, φυσικό μέλι, εδώδιμα προϊόντα ζωικής
προέλευσης

Κατ. 05

Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης που δε συμπεριλαμβάνονται αλλού

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των υπολογισμών του Δείκτη του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
(RCA) για τις ελληνικές εξαγωγές στο σύνολο της Ε.Ε. των 27, παρουσιάζονται στον Πίνακα
3. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα η μοναδική κατηγορία που παρουσιάζει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η κατηγορία που περιλαμβάνει τα ψάρια (κατηγορία 03).
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Παρόλο όμως που οι τιμές του δείκτη αυτής της κατηγορίας είναι μεγαλύτερες της μονάδας
φαίνεται ότι για τη περίοδο αναφοράς της συγκεκριμένης εργασίας ο δείκτης παρουσιάζει
αυξομειώσεις από το 1999 έως το 2007. Ειδικότερα, ενώ το 1999 η τιμή του δείκτη ήταν
3,70, το 2007 κατήλθε στο 3,5, υπέστη δηλαδή μείωση της τάξεως του 5,39% .
Πίνακας 3. Τιμές Δείκτη Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
RCA

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Κατ. 02
Κατ. 03
Κατ. 04
Κατ. 05

0,06
3,70
0,63
0,43

0,07
3,72
0,63
0,35

0,08
3,55
0,70
0,41

0,08
3,26
0,84
0,32

0,08
3,49
0,76
0,18

0,08
3,42
0,82
0,27

0,13
3,32
0,81
0,18

0,08
3,31
0,84
0,15

0,10
3,50
0,82
0,18

Αύξηση/
μείωση
(%)
66,91
-5,39
29,83
-57,14

Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες εμφανίζουν τιμές χαμηλότερες της μονάδας, γεγονός που
υποδηλώνει έλλειψη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η κατηγορία 02 παρουσιάζει το
χαμηλότερο δείκτη από όλες τις κατηγορίες, καθώς οι τιμές του κυμαίνονται από 0,06 έως
0,1, παρουσιάζοντας εντούτοις μία ποσοστιαία αύξηση κατά 66,91%. Η κατηγορία 04, που
περιλαμβάνει ζωικά προϊόντα όπως είναι τα γαλακτοκομικά και άλλα, εμφανίζει μια σχετική
βελτίωση καθώς το 1999 η τιμή του δείκτη ήταν 0,63 και το 2007 0,82, συνέβη δηλαδή μια
αύξηση κατά 29,83%, παρουσιάζοντας όμως ανταγωνιστικό μειονέκτημα των ελληνικών
εξαγωγών. Τέλος η κατηγορία 05 εμφανίζει μια σχετική επιδείνωση από το 1999 έως το 2007
(0,43 και 0,18 αντίστοιχα), αφού μειώθηκε κατά 57,14%.
Στη συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) των
ελληνικών εξαγωγών των τεσσάρων κατηγοριών προϊόντων ζωικής προέλευσης στις δέκα
σημαντικότερες εισαγωγικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα της οποία
παρουσιάζονται στους Πίνακες 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα. Για την κατηγορία 02, των προϊόντων κρέατος, παρατηρείται ότι, οι ελληνικές εξαγωγές δεν εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε καμία εισαγωγική χώρα, αφού οι τιμές του δείκτη είναι πολύ μικρότερες της
μονάδας. Παρόλ’ αυτά μια μικρή αύξηση φαίνεται στο Βέλγιο στο οποίο η τιμή του δείκτη
αυξήθηκε από 0,45 το 1999 σε 0,80 το 2007, ενώ χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι
στη Βουλγαρία, ενώ εμφανιζόταν μια συνεχή αύξηση με τιμές μεγαλύτερες της μονάδας, το
2007 η τιμή του δείκτη μειώθηκε στο 0,80. Παρόμοια εικόνα εμφανίζει και η αγορά της
Κύπρου καθώς ο δείκτης το 1999 ήταν μεγαλύτερος της μονάδας (1,22) το 2007 μειώθηκε
στο 0,40.
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Πίνακας 4. Τιμές Δείκτη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος-Κατ. 02
RCA

1999

Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Κύπρος
Γερμανία
Ισπανία
Γαλλία
Ην. Βασίλειο
Ιταλία
Ολλανδία

0,00
0,45
0,59
1,22
0,05
0,01
0,08
0,00
0,01
0,68

2000
0,01
1,73
0,90
1,16
0,05
0,00
0,05
0,01
0,01
0,20

2001
0,01
0,39
1,29
0,21
0,08
0,00
0,04
0,00
0,06
0,36

2002
0,07
1,79
1,03
0,08
0,06
0,01
0,02
0,03
0,06
0,21

2003
0,09
1,73
1,15
0,31
0,07
0,02
0,07
0,04
0,05
0,31

2004
0,07
0,61
1,30
0,51
0,04
0,02
0,09
0,01
0,05
0,28

2005

2006

0,02
0,96
1,18
0,44
0,12
0,09
0,23
0,00
0,06
0,37

0,03
0,54
1,17
0,51
0,02
0,09
0,03
0,00
0,03
0,10

2007
0,02
0,82
0,80
0,40
0,04
0,12
0,02
0,02
0,04
0,09

Πίνακας 5. Τιμές Δείκτη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος-Κατ. 03
RCA
Αυστρία
Βέλγιο*
Βουλγαρία
Κύπρος
Γερμανία
Ισπανία
Γαλλία
Ην. Βασίλειο
Ιταλία
Ολλανδία

1999
0,97
0,75
3,15
1,05
1,54
2,26
2,70
3,92
4,54
3,13

2000
1,81
0,35
2,05
1,28
1,43
2,30
2,89
5,20
4,68
4,78

2001
1,08
0,94
0,44
1,88
1,43
2,32
3,16
4,28
4,31
4,23

2002
0,83
0,38
0,70
1,95
0,83
2,21
3,16
3,60
3,98
4,73

2003
1,02
0,48
2,17
1,52
0,97
2,21
3,01
5,57
4,08
4,78

2004
1,01
1,44
3,03
1,64
1,09
2,27
2,95
6,73
4,03
5,14

2005
0,96
2,00
2,05
1,70
1,42
2,21
2,93
4,76
4,07
3,26

2006
1,01
1,34
3,46
1,36
1,51
2,34
3,32
4,87
4,03
4,38

2007
1,68
1,25
2,49
1,37
1,63
2,53
3,53
4,63
4,32
4,65

Πίνακας 6. Τιμές Δείκτη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος-Κατ. 04
RCA
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Κύπρος

1999
2,20
1,29
0,95
0,87

2000
2,02
0,96
0,66
0,81

2001
2,12
1,20
0,43
1,01

2002
2,06
0,89
0,96
1,05

2003
1,88
0,88
0,39
1,00

2004
2,11
1,07
0,39
1,20

2005
2,33
0,74
0,65
1,30

2006
2,26
1,12
0,52
1,40

2007
2,00
1,03
1,23
1,57

Γερμανία
Ισπανία
Γαλλία

1,72
0,05
0,63

1,79
0,04
0,52

1,78
0,04
0,39

1,91
0,05
0,37

1,80
0,04
0,51

1,80
0,07
0,60

1,65
0,16
0,41

1,68
0,08
0,33

1,60
0,09
0,42

Ην. Βασίλειο
Ιταλία
Ολλανδία

1,77
0,14
0,55

1,39
0,16
0,49

1,87
0,22
0,47

2,14
0,31
0,41

1,67
0,33
0,46

1,35
0,36
0,44

1,67
0,32
0,77

1,60
0,36
0,48

1,65
0,31
0,56
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Πίνακας 7. Τιμές Δείκτη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος-Κατ. 05
RCA
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Κύπρος
Γερμανία
Ισπανία
Γαλλία
Ην. Βασίλειο
Ιταλία
Ολλανδία

1999
0,01
0,00
4,34
1,79
0,36
0,06
2,54
0,78
0,40
1,18

2000
0,01
0,04
3,28
2,61
0,26
0,05
2,14
0,65
0,00
0,03

2001
0,00
2,60
1,58
3,73
0,61
0,14
1,01
0,89
0,00
0,11

2002
0,00
0,05
1,90
0,77
0,32
0,06
0,75
0,37
0,00
0,00

2003
0,00
0,04
1,78
0,99
0,32
0,01
0,23
0,45
0,00
0,00

2004
0,05
0,00
0,32
0,04
0,74
0,01
0,26
0,84
0,00
0,00

2005
0,00
0,00
0,04
0,09
0,41
0,00
0,20
1,08
0,00
0,00

2006
0,00
0,03
0,06
0,30
0,21
0,08
0,26
0,58
0,00
0,01

2007
0,00
0,00
0,67
0,68
0,25
0,02
0,28
0,49
0,00
0,07

Για την κατηγορία 03, των ιχθυηρών, σε όλες τις υπό μελέτη χώρες ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας, γεγονός που φανερώνει την ύπαρξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Ειδικότερα, σε όλες τις χώρες η τιμή του δείκτη αυξήθηκε, εκτός από τη Βουλγαρία που
σημειώθηκε σημαντική μείωση από 3,15 το 1999 σε 2,49 το 2007, και στην Ιταλία που
σημειώθηκε μια πολύ μικρή πτώση (από 4,54 σε 4,32).
Συνεχίζοντας με τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του δείκτη του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA), για την κατηγορία 04 που περιλαμβάνει όλα τα γαλακτοκομικά, τα αυγά,
το μέλι κ.α. που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6, προκύπτει ότι σε πολλές χώρες στις οποίες
εξάγει η Ελλάδα, αυτά τα προϊόντα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αφού ο δείκτης
φαίνεται να είναι μεγαλύτερος της μονάδας. Συγκεκριμένα την μεγαλύτερη τιμή του δείκτη
παρουσιάζει η αγορά της Αυστρίας (2,00), ακολουθεί του Ην. Βασιλείου (1,65), της
Γερμανίας (1,60), της Κύπρου (1,57), της Βουλγαρίας (1,23) και του Βελγίου (1,03). Σε αυτό
το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι ναι μεν ο δείκτης σε αυτές τις χώρες είναι μεγαλύτερος
της μονάδας, όμως κατά τη διάρκεια της περιόδου που μελετάται χαρακτηρίζεται από έντονες
διακυμάνσεις, εκτός από την Κύπρο που εμφανίζει μια συνεχή αυξητική πορεία.
Τέλος, οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων που ανήκουν στην τέταρτη κατηγορία δεν
παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε καμία από τις υπό μελέτη χώρες και μάλιστα
σε ορισμένες από αυτές ο δείκτης εμφανίζει έντονη πτωτική τάση. Συγκεκριμένα, στη
Βουλγαρία, στη Κύπρο, στη Γαλλία και στην Ολλανδία το 1999 ο δείκτης είχε τιμές 4.34,
1.79, 2.54 και 1.18 αντίστοιχα, ενώ το 2007 οι τιμές μειώθηκαν σε 0,67, 0,68, 0,28 και 0,07.

Συμπεράσματα
Στη παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρήθηκε η διερεύνηση της δυναμικής των
ελληνικών εξαγωγών, των προϊόντων ζωικής προέλευσης στο σύνολο της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 Κρατών-Μελών της, χρησιμοποιώντας το δείκτη του Ανταγωνιστικού
Πλεονεκτήματος (RCA). Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια εκτίμησης του ίδιου δείκτη για τις
δέκα σημαντικότερες αγορές των ελληνικών εξαγωγών, προκειμένου να εντοπισθούν οι
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ιδιαιτερότητες των επιμέρους προϊόντων και να εξαχθούν όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή
συμπεράσματα.
Από την εκτίμηση του δείκτη του Aνταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) για το σύνολο
και των 27 Κρατών-Μελών που απαρτίζουν την αγορά της Ε.Ε., προέκυψε ότι η κατηγορία
που περιλαμβάνει τα ψάρια, τα καρκινοειδή, τα μαλάκια και τα άλλα υδρόβια ασπόνδυλα,
είναι η μοναδική που εμφανίζει τιμή Δείκτη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) μεγαλύτερη της μονάδος, παρουσιάζει δηλαδή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε σχέση με τις άλλες
υπό εξέταση κατηγορίες. Η εξέλιξη όμως του συγκεκριμένου δείκτη για όλη τη περίοδο
μελέτης εμφανίζει μικρές διακυμάνσεις και τελικά προκύπτει ότι ακολουθεί μειωτική τάση
της τάξεως του 5,4%.
Στο επόμενο στάδιο, στο οποίο εκτιμήθηκε ο Δείκτης του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) των ελληνικών εξαγωγών στην αγορά των δέκα κυριότερων εισαγωγικών
αγορών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., διαφαίνεται επίσης ότι η κατηγορία των ιχθυηρών
παρουσιάζει σε όλες τις υπό μελέτη χώρες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με πρώτες την
Ολλανδία, το Ην. Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γαλλία και ακολουθούν οι υπόλοιπες χώρες.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, η τιμή του δείκτη εμφανίζει για όλες τις χώρες ανοδική
τάση για όλη την περίοδο εξέτασης εκτός από τη Βουλγαρία και την Ιταλία όπου
παρουσιάζει μικρή πτωτική τάση.
Από τις υπόλοιπες κατηγορίες ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς ανταγωνιστικότητας
παρουσιάζει η κατηγορία 04 που περιλαμβάνει τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά
πουλιών, το φυσικό μέλι και όλα γενικά τα εδώδιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Σε έξι από
τις δέκα υπό μελέτη χώρες η τιμή του Δείκτη είναι μεγαλύτερη της μονάδας με πρώτες την
Αυστρία, το Ην. Βασίλειο, τη Γερμανία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και το Βέλγιο. Από αυτές
τις έξι χώρες που αναφέρθηκαν, μόνο στη Βουλγαρία και την Κύπρο ο δείκτης ακολούθησε
ανοδική πορεία κατά το διάστημα της μελέτης. Οι ελληνικές εξαγωγές των προϊόντων που
ανήκουν στις κατηγορίες 02 και 05, που αφορούν προϊόντα κρέατος και λοιπά ζωικά προϊόντα
αντίστοιχα, δεν παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς η τιμή του δείκτη παραμένει για όλες τις χώρες μικρότερη της μονάδας, με αρκετά μεγάλες διακυμάνσεις σε όλη την
περίοδο της μελέτης.
Οι παραπάνω διακυμάνσεις του δείκτη του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) τόσο
μεταξύ των υπό μελέτη προϊόντων όσο και μεταξύ των εισαγωγικών χωρών φανερώνουν ένα
ιδιαίτερα ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επομένως, η διερεύνηση και ο εντοπισμός εκείνων των χαρακτηριστικών των προϊόντων που θα ικανοποιούν όσο το δυνατόν
πληρέστερα τις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις, στις συγκεκριμένες αγορές – στόχους,
θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο μιας στρατηγικής Μάρκετινγκ, σε μια προσπάθεια
ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων αυτών και κατ’ επέκταση ολόκληρου
του κλάδου των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Με άλλα λόγια, οι στρατηγικές Μάρκετινγκ
των ελληνικών εξαγωγών θα πρέπει να σχεδιάζονται με ιδιαίτερη προσοχή και να
εξειδικεύονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των εισαγωγικών χωρών αλλά και των επιμέρους χαρακτηριστικών των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγές στις χώρες αυτές.
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Διερεύνηση του εξωτερικού εμπορίου και προοπτικές για
το ελληνικό σπαράγγι
Α. Δ. Κολοκοντές1 και Α. Σέμος2
Περίληψη
Το σπαράγγι τη δεκαετία του 90΄ εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα
αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας. Η εργασία διερευνά τις μεταβολές της εγχώριας παραγωγής
του και αναλύει την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα του. Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα
ανέπτυξε σημαντικό εξαγωγικό εμπόριο νωπού λευκού σπαραγγιού και οι κυριότεροι
ανταγωνιστές του ελληνικού προϊόντος, ελήφθησαν υπόψη για την ανάλυση. Η μεθοδολογική
προσέγγιση βασίσθηκε στη διαχρονική εκτίμηση ενός συνδυασμού δεικτών εξωτερικού
εμπορίου. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το ελληνικό σπαράγγι παρουσιάζει υψηλή
εξάρτηση από την αγορά της Γερμανίας και αδυναμία διείσδυσης σε άλλες αγορές με
εξαίρεση εκείνης της Ολλανδίας. Αν και το πλεονέκτημα του ελληνικού σπαραγγιού εντός της
γερμανικής αγοράς αγροτικών προϊόντων ισχυροποιείται, ωστόσο η αδυναμία διείσδυσης του
σε άλλες αγορές-στόχους του εξωτερικού σε συνδυασμό με την ασθενική εγχώρια κατανάλωση του και τη συνεχή αύξηση της παραγωγής του στη Γερμανία, προκαλεί ανησυχία για τη
μελλοντική εξέλιξη της καλλιέργειας και του εισοδήματος των παραγωγών στην Ελλάδα.
Ένας μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός, για τη βελτίωση της διασποράς των εξαγωγών
του προϊόντος και την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης του, κρίνεται απαραίτητος για την
υποστήριξη και τη διεύρυνση των μελλοντικών προοπτικών του ελληνικού σπαραγγιού.
Λέξεις κλειδιά: Ελληνικό Σπαράγγι, Δείκτες Διεθνούς Εμπορίου, Ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα.

Abstract
From the decade of 90΄, the asparagus has been transformed at one of more promising
cultivations for Greece in export terms. The study scrutinizes the changes in the domestic
production and its exporting competitiveness. The countries that are significant trading
partners or/and competitors for the white fresh Greek asparagus have been taken into
consideration for the analysis. Methodologically, a scheme of trade indices based on post-trade
and post-production data was used. The results demonstrates that the Greek asparagus presents
both a highly dependency of the German market and a penetration weakness into other
markets except from the Dutch one. This fact in combination with the feeble domestic
consumption in Greece, the enlargement of German production and the implied diminishing of
its imports, cause restlessness for the future of cultivation and the producers’ income in
Greece. A long-term strategic planning for the improvement of exporting dispersion on abroad
and the growth of domestic consumption in Greece is indispensable to support and expand the
future prospects of Greek asparagus.
Key-words: Greek Asparagus, Trade Indices, Comparative Advantage
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Εισαγωγή
Οι αναθεωρήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε συνδυασμό με τα δομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας δημιούργησαν, κατά τη δεκαετία του 90΄, «ανασφάλεια» στους
απασχολούμενους του πρωτογενή τομέα όσον αφορά το μέλλον των «παραδοσιακών»
καλλιεργειών. Οι «εναλλακτικές ή νέες» καλλιέργειες προωθήθηκαν ως λύσεις απέναντι στο
ενδεχόμενο της μείωσης των επιδοτήσεων και της συρρίκνωσης τιμών και γεωργικών
εισοδημάτων (Σέμος, 2002). Σε ελάχιστες όμως περιπτώσεις, οι «εναλλακτικές» μετουσιώθηκαν σε «συγκεκριμένες» καλλιέργειες (Gavruchenko et. al., 2003).
Η καλλιέργεια του σπαραγγιού, παρόλο που δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί «νέα»
καλλιέργεια καθώς ξεκίνησε την πορεία της στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60΄, συγκέντρωσε
το ενδιαφέρον των καλλιεργητών τη δεκαετία του 90΄ (Αγγίδης, 1999) και αποτέλεσε καινοτομία και διέξοδο στην αγροτική παραγωγή ορισμένων περιοχών (Ε.Σ.Υ.Ε., 1999α,1999β,
2001,2002,2003,2005,2006,2007α,2007β). Κατά την ίδια σειρά ετών το σπαράγγι μετατράπηκε σε μία από τις κυριότερες εξαγωγικού προσανατολισμού καλλιέργειες της χώρας (F.A.O.,
2008).
Το άρθρο μελετά τη διαχρονική εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής του προϊόντος, των εξαγωγών του ελληνικού σπαραγγιού και της ανταγωνιστικότητας του, επιχειρώντας να προσδιορίσει τα πιθανά αίτια των μεταβολών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις εντός και εκτός των συνόρων αλλαγές.
Στο πρώτο μέρος του άρθρου παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της εγχώριας
παραγωγής. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η μεθοδολογική προσέγγιση και έπεται η ανάλυση
των εξαγωγών και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού σπαραγγιού. Το άρθρο ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των συμπερασμάτων και των θέσεων για τη διαμόρφωση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού προάσπισης των δυνατοτήτων του προϊόντος στην εγχώρια
και τη διεθνή αγορά.

Διαχρονική Εξέλιξη της Εγχώριας Παραγωγής
Η παραγωγή σπαραγγιών στην Ελλάδα παρουσίαζε αύξηση από τις αρχές της δεκαετίας
του 60΄ μέχρι το 1998. Μεταξύ 1998 και 2001 υπήρξε μία σταθεροποίηση στους 31.000
περίπου τόνους (12,8% της ΕΕ-27), η οποία διαταράχθηκε τα επόμενα έτη με απώλειες μέχρι
9,5 χιλιάδες τόνους ως το 2006 (8,46% της ΕΕ-27).
Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία γεωργικής στατιστικής της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδος (1999α;1999β;2001;2002;2003;2005;2007α;2007β), κατά μέσο όρο
την περίοδο 1995-2003 η καλλιέργεια σπαραγγιών αντιπροσώπευε το 5,66% των καλλιεργούμενων εκτάσεων λαχανικών. Οι καλλιεργούμενες με σπαράγγι εκτάσεις αυξήθηκαν από
71.626 στρέμματα το 1995 σε 80.365στρ. το 1998, ακολουθώντας στη συνέχεια πτωτική
πορεία μέχρι και το 2003 κατά 26.978στρ. (-33,57%). Η μεγαλύτερη εθνική παραγωγή σπαραγγιών καταγράφηκε το 1999 (30.995 τόνοι), με επίσης πτωτική στη συνέχεια πορεία μέχρι
και το 2003 κατά 8.334τ. (-26,89%). Την περίοδο 1995-2003, η μέση στρεμματική απόδοση
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της καλλιέργειας στη χώρα ήταν 0,40τ., αυξανόμενη από το 1997 προς το 2003 από 0,38τ.
μέχρι και 0,42τ. Η διαχρονική αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων εν μέρει εξηγεί το λόγο
που η ποσοστιαία μείωση της παραγωγής υπήρξε μικρότερη από την ποσοστιαία μείωση των
καλλιεργούμενων εκτάσεων.
Το διάγραμμα 1 απεικονίζει τη σύνθεση της εγχώριας παραγωγής σπαραγγιών και τις
μεταβολές της, την περίοδο 1995-2003. Οι νομοί Πέλλας, Ημαθίας και Καβάλας, της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας αποδίδουν τη μεγαλύτερη αναλογία της εγχώριας παραγωγής, ενώ αύξουσα είναι η συμμετοχή της Θράκης διαμέσου των νομών Έβρου
και Ξάνθης. Μετά το 2000, η καλλιέργεια απέκτησε ενδιαφέρουσα δυναμική και στο νομό
Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η ποσοστιαία συμμετοχή του υπολοίπου της χώρας στη σύνθεση της
εγχώριας παραγωγής διαχρονικά κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα.

Ποσοστιαία Σύνθεση
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Σημ.: Προέλευση Αρχικών Στατιστικών Δεδομένων: Ε.Σ.Υ.Ε. (Ιδία αποτελέσματα των συγγραφέων)

Διάγραμμα 1. Διαχρονική Εξέλιξη της Σύνθεσης της Εγχώριας Παραγωγής Σπαραγγιού
Στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας αντιστοιχεί το μεγαλύτερο μερίδιο εκτάσεων
λαχανικών και σπαραγγιών της χώρας, αλλά καταγράφηκε και η μεγαλύτερη μείωση τους την
περίοδο 1995-2003. Η καλλιεργούμενη έκταση με λαχανικά το 1995 ήταν 329.445στρ.
(26,5% της χώρας), με την καλλιέργεια των σπαραγγιών να καλύπτει 66.707στρ., δηλαδή το
20,3% του συνόλου. Μέχρι το 2003 οι καλλιεργούμενες εκτάσεις λαχανικών σταδιακά μειώθηκαν κατά 16,6% (23,1% της χώρας), με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις σπαραγγιών να συρρικνώνονται με ταχύτερο ρυθμό(-40,3%). Η παραγωγή σπαραγγιών παρουσίαζε αύξηση την
περίοδο 1995-1998 από 25.693τ. σε 28.096τ. (91,4% της χώρας), ενώ στη συνέχεια και μέχρι
το 2003 ελαττώθηκε 38,6% (76,1% της χώρας) με τη μέση στρεμματική απόδοση της
περιόδου να κυμαίνεται στους 0,38τ. και να εμφανίζεται σχεδόν σταθερή διαχρονικά. Μεταξύ
96% με 98% της παραγωγής της Μακεδονίας προέρχεται από τους νομούς Πέλλας, Καβάλας
και Ημαθίας.
Η μεγάλη μείωση των καλλιεργούμενων με λαχανικά εκτάσεων της Μακεδονίας προήλθε
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πρωτίστως από την αντίστοιχη μείωση που καταγράφηκε την ίδια περίοδο στο νομό Πέλλας
κατά 27.613στρ. (από 84.456 σε 56.843στρ., -32,7%). Η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σπαραγγιών στο νομό μετά το 1998 έφθασε τις 27.438στρ. (-48,97%), συνοδευόμενη
από ελάττωση της παραγωγής σε 8.564τ. (-54,03%). Η καλλιέργεια το 1998 κάλυπτε το
66,3% των εκτάσεων λαχανικών του νομού, ενώ το 2003 το 50,3%. Ο νομός Πέλλας
συνεισέφερε μέχρι και το 2001 περισσότερο από το ήμισυ της εγχώριας παραγωγής
σπαραγγιών (Διάγρ.1) και μεταξύ 60% με 70% της παραγωγής της Μακεδονίας. Το 2003 η
συνεισφορά του νομού στην εγχώρια παραγωγή σπαραγγιών μειώθηκε στο 37,8%, εξαιτίας
της ταυτόχρονης συρρίκνωσης των καλλιεργούμενων με σπαράγγι εκτάσεων του νομού και
της ανάδυσης «νέων» νομών ενασχόλησης με την καλλιέργεια (Διαγρ.1). Το ίδιο έτος ο
νομός Πέλλας για πρώτη φορά συνέβαλε λιγότερο από το ήμισυ (49,6%) της συνολικά
παραγόμενης ποσότητας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας. Ο νομός
Πέλλας υπήρξε ο μόνος όπου η ποσοστιαία μείωση της παραγωγής σπαραγγιών ήταν ταχύτερη από την ποσοστιαία μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Συνεπώς, η μείωση της
παραγωγής του νομού Πέλλας δεν οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση των εκτάσεων, αλλά
και στη διαχρονική πτώση των στρεμματικών αποδόσεων από 0,36τ. το 1996 σε 0,30τ. μέχρι
το 2003. Η αιτία των χαμηλών στρεμματικών αποδόσεων μπορεί να αναζητηθεί στην επί
πολλά συνεχή έτη εκμετάλλευση των ιδίων εδαφών, στις γερασμένες φυτείες που οδήγησαν
στην ανάγκη εκρίζωσής τους, καθώς και στην έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού διαμοιρασμού των εκτάσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ φυτείας σπαραγγιών κι άλλων
καλλιεργειών, κατά τέτοιο τρόπο που να υφίσταται μετά την εκρίζωση της γερασμένης
φυτείας η δυνατότητα της φύτευσης στο υπόλοιπο της εκμετάλλευσης με εναλλαγή των
καλλιεργειών στη δεδομένη έκταση (Παυλούδη και Μαρτίκα-Βακιρτζή, 2000).Αντιθέτως την
ίδια περίοδο στο νομό Καβάλας σημειώθηκε αύξηση τόσο του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων λαχανικών (+1.804στρ., +6,47%), όσο και των εκτάσεων καλλιέργειας σπαραγγιών (+2.487στρ., +41,05%), που συνοδεύτηκε και από έναν διπλασιασμό της παραγωγής
από 2.826τ. σε 5.640τ., μετατρέποντας το νομό στο δεύτερο σπουδαιότερο παραγωγό σπαραγγιών της Μακεδονίας και της χώρας, με υψηλές στρεμματικές αποδόσεις (μ.ο.1995-2003:
0,51τ.). Το 2003 από το νομό Καβάλας προήλθε το 32,7% της παραγόμενης ποσότητας
σπαραγγιών της Μακεδονίας και το 24,9% της χώρας, μεγέθη που το 1995 ήταν 11,0% και
10,22%, αντιστοίχως.
Το ίδιο χρονικό διάστημα περίπου όμοιο μέσο όρο στρεμματικής απόδοσης, 0,50τ.,
παρουσίασε και ο νομός Ημαθίας. Στην Ημαθία, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σπαραγγιών
διευρύνονταν από το 1995 μέχρι το 1999, ακολουθώντας αντίστροφη πορεία στη συνέχεια
μέχρι και το 2003. Η παραγωγή το 1999 έφθασε τους 5.476τ., ενώ το 2003 ήταν μόλις
2.375τ.. Το 1995, η Ημαθία συνεισέφερε το 17,1% της παραγωγής σπαραγγιών της Μακεδονίας, το 1999 το 20,1%, ενώ το 2003 το 13,8%. Σε επίπεδο χώρας, τα μεγέθη κατά τα ίδια
έτη ήταν 15,9%, 17,7% και 10,5% (Διαγρ.1).
Μεγαλύτερη δυναμική και πιο ευοίωνες προοπτικές για την καλλιέργεια καταγράφηκαν
στη Θράκη, από όπου το 2003 προήλθε το 17% της εγχώριας παραγωγής, μέγεθος σημαντικά
μεγαλύτερο από το 3,6% του 1995. Στη Θράκη, παρότι από το 1999 μέχρι και το 2003
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σημειώθηκε μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με λαχανικά (-13,31%), οι εκτάσεις
καλλιέργειας σπαραγγιών υπερδιπλασιάσθηκαν από 2.756στρ. σε 6.491στρ., με αυξανόμενη
τάση και μετά το 2003 βάση μη επίσημων στοιχείων. Από το 1995 μέχρι και το 2003 η
παραγωγή της Θράκης σχεδόν τετραπλασιάσθηκε, από 1.006τ. σε 3.842τ., με μέση στρεμματική απόδοση 0,54τ. δηλαδή σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη της Μακεδονίας (0,38τ.)
αλλά και του μέσου όρου της χώρας (0,40τ.). Η υψηλή στρεμματική απόδοση της περιοχής
οφείλεται στην εισαγωγή πολλών «νέων» φυτειών στην πιο αποδοτική φάση της οικονομικής
τους ζωής, ενώ η έναρξη της οικονομικής ζωής επιπρόσθετων «νέων» φυτειών αναμένεται να
διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τη μέση στρεμματική απόδοση και μετά το 2003. Σε επίπεδο
νομών, ο Έβρος το 1995 συνεισέφερε μόλις το 2,4% της εγχώριας παραγωγής ενώ το 2003 το
11,9%, με τα αντίστοιχα μεγέθη για το νομό Ξάνθης να είναι 0,9% και 4,8% (Διαγρ.1).
Όσον αφορά τον υπόλοιπο γεωγραφικό χώρο της χώρας ιδιαίτερης μνείας χρήζει μόνον ο
νομός Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος ενώ το 1995 παρήγαγε μόλις 85τ. σπαράγγι δηλαδή το
0,3% της εγχώριας παραγωγής καλλιεργώντας 319στρ., το 2003 παρήγαγε το 5,1% (1.152τ.
από 1.726στρ.) με μέση στρεμματική απόδοση περιόδου 0,48τ., αύξουσα για λόγους όμοιους
με εκείνους που αναφέρθηκαν στην περίπτωση της Θράκης.
Συνολικά, σε επίπεδο χώρας, η παραγωγή της περιόδου 1995-2003 διακυμάνθηκε
πτωτικά, διότι οι αυξήσεις της παραγωγής σπαραγγιών στους νομούς Καβάλας, Έβρού,
Ξάνθης και Αιτωλοακαρνανίας δεν κατέστησαν δυνατές να καλύψούν τις απώλειες των
νομών Πέλλας και Ημαθίας.
Η πτωτική διακύμανση της εγχώριας παραγωγής επηρέασε τις εξαγωγές του προϊόντος
και ταυτόχρονα επηρεάσθηκε από τις διαμορφούμενες δυσμενέστερες συνθήκες απορρόφησής του από αγορές όπως εκείνη της Γερμανίας, όπως προκύπτει εκ των συμπερασμάτων της
ανάλυσης που ακολουθεί.
Η μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάλυση των εξαγωγών και της ανταγωνιστικότητας
του ελληνικού σπαραγγιού βασίσθηκε στον προσδιορισμό των χωρών-κλειδιών όσον αφορά
την παραγωγή, τη φαινομενική κατανάλωση και το εξωτερικό εμπόριο των νωπών σπαραγγιών, ο οποίος έγινε κατόπιν μελέτης των αντίστοιχων μεγεθών παγκοσμίως. Προκειμένου να
διερευνηθεί ο ανταγωνισμός που υφίσταται το νωπό λευκό ελληνικό σπαράγγι συγκροτήθηκαν επιμέρους ομάδες χωρών, με κριτήρια την αναλογία με την οποία παράγουν πράσινο ή
λευκό σπαράγγι, τις καταναλωτικές τους προτιμήσεις και τη μορφή του προϊόντος κατά την
εξαγωγή του (νωπό, κατεψυγμένο ή μεταποιημένο).
Μία ομάδα χωρών αποτέλεσαν οι σημαντικοί παραγωγοί ή/και καταναλωτές νωπού
πράσινου σπαραγγιού (Η.Π.Α., Μεξικό, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Χιλή, Αυστραλία, Ταϊλάνδη,
Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο), οι χώρες που εξάγουν σε νωπή μορφή μικρή σχετικά
ποσότητα λευκού σπαραγγιού (Κίνα, Περού) κι εκείνες που δεν αναπτύσσουν αξιοσημείωτες
ροές εξωτερικού εμπορίου νωπού λευκού σπαραγγιού (π.χ. Ιταλία). Αυτή η ομάδα χωρών
εξαιρέθηκε της ανάλυσης (Nigh, 1999; Nichols, 2002; Benson, 2002; Θεοδοσίου και
Μιχαηλίδης, 2007; F.A.O., 2008).
Μία δεύτερη ομάδα συγκροτήθηκε από τις χώρες με αναλογία λευκού σπαραγγιού
μεγαλύτερη του 80% της εγχώριας παραγωγής τους και σημαντικές ταυτόχρονα ροές εξωτεΠρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
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ρικού εμπορίου σε νωπή μορφή. Σε αυτήν εντάχθηκαν η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η
Ολλανδία και η Ελλάδα στην οποία το λευκό σπαράγγι αντιπροσωπεύει το 95% της εγχώριας
παραγωγής (Benson, 2002; F.A.O., 2008). Η ομάδα αυτή αποτέλεσε τελικά τη βάση για τη
μελέτη της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού σπαραγγιού.

Μεθοδολογία
Η μελέτη του διεθνούς εμπορίου του προϊόντος και η διερεύνηση των προοπτικών του
ελληνικού σπαραγγιού βασίσθηκε στη διαχρονική ανάλυση στατιστικών στοιχείων και στην
εκτίμηση ενός συνδυασμού δεικτών εμπορίου. Τα δεδομένα προήλθαν από τον Οργανισμό
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (F.A.O.), την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.).
Οι δείκτες που εκτιμήθηκαν είναι οι δείκτες σύνθεσης εξαγωγών, συγκέντρωσης
εξαγωγών, εξαγωγικής επίδοσης, εισαγωγικής διείσδυσης, τρεις παραλλαγές του δείκτη αποκαλυμμένου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και οι δείκτες τιμών.
Οι δείκτες σύνθεσης εξαγωγών αντλήθηκαν ως ποσοστιαία έκφραση μεταξύ της ετήσιας
αξίας του εξαγόμενου ελληνικού σπαραγγιού και της ετήσιας αξίας ομαδοποιημένων
κατηγοριών εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς
Εμπορίου (Τ.Τ.Δ.Ε.), ώστε να δείξουν τη συμβολή της καλλιέργειας στην εισροή χρηματικών
κεφαλαίων στη χώρα από τις εξαγωγές (Βλάχος και Πατσής, 2000).
Ο δείκτης συγκέντρωσης των ελληνικών εξαγωγών εκτιμήθηκε από το πηλίκο:
( X GR → k / TX GR ) , όπου X GR → k είναι οι ετήσια εξαγωγή του ελληνικού σπαραγγιού με
κατεύθυνση την αγορά k και TX GR είναι οι συνολική ετήσια εξαγωγή του ελληνικού
σπαραγγιού παγκοσμίως, ώστε να βοηθήσει στην κατανόηση κι ανάλυση των αποτελεσμάτων
των υπολοίπων δεικτών.
Οι δείκτες εξαγωγικής επίδοσης (Δ.Ε.Ε.) και εισαγωγικής διείσδυσης (Δ.Ε.Δ.) του σπαραγγιού εκτιμήθηκαν για κάθε επιμέρους χώρα j, ως :
Δ.Ε.Ε. j = X j /(Pr j + M j )
Δ.Ε.Δ j = M j /(Pr j + M j − X j )
, (1) και
, (2)
Pr j
Mj
συμβολίζει την ετήσια παραγωγή σπαραγγιών στη χώρα j,
την ετήσια εισαγόόπου:
(Pr j + M j )
την συνολική προσφορά στην εγχώρια αγορά και
μενη ποσότητα του προϊόντος,
(Pr j + M j − X j )
Δ.Ε.Ε. j
την εγχώρια φαινομενική ζήτηση (Ζιωγάνας και Σέμος, 2005). Ο
Δ.Ε.Δ. j
τις χώρεςαναδεικνύει τις χώρες με υψηλό εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ ο
εισαγωγείς.
Οι δείκτες ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τιμών εκτιμήθηκαν ως ομάδα δεικτών για
τον προσδιορισμό της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού σπαραγγιού. Οι δείκτες αποκαλυμμένου συγκριτικού πλεονεκτήματος (Revealed Comparative Advantage, RCA) αναπτύχθηκαν
από τον Balassa με σκοπό τον προσδιορισμό των ανταγωνιστικών και μη προϊόντων του
εξωτερικού εμπορίου μίας χώρας. Η χρονική υστέρηση άντλησής τους και η αδυναμία τους
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να συνεκτιμούν πολιτικές παρέχουν εκτιμήσεις για την πορεία του εξωτερικού εμπορίου ενός
προϊόντος (Ballance, et.al., 1987; Βλάχος και Πατσής, 2000, Ferto and Hubbard, 2003; Tung,
2003).
NT j
(Βλάχος
Οι τρεις παραλλαγές που εφαρμόσθηκαν είναι : ο δείκτης καθαρού εμπορίου
και Πατσής, 2000; Tung, 2003), μία εξειδίκευση του δείκτη Michaelly (Laursen, 1998)
M GR ↔ j
, καθώς και μία εξειδίκευση του συμμετρικού δείκτη αποκαλυμμένου
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Revealed Symmetric Comparative Advantage)
RSCA[GR (Vs ) j ] → k
που έχει προταθεί ως βελτίωση του δείκτη RCA (Laursen, 1998; Dalum,
et.al., 1998; Hatirli, et.al., 2004). Οι σχέσεις (3) έως (6) περιγράφουν τους τρεις δείκτες :
NT j = ( X j − M j ) /( X j + M j ) NT j ∈ [−1,1]
,
, (3)
MI GR ↔ k = ( X GR → k / TX GR ) − ( M k → GR / TM GR ) , MI GR → j ∈ [−1,1] , (4)
RSCA[GR (Vs ) j ] → k = ( RCA[GR(Vs ) j ] → k − 1) /( RCA[GR(Vs ) j ] → k + 1) RSCA ∈ [−1,1]
, (5) με
,
εξειδίκευση του RCA ως :
RCA[GR(Vs ) j ] → k = ( X GR → k / TX GR ) /( X j → k / TX j ) RCA ∈ [0,+∞ )
, (6)
,
M
όπου : k → GR είναι η ετήσια εισαγωγή σπαραγγιού στην Ελλάδα από τη χώρα k, TM GR η
συνολική ετήσια εισαγωγή σπαραγγιού στην Ελλάδα από όλες τις χώρες της υφηλίου,
( X GR → k / TX GR ) η συγκέντρωση του ελληνικού σπαραγγιού την αγορά k, ( X j → k / TX j ) η
RCA[GR(Vs ) j ] → k
είναι ο δείκτης
συγκέντρωση του σπαραγγιού της χώρας j στην αγορά k και
αποκαλυμμένου συγκριτικού πλεονεκτήματος του ελληνικού σπαραγγιού έναντι εκείνου της
χώρας j.
NT j = 0
Όταν
, τότε οι εισαγωγές του προϊόντος είναι όμοιες με τις εξαγωγές του και το
προϊόν ούτε βελτιώνει αλλά ούτε και χειροτερεύει το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Αν
NT j → +1
, το προϊόν συμβάλλει στην εξοικονόμηση εσόδων από το διεθνές εμπόριο,
παρουσιάζει υψηλό εξαγωγικό προσανατολισμό και ανταγωνιστικότητα. Ακριβώς αντίθετα
NT j → −1
είναι τα συμπεράσματα αν
.
MI GR ↔ j
RSCA[GR (Vs ) j ] → k
και
, με το
Ομοίως διακυμαίνονται και οι τιμές των δεικτών
+1 να δηλώνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το -1 αντίστοιχο μειονέκτημα. Οι δύο αυτοί
δείκτες έχουν εξειδικευθεί με άξονα αναφοράς την Ελλάδα. Ο πρώτος συγκρίνει την
αναλογία μεταξύ των εξαγωγών ελληνικού σπαραγγιού προς ορισμένη χώρα k και των
αντίστοιχων εισαγωγών από αυτήν, έναντι προσδιορισμού τυχόν ανταγωνιστικού συγκριτικού
πλεονεκτήματος ή μειονεκτήματος τύπου διμερούς εξωτερικού εμπορίου. Ο δεύτερος έχει
ορισθεί έτσι ώστε να εκτιμά το ανταγωνιστικό συγκριτικό εξαγωγικό πλεονέκτημα ή
μειονέκτημα του ελληνικού σπαραγγιού έναντι εκείνου άλλης χώρας j, διαμέσου της σύγκρι-
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σης των αναλογιών συγκέντρωσης των εξαγωγών τους προς συγκεκριμένη κατεύθυνσηαγορά k, δηλαδή εστιάζει σε τριμερείς σχέσεις εμπορίου με επίκεντρο σύγκρισης μεταξύ δύο
χωρών την ικανότητα διείσδυσης τους σε μία τρίτη κοινή αγορά-στόχο.
Λόγω της ταυτόχρονης χρήσης μεγεθών εξαγωγών και εισαγωγών στον ορισμό των δειNT j
MI GR ↔ j
και
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτίμησή τους δεδομένα ποσοτήτων,
κτών
RSCA[GR (Vs ) j ] → k
ο οποίος ορίσθηκε αποκλειστικά με μεγέθη εξαγωγών έχει
ενώ ο δείκτης
εκτιμηθεί με δεδομένα αξιών ώστε να συνεκτιμά και την επίδραση των τιμών.
Τέλος, οι δείκτες τιμών υπολογίσθηκαν ως πηλίκο μεταξύ της συνολικής ετήσιας αξίας
της εξαγωγής σπαραγγιού μίας χώρας j προς μία χώρα k και της αντίστοιχης συνολικής
ετήσιας εξαγόμενης ποσότητάς.

Εξαγωγές και Ανταγωνιστικότητα
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανταγωνισμού και
η ερμηνεία τους. Αρχικά παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή της εξαγωγικής αξίας των σπαραγγιών στη διαμόρφωση της αξίας πρωτοβάθμιων κι ενοποιημένων
κατηγοριών εξαγωγών της Τ.Τ.Δ.Ε. Στη συνέχεια παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη της
συγκέντρωσης του εξαγόμενου ελληνικού σπαραγγιού στις αγορές του εξωτερικού, με σκοπό
τη στήριξη της ερμηνείας που παρέχεται στην ανάλυση ανταγωνιστικότητας που έπεται.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι δείκτες σύνθεσης εξαγωγών. Διαχρονικά μεταξύ των
ετών 1996-2004, παρά τις όποιες αυξομειώσεις καταγράφονται, η αξία των εθνικών
εξαγωγών σπαραγγιών ακολουθεί πτωτική πορεία (FAO, 2008), η οποία κατά ένα μέρος
οφείλεται στην αντίστοιχη μείωση της εγχώριας παραγωγής (FAO, 2008) και τα πιθανά αίτια
της. Η πτωτική πορεία της αξίας των εθνικών εξαγωγών σπαραγγιών αντανακλάται στους
δεικτών σύνθεσης εξαγωγών της περιόδου αναφοράς. Κατά μέσο όρο, την περίοδο 19962004, η αξία των εξαγόμενων σπαραγγιών ανήλθε: στο 2,15% της αξίας των εξαγωγών
τροφίμων και ζώντων ζώων (κατ.: 0, της Τ.Τ.Δ.Ε.), στο 1,42% της αξίας εξαγωγών αγροτικών προϊόντων (ενοποιημένη κατ.: 0,1,4, της Τ.Τ.Δ.Ε.) και στο 0,35% της αξίας του
συνόλου των εξαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της χώρας (ενοποιημένη κατ.: 0 μέχρι
και 9, της Τ.Τ.Δ.Ε.). Παρά την πτωτική ετήσια διακύμανση μετά το 2001, τα μεγέθη είναι
σημαντικά αν αναλογισθεί κανείς το πλήθος των υπαρχόντων οικονομικών δραστηριοτήτων,
των αγροτικών και μη προϊόντων αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών που παράγονται κι
εμπορευματοποιούνται μέσα σε μία οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη και τη συνολική έκταση
της καλλιέργειας, το σπαράγγι φαίνεται να συνεισέφερε σημαντικά στο σκέλος των εξαγωγών
του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

504

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Διερεύνηση του εξωτερικού εμπορίου και προοπτικές για το ελληνικό σπαράγγι

Πίνακας 1. Διαχρονική Εξέλιξη της Αναλογίας της Εξαγωγικής Αξίας του Σπαραγγιού ως
προς Πρωτοβάθμιες κι Ενοποιημένες Κατηγορίες της Τ.Τ.Δ.Ε.
Διαχρονική Εξέλιξη
Πρωτοβάθμια
Κατηγορία: 0
Ενοποιημένη
Κατηγορία : 0,1,4
Ενοποιημένη
Κατηγορία: 0 έως 9

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Μ.Ο.

2,95%

2,37%

2,68%

2,27%

1,79%

2,36%

2,23%

1,12%

1,55%

2,15%

1,69%

1,52%

1,81%

1,37%

1,22%

1,67%

1,61%

0,74%

1,12%

1,42%

0,49%

0,41%

0,49%

0,38%

0,27%

0,40%

0,38%

0,16%

0,22%

0,35%

Σημείωση : Προέλευση Αρχικών Στατιστικών Δεδομένων: Π.Σ.Ε. και Ε.Σ.Υ.Ε. (Ιδία αποτελέσματα των συγγραφέων)

Πίνακας 2. Διαχρονική Εξέλιξη Συγκέντρωσης των Εξαγόμενων Ποσοτήτων του Ελληνικού
Σπαραγγιού ανά προορισμό
Διαχρονική
Εξέλιξη

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Γερμανία

93,10%

83,01%

87,54%

82,20%

82,55%

84,50%

Ολλανδία

2,38%

6,57%

4,14%

5,11%

6,28%

9,03%

Γαλλία

2,36%

3,06%

4,86%

8,50%

7,04%

3,29%

Ισπανία

2,05%

7,07%

2,86%

2,94%

3,24%

Υπόλοιπο ΕΕ27

0,11%

0,28%

0,50%

1,04%

EE-27 Σύνολο

100,00%

99,99%

99,91%

Ευρώπη, Εκτός
Ε.Ε.

0,00%

0,01%

Απροσδιόριστο

0,00%

0,00%

2002

2003

2004

2005

Μ.Ο.

82,74%

80,01%

85,28%

11,20%

13,43%

7,58%

9,99%

7,57%

3,70%

3,11%

2,89%

1,90%

4,07%

0,14%

0,67%

2,06%

0,25%

0,56%

2,18%

0,11%

0,80%

0,38%

1,18%

3,06%

6,11%

1,36%

99,79%

99,22%

97,75%

98,69%

99,79%

99,06%

99,60% 99,38%

0,07%

0,12%

0,78%

2,25%

0,98%

0,21%

0,94%

0,40%

0,57%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,33%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

81,03% 84,20%

Σημείωση : Προέλευση Αρχικών Στατιστικών Δεδομένων : F.A.O. (Ιδία αποτελέσματα των συγγραφέων)

Ο πίνακας 2 δείχνει τη διαχρονική εξέλιξη της συγκέντρωσης των εξαγωγών του
ελληνικού σπαραγγιού ανά χώρα-προορισμό. Κατά μέσο όρο, τη δεκαετία 1996-2005, το
μεγαλύτερο τμήμα 84,2%, του εξαγόμενου ελληνικού σπαραγγιού κατευθύνθηκε στην αγορά
της Γερμανίας, με ελαφρώς μεταβαλλόμενη διαχρονικά αναλογία μετά το 1997. Την ίδια
περίοδο σημειώθηκε άνοδος της ποσοτικής αναλογίας των εξαγωγών του προϊόντος με
κατεύθυνση την Ολλανδία ιδίως μετά το 2001, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος της περιόδου
(7,57%) να υπολείπεται των ετήσιων αναλογιών μετά το έτος αυτό. Με εξαίρεση το 1999 και
το 2000, μικρό μέρος του εξαγόμενου ελληνικού σπαραγγιού καταλήγει στη γαλλική αγορά.
Ο μέσος όρος περιόδου δεν είναι αντιπροσωπευτικός για την κατάσταση που παρουσιάζεται
μετά το 2000 καθώς υπερβαίνει όλα τα αντίστοιχα μεγέθη της ετήσιας εξαγωγικής κατανομής
του προϊόντος ανά χώρα-προορισμό, με σημαντική πτωτική μεταβολή μεταξύ 1999 και 2005.
Ακόμη μικρότερη είναι η εξαγωγική αναλογία του προϊόντος με κατεύθυνση την Ισπανία. Αν
και το 1996 μεταξύ Ολλανδίας, Γαλλίας και Ισπανίας υπήρξε παρόμοια κατανομή του
εξαγόμενου ελληνικού σπαραγγιού, διαχρονικά μέχρι και το 2005 η συγκέντρωση του προϊόντος διευρύνθηκε μόνον προς την ολλανδική αγορά, ενώ συρρικνώθηκε στην περίπτωση των
δύο άλλων αγορών.
Άνω του 99,22% (που είναι η μικρότερη τιμή και σημειώθηκε το 2000) των εξαγωγών
του ελληνικού σπαραγγιού κατευθύνθηκε αποκλειστικά προς χώρες της ΕΕ-27. Με εξαίρεση
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τις χώρες που αναφέρθηκαν μικρό μόνον τμήμα του εξαγόμενου νωπού λευκού ελληνικού
σπαραγγιού οδηγείται προς άλλες χώρες της Ένωσης ή προς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι
συναλλαγές εκτός Ευρώπης είναι ποσοστιαία μηδενικές.
Η εξάρτηση του ελληνικού σπαραγγιού από τη γερμανική αγορά είναι μεγάλη και το
προϊόν κινδυνεύει να δεχθεί μελλοντικά ασφυκτικές πιέσεις όσο θα συνεχίζεται η διόγκωση
της εγχώριας παραγωγής της Γερμανίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εισαγωγές της
Γερμανίας την περίοδο 1996-2005 ελαττώθηκαν κατά 17.979τ., -42,1%. Η εξαγωγή του
ελληνικού σπαραγγιού προς το παρόν φαίνεται να βρίσκει ουσιαστική διέξοδο μόνον στην
αγορά της Ολλανδίας, αλλά πρέπει να επιτύχει ικανοποιητική διείσδυση και σε άλλες αγορές.
Η επίδραση της αύξησης της εγχώριας παραγωγής της Γερμανίας εν μέρει ίσως ήδη έχει κι
αυτή επιδράσει στη συρρίκνωση της ελληνικής εγχώριας παραγωγής. Η προσπάθεια
αναζήτησης νέων αγορών, αν μπορούν να μεταφρασθούν ως τέτοια προσπάθεια οι αυξημένες
αναλογίες των ετών 2004 και 2005 προς τις χώρες που απαρτίζουν το υπόλοιπο της ΕΕ-27,
παραμένει ασθενική.
Για να τεκμηριωθεί ο εξαγωγικός προσανατολισμός του ελληνικού σπαραγγιού, αλλά και
ο ρόλος των υπολοίπων μελών της υπό μελέτη ομάδας χωρών, εκτιμήθηκε η διαχρονική
εξέλιξη των δεικτών εξαγωγικής επίδοσης και εισαγωγικής διείσδυσης (Δ.Ε.Ε και Δ.Ε.Δ.), με
τα αποτελέσματα του πίνακα 3.

Πίνακας 3. Διαχρονική Εξέλιξη Δ.Ε.Ε. και Δ.Ε.Δ. του Σπαραγγιού Ανά Χώρα
Δ.Ε.Ε.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Μ. Ο.

Ελλάδα

94,8%

71,3%

82,8%

78,7%

54,7%

62,3%

80,1%

38,5%

58,1%

43,6%

66,5%

Ολλανδία

53,6%

38,9%

32,0%

39,3%

36,4%

27,3%

34,9%

28,2%

30,7%

33,3%

35,5%

Ισπανία

22,7%

34,8%

32,2%

29,8%

29,6%

37,7%

33,0%

28,3%

30,9%

28,8%

30,8%

Γαλλία

14,8%

17,2%

14,2%

13,2%

15,5%

18,8%

17,8%

19,4%

14,0%

13,4%

15,8%

Γερμανία

0,5%

0,7%

0,8%

1,6%

0,9%

2,8%

1,6%

1,3%

1,2%

1,4%

1,3%

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Μ. Ο.

Δ.Ε.Δ.
Ελλάδα

9,1%

1,0%

2,7%

5,0%

0,4%

0,2%

0,6%

1,0%

6,6%

6,2%

3,3%

Ολλανδία

36,5%

46,4%

32,5%

54,0%

31,7%

33,7%

51,1%

45,2%

45,4%

47,3%

42,4%

Ισπανία

3,1%

6,3%

6,2%

7,6%

8,0%

8,7%

10,2%

14,3%

14,9%

22,8%

10,2%

Γαλλία

26,5%

33,0%

32,9%

29,3%

43,3%

49,4%

54,2%

47,7%

49,2%

43,7%

40,9%

Γερμανία

54,1%

49,5%

48,6%

47,8%

38,0%

42,0%

34,4%

31,3%

26,7%

23,3%

39,6%

Σημείωση : Προέλευση Αρχικών Στατιστικών Δεδομένων : F.A.O. (Ιδία αποτελέσματα των συγγραφέων)

Από τα στοιχεία του πίνακα και τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη εξαγωγικής επίδοσης
προκύπτει υψηλός εξαγωγικός προσανατολισμός του προϊόντος για την Ελλάδα, με
σημαντικές ετήσιες διακυμάνσεις κι αδυναμία σταθεροποίησης. Ο μέσος όρος της περιόδου
δηλώνει ότι το 66,5% της εγχώριας προσφοράς διοχετεύτηκε στις αγορές του εξωτερικού και
είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τους μέσους όρους των υπολοίπων χωρών, μιας και το
σπαράγγι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90΄ παρέμενε ένα προϊόν που δεν είχε ενσωματωθεί στο διαιτολόγιο των Ελλήνων καταναλωτών για ποικίλους λόγους. Στην υπολειπόμενη
αναλογία της εγχώριας προσφοράς που εμφανίζεται να μην καταλήγει σε νωπή μορφή στις
αγορές του εξωτερικού περιλαμβάνεται η εγχώρια κατανάλωση, η εξαγωγή σε κατεψυγμένη
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ή μεταποιημένη μορφή και η φύρα (ειδικά σε συνθήκες όπου δεν επιτεύχθηκε πρωιμότητα)
λόγω της μονομέρειας-εξάρτησης από τη γερμανική αγορά.
Σημαντικό τμήμα της εγχώριας προσφοράς κατευθύνεται προς το εξωτερικό και στην
περίπτωση της Ολλανδίας και της Ισπανίας, με μέσο όρο της σειράς ετών 35,5% και 30,8%
αντίστοιχα. Η μεγάλη συρρίκνωση της καλλιέργειας που έχει καταγραφεί στη Γαλλία μετά τη
δεκαετία του 60΄ αντανακλάται μέσα από τις τιμές του δείκτη της εξαγωγικής της επίδοσης.
Ειδικά όμως τη δεκαετία 1996-2005, αν και η παραγωγή της Γαλλίας ελαττώθηκε κατά
37,3%, ο δείκτης της εξαγωγικής της επίδοσης έχει εκπέσει πλέον σε τέτοια επίπεδα που δεν
διαφοροποιείται σημαντικά, για μία χώρα που παραδοσιακά πραγματοποιούσε εξαγωγές. Μία
καλή εξήγηση για τούτο παρέχει ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης. Η Γαλλία με μικρές
ανοδικές ή καθοδικές διακυμάνσεις διατήρησε τη δεκαετία 1996-2005 την αναλογία των
εξαγωγών της ως προς το σύνολο της εγχώριας προσφοράς της, με αποτέλεσμα την ταχύτερη
αύξηση των εισαγωγών της για την κάλυψη των εγχώριων καταναλωτικών της αναγκών.
Κατά συνέπεια ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης της Γαλλίας ενώ την περίοδο 1996-1999
κυμαινόταν μεταξύ 26,5% και 33,0%, μετά το 2000 δεν έπεσε κανένα έτος κάτω από το
43,3%, που σημαίνει ότι η Γαλλία μετά το 2000 καλύπτει άνω των 2/5 της εγχώριας
φαινομενικής της ζήτησης με εισαγωγές.
Διαχρονικά υψηλός είναι και ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης της Ολλανδίας, με μέσο
όρο περιόδου περίπου παρόμοιο με εκείνο της Γαλλίας (42,4% έναντι 40,9%). Η διαφορά
μεταξύ Γαλλίας κι Ολλανδίας έγκειται στο ότι η τελευταία έχει μία εξαιρετικά σταθερή
εγχώρια παραγωγή την ίδια χρονική περίοδο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με το ότι η
Ολλανδία έχει ταυτόχρονα υψηλές τιμές και στο δείκτη της εξαγωγικής επίδοσης, δημιουργεί
την υποψία ότι η Ολλανδία τελεί έναν μεταπρατικό ρόλο στο εμπόριο του νωπού λευκού
σπαραγγιού στη Δυτική Ευρώπη.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η εξέλιξη του δείκτη εισαγωγικής διείσδυσης της Ισπανίας ο οποίος διαμέσου μίας συνεχούς διαχρονικής αύξησης εκτινάχθηκε από το 3,1% το
1996 στο 22,8% το 2005, με αιτιολογία όμοια με εκείνη που αναφέρθηκε στην περίπτωση της
Γαλλίας και απώλεια παραγωγής περιόδου 38,6%. Η μόνη χώρα που συνεχίζει να έχει
χαμηλό δείκτη εισαγωγικής διείσδυσης είναι η Ελλάδα (μ.ο. 1996-2005: 3,3%) διότι η
εγχώρια παραγωγή της υπερκαλύπτει την χαμηλή συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες εγχώρια
κατανάλωση και ταυτόχρονα επιτρέπει τυχόν ανοδική διακύμανση των εξαγωγών της.
Η Γερμανία που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εισαγωγείς και καταναλωτές
σπαραγγιών παγκοσμίως, το 2006 παρήγαγε το 32,1% της ΕΕ-27, αποτελώντας τον μεγαλύτερο πλέον παραγωγό της (Ισπανία: 18,7%, Ιταλία: 16,7%, Ελλάδα: 8,5%, Γαλλία: 7,5%,
Ολλανδία: 5,9%, Βουλγαρία: 5,9%, Υπόλοιπο: 4,7%). Η Γερμανία εξάγει μόλις το 1,3% της
εγχώριας προσφοράς της (μ.ο. 1996-2005), ενώ βάση του μέσου όρου της περιόδου φαίνεται
να εισάγει (όπως και η Γαλλία) σχεδόν τα 2/5 της φαινομενικής της ζήτησης, επειδή η
εγχώρια παραγωγή της δεν επαρκεί να καλύψει την υψηλή εγχώρια κατανάλωση. Η διαφορά
με τη Γαλλία έγκειται στο ότι ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης της Γερμανίας φθίνει και ο
μέσος όρος του είναι μεγαλύτερος από οποιαδήποτε ετήσια τιμή του δείκτη μετά το 2001.
Ουσιαστικά ο μέσος όρος του δείκτη συγκαλύπτει μία σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των
Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

507

Διερεύνηση του εξωτερικού εμπορίου και προοπτικές για το ελληνικό σπαράγγι

δύο χρονικών άκρων της περιόδου, αφού το 1996 η Γερμανία ικανοποιούσε πάνω από το
ήμισυ της εγχώριας φαινομενικής της ζήτησης με εισαγωγές, ενώ το 2005 οι εισαγωγές κάλυπταν περίπου το 1/4 του μεγέθους. Η μεγάλη διαχρονικά πτωτική διακύμανση του δείκτη
εισαγωγικής διείσδυσης της Γερμανίας εξηγεί την αστάθεια και τις ετήσιες μειώσεις του
δείκτη εξαγωγικής επίδοσης της Ελλάδας λόγω της εξάρτησης από τη γερμανική αγορά. Η
Γερμανία παρόλα αυτά συνεχίζει να αδυνατεί να καλύψει τις καταναλωτικές της ανάγκες και
αντιμετωπίζει προβλήματα πρωιμότητας.
Στο διάγραμμα 2 απεικονίζεται η εξέλιξη του δείκτη καθαρού εμπορίου για τις υπό
εξέταση χώρες. Ελλάδα, Ισπανία και Ολλανδία είναι οι μόνες χώρες με θετικές τιμές του
δείκτη (με εξαίρεση τις τιμές του για την Ολλανδία, τα έτη 2003 και 2004), ενώ αντίθετα
Γαλλία και Γερμανία εμφανίζουν αρνητικές τιμές σε όλα τα έτη.
Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη καθαρού εμπορίου επισημαίνει τη μετατροπή της
Γαλλίας από χώρα εξαγωγέα σε χώρα εισαγωγέα του προϊόντος. Όλη την εξεταζόμενη περίοδο παρουσιάζει αρνητικές τιμές δείκτη καθαρού εμπορίου κι επιβάρυνση του εμπορικού της
ισοζυγίου, με τάση χειροτέρευσης από το 1996 προς το 2005 (-0,207 έναντι -0,476) και μέσο
όρο περιόδου -0,358.
Την ίδια περίοδο εξανεμίσθηκε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ολλανδίας. Ο δείκτης
από 0,519 το 1996 βρέθηκε στο -0,069 το 2003 και το συναλλαγματικό όφελος της Ολλανδίας μετατράπηκε σε μικρή συναλλαγματική απώλεια. Η διακύμανση του δείκτη από -0,069
μέχρι και +0,055 είναι η πραγματική εικόνα της χώρας μετά το έτος 2001. Ουσιαστικά το
συμπέρασμα το οποίο προκύπτει για την Ολλανδία είναι ότι στο βαθμό που όντως η χώρα
έχει αναλάβει έναν μεταπρατικό ρόλο (βλ.Πιν.3) στη Δυτική Ευρώπη, εξασφαλίζει θέσεις
απασχόλησης χωρίς πλέον να επωφελείται ή να επιβαρύνεται ουσιαστικά το εμπορικό της
ισοζύγιο.
Η Ισπανία και η Ελλάδα είναι οι χώρες που συνεχίζουν να ωφελούνται από το εξωτερικό
εμπόριο του σπαραγγιού. Η έντονη πτωτική πορεία που παρουσιάζει ο δείκτης στην περίπτωση της Ισπανίας δεδομένης της σχετικής σταθερότητας του δείκτη της εξαγωγικής της επίδοσης, θα μπορούσε να ερμηνευθεί διαμέσου της εκτίναξης του δείκτη εισαγωγικής διείσδυσης
της χώρας (βλ.Πιν.3). Η Ισπανία σταδιακά χάνει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και το
όφελος της συρρικνώνεται, με το δείκτη του καθαρού της εμπορίου να μεταβάλλεται κατά 65,4% μεταξύ 1996 και 2005 (από +0,808 σε +0,280) και το μέσο όρο της περιόδου να
διαμορφώνεται στο +0,639 τιμή μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες ετήσιες τιμές του δείκτη
μετά το 2002.
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Διάγραμμα 2. Διαχρονική Εξέλιξη Δείκτη Καθαρού Εμπορίου του Σπαραγγιού, Ανά Χώρα
Μεταξύ Ελλάδας-Ισπανίας, η εμπορία του προϊόντος εξασφαλίζει στην Ελλάδα πλεονέκτημα οφέλους, μιας και το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας (λαμβανομένου πάντοτε υπόψη
και της διαφοράς μεγεθών των δύο χωρών) ωφελείται περισσότερο από εκείνο της Ισπανίας.
Ο υψηλός εξαγωγικός προσανατολισμός του ελληνικού σπαραγγιού σε συνδυασμό με το
μικρό συγκριτικά μέγεθος εισαγωγών της χώρας (βλ. Πιν.3), εξασφαλίζει στην Ελλάδα
σχεδόν απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την εμπορία του προϊόντος, με τιμές του
δείκτη καθαρού εμπορίου πλησίον του +1 όλη την εξεταζόμενη περίοδο και μ.ο. +0,966. Η
πτώση που καταγράφει ο δείκτης καθαρού εμπορίου μετά το 2003 αντιστοιχίζεται στην πτώση
του δείκτη εξαγωγικής επίδοσης της χώρας (βλ.Πιν.3).
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εξειδίκευσης του δείκτη Michaelly.
Η εξειδίκευση που εφαρμόσθηκε χρησιμοποιεί ως σταθερά αναφοράς την Ελλάδα ώστε να
εκτιμήσει την ύπαρξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή μειονεκτήματος της χώρας στα
πλαίσια σχέσεων διμερούς εξωτερικού εμπορίου του σπαραγγιού, κι επιπροσθέτως συνεκτιμά
τις διαφορές μεγέθους μεταξύ των χωρών λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον τις μεταξύ τους ροές
(εισαγωγές κι εξαγωγές) αλλά κι ανά την υφήλιο.
Παρότι η Ελλάδα ωφελείται περισσότερο από την Ισπανία από το διεθνές εμπόριο του
σπαραγγιού (βλ.Διαγρ.2), ωστόσο καμία εκ των δύο χωρών δεν έχει επιτύχει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα έναντι της άλλης στο μεταξύ τους εμπόριο, με τις ετήσιες τιμές του δείκτη να
βρίσκονται πολύ κοντά στο μηδέν (με εξαίρεση το 1999). Το πρόσημο του μέσου όρου της
περιόδου δεν είναι αντιπροσωπευτικό διότι επηρεάζεται από την κατ’ εξαίρεση διαφοροποιημένη τιμή που εμφάνισε ο δείκτης το 1999.
Η Ελλάδα την περίοδο 2000-2003 παρουσίασε ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι της
Ολλανδίας στις μεταξύ τους συναλλαγές, με το δείκτη ωστόσο να λαμβάνει αρνητικές ή θετικές τιμές κοντά στο μηδέν όλα τα υπόλοιπα έτη. Θετικές τιμές κοντά στο μηδέν καταγράφηκαν μετά το 2003 υποδηλώνοντας ανάκαμψη της Ελλάδας στο διμερές εξωτερικό εμπόριο
σπαραγγιού με την Ολλανδία. Πιθανή αιτία των αρνητικών τιμών του δείκτη ειδικά την
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περίοδο 2000-2003 μπορεί να θεωρηθεί η επέκταση των αλυσίδων λιανοπώλησης ξένων
συμφερόντων που σημειώθηκε εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα με άνοιγμα πολλών νέων
καταστημάτων και σημαντική γεωγραφική διασπορά, σε συνδυασμό και με την υψηλή
πρωιμότητα των υβριδίων των θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων των Ολλανδών με έναρξη
απόδοσης καρπού από τον Ιανουάριο.

Πίνακας 4. Διαχρονική Εξέλιξη Δείκτη Τύπου Michaelly, για το Διμερές Εξωτερικό Εμπόριο
του Σπαραγγιού
Διαχρονική Εξέλιξη

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ελλάδα-Γερμανία

0,745

0,247

-0,001

0,383

0,205

0,845

0,795

0,800

0,777

0,763

Μ.Ο.
0,556

Ελλάδα-Γαλλία

-0,705

-0,267

0,049

0,085

0,070

0,033

0,037

-0,070

-0,408

-0,295

-0,147

Ελλάδα-Ισπανία

0,020

0,059

0,001

-0,192

0,032

0,001

0,007

0,021

0,002

0,003

-0,004

Ελλάδα-Ολλανδία

-0,046

-0,030

-0,054

-0,058

-0,257

-0,695

-0,533

-0,122

0,022

0,050

-0,172

Σημείωση : Προέλευση Αρχικών Στατιστικών Δεδομένων : F.A.O. (Ιδία αποτελέσματα των συγγραφέων)

Παρά τη μείωση της εγχώριας παραγωγής της Γαλλίας, το ελληνικό σπαράγγι δεν
πλεονεκτεί έναντι του γαλλικού στις μεταξύ των δύο χωρών συναλλακτικές σχέσεις. Οι τιμές
του δείκτη κυμάνθηκαν θετικά και κοντά στο μηδέν την περίοδο 1998-2002, αλλά στη
συνέχεια η μείωση της ελληνικής εγχώριας παραγωγής σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα
των αλυσίδων λιανοπώλησης ξένων συμφερόντων στην Ελλάδα διαμόρφωσε ανταγωνιστικό
μειονέκτημα για τη χώρα στο διμερές εξωτερικό εμπόριο σπαραγγιού με τη Γαλλία, με
αποτέλεσμα ο μέσος όρος της σειράς ετών να είναι μικρότερος των τιμών του δείκτη κατά τα
δύο τελευταία έτη της. Δεδομένης της απώλειας εγχώριας παραγωγής και στις δύο χώρες, η
σύγκριση Ελλάδας-Γαλλίας υποδεικνύει το πρόβλημα εμπορίας που δημιουργεί στην Ελλάδα
η έλλειψη αντίστοιχων μεγάλων και υψηλής γεωγραφικής διασποράς αλυσίδων λιανοπώλησης
ελληνικών συμφερόντων στη Δυτική Ευρώπη.
Στα πλαίσια της εξεταζόμενης ομάδας χωρών, το ελληνικό σπαράγγι παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διμερούς εμπορίου μόνον έναντι του γερμανικού προϊόντος, γεγονός που
συνάδει με την υψηλή συγκέντρωση των εξαγωγών προς την Γερμανία (βλ.Πιν.2) με
πιθανότερες ερμηνείες την πρωιμότητα του ελληνικού έναντι του γερμανικού σπαραγγιού και
το πλεονέκτημα που δημιουργεί για την Ελλάδα η ύπαρξη των ομογενών στη Γερμανία όσον
αφορά την εισαγωγή, διακίνηση και προώθηση του προϊόντος.
Από την παραλλαγή του δείκτη RSCA προέκυψαν τα δεδομένα του πίνακα 5. Ως
ενδεικτικές αγορές-στόχοι ελήφθησαν οι αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, ενώ προστέθηκε σε αυτές και η αγορά της Ελβετίας. Η εξειδίκευση του δείκτη με σταθερά αναφοράς την Ελλάδα επιτρέπει την εκτίμηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή
μειονεκτήματος της έναντι οποιασδήποτε ανταγωνίστριας χώρας στα πλαίσια του εξωτερικού
εμπορίου του σπαραγγιού κι όσον αφορά την ικανότητα διείσδυσης σε μία τρίτη χώρα που
αποτελεί κοινή αγορά-στόχο. Επιπλέον, η σύγκριση των εξαγωγικών συγκεντρώσεων των
χωρών προς συγκεκριμένη αγορά-κατεύθυνση, συνεκτιμά τις διαφορές μεγέθους των χωρών
λόγω της έκφρασης των αναλογιών συγκέντρωσής τους με βάση τις παγκόσμιες εξαγωγές
τους. Για την ενίσχυση των συμπερασμάτων εκτιμήθηκαν και οι δείκτες τιμών του πίνακα 6.
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Το ελληνικό σπαράγγι έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διείσδυσης στην αγορά της
Γερμανίας (όπου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη εξαγωγική συγκέντρωση) έναντι του γαλλικού
(μ.ο.1996-2005: +0,527), ισπανικού (μ.ο.1996-2005: +0,400) και τα τελευταία έτη κι έναντι
του ολλανδικού (μ.ο.1996-2005: +0,155) ανταγωνιστικού προϊόντος. Ειδικά στις περιπτώσεις
σύγκρισης με τη Γαλλία και την Ολλανδία, ο μέσος όρος της περιόδου είναι μικρότερος των
ετήσιων τιμών του δείκτη μετά το 2001. Δεδομένου ότι οι εξαγόμενες ποσότητες νωπού
λευκού σπαραγγιού με κατεύθυνση τη γερμανική αγορά έχουν μειωθεί και για τις τρεις χώρες,
αυτό πιθανώς σημαίνει ότι η διείσδυση του ελληνικού προϊόντος είναι ανθεκτικότερη από την
αντίστοιχη διείσδυση του γαλλικού κι ολλανδικού σπαραγγιού στη γερμανική αγορά, καθώς
αυξάνεται η εγχώρια παραγωγή της Γερμανίας και μειώνονται οι εισαγωγές της.

Πίνακας 5. Διαχρονική Εξέλιξη του Συμμετρικού Δείκτη Τύπου Αποκαλυμμένου
Συγκριτικού Πλεονεκτήματος του Εξαγωγικού Εμπορίου του Ελληνικού Σπαραγγιού
Διαχρονική
Εξέλιξη

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Μ.Ο.

Ελλάδα-Ισπανία

0,374

0,334

0,451

0,374

0,417

0,443

0,396

0,397

0,422

0,393

0,400

Ελλάδα-Γαλλία

0,365

0,340

0,420

0,344

0,452

0,441

0,694

0,655

0,771

0,786

0,527

Ελλάδα-Ολλανδία

0,057

0,026

0,057

0,047

0,080

0,108

0,234

0,252

0,308

0,384

0,155

Ελλάδα-Ισπανία

-0,909

-0,857

-0,797

-0,718

-0,807

-0,913

-0,892

-0,867

-0,897

-0,940

-0,860

Ελλάδα-Γερμανία

-0,427

-0,268

-0,080

-0,385

-0,156

-0,796

-0,693

-0,850

-0,728

-0,811

-0,519

Ελλάδα-Ολλανδία

-0,002

-0,266

0,213

0,440

0,303

-0,300

-0,596

-0,488

-0,446

-0,760

-0,190

Ελλάδα-Γερμανία

-0,860

-0,484

-0,010

-0,803

-0,381

-0,422

-0,428

0,358

-0,011

-0,294

-0,334

Ελλάδα-Ισπανία

-0,539

0,292

-0,292

-0,022

0,599

0,772

0,802

0,821

0,847

0,705

0,398

Ελλάδα-Γαλλία

0,552

0,767

0,465

0,364

0,490

0,482

0,765

0,894

0,859

0,809

0,645

Ελλάδα-Ισπανία

-1,000

-0,986

-0,996

-0,956

-0,680

-0,035

0,540

-0,794

0,611

-0,019

-0,432

Ελλάδα-Γαλλία

-1,000

-0,999

-0,999

-0,992

-0,952

-0,848

-0,951

-0,985

-0,948

-0,982

-0,966

Ελλάδα-Ολλανδία

-1,000

-0,950

-0,979

-0,825

-0,439

0,197

-0,597

-0,906

-0,572

-0,771

-0,684

Ελλάδα-Γερμανία

-1,000

-0,997

-0,999

-0,978

-0,896

-0,579

-0,674

-0,960

-0,868

-0,944

-0,890

Αγορά Γερμανίας

Αγορά Γαλλίας

Αγορά Ολλανδίας

Αγορά Ελβετίας

Σημείωση : Προέλευση Αρχικών Στατιστικών Δεδομένων : F.A.O. (Ιδία αποτελέσματα των συγγραφέων)

Η μέση ετήσια τιμή διάθεσης του ελληνικού προϊόντος στη γερμανική αγορά είναι διαχρονικά πιο ανταγωνιστική από εκείνες της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, κυμαινόμενη όμως σε τέτοια επίπεδα που δύναται να εξασφαλίζουν ικανοποιητικά εισοδήματα
ταυτόχρονα σε παραγωγούς και μεσάζοντες. Ο μέσος όρος δεκαετίας των μέσων ετήσιων
τιμών εξαγωγής του ελληνικού σπαραγγιού εκτιμάται σε 2,297$/kgr (μικρότερος των ετήσιων
μεγεθών μετά το 2002), έναντι 3,449$/kgr για την Ισπανία, 4,531$/kgr για τη Γαλλία και
3,944$/kgr για την Ολλανδία. Αν και η τιμή του νωπού σπαραγγιού εξαρτάται από την
πρωιμότητά του καθώς κι εκείνη των ανταγωνιστών στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου
(πρωτίστως), το κόστος παραγωγής του (προσδιοριζόμενο κυρίως από το κόστος της εργασίας, τις εναλλακτικές χρήσεις γης και το κόστος της), το πλήθος των μεσαζόντων (εσωτερικών κι εξωτερικών) και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς-στόχου, τον αριθμό των ανταγωνιζόΠρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
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μενων εγχωρίων συνεταιρισμών και το βαθμό συνεργασίας ή/και ενοποίησής τους, καθώς και
από πολλούς άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να μνημονευτούν και να χρήζουν έρευνας όσον αφορά τα αίτια της διαμόρφωσης της μέσης ετήσιας εξαγωγικής τιμής του ελληνικού σπαραγγιού ανά αγορά-στόχο, ωστόσο το πιο ενδιαφέρον σχετικά με την ικανότητα
διείσδυσης στη γερμανική αγορά είναι ότι οι χώρες των οποίων οι εξαγωγές έχουν πληγεί
περισσότερο είναι εκείνες με την υψηλότερη μέση ετήσια τιμή (Γαλλία και Ολλανδία).
Βάση του δείκτη τύπου RSCA, το ελληνικό σπαράγγι δεν πετυχαίνει ανταγωνιστική διείσδυση στην αγορά της Γαλλίας, με μειονέκτημα τόσο έναντι της Ισπανίας όσο κι έναντι της
Γερμανίας και της Ολλανδίας (με εξαίρεση στην περίπτωση της σύγκρισης με την Ολλανδία,
την τριετία 1998-2000), παρά τη διαχρονικά συγκριτικά μικρότερη μέση ετήσια τιμή
εξαγωγής του. Μία πιθανή εξήγηση τόσο για την τιμή εξαγωγής όσο και για τη χαμηλή
διείσδυση στην αγορά της Γαλλίας είναι η σχεδόν αποκλειστική διοχέτευση του πρώιμου
ελληνικού σπαραγγιού στη Γερμανία, με αποτέλεσμα η γαλλική αγορά να αντιμετωπίζεται
επικουρικά από τους Έλληνες εξαγωγείς ως αγορά-στόχος την περίοδο που συγκομίζονται
πλέον οι μεγάλες ποσότητες σπαραγγιού της Γερμανίας και ταυτόχρονα δεν επαρκούν οι
αντίστοιχες ποσότητες συγκομιδής στη Γαλλία.

Πίνακας 6. Διαχρονική Εξέλιξη της Μέσης Ετήσιας Τιμής των Εξαγωγών Σπαραγγιού
(σε $/kgr)
Διαχρονική Εξέλιξη

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Μ.Ο.
2,297

Αγορά Γερμανίας
Ελλάδα

2,321

2,367

2,140

1,819

2,111

2,251

2,091

2,509

2,343

3,020

Ισπανία

4,104

3,460

3,516

3,451

2,796

2,777

2,864

3,537

4,141

3,849

3,449

Γαλλία

5,482

4,492

4,645

3,951

4,134

3,553

3,296

4,934

5,724

5,103

4,531

Ολλανδία

4,220

4,611

4,212

3,657

3,480

3,813

2,883

4,030

4,383

4,147

3,944

Αγορά Γαλλίας
Ελλάδα

1,072

1,383

1,464

0,949

1,077

1,094

1,324

1,498

2,007

1,774

1,364

Ισπανία

3,288

2,764

3,030

2,809

2,158

1,983

2,249

2,968

3,714

3,423

2,839

Γερμανία

4,167

4,333

1,750

1,046

1,871

---

2,247

2,493

2,806

2,874

2,621

Ολλανδία

4,352

3,720

3,068

3,122

2,355

2,044

2,145

2,832

2,906

2,594

2,914
2,003

Αγορά Ολλανδίας
Ελλάδα

2,203

2,103

2,195

1,442

1,766

1,681

1,667

1,700

2,810

2,465

Γερμανία

3,561

1,950

1,443

1,997

1,720

2,020

1,820

2,903

2,726

3,170

2,331

Ισπανία

4,852

3,592

3,869

4,073

2,552

2,413

2,364

3,315

3,483

4,383

3,490

Γαλλία

1,794

2,611

3,266

2,767

2,883

2,603

3,031

3,548

4,105

4,525

3,113

Αγορά Ελβετίας
Ελλάδα

---

---

---

2,103

2,581

3,081

3,436

4,316

4,290

3,737

3,363

Ισπανία

1,972

1,268

1,312

1,155

1,091

1,066

0,936

3,393

2,448

1,753

1,639

Γαλλία

5,861

4,828

4,739

4,302

3,808

2,851

3,418

4,726

4,896

4,789

4,422

Ολλανδία

5,461

5,368

3,848

4,419

3,556

4,128

3,696

4,465

4,524

4,549

4,401

Γερμανία

5,143

3,825

3,171

3,886

2,874

3,394

3,835

4,210

4,395

4,225

3,896

Σημείωση : Προέλευση Αρχικών Στατιστικών Δεδομένων : F.A.O. (Ιδία αποτελέσματα των συγγραφέων)

Αν και η Ελλάδα στο διμερές εμπόριο σπαραγγιού με την Ολλανδία εμφάνιζε ανταγωνιστικό μειονέκτημα μέχρι και το 2003 (βλ.Πιν.4), ωστόσο εντός της ολλανδικής αγοράς το
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ελληνικό σπαράγγι απολάμβανε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του αντίστοιχου γαλλικού
όλη την περίοδο 1996-2005, ενώ έναντι του ισπανικού προϊόντος μετά το 2000 (βλ. πιν.5).
Μετά το έτος αυτό ισχυροποιείται σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού
σπαραγγιού καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του στην ολλανδική αγορά (βλ.Πιν.2) συγκριτικά με την αντίστοιχη συγκέντρωση του γαλλικού και ισπανικού προϊόντος (βλ.Πιν.5). Στην
ίδια αγορά το ελληνικό προϊόν μειονεκτεί έναντι του γερμανικού σπαραγγιού (μ.ο.1996-2005:
-0,334), βελτιώνοντας την εικόνα του μετά το 2002. Η μέση ετήσια τιμή εξαγωγής του
ελληνικού σπαραγγιού στην αγορά της Ολλανδίας είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή
εξαγωγής προς τη γερμανική αγορά (με εξαίρεση τα έτη 1998 και 2004) και υψηλότερη από
την αντίστοιχη τιμή προς τη γαλλική αγορά (Πιν.6), γεγονός που συμφωνεί με τις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν για τον τρόπο αντιμετώπισης της γερμανικής και της γαλλικής
αγοράς-στόχου αντίστοιχα, καθώς και με τη μετατόπιση μέρους των εξαγόμενων ποσοτήτων
του ελληνικού σπαραγγιού από τη γερμανική προς την ολλανδική αγορά κυρίως μετά το 2000
(βλ.Πιν.2). Από τον πίνακα 6 παρατηρείται ακόμη ότι το ελληνικό σπαράγγι, από το 1997,
διοχετεύεται στην ολλανδική αγορά συγκριτικά σε χαμηλότερη τιμή από το ισπανικό και το
γαλλικό, κι άλλοτε φθηνότερα άλλοτε ακριβότερα σε σχέση με το γερμανικό προϊόν (πίν.6).
Η Ελβετία είναι η πιο σημαντική χώρα εισαγωγέας σπαραγγιών στην Ευρώπη εκτός της
ΕΕ-27. Η χώρα εισάγει παρόμοιες ποσότητες νωπού πράσινου και λευκού σπαραγγιού. Το
γαλλόφωνο και το γερμανόφωνο τμήμα της Ελβετίας εφοδιάζονται παραδοσιακά γαλλικό και
γερμανικό νωπό λευκό σπαράγγι. Βάση του δείκτη τύπου RSCA του πίνακα 5, το ελληνικό
σπαράγγι είχε όλη τη δεκαετία 1996-2005 ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι του γαλλικού
(μ.ο.: -0,966), του γερμανικού (μ.ο.: -0,890), αλλά και έναντι του ολλανδικού σπαραγγιού
(μ.ο.:-0,684). Μεταξύ ελληνικού και ισπανικού σπαραγγιού δεν μπορεί να γίνει λόγος για
πλεονέκτημα ή μειονέκτημα κάποιας εκ των δύο χωρών εντός της ελβετικής αγοράς, μετά το
2000. Η Ελλάδα πουλάει ακριβότερα στην αγορά της Ελβετίας συγκριτικά με τις υπόλοιπες
εξεταζόμενες αγορές-στόχους (Πιν.6). Γαλλία, Γερμανία κι Ολλανδία έχουν υψηλότερη μέση
ετήσια τιμή εξαγωγής σπαραγγιού προς την Ελβετία εν συγκρίσει με την Ελλάδα, με εξαίρεση
τα έτη 2001 και 2002 όσον αφορά τις τιμές της Γαλλίας (Πιν.6).

Συμπεράσματα
Η Ελλάδα παράγει κατά 95% λευκό σπαράγγι το οποίο κι εξάγει σχεδόν εξολοκλήρου σε
νωπή μορφή. Οι χώρες με τις οποίες διατηρεί σημαντικές συναλλακτικές ή/και ανταγωνιστικές σχέσεις είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Η καλλιέργεια του
σπαραγγιού στη χώρα ορθώς επικεντρώνεται στο λευκό σπαράγγι μιας και το ανταγωνιστικό
κόστος των χωρών-παραγωγών πράσινου σπαραγγιού του Νοτίου Ημισφαιρίου και της Τροπικής Ζώνης αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα όμοιας καλλιέργειας εξαγωγικού προσανατολισμού στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα χώρες-καταναλωτές πράσινου σπαραγγιού (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο) να μην εμπίπτουν στις αγορές-στόχους της χώρας.
Από τη μελέτη του διεθνούς εμπορίου του προϊόντος διαπιστώνεται ότι το λευκό νωπό
ελληνικό σπαράγγι έχει πλεονέκτημα έναντι όλων των ανταγωνιστών του μόνον στην αγορά
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της Γερμανίας, αδυνατώντας να επιτύχει ικανοποιητική διείσδυση σε άλλες αγορές πλην εκείνης της Ολλανδίας. Παρότι η Ισπανία και η Ελλάδα είναι οι μόνες ανταγωνίστριες ευρωπαϊκές
χώρες με σημαντική ποσότητα παραγωγής-εξαγωγής νωπού λευκού σπαραγγιού που συνεχίζουν να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κι όφελος στο εμπορικό τους ισοζύγιο από την
παραγωγή-εμπορία του προϊόντος, τα προβλήματα διείσδυσης του ελληνικού σπαραγγιού στις
αγορές-στόχους του εξωτερικού δεν φαίνεται να οφείλονται σε κάποιο πλεονέκτημα του
ισπανικού προϊόντος σε αυτές.
Η ασθενική διείσδυση σε άλλες αγορές πλην της γερμανικής και δευτερευόντως και της
ολλανδικής, δεν μεταφράζεται ως ποιοτική αδυναμία του ελληνικού σπαραγγιού αλλά ως
πρόβλημα εμπορίας. Το πλεονέκτημα που απολαμβάνει το ελληνικό σπαράγγι στη γερμανική
αγορά μάλλον συνδέεται με τη δυναμική της ελληνικής ομογένειας στην εμπορία-προώθηση
του, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αδυναμία των ελληνικών εξαγωγικών φορέων να αναπτύξουν συνδέσμους εισαγωγής-προώθησης σε αγορές του εξωτερικού όπου δεν υφίσταται
τούτο το πλεονέκτημα. Πρόβλημα εμπορίας πιθανώς δημιουργείται και από την έλλειψη μεγάλων και υψηλής γεωγραφικής διασποράς αλυσίδων λιανοπώλησης ελληνικών συμφερόντων
στη Δυτική Ευρώπη.
Η μονομέρεια των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία δημιουργεί προβλήματα εξάρτησης της ελληνικής παραγωγής-εμπορίας του προϊόντος, τα οποία ήδη εν μέρει ευθύνονται
για τις αρνητικές συνέπειες στην εγχώρια παραγωγή και θα προκαλέσουν μελλοντικά
μεγαλύτερα προβλήματα καθώς η παραγωγή της Γερμανίας θα διογκώνεται, οι εισαγωγές της
θα μειώνονται και η πρωιμότητά της θα βελτιώνεται. Δεδομένου ότι οι δείκτες δείχνουν ότι η
Γερμανία θα συνεχίσει τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον να είναι πελάτης για το ελληνικό
σπαράγγι, για τη συνέχιση της διείσδυσης στη γερμανική αγορά δεν απαιτείται απλώς να
παράγεται καλής ποιότητας ελληνικό προϊόν, αλλά επιπροσθέτως το ελληνικό σπαράγγι
πρέπει να παράγεται νωρίτερα από το αντίστοιχο γερμανικό. Η βελτιωμένη πρωιμότητα μπορεί να εξασφαλίσει υψηλότερες εξαγωγές όχι μόνον προς τη γερμανική αγορά.
Η υψηλή ποιότητα, η φρεσκάδα, η άριστη τυποποίηση και η ανταγωνιστική πρωιμότητα
πρέπει να είναι οι παράγοντες διαφοροποίησης του ελληνικού σπαραγγιού. Το ενδεχόμενο
προώθησης με ένδειξη εθνικής προέλευσης από «ενοποιημένους» εγχώριους εξαγωγικούς
φορείς πρέπει να διερευνηθεί. Στα πλαίσια μίας ενιαίας πολιτικής εξαγωγών του προϊόντος
πρέπει να εξασφαλισθούν σύνδεσμοι εμπορίας που θα βελτιώσουν τη διεισδυτικότητα του
ελληνικού σπαραγγιού στις ξένες αγορές, δημιουργώντας εναλλακτικές εξαγωγικές επιλογές.
Βασικό μειονέκτημα της καλλιέργειας στην Ελλάδα είναι η έλλειψη υποβάθρου εγχώριας
κατανάλωσης που αφήνει εκτεθειμένους τους παραγωγούς σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης
του προϊόντος τους στο εξωτερικό. Το ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο ωφελείται από το εξωτερικό εμπόριο του σπαραγγιού αλλά αυτό είναι ένα μακροοικονομικό όφελος και δεν πρέπει να
συγχέεται με το μικροοικονομικό όφελος της εξασφάλισης ικανοποιητικού εισοδήματος για
τον Έλληνα παραγωγό. Μακροοικονομικά το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας πλήττεται από
το εξωτερικό εμπόριο του προϊόντος, αλλά ο μη εξαρτημένος από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες των ξένων αγορών Γερμανός παραγωγός που γνωρίζει με ασφάλεια ότι θα διαθέσει το
προϊόν του στην εγχώρια αγορά μπορεί να είναι μικροοικονομικά πιο ωφελημένος από τον
514
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Έλλήνα παραγωγό. Η προώθηση του προϊόντος στην εγχώρια αγορά και η ενσωμάτωσή του
στο ελληνικό διαιτολόγιο αποτελεί επίσης παράγοντα-κλειδί για το μέλλον της καλλιέργειας.
Η έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού στο διαμοιρασμό των εκτάσεων των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων όπου εγκαθίστανται οι πολυετείς φυτείες σπαραγγιών έχει κι αυτή συντελέσει στη μείωση της εγχώριας παραγωγής. Τμήμα μόνον της μείωσης της παραγωγής από την
εκρίζωση των γερασμένων φυτειών έχει αντισταθμισθεί. Η διάθεση κονδυλίων σε ερευνητικά
ιδρύματα για τη διαμόρφωση υβριδίων-ποικιλιών υψηλής πρωιμότητας κι αποδόσεων βάση
των ιδιαίτερων κλιματολογικών κι εδαφολογικών χαρακτηριστικών της χώρας μπορούν να
βελτιώσουν τα δεδομένα παραγωγής-εξαγωγής του προϊόντος.
Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες ανοικτού
γόνιμου διαλόγου για τη θέσπιση ενός στρατηγικού μακροχρόνιου προγραμματισμού που θα
προασπίζεται τις δυνατότητες και θα διευρύνει τις μελλοντικές προοπτικές του ελληνικού
σπαραγγιού.
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Συγκριτική Αξιολόγηση της Αειφορίας των
Αγροοικοσυστημάτων με τη Βοήθεια
Αγροπεριβαλλοντικών Δεικτών: Εμπειρική Έρευνα στις
Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας
Ε. A. Πολυχρονάκη1, Α. Λούμου2, Χ. Γιούργα3, Κ. Δούμα4
και Θ. Δάντσης5
Περίληψη
Η δημιουργία μιας δέσμης έγκυρων, αξιόπιστων, εύχρηστων αλλά και «συνοπτικών»
αγροπεριβαλλοντικών δεικτών, με τη χρήση των οποίων είναι δυνατή η αξιολόγηση και η
σύγκριση του επιπέδου της αειφορίας των αγροτικών οικοσυστημάτων είναι ένα θέμα που
απασχολεί έντονα σήμερα την επιστημονική κοινότητα. Η παρούσα έρευνα διερευνά τη
δυνατότητα ολιστικής προσέγγισης κατά τη δημιουργία αγροπεριβαλλοντικών δεικτών, με
στόχο τη συγκριτική εκτίμηση του επίπεδου αειφορίας των αγροτικών οικοσυστημάτων
σε διαφορετικές περιοχές. Ως εκ τούτου, η δημιουργία των δεικτών βασίστηκε στο συνδυασμό περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, με στόχο τη σύγκριση μεταξύ
των αγρο-οικοσυστημάτων των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας. Η προσέγγιση του
θέματος έγινε με τη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων από τα οποία και
δημιουργήθηκε η βάση δεδομένων. Η αξιολόγηση των επιμέρους δεικτών πραγματοποιήθηκε μέσω στατιστικής ανάλυσης και προσδιορίστηκαν οι λειτουργικότεροι (έγκυροι,
αξιόπιστοι και εύχρηστοι) αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες. Το αποτέλεσμα της έρευνας υποδεικνύει ένα μεθοδολογικό εργαλείο για την αξιολόγηση της αειφορίας των αγρο-οικοσυστημάτων. Η ιεράρχηση των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, που πραγματοποιήθηκε υπό όρους αειφορίας, είναι δυνατόν να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον
τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό στην άσκηση αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα.
Λέξεις-κλειδιά: Αγρο-περιβαλλοντικοί δείκτες, αειφορία, γεωργία, πολυκριτηριακή
ανάλυση, Ελλάδα
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Abstract
In recent year there is a great scientific interest about the development of a set of agroenvironmental indicators based on easily obtained, reliable, practical and feasible criteria,
in order to asses and compare the sustainability level of agricultural ecosystems. The
present paper tries to incorporate the holistic concept in indicators construction, in order to
assess the comparative level of sustainability of agricultural systems, at the regional scale.
Consequently, the indicator integrates environmental, economic and social aspects in
agriculture. The proposed methodological approach was testified in Greece in order to
rank the 13 geographical regions. The approach was based on primary and secondary data.
A set of the most representative agro-environmental indicators (reliable, representative,
practical) were selected. The results of our study indicate that the proposed
methodological approach could be used in order to compare and rank different regions, in
terms of their level of sustainability and could be a methodological tool for the present or
future regional development planning.
Key-words: Αgro-environmental indicators, sustainability, agriculture, multicriteria
analysis, Greece.

Εισαγωγή
Στην άσκηση πολιτικής, εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιούνται δείκτες, δηλαδή
στοιχεία ή τιμές που επιχειρούν να αποδώσουν «με μία εικόνα», μία κατάσταση. Οι δείκτες αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση πολιτικής και συγκεκριμένα για εκείνους που βρίσκονται σε θέσεις λήψεων αποφάσεων (policy-makers,
décideurs), αλλά και για τους ερευνητές ή επιστήμονες κατά την αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων. Πολλές φορές αποτελούν απαραίτητα αναλυτικά εργαλεία, ιδιαίτερα
όταν τα φαινόμενα στα οποία αναφέρονται είναι σύνθετα, όπως είναι για παράδειγμα τα
περιβαλλοντικά ή τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα, όπου παρατηρούνται έντονες
μεταβολές στο χρόνο ή στο χώρο υπό την επίδραση διάφορων σύνθετων παραγόντων
(OCDE, 1997; Potter and Erwin, 1999; CEC, 2001; Barnes, 2002).
Ως δείκτης ορίζεται «μία παράμετρος ή μία τιμή που εξάγεται από παραμέτρους, η
οποία αναφέρεται, ή παρέχει πληροφορίες ή περιγράφει την κατάσταση ενός φαινομένου/
περιβάλλοντος/ περιοχής» (Brouwer and Crabtree, 1999).
Ο σκοπός ενός δείκτη είναι να μεταφέρει πληροφορία με απλό, λιτό, περιεκτικό και
εύκολα ερμηνεύσιμο τρόπο (Yli-Viikari et al., 2002). Σημαντικά πλεονεκτήματα των
δεικτών αυτών είναι η ποσοτικοποίηση της πληροφορίας και η απλοποίηση σύνθετων
φαινομένων (Brouwer and Crabtree, 1999).
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την κατάρτιση και χρήση
δεικτών που επιτρέπουν τη μέτρηση του βαθμού επίδρασης της γεωργίας στη διατήρηση
των φυσικών πόρων (Velena and Ellenbecker, 2000; Figge and Hahn, 2004). Αρκετοί
δείκτες χρησιμοποιούνται επίσης στην αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του
αγροτικού τομέα, καθώς και στην αξιολόγηση των γεωργο-περιβαλλοντικών πολιτικών.
Η εκτίμηση της αειφορίας των γεωργικών συστημάτων παρουσιάζει στην πράξη
520

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Συγκριτική Αξιολόγηση της Αειφορίας των Αγροοικοσυστημάτων

σημαντικές δυσκολίες, λόγω του πολυπαραγοντικού χαρακτήρα της γεωργίας (Sumpsi et
al., 1996). Ιδιαίτερα, η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, απαιτεί την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και ευέλικτης μεθόδου αξιολόγησης, που να μπορεί να γίνει κατανοητή από οποιαδήποτε μηειδικό, που λαμβάνει μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η ολοκληρωμένη και σφαιρική αντιμετώπιση των παραμέτρων και χαρακτηριστικών
που συνθέτουν ένα γεωργικό σύστημα επιβάλει τη χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης.
Η συγκεκριμένη ανάλυση εφαρμόζεται για τη διαχείριση των αγροτικών πόρων, αφού
καθιστά εφικτή τη σύγκριση μεταξύ παραμέτρων με διαφορετικές μονάδες μέτρησης, και
η ευρύτητα της εφαρμογής της υποστηρίζεται από πλήθος ερευνητών (Hayashi, 2000).
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η δημιουργία μιας δέσμης αγροπεριβαλλοντικών δεικτών, που με τη χρήση της είναι δυνατή η σύγκριση του επιπέδου αειφορίας
των αγροτικών οικοσυστημάτων. Αναπτύσσεται ως εκ τούτου το μεθοδολογικό πλαίσιο
για τη δημιουργία ενός συνοπτικού «δείκτη αειφορίας», με σκοπό την εκτίμηση και τη
σύγκριση του επιπέδου αειφορίας των αγροτικών συστημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.
Ο δείκτης αυτός ενσωματώνει περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες
που χρησιμοποιούνται για επιμέρους εκτιμήσεις περιβαλλοντικών, κοινωνικών και
οικονομικών μεγεθών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημαντικό εργαλείο για τη σύγκριση και την κατάταξη διαφορετικών περιοχών βάσει του
επιπέδου αειφορίας.

Μεθοδολογία
Επιλογή δεικτών
Πολλές φορές οι δείκτες χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και είναι δύσκολο
να ολοκληρωθούν, λόγω του μεγάλου αριθμού δεδομένων που είναι απαραίτητα, αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο που απαιτείται για την εκτίμησή τους (Zalidis et al. 2004).
Στην πράξη θεωρείται δύσκολη η δημιουργία δεικτών που να είναι συγχρόνως αξιόπιστοι,
σχετικοί, επαναλήψιμοι, αντιπροσωπευτικοί και εφαρμόσιμοι, με αποτέλεσμα συχνά να
χρησιμοποιούνται «ατελείς» αναπαραστάσεις αυτού που πραγματικά πρέπει να εκτιμηθεί
(Cherchye and Kuosmanen, 2004). Όμως, το γεγονός αυτό δεν μειώνει την αξία των
δεικτών ως εργαλεία αρκεί αυτοί να διακρίνονται από μία συγκροτημένη διάρθρωση
(UNECE, 2001).
Στην παρούσα έρευνα, μετά την αξιολόγηση της πληθώρας δεικτών που προτείνονται
από διάφορους ερευνητές (OECD, 2001; van der Werf and Petit, 2002), επιλέχθηκαν με
βάση την αξιοπιστία τους και την αντιπροσωπευτικότητά τους κατά άξονα αειφορίας οι
εξής:
α) Περιβαλλοντικοί δείκτες:
α1) Λίπανση
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Συνολική ποσότητα εφαρμοζόμενων μονάδων α) αζώτου, β) φωσφόρου και γ) καλίου
(Kgr/στρ)
α2) Φυτοπροστασία
Συχνότητα εφαρμογής α) ζιζανιοκτόνων, β) εντομοκτόνων και γ) μυκητοκτόνων
(Αριθμός επαναλήψεων)
α3) Νερό
Ανάγκες σε νερό ανά είδος καλλιέργειας με α) κατάκλιση, β) τεχνητή βροχή και γ)
στάγδην άρδευση (t/στρ)
α4) Διαχειριστικές πρακτικές
Αριθμός εισόδου του γεωργικού ελκυστήρα x αριθμό ίππων (Αριθμός)
Αγροοικολογικές πρακτικές (αμειψισπορά - διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων προσθήκη οργανικής ουσίας - συχνότητα χλωρής λίπανσης -εφαρμογή συγκαλλιέργειας –
πολυκαλλιέργειας) (0-1)
α5) Καλλιεργητικά συστήματα
Καλλιεργούμενη έκταση υπό καθεστώς α) ολοκληρωμένης και β) βιολογικής
γεωργίας (%)
β) Κοινωνικοί δείκτες
β1) Ηλικία αρχηγού οικογένειας (έτη)
β2) Πολυδραστηριότητα (0-1)
β3) Αριθμός μελών οικογένειας (αριθμός)
β4) Επίπεδο εκπαίδευσης (έτη)
β5) Διαθέσιμη εργασία ανά καλλιέργεια (ώρες/στρ)
γ) Οικονομικοί δείκτες
γ1) Οικονομικοί πόροι
Αξία Παραγωγής (€/στρ)
Ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα (€/στρ)
γ2) Διάρθρωση εκμετάλλευσης
Αριθμός καλλιεργούμενων ειδών (Αριθμός)
Μέση έκταση ανά εκμετάλλευση (στρ)
Μέση έκταση αγροτεμαχίου (στρ)
Βαθμός εκμηχάνισης (Αριθμός/στρ)
Οι δείκτες «Αξία παραγωγής» και «Ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα», εκτιμήθηκαν με
δύο τρόπους, με και χωρίς τις κοινοτικές ενισχύσεις, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η συνεισφορά
των οικονομικών ενισχύσεων στη αειφορία των γεωργικών συστημάτων.
Οι μονάδες μέτρησης των δεικτών όπως αναφέρονται, προσδιορίστηκαν κυρίως βάση
της αξιοπιστίας των απαντήσεων κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Όλοι οι δείκτες
εκτιμήθηκαν αρχικά σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και στη συνέχεια σε επίπεδο
περιφέρειας, ως σταθμισμένοι μέσοι όροι.
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Συλλογή στοιχείων
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Λόγω περιορισμών κόστους και χρόνου η έρευνα επικεντρώθηκε στις τρεις (3) βασικές καλλιέργειες
σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Τα υπό μελέτη είδη, καθώς καλύπτουν τη μεγαλύτερη
έκταση σε κάθε περιφέρεια, είναι δυνατό να αποδώσουν στο μέγιστο βαθμό την επίδραση
του γεωργικού τομέα στην κοινωνία και στην οικονομία της κάθε περιοχής και τις πιέσεις
που ασκούνται από αυτήν στο περιβάλλον. Τα κριτήρια για την επιλογή των βασικών
καλλιεργειών είναι: ι) το ποσοστό της καλλιεργούμενης έκτασης του κάθε είδους ως προς
τη συνολική καλλιεργούμενη έκταση του σε επίπεδο χώρας, ή/και ιι) το ποσοστό της
καλλιεργούμενης έκτασης του κάθε είδους ως προς τη συνολική καλλιεργούμενη έκταση
σε επίπεδο Περιφέρειας, έτσι, τα είδη των καλλιεργειών που επιλέχθηκαν σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Βασικές καλλιέργειες που επιλέχθηκαν σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα
Γεωγραφικό διαμέρισμα
Αττική
Λοιπή Στερεά και Εύβοια
Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος
Ιόνιοι νήσοι
Ήπειρος
Θεσσαλία
Αν. Μακεδονία & Θράκη
Κεντ. Μακεδονία
Δυτ. Μακεδονία
Ν. Αιγαίο
Β. Αιγαίο
Κρήτη

Βασικές καλλιέργειες
άνθη (θερμοκήπια & υπαίθρου), κηπευτικά, αμπέλια
τομάτες βιομηχανικές, βαμβάκι, σιτάρι
πατάτες, καπνό, καλαμπόκι
ελιές, εσπεριδοειδή, αμπέλια
ελιές, αμπέλια, κηπευτικά υπαίθρου
εσπεριδοειδή, κτηνοτροφικά φυτά, ελιές
βαμβάκι, σιτάρι, ξηροί καρποί & οπωρώνες
καλαμπόκι, καπνό, σιτάρι
οπωρώνες, ρύζι, τεύτλα
βρώσιμα όσπρια, σιτάρι, αροτραίες
ελιές, αμπέλια, αροτραίες
ελιές, αμπέλια, σιτάρι
ελιές, αμπέλια, θερμοκήπια

Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιούνται πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία. Τα πρωτογενή στοιχεία συλλέχθηκαν με τη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο τη συλλογή
κοινωνικών, οικονομικών και αγροτεχνικών πληροφοριών. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ήταν 90 (30 ανά βασική καλλιέργεια), δηλαδή συμπληρώθηκαν συνολικά 1170 ερωτηματολόγια σε επίπεδο χώρας. Οι
συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2006 και 2007 και τα στοιχεία
αφορούσαν την τελευταία καλλιεργητική περίοδο.
Τα δευτερογενή δεδομένα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ), από τις Διευθύνσεις Γεωργίας, τα Τμήματα Αγροτικής
Ανάπτυξης των Περιφερειών, ιδιώτες γεωπόνους, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
(ΕΑΣ), καθώς και την ΕΣΥΕ.
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Ανάλυση δεδομένων
Στην παρούσα έρευνα, η πολυκριτηριακή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση
και την αξιολόγηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Μεταξύ των
διάφορων τεχνικών της πολυκριτηριακής ανάλυσης, επιλέχθηκε η πολυκριτηριακή θεωρία
χρησιμότητας (Multi Attribute Utility Theory - MAVT) (Keeney and Raiffa, 1976) ως η
πιο κατάλληλη, λόγω της δυνατότητας που παρέχει να αναλύει καταστάσεις και να οδηγεί
σε εκτιμήσεις, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές μεταβλητές (Scholz and Tietje, 2002).
Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αξιολογηθούν τα γεωγραφικά
διαμερίσματα της Ελλάδας είναι το πολυκριτηριακό μοντέλο Web-Hipre. (Hämäläinen
and Mystajoki, 1998).
Το πρώτο βήμα στην πολυκριτιριακή ανάλυση είναι η δημιουργία ενός δενδρογράμματος που συνοψίζει το σύνολο των επιλεγμένων δεικτών. Στο δενδρόγραμμα η γεωργική
αειφορία (συνολικός στόχος) διαιρείται ιεραρχικά στους τρεις πυλώνες της αειφορίας και
στη συνέχεις σε χαμηλότερο επίπεδο κριτηρίων και τελικά στους μετρήσιμους δείκτες
(Σχήμα 1). Το δενδρόγραμμα δημιουργήθηκε σύμφωνα με την επιλογή των δεικτών όπως
αναφέρεται στο κεφάλαιο της επιλογής δεικτών.
Η ενιαία έκφραση των δεικτών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο γίνεται
με την μετατροπή των ανόμοιων μονάδων του κάθε δείκτη σε μια κοινή αριθμητική
κλίμακα, με βάση τη γραμμική συνάρτηση: u(x)=a+b(cx), όπου a, και b είναι σταθερές
που διασφαλίζουν ότι η συνάρτηση u βαθμονομείται από το 0 έως το 1, και c είναι κλίση
της καμπύλης και μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική, ανάλογα με την κατεύθυνση
επίδρασης του δείκτη στο επίπεδο αειφορίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει με τη χρήση συντελεστών ειδικού βάρους. Ο
προσδιορισμός των συντελεστών αυτών γίνεται με τη χρήση της μεθόδου SMARTER, η
οποία παρέχεται από το λογισμικό Web-Hipre (Edwards and Barron, 1994). Σύμφωνα με
τη μέθοδο αυτή, αρχικά τα γεωγραφικά διαμερίσματα κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας και στη συνέχεια υπολογίζονται οι συντελεστές ειδικού βάρους σύμφωνα με το
τύπο kj=(n + 1- Rj), οπού n είναι ο αριθμός των γεωγραφικών διαμερισμάτων και Rj η
σειρά κατάταξής τους (Mustajoki and Hämäläinen 2002). Τέλος, οι συντελεστές ειδικού
βάρους κανονικοποιούνται, έτσι ώστε το άθροισμα τους να είναι ίσο με ένα.
Ως εκ τούτου, η ιεράρχηση των γεωγραφικών διαμερισμάτων στηρίχθηκε στις τιμές
που προέκυψαν από την τιμή του κάθε επιμέρους δείκτη, πολλαπλασιασμένη με τον αντίστοιχο συντελεστή ειδικού βάρους. Συνοπτικά ο προσδιορισμός των συντελεστών ειδικού
βάρους για κάθε δείκτη ξεχωριστά παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.
Η αειφορία των αγροτικών συστημάτων βαθμολογήθηκε με τη χρήση της direct μεθόδου. Οι τρεις διαστάσεις της αειφορίας θεωρούνται ισότιμες και το ίδιο σημαντικές
(ειδικό βάρος 0,333), όπως προκύπτει από τον ορισμό της αειφορίας (van Passel et al.,
2007), δεδομένου ότι η κάθε διάσταση εξαρτάται από την άλλη και ταυτόχρονα επιδρά
στις άλλες δύο.
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Σχήμα 1. Δενδρόγραμμα των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του
μοντέλου («περιβάλλον» του λογισμικού Web-HIPRE).
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Δείκτης

Βάρος

Λίπανση

2

0,257

Φυτοπροστασία

1

0,457

Νερό

4

0,090

Διαχειριστικές
πρακτικές

3

0,157

Καλλιεργητικά
συστήματα
Ηλικία αρχηγού
οικογένειας
Επίπεδο εκπαίδευσης
Πολυδραστηριότητα
Αριθμός μελών
οικογένειας
Διαθέσιμη εργασία ανά
καλλιέργεια
Οικονομικοί πόροι

Διάρθρωση
εκμετάλλευσης

5

0,040

2

0,257

1
3

0,457
0.157

5

0,040

4

0,090

1

0,750

2

0,250

Δείκτης
Άζωτο
Φωσφόρος
Κάλιο
Ζιζανιοκτόνα

1
2
3
1

Κατάταξη

Κατάταξη

Πίνακας 2. Κατάταξη δεικτών και συντελεστές ειδικών βαρών.
Βάρος
0,611
0,278
0,111
0,611

Εντομοκτόνα

2

0,278

Μυκητοκτόνα

3

0,111

2

0,250

1
1
2

0.750
0,750
0,250

Αριθμός εισόδου του γεωργικού
ελκυστήρα x αριθμό ίππων
Αγρο-οικολογικές πρακτικές
Βιολογική γεωργία
Ολοκληρωμένη γεωργία

Αξία Παραγωγής

2

0,250

Ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα

1

0,750

Αριθμός καλλιεργούμενων ειδών

3

0,146

Μέση έκταση ανά εκμετάλλευση

1

0,521

Μέση έκταση αγροτεμαχίου
Βαθμός εκμηχάνισης

2
4

0,271
0,063

Ο «δείκτης αειφορίας» προκύπτει από το άθροισμα των αποτελεσμάτων για όλους
τους επιμέρους δείκτες και λαμβάνει τιμή από 0 έως 1. Έτσι, όταν ο δείκτης λαμβάνει
υψηλότερη τιμή σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα από ένα άλλο, τότε οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε αυτό αξιολογούνται ως πιο αειφορικές.

Αποτελέσματα- Συζήτηση
Περιβαλλοντική διάσταση της αειφορίας
Τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά την περιβαλλοντική διάσταση της
αειφορίας υποδεικνύουν ότι το Βόρειο Αιγαίο λαμβάνει την καλύτερη βαθμολογία (0,758)
και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (0,706) και το Ιόνιο (0,665) (Πίνακας 3). Παρατηρείται
ότι η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις νησιωτικές περιοχές της χώρας παρουσιάζει τη μικρότερη επίπτωση στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Κοινό χαρακτηριστικό
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αυτών είναι η καλλιέργεια της ελιάς, του αμπελιού και των σιτηρών, είδη που στηρίζουν
τη γεωργική δραστηριότητα στις συγκεκριμένες περιοχές επί χιλιετίες. Οι καλλιέργειες
αυτές παρουσιάζουν υψηλή προσαρμοστικότητα στα Μεσογειακού τύπου περιβάλλοντα,
απαιτούν χαμηλές εισροές θρεπτικών και περιορισμένες επεμβάσεις φυτοπροστατευτικών.
Τη μικρότερη τιμή, με μεγάλη διαφορά βαθμολογίας ως προς την περιβαλλοντική αειφορία λαμβάνει η Θεσσαλία (0,211). Χαμηλές βαθμολογίες λαμβάνουν επίσης η Κεντρική Μακεδονία (0,450) και Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (0,453). Στις περιοχές αυτές,
η γεωργία στηρίζεται κυρίως σε εντατικές καλλιέργειες, όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, ρύζι
και οπωρώνες, όπου εφαρμόζονται υψηλές ποσότητες λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών
και νερού, ενώ συνήθως δεν ακολουθούνται πρακτικές που συντηρούν και βελτιώνουν
την ποιότητα του αγροτικού συστήματος. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία
χρόνια στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία παρατηρείται σημαντική τάση προς
φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους ολοκληρωμένης γεωργίας, και αφορά κυρίως την καλλιέργεια οπωρώνων.
Πίνακας 3. Ιεράρχηση γεωγραφικών διαμερισμάτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική
διάσταση της αειφορίας

.
.
.
.

Γεωγραφικά διαμερίσματα
Β. Αιγαίο
Ν. Αιγαίο
Ιόνιο
Ήπειρος
Δ. Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα & Εύβοια
Αττική
Πελοπόννησος
Κρήτη
Δ. Ελλάδα
Αν. Μακεδονία& Θράκη
Κ. Μακεδονία
Θεσσαλία

Επίπεδο αειφορίας -περιβαλλοντική διάσταση
0,758
0,706
0,665
0,654
0,650
0,614
0,516
0,504
0,503
0,486
0,453
0,450
0,211

Κοινωνική διάσταση της αειφορίας
Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση, την καλύτερη βαθμολογία λαμβάνει η Στερεά
Ελλάδα & Εύβοια (0,744) και ακολουθούν η Πελοπόννησος (0,694) και η Θεσσαλία
(0,673) (Πίνακας 4). Στις συγκεκριμένες περιοχές οι αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων χαρακτηρίζονται από μικρότερες ηλικίες και υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Τη
μικρότερη βαθμολογία ως προς την κοινωνική διάσταση της αειφορίας, λαμβάνουν η
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (0,232), το Νότιο Αιγαίο (0,261) και η Δυτική Μακεδονία (0,272). Φαίνεται ότι οι απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα περιοχές
παρουσιάζουν τη χαμηλότερη επίδοση ως προς την κοινωνική αειφορία, γεγονός που
διαμορφώνεται κυρίως από το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των αγροτών, τη γήρανση του
αγροτικού πληθυσμού και τη χαμηλή διαθεσιμότητα εργασίας στον αγροτικό τομέα.

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

527

Συγκριτική Αξιολόγηση της Αειφορίας των Αγροοικοσυστημάτων

Πίνακας 4. Ιεράρχηση γεωγραφικών διαμερισμάτων σύμφωνα με την κοινωνική
διάσταση της αειφορίας

.
.
.
.

Γεωγραφικά διαμερίσματα
Στερεά Ελλάδα & Εύβοια
Πελοπόννησος
Θεσσαλία
Κ. Μακεδονία
Ιόνιο
Δ. Ελλάδα
Κρήτη
Αττική
Ήπειρος
Β. Αιγαίο
Δ. Μακεδονία
Ν. Αιγαίο
Αν. Μακεδονία& Θράκη

Επίπεδο αειφορίας -κοινωνική διάσταση
0,744
0,694
0,673
0,567
0,492
0,485
0,483
0,464
0,412
0,342
0,272
0,261
0,232

Οικονομική διάσταση της αειφορίας
Όσον αφορά την οικονομική διάσταση της αειφορίας, στην περίπτωση που δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων σε ορισμένα γεωργικά είδη, την
υψηλότερη βαθμολογία παρουσιάζει η Αττική (0,863), με πολύ μεγάλη διαφορά έναντι
άλλων περιφερειών. Ακολουθούν η Κρήτη (0,529), η Δ. Ελλάδα (0,452) και η Πελοπόννησος (0,425) (Πίνακας 5). Οι σχετικά υψηλές τιμές του δείκτη στις περιφέρειες αυτές
είναι ενδεχόμενα αποτέλεσμα των βασικών καλλιεργούμενων ειδών που απαντώνται σε
αυτές. Συγκεκριμένα, τα κηπευτικά στην Αττική και στην Κρήτη, το αμπέλι στην Κρήτη
και στην Πελοπόννησο και η πατάτα στη Δ. Ελλάδα αξιολογούνται ως ιδιαίτερα επικερδείς καλλιέργειες. Η καλλιέργεια αυτών των φυτικών ειδών στις προαναφερόμενες περιοχές, τις προωθεί οικονομικά έναντι των άλλων γεωγραφικών διαμερισμάτων, δεδομένου
ότι διαμορφώνουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα έναντι άλλων καλλιεργειών.
Πίνακας 5. Ιεράρχηση γεωγραφικών διαμερισμάτων σύμφωνα με την οικονομική
διάσταση της αειφορίας (χωρίς επιδότηση)
Γεωγραφικά διαμερίσματα
Αττική
Κρήτη
Δ. Ελλάδα
Πελοπόννησος
Ιόνιο
Ήπειρος
Στερεά Ελλάδα & Εύβοια
Θεσσαλία
Ν. Αιγαίο
Κ. Μακεδονία
Β. Αιγαίο
Αν. Μακεδονία& Θράκη
Δ. Μακεδονία
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Επίπεδο αειφορίας –οικονομική διάσταση
0,863
0,529
0,452
0,425
0,374
0,359
0,359
0,309
0,295
0,282
0,265
0,173
0,084
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Ταυτόχρονα, στην Αττική και στην Κρήτη υφίστανται ευνοϊκότερες οικονομικές
προϋποθέσεις, λόγω ευκολότερης πρόσβασης των αγροτών σε μεγάλες αγορές καθώς και
των αναπτυγμένων δικτύων διακίνησης αγροτικών προϊόντων. Τη μικρότερη με μεγάλη
διαφορά από τις υπόλοιπες βαθμολογίες ως προς την οικονομική αειφορία λαμβάνει η
Δυτική Μακεδονία (0,084), όπου καλλιεργούνται κυρίως είδη με χαμηλή οικονομική αποτελεσματικότητα, όπως τα σιτηρά. Χαμηλές βαθμολογίες επίσης λαμβάνουν η Αν.
Μακεδονία & Θράκη (0,173) και το Βόρειο Αιγαίο (0,265). Η μικρή ακαθάριστη
πρόσοδος από την καλλιέργεια των σιτηρών, που καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό της
καλλιεργούμενης γης στα συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα, διαμορφώνει τα
χαμηλά επίπεδα του δείκτη της οικονομικής αειφορίας.
Στην περίπτωση που για τον υπολογισμό της ακαθάριστης προσόδου των εκμεταλλεύσεων συνυπολογιστούν οι επιδοτήσεις των γεωργικών προϊόντων παρουσιάζονται μικρές
διαφοροποιήσεις στην κατάταξη των γεωγραφικών διαμερισμάτων, ως προς την οικονομική διάσταση της αειφορίας (Πίνακας 6). Τα γεωγραφικά διαμερίσματα που κατατάσσονται στις συγκριτικά υψηλότερες (Αττική, Κρήτη, Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος), αλλά
και στις χαμηλότερες θέσεις (Αν. Μακεδονία& Θράκη, Δ. Μακεδονία) ως προς την
οικονομική διάσταση της αειφορία, δεν επηρεάζονται από τις οικονομικές ενισχύσεις,
καθώς διατηρούν παρόμοιες τιμές του δείκτη. Μικρές διαφοροποιήσεις σημειώνονται στα
μεσαία επίπεδα της ιεράρχησης, με εξαίρεση τη Θεσσαλία που διατηρεί την ίδια θέση.
Έτσι, αυξάνεται σε μικρό βαθμό το επίπεδο οικονομικής αειφορίας της Στερεάς Ελλάδας
& Εύβοιας, της Κ. Μακεδονίας και του Β. Αιγαίου λόγω των οικονομικών ενισχύσεων
που λαμβάνει η καλλιέργεια των σιτηρών, του βαμβακιού και της ελιάς.
Πίνακας 6. Ιεράρχηση γεωγραφικών διαμερισμάτων σύμφωνα με την οικονομική
διάσταση της αειφορίας (με επιδότηση)
Γεωγραφικά διαμερίσματα
Αττική
Κρήτη
Δ. Ελλάδα
Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα & Εύβοια
Ιόνιο
Ήπειρος
Θεσσαλία
Κ. Μακεδονία
Β. Αιγαίο
Ν. Αιγαίο
Αν. Μακεδονία& Θράκη
Δ. Μακεδονία

Επίπεδο αειφορίας –οικονομική διάσταση
0,863
0,550
0,476
0,425
0,406
0,391
0,367
0,345
0,328
0,299
0,254
0,224
0,084

Δείκτης αειφορίας
α) Χωρίς οικονομικές ενισχύσεις από την Κ.Α.Π.
Μετά την επεξεργασία των δεδομένων με τη βοήθεια της πολυκριτηριακής ανάλυσης,
τα τελικά αποτελέσματα, όσον αφορά την ιεράρχηση των 13 γεωγραφικών διαμερισμάτων
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βάσει της τιμής του δείκτη αειφορίας, υποδεικνύουν ότι η Αττική (0,614) και η Στερεά
Ελλάδα & Εύβοια (0,572) παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο αειφορίας, ενώ ακολουθεί
η Πελοπόννησος (0,541) (Πίνακας 7). Στα αποτελέσματα δεν λαμβάνεται υπόψη η
οικονομική ενίσχυση (επιδότηση) που λαμβάνουν οι καλλιέργειες. Το χαμηλότερο
επίπεδο αειφορίας παρατηρείται στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (0,286). Χαμηλά
επίπεδα αειφορίας παρουσιάζουν επίσης η Δυτική Μακεδονία (0,336) και η Θεσσαλία
(0,378). Τα αποτέλεσμα αυτά εξαρτώνται κυρίως από τις υψηλές τιμές των οικονομικών
παραμέτρων στην Αττική και των κοινωνικών παραμέτρων στη Στερεά Ελλάδα &
Εύβοια. Αντίθετα, το χαμηλό επίπεδο αειφορίας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
οφείλεται κυρίως στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών της περιοχής, της
Δυτικής Μακεδονίας στα οικονομικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τέλος της
Θεσσαλίας στην υψηλή πίεση της γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, λόγω της
εντατικοποίησης της γεωργικής πρακτικής.
Πίνακας 7. Ιεράρχηση γεωγραφικών διαμερισμάτων σύμφωνα με την τιμή του δείκτη
αειφορίας (χωρίς επιδότηση)

.
.
.
.

Γεωγραφικά διαμερίσματα
Αττική
Στερεά Ελλάδα & Εύβοια
Πελοπόννησος
Ιόνιο
Κρήτη
Ήπειρος
Δ. Ελλάδα
Β. Αιγαίο
Κ. Μακεδονία
Ν. Αιγαίο
Θεσσαλία
Δ. Μακεδονία
Αν. Μακεδονία& Θράκη

Επίπεδο αειφορίας
0,614
0,572
0,541
0,510
0,505
0,475
0,474
0,455
0,433
0,421
0,378
0,336
0,286

β) Με οικονομικές ενισχύσεις από την Κ.Α.Π.
Στην περίπτωση που για τον υπολογισμό της ακαθάριστης προσόδου των εκμεταλλεύσεων συνυπολογιστούν οι επιδοτήσεις των γεωργικών προϊόντων παρουσιάζονται
μικρές διαφοροποιήσεις στην κατάταξη των γεωγραφικών διαμερισμάτων (Πίνακας 8).
Τα γεωγραφικά διαμερίσματα που κατατάσσονται στις συγκριτικά υψηλότερες θέσεις ως
προς την αειφορία, φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται από τις οικονομικές ενισχύσεις, καθώς
απολαμβάνουν συνήθως υψηλών ενισχύσεων. Διαφοροποιήσεις σημειώνονται στα χαμηλότερα επίπεδα της ιεράρχησης. Έτσι, αυξάνεται το επίπεδο αειφορίας της Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, της Θεσσαλίας και της Δ. Ελλάδας λόγω των οικονομικών
ενισχύσεων που λαμβάνει η καλλιέργεια του καπνού, των σιτηρών, του καλαμποκιού και
του βαμβακιού, οι οποίες καλλιέργειες καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό εκτάσεων στις
παραπάνω περιοχές.
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Πίνακας 8. Ιεράρχηση γεωγραφικών διαμερισμάτων σύμφωνα με την τιμή του δείκτη
αειφορίας (με επιδότηση)

.
.
.
.

Γεωγραφικά διαμερίσματα
Αττική
Στερεά Ελλάδα & Εύβοια
Πελοπόννησος
Ιόνιο
Κρήτη
Δ. Ελλάδα
Ήπειρος
Β. Αιγαίο
Κ. Μακεδονία
Θεσσαλία
Ν. Αιγαίο
Αν. Μακεδονία& Θράκη
Δ. Μακεδονία

Επίπεδο αειφορίας
0,614
0,588
0,541
0,516
0,512
0,482
0,478
0,466
0,448
0,410
0,407
0,336
0,310

Η κατάταξη των διαμερισμάτων της Ελλάδας που μελετήθηκαν ως προς το επίπεδο
αειφορίας του γεωργικού τομέα υποδεικνύει ότι τα γεωγραφικά διαμερίσματα στα οποία η
αειφορία εμφανίζεται ως υψηλότερη (Αττική, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Πελοπόννησος,
Ιόνιο και Κρήτη) είναι ουσιαστικής σημασίας η συμβολή της διάστασης της οικονομίας τιμή του οικονομικού δείκτη στη διαμόρφωσή της άνω του 0,4 σε σχεδόν όλα αυτά τα
διαμερίσματα-. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι οι οικονομικές ενισχύσεις δεν
επηρεάζουν ουσιαστικά την ιεράρχηση των γεωγραφικών διαμερισμάτων ως προς την
οικονομική διάσταση της αειφορίας. Επομένως ο καθοριστικός παράγοντας της οικονομικής αειφορίας είναι η παραγωγικότητα των κλάδων της φυτικής παραγωγής. Στα διαμερίσματα με τη χαμηλότερη αειφορία (Ν. Αιγαίο, Αν. Μακεδονία και Θράκη, Δ. Μακεδονία) σημαντική είναι η συμβολή δύο διαστάσεων στην διαμόρφωσή της, του κοινωνικής και της οικονομικής (τιμές δεικτών κάτω από 0,3). Τα άλλα διαμερίσματα κατατάσσονται μεταξύ των δύο προαναφερόμενων ομάδων, λαμβάνοντας ενδιάμεσες τιμές. Η
κατάταξη του επίπεδου αειφορίας του διαμερίσματος της Δ. Ελλάδας διαμορφώνεται και
από τις τρεις διαστάσεις με τιμές των δεικτών περίπου παρόμοιες (Περιβάλλον 0,486,
Κοινωνία 0,485 και Οικονομία 0,476). Το επίπεδο αειφορίας της Ηπείρου και του Β.
Αιγαίου διαμορφώνεται κυρίως από την περιβαλλοντική διάσταση στην οποία έχουν
υψηλές επιδόσεις. Τέλος η κατάταξη της Κεντρικής Μακεδονία και της Θεσσαλίας ως
προς τη συνολική αειφορία αποδίδεται στη συμβολή της κοινωνικής διάστασης, που εξισορροπεί τις χαμηλές επιδόσεις των διαμερισμάτων αυτών στην περιβαλλοντική κυρίως
διάσταση.

Συμπεράσματα
Το πολυδιάστατο της αειφορίας απαιτεί ολιστική, διεπιστημονική προσέγγιση, αφού
αφορά την κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομία. Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει, εγγενή προβλήματα αφού η αειφορία δεν είναι μόνο η συνάθροιση των πιο
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σημαντικών ζητημάτων αλλά και των αλληλο-συσχετισμών μεταξύ τους. τα οποία
καλούνται να επιλύσουν οι επιστήμονες. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της αειφορίας ενός αγρο-οικοσυστήματος με έναν κοινό, ενιαίο δείκτη. Επίσης η
συγκριτική αξιολόγηση του επιπέδου αειφορίας μεταξύ διαφόρων αγρο-οικοσυστημάτων,
που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας έρευνας, είναι δυσχερής, αφού η προσέγγιση
περιλαμβάνει πληθώρα απλών δεικτών, διαφορετικών μεγεθών και μονάδων, που καλούνται να συνθέσουν το επίπεδο της αειφορίας σε κάθε περιοχή. Τέλος σημειώνεται ότι το
επίπεδο διαθεσιμότητας του πόρου σε κάθε περιοχή και κατά συνέπεια η πίεση σε αυτόν
είναι ένας παράγοντας που χρήζει μελέτης και ο οποίος θέτει τις βάσεις για την διερεύνηση και τον εντοπισμό ορίων, που ενδεχόμενα θα δώσουν τη δυνατότητα της απόλυτης
και όχι της συγκριτικής αξιολόγησης της αειφορίας.
Η εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης για την επεξεργασία των δεδομένων της
παρούσας έρευνας, υποδεικνύει ότι η μεθοδολογία που προτείνεται είναι δυνατόν να
εφαρμοστεί σε ικανοποιητικό βαθμό σε αγροτικά συστήματα. Για την ανάπτυξη αυτής της
μεθοδολογίας, ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι επιλέχθηκαν πλήθος απλών
δεικτών οι οποίοι συνθέτουν ένα συνοπτικό δείκτη. Ο δείκτης αυτός συγκεντρώνει ένα
μεγάλο πλήθος πληροφοριών και αποτελεί ουσιαστικά μια εννοιολογική προσέγγιση, η
οποία ενσωματώνει τα σύνθετα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο γεωργικής αειφορίας σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι στην ιεράρχηση του επιπέδου της
συνολικής αειφορίας συμβάλλει καθοριστικά η οικονομική διάσταση, αφού τα διαμερίσματα που παρουσιάζουν υψηλές τιμές στην περιβαλλοντική διάσταση, καταλαμβάνουν
τις μεσαίες θέσεις στο επίπεδο της συνολικής αειφορίας ως αποτέλεσμα των χαμηλών
επιδόσεών τους κυρίως στην οικονομική διάσταση και δευτερευόντως στη κοινωνική.
Τέλος παρατηρείται ότι τα διαμερίσματα που κατατάσσονται στις κατώτερες θέσεις ως
προς την κοινωνική διάσταση, να βρίσκονται και σε κατώτερες επίσης θέσεις και ως προς
την οικονομική διάσταση. Επομένως διαπιστώνεται ότι ο κυρίαρχος παράγοντας στη διαμόρφωση του επιπέδου αειφόριας στη γεωργία παραμένει ο οικονομικός παράγοντας και
ότι στα διαμερίσματα που το περιβάλλον υφίσταται χαμηλές πιέσεις ο κοινωνικός και
οικονομικός παράγοντας έχουν περιορισμένη ανάπτυξη.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη μέθοδος επεξεργασίας των
αποτελεσμάτων δεν δίνει έναν απόλυτο αριθμό για το επίπεδο αειφορίας των γεωργικών
συστημάτων και των χαρακτηριστικών τους, δεδομένου ότι δεν έχει προσδιοριστεί κάποιο
κριτικό σημείο – κατώφλι για την εκτίμηση της αειφορίας.
Ωστόσο, η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να υποδείξει με σύγκριση μεταξύ των
διαφόρων περιοχών ποια περιοχή επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο αειφορίας και το
βαθμό που η κάθε διάσταση επηρεάζει το επίπεδο αυτό. Έτσι, με τη διερεύνηση των
επιμέρους δεικτών παρέχει τη δυνατότητα να εντοπιστούν οι περιορισμοί και οι πιέσεις
που αφορούν το περιβάλλον, τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής
και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση πολιτικής κατά τον προγραμματισμό περιφερειακής ανάπτυξης.
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Διερεύνηση των παραγόντων υιοθέτησης της βιολογικής
αμπελουργίας: Μια εφαρμογή της Ανάλυσης Διαρκείας
Ε. Οξούζη1*και Ε. Παπαναγιώτου2**
Περίληψη
Παρά την ταχεία ανάπτυξη και εξάπλωση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα και
ειδικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, ελάχιστες είναι οι έρευνες οι οποίες έχουν ασχοληθεί
με τα κίνητρα που ωθούν τους παραγωγούς στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας. Στόχος
της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των κινήτρων - παραγόντων, που επηρεάζουν τους
παραγωγούς ώστε να υιοθετήσουν βιολογικά συστήματα γεωργικής παραγωγής, με την χρησιμοποίηση του δυναμικού οικονομετρικού υποδείγματος της ανάλυσης διαρκείας (duration
analysis) και συγκεκριμένα με το υπόδειγμα αναλογικού κινδύνου Cox (Cox proportional
hazard model). Η εργασία βασίστηκε σε πρωτογενή έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην
Κ. Μακεδονία, κατά το χρονικό διάστημα 2003 – 2004 με τη βοήθεια ερωτηματολογίων τα
οποία συμπληρώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν την κατεύθυνση και την ένταση με την οποία τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των
αμπελουργών (π.χ εκπαίδευση, κατά κύριο επάγγελμα γεωργός) η διάρθρωση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (π.χ. μονοκαλλιέργεια.), τα κίνητρα υιοθέτησης αλλά και η δυνατότητα
πληροφόρησης, επηρεάζουν την απόφαση για ένταξη στο αειφόρο αυτό σύστημα παραγωγής.
Λέξεις-κλειδιά: Βιολογική αμπελοκαλλιέργεια, παράγοντες υιοθέτησης, ανάλυση διαρκείας

Abstract
Despite the expansion and diffusion of organic farming in Greece and specifically in Central
Macedonia there are only few studies investigating the factors determining the adoption of
organic farming. The overall objective of the study was the identification and analysis of the
factors determining the adoption of organic viticulture with the use of a dynamic econometric
model named Duration Analysis and specifically with the use of the Cox proportional hazard
model. The study was based on original research, carried out in Central Macedonia region,
during the period 2003 – 2004, by the use of questionnaires which were completed by
personal interviews. According to the estimation of the econometric model, conclusions were
made about the way and the intensity, factors like personal characteristics, adoption motives
and the probability of information influence the adoption of organic farming. Based on the
previous results, policy measures were proposed in order to increase and diffuse organic
agriculture.
Key-words: Organic viticulture, adoption factors, duration analysis
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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. Η ανησυχία για την αρνητική περιβαλλοντική επίδραση των σύγχρονων γεωργικών πρακτικών, η αυξανόμενη χρήση των μη ανανεώσιμων πόρων και η μακροπρόθεσμη
παραγωγικότητα των υψηλών εξωτερικών εισροών των γεωργικών συστημάτων οδήγησε σε
διάφορες πρωτοβουλίες, τόσο από κυβερνητικούς όσο και από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, έτσι ώστε να προωθηθεί η υιοθέτηση και η διάδοση περισσότερων αειφορικών γεωργικών τεχνολογιών (De Souza et al., 1999).
Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετοί όροι για να περιγράψουν την έννοια της
βιολογική γεωργία (Rigby and Caceres, 2001, Pacini et al., 2003). Σύμφωνα με τους Henning
et al., (1991) η βιολογική γεωργία είναι μια φιλοσοφία αλλά και ένα γεωργικό σύστημα,
βασισμένο σε αξίες, το οποίο αντανακλά τις οικολογικές και κοινωνικές ανησυχίες και δίνει
την ικανότητα στο άτομο να δράσει αποτελεσματικά. Στην πράξη, έχει σχεδιαστεί να
δουλεύει με απλές εκ φύσεως διαδικασίες, να διατηρεί τους φυσικούς πόρους, να ενθαρρύνει
την αυτορύθμιση, μέσω της ποικιλότητας, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις,
καθώς διατηρεί την κερδοφορία των εκμεταλλεύσεων. Ένα τέτοιο σύστημα έχει σκοπό να
παράγει προϊόντα, τα οποία είναι θρεπτικά και απαλλαγμένα από συστατικά τα οποία μπορούν να βλάψουν την υγεία.
Τόσο οι Henning et al. (1991), όσο και ο Lampkin (1997), θεωρούν ότι η βιολογική γεωργία περιλαμβάνει τους θεμελιώδεις στόχους της αειφόρου γεωργίας και αποτελεί εξ ορισμού
ένα αειφόρο σύστημα, το οποίο έχει θετική επίδραση τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην κοινωνία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αειφόρος γεωργία και η βιολογική γεωργία είναι δύο όροι
στενά συνδεδεμένοι (Rigby and Caceres, 2001) και σύμφωνα με τους York (1991) και
Henning (1991) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά, εκφράζοντας την ίδια έννοια.
Στην Ελλάδα, η εφαρμογή του βιολογικού τρόπου παραγωγής ξεκίνησε δειλά στις αρχές
τις δεκαετίας του 80, από ξένους κυρίως επιχειρηματίες. Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων
ήταν περιορισμένη (κυρίως ελιά και αμπέλι) και χωρικά αναπτυγμένη κυρίως σε περιοχές της
Πελοποννήσου (Μπεόπουλος, 1997). Μετά την εφαρμογή του κανονισμού 2092/91, η βιολογική γεωργία αποκτά μια δυναμική η οποία δεν περιορίζεται μόνο στη χωρική εξάπλωση της,
αλλά και σε όλο το φάσμα της γεωργικής παραγωγής (Papadaki-Klavdianou et al., 2000).
Η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί την περιφέρεια με την μεγαλύτερη έκταση υπό βιολογική διαχείριση στην Ελλάδα και τη δεύτερη σημαντικότερη περιφέρεια εφαρμογής της
βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα (www.minagric.gr).
Η άμπελος αποτελεί μια από τις παλαιότερες ιστορικά πολυετείς καλλιέργειες στην
Ελλάδα. Με την πάροδο των ετών κατάφερε να διαδοθεί και να υιοθετηθεί από το σύνολο της
ελληνικής επικράτειας και σήμερα πλέον είναι άρρηκτα δεμένη με την παράδοση, τον πολιτισμό αλλά και την κουλτούρα του Έλληνα. Σήμερα η άμπελος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τόσο σε έκταση όσο και σε πρόσοδο πολυετείς καλλιέργειες, καταλαμβάνοντας το
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3,7% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας (Οξούζη, 2008).
Παρά την ταχεία ανάπτυξη και εξάπλωση της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στην Ελλάδα, ελάχιστες είναι οι έρευνες οι οποίες έχουν
ασχοληθεί με τα κίνητρα που ωθούν τους παραγωγούς στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργία και ειδικότερα της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας. Η ύπαρξη ερευνητικού κενού, τόσο
σε διεθνή όσο και σε εθνικό επίπεδο, ως προς την μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν
την απόφαση των βιοκαλλιεργητών αμπέλου για υιοθέτηση του εναλλακτικού αυτού συστήματος παραγωγής, αποτέλεσε το έναυσμα για την διεξοδική μελέτη των παραγόντων που
επηρεάζουν την απόφαση κάποιου παραγωγού να εισέλθει και κατά συνέπεια να εφαρμόσει
το βιολογικό τρόπο καλλιέργειας της αμπέλου.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Το αυξημένο ενδιαφέρον για τη βιολογική γεωργία τα τελευταία χρόνια, οδήγησε σε μια
σειρά διαφορετικών ερευνών ως προς τα κίνητρα των παραγωγών σχετικά με την υιοθέτηση
συστημάτων βιολογικής παραγωγής (Rigby et al., 2001).
Αρκετές έρευνας ασχολήθηκαν με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών – καινοτομιών στον
αγροτικό τομέα, όμως ελάχιστες είναι αυτές που με την χρήση οικονομετρικών υποδειγμάτων
όπως probit, tobit ή logit κατέφεραν να αναγνωρίσουν τους παράγοντες υιοθέτησης και να
εκτιμήσουν το βαθμό υιοθέτησης. Ωστόσο με την χρήση των παραπάνω υποδειγμάτων,
παρόλο που προσδιορίζονται οι λόγοι υιοθέτησης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορεί να εξηγηθεί η ταχύτητα υιοθέτησης μιας νέας τεχνολογίας – καινοτομίας κατά την πάροδο του χρόνου (Dadi et al, 2004).
Το παραπάνω κενό μπορεί να καλύψει ένα δυναμικό οικονομετρικό πλαίσιο ονομαζόμενο
ανάλυση διαρκείας (duration analysis). Η ανάλυση διαρκείας χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά στις κοινωνικές επιστήμες από τον Lancaster το 1972 για τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τη διάρκεια ανεργίας (D’Emden et al., 2006). Επιπλέον έχει μακρά
ιστορία στο πεδίο της ιατρικής (Xiaogang et al., 2005, Pasqualetti et al., 1996), στα οικονομικά της εργασίας (Geerdsen and Holm, 2007, Kupets, 2006) και πρόσφατα στην υιοθέτηση
νέων τεχνολογιών – καινοτομιών. Παρόλο που η μεθοδολογία αυτή έχει σαφή πλεονεκτήματα στην ανάλυση υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές αναφορές
στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου με τη χρησιμοποίηση της ανάλυσης διαρκείας να εξετάζεται η
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ειδικότερα στον αγροτικό τομέα (D’Emden et al., 2006,
Abdulai and Huffman, 2005, Dadi et al., 2004)
Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας,
ανεξάρτητα από το οικονομετρικό υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση τους,
διαπιστώθηκε ότι οι βιοκαλλιεργητές είναι υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου και μικρότερης
ηλικίας από τους συμβατικούς παραγωγούς, ενώ οι περισσότεροι προέρχονται από αστικές
περιοχές και έχουν μικρή γεωργική εμπειρία (Padel et al.,1994, Padel, 1994, Lockeretz, 1995,
Lipson, 1999, McCann et al., 1997, Boz et al., 2005). Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός,

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

537

Διερεύνηση των παραγόντων υιοθέτησης της βιολογικής αμπελουργίας

ότι οι παραγωγοί που ασχολούνται με τη βιοκαλλιέργεια, εισήλθαν στην γεωργία, πιο πρόσφατα, από ότι οι συμβατικοί και σύμφωνα με τον Lockeretz, 1995, τα κίνητρα εισόδου των
βιοκαλλιεργητών είναι μη οικονομικά. Σύμφωνα με τους Rigby et al. (2001), ορισμένοι παραγωγοί υιοθετούν τις βιολογικές πρακτικές ως τρόπο ζωής, ενώ το θέμα των υψηλότερων τιμών
στην αγορά για τα βιολογικά προϊόντα, δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι Lampkin and Measures
(2001), αναφέρουν ότι στη Μ. Βρετανία οι τιμές για βιολογικά λαχανικά και δημητριακά
είναι κατά 50%-100% υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές των αντίστοιχων συμβατικών προϊόντων. Έτσι, είναι πολύ πιθανό, οι παραπάνω παράγοντες, να ωθούν περισσότερους παραγωγούς στο να υιοθετήσουν βιολογικούς τρόπους καλλιέργειας, σε σχέση με το παρελθόν
(Rigby et al., 2001). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Γερμανία διαπιστώθηκε ότι ο σημαντικότερος λόγος μετατροπής τον καλλιεργειών από συμβατικές σε βιολογικές για τους παραγωγούς ήταν οικονομικός παρά σε ιδεολογικός (Bruckmeier et al., 1994).
Σύμφωνα με τους Φωτόπουλο και Κρυστάλη, (2003), το οικονομικό κίνητρο είναι πολύ
σημαντικό για τις επιλογές των βιοκαλλιεργητών, αφού η οικονομική αποτελεσματικότητα
αφορά την ικανότητα διατήρησης ικανοποιητικού βαθμού δυναμικότητας της εκμετάλλευσής
τους.
Αντίθετα, οι Lohr and Samuelsson (2000), ερευνώντας τις επιδράσεις διαφόρων οικονομικών ενισχύσεων στη βιολογική σουηδική παραγωγή, ανέφεραν ότι η πληροφόρηση της
αγοράς, είναι περισσότερο αποτελεσματική για την στροφή των παραγωγών προς την
βιολογική γεωργία, παρά οι οικονομικές ενισχύσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι οι γεωργοί που
δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου, παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία στο να κατανοήσουν τις νέες
τεχνολογίες και να υιοθετήσουν βιολογικές τεχνικές καλλιέργειας (Tzouvelekas et al, 2001).
Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες των Chaves et al. (2001), Strauss et al. (1991) και
Caffey et al., (1994), οι οποίοι διαπίστωσαν, ότι παραγωγοί υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου, τείνουν να υιοθετούν περισσότερο ή πιο εύκολα νέες τεχνολογίες, όπως επίσης και
γεωργοί οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες παραγωγών και μπορούν να έχουν διαρκή πληροφόρηση (Adesina et al., 2000, Caviglia-Harris, 2003). Οι παραγωγοί θεωρούν ως σημαντικότερη
πηγή γεωργικής πληροφόρησης, σύμφωνα με έρευνα των Feder κ.α. (2003), τους άλλους
παραγωγούς. Βέβαια όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του μηνύματος ή της πληροφορίας,
προτιμούν περισσότερο ειδικές πηγές.
Μια ακόμη προσέγγιση, ως προς τα κίνητρα των παραγωγών σχετικά με την υιοθέτηση
συστημάτων βιολογικής παραγωγής, είναι και η άποψη των Lockeretz et al.., (1981), οι
οποίοι αναφέρουν, ότι οι κύριοι λόγοι που ωθούν τους παραγωγούς στην βιολογική γεωργία,
είναι η ανησυχία για τον κίνδυνο της υγείας από την χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων
χημικών. Σύμφωνα με τον Fairweather (1999), η ανησυχία των βιοκαλλιεργητών έγκειται στη
διασφάλιση της υγείας, τόσο της δική τους και του συγγενικού τους περιβάλλοντος, όσο και
του κοινωνικού συνόλου. Αναμφισβήτητα, οι πιο υγιεινές συνθήκες εργασίας μέσα σε ένα
βιολογικό αγρόκτημα, σε σχέση με ένα συμβατικό, ωθούν ένα σημαντικό ποσοστό των
απασχολούμενων με τη καλλιέργεια της γης να στραφεί στην βιοκαλλιέργεια (Mc Cann et al.,
1997).
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι μέχρι σήμερα έρευνες σχετικά με τα κίνητρα των παραγωγών, ως προς την υιοθέτηση βιολογικών μεθόδων παραγωγής, έχουν δείξει ότι τόσο τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των γεωργών, όσο και η στάση τους απέναντι σε περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα, αποτελούν τους σημαντικότερους λόγους στροφής τους
προς εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας, όπως είναι η βιολογική γεωργία.

Μεθοδολογία έρευνας
Για την απόκτηση των απαιτούμενων πληροφοριών πραγματοποιήθηκε πρωτογενής
έρευνα στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στους νομούς: Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και Σερρών. Η έρευνα διενεργήθηκε με την βοήθεια
ερωτηματολογίων τα οποία συμπληρώθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις κατά το χρονικό
διάστημα 2004 – 2005.
Για την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση των καλλιεργητών
αμπέλου για υιοθέτηση της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας μελετήθηκαν αμπελουργικές
εκμεταλλεύσεις υπό συμβατική και βιολογική διαχείριση. Όσον αφορά τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που συμμετείχαν στην έρευνα επιλέχθηκε μόνο για την περίπτωση των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων υπό βιολογική διαχείριση να μελετηθεί ολόκληρος ο πληθυσμός,
ο οποίος αποτελείται από 40 πλήρως πιστοποιημένους αμπελοκαλλιεργητές, σύμφωνα με τα
στοιχεία των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης κάθε νομού αλλά και των αρμόδιων πιστοποιητικών οργανισμών για το έτος 2003, ενώ η επιλογή των 128 συμβατικών αμπελοκαλλιεργητών πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ενστρωματωμένης τυχαίας δειγματοληψίας και
συγκεκριμένα της κατανομής κατά Neyman, η οποία θεωρείται περισσότερο αποτελεσματική
για την επιλογή δείγματος γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σιάρδος, 1997). Σύμφωνα με την
δειγματοληπτική αυτή μέθοδο, ο πληθυσμός δεν αντιμετωπίζεται σαν ένα ενιαίο σύνολο,
αλλά ως ένας αριθμός από στρώματα – ομάδες, ομοιογενή σε ένα η περισσότερα χαρακτηριστικά, με στόχο την απόκτηση πληροφοριών από κάθε στρώμα του πληθυσμού έρευνας
(Δαουτόπουλος, 2005, Σιάρδος, 1997). Επιπλέον πλεονεκτήματα της προαναφερόμενης δειγματοληπτικής μεθόδου είναι ότι εξασφαλίζει για το ίδια μεγέθη δείγματος μεγαλύτερη ακρίβεια (Δαουτόπουλος, 2005) και επιτρέπει την ύπαρξη αποτελεσμάτων με την επιθυμητή
ακρίβεια για συγκεκριμένους υποπληθυσμούς, έναντι της απλής τυχαίας δειγματοληψίας
(Σιάρδος, 1997).
Για την εκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση κάποιου παραγωγού να
εισέλθει και κατά συνέπεια να εφαρμόσει το βιολογικό τρόπο καλλιέργειας της αμπέλου,
χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα της ανάλυσης διαρκείας και συγκεκριμένα το οικονομετρικό
υπόδειγμα αναλογικού κινδύνου Cox (Cox proportional hazard model). Το υπόδειγμα
αναλογικού κινδύνου Cox, χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα διότι επιτρέπει να
ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται για την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου γεγονότος (στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος που απαιτείται για την υιοθέτηση της βιολογικής
αμπελοκαλλιέργειας) εκτιμώντας την επίδραση ορισμένων ερμηνευτικών μεταβλητών σε ένα
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δυναμικό χρονικό πλαίσιο.
Μεθοδολογικά, η ανάλυση διαρκείας αντί να εστιάζει στη διάρκεια παραμονής σε μία
κατάσταση καθεαυτή, εξετάζει την πιθανότητα η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξεταζόμενος να τερματιστεί σε ένα επόμενο χρονικό διάστημα Δt. Την πιθανότητα αυτή τη δίνει η
συνάρτηση κινδύνου (hazard function) που είναι το όριο (όταν ΔtÆ0) της πιθανότητας να
συμβεί το εξεταζόμενο γεγονός στο χρονικό διάστημα Δt, με δεδομένο ότι δεν έχει συμβεί
μέχρι τότε (T μεγαλύτερο ή ίσο του t), προς το χρονικό αυτό διάστημα Δt,
h(t ) = lim(
Δt →0

Όπου

t

Pr(t ≤ T < t + Δt | T ≥ t )
)
Δt

(1)

ο χρόνος από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας

και T μία συνεχής τυχαία μεταβλητή που αντιπροσωπεύει τη διάρκεια της παραμονής σε μία
δεδομένη κατάσταση (κατάσταση πριν την υιοθέτηση).
Με την βοήθεια του κανόνα το Bayes από τη σχέση (1) προκύπτει η σχέση (2):
h(t ) = lim(
Δt →0

Pr(t ≤ T < t + Δt | T ≥ t )
F (t + Δt ) − F (t ) 1
F′(t ) f (t)
) = lim
⋅
=
=
Δt →0
Δt
Δt
S (t ) S (t ) S (t )

(2)

dF (t )
dt
Όπου
είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density
function) που αντιστοιχεί στην αθροιστική συνάρτηση F(t).
f (t ) =

F (t ) είναι η αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας (Cumulative distribution function, cdf) που
δίνει την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το εξεταζόμενο γεγονός από το χρόνο εισόδου
μέχρι τη χρονική στιγμή t,

S(t) = Pr(T ≥t) =1−F(t) είναι η πιθανότητα να μην έχει συμβεί το εξεταζόμενο γεγονός (π.χ.
υιοθέτησης μίας τεχνικής) από το χρόνο εισόδου μέχρι ένα χρονικό σημείο t και ονομάζεται
συνάρτηση επιβίωσης (Survival function).
Η συνάρτηση κινδύνου μπορεί να προσεγγιστεί με διάφορες συναρτησιακές εξειδικεύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν σαν μεταβλητές το χρόνο και τις ερμηνευτικές μεταβλητές.
Ωστόσο η υιοθέτηση μίας συγκεκριμένης συναρτησιακής μορφής για την συνάρτηση κινδύνου είναι μία αρκετά ισχυρή υπόθεση που μπορεί να απέχει από την πραγματικότητα. Για να
αποφευχθεί το συγκεκριμένο εμπόδιο και για να εξεταστεί πρωτίστως η επίδραση των ερμηνευτικών μεταβλητών στη συνάρτηση κινδύνου προκρίθηκε η μεθοδολογία που πρότεινε ο
Cox (1972), η πλέον χρησιμοποιούμενη στη διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με αυτή τη
μέθοδο η συνάρτηση κινδύνου ορίζεται σαν το γινόμενο της βασικής συνάρτησης κινδύνου
(baseline hazard function) επί μία συνάρτηση των ερμηνευτικών (πλην του χρόνου) μεταβλητών. Η βασική συνάρτηση κινδύνου είναι συνάρτηση του χρόνου t, αλλά δεν εξαρτάται
από τις λοιπές ερμηνευτικές μεταβλητές. Αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο κάτω από τις «κανο540
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νικές» συνθήκες, χωρίς δηλαδή την επίδραση των ερμηνευτικών μεταβλητών.
Ο συνήθης τρόπος μαθηματικής περιγραφής της επίδρασης των ερμηνευτικών μεταβλητών είναι ο εκθετικός και κάτω από αυτές τις υποθέσεις η συνάρτηση κινδύνου παίρνει τη
μορφή:

h(t) = h0 (t)⋅ eβ1⋅x1+β2⋅x2 +...+βn⋅xn

(3)

Όπου h (t ) είναι η συνάρτηση κινδύνου (hazard function)
h0 (t ) είναι η βασική συνάρτηση κινδύνου (baseline hazard function),

x1, x2, …xn οι ερμηνευτικές μεταβλητές και
β1, β2, …βn παράμετροι που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ερμηνευτικές
μεταβλητές επηρεάζουν τη συνάρτηση κινδύνου.
Από την εξίσωση (3) προκύπτει η (4) η οποία είναι γραμμική ως προς τις ερμηνευτικές
μεταβλητές.

ln

h(t )
= β1 ⋅ x1 + β2 ⋅ x2 + ... + β n ⋅ xn
h0 (t )

(4)

Υπόδειγμα αναλογικού κινδύνου Cox για τον «κίνδυνο» υιοθέτησης της βιολογικής
αμπελοκαλλιέργειας
Το συνολικό μέγεθος του δείγματος αποτελείται από 168 αμπελοκαλλιεργητές εκ των
οποίων οι 128 είναι συμβατικοί καλλιεργητές αμπέλου και οι 40 βιοκαλλιεργητές. Ως χρόνος
έναρξης ή εισόδου γενικά θεωρείται η χρονική στιγμή κατά την οποία ο εξεταζόμενος (παραγωγός) είναι σε θέση να υιοθετήσει τον βιολογικό τρόπο καλλιέργειας της αμπέλου.
Το χρονικό διάστημα ή η διάρκεια που ορισμένοι παραγωγοί περιμένουν πριν να υιοθετήσουν μια νέα τεχνολογία – καινοτομία, αναμένεται να επηρεάζεται από ορισμένους παράγοντες (ερμηνευτικές μεταβλητές) όπως για παράδειγμα είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά
των παραγωγών (ηλικία, εκπαίδευση, καταγωγή, στάσεις – κίνητρα υιοθέτησης κτλ.) και ορισμένα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης τους (Dadi et al., 2004).
Το υπόδειγμα αναλογικού κινδύνου για την πιθανότητα υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας σε χρόνο t, με δεδομένο ότι η υιοθέτηση δεν έχει επέλθει μέχρι το χρόνο
αυτό, προσδιορίζεται σύμφωνα με την εξίσωση (4) ως εξής:
ln [h(t) / h0(t)] = b1ΓΕΩΡΓΟΣ + b2ΟΡΓΑΝΩΣΗ + b3ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ + b4ΑΜΠΕΛΙ +
b5ΔΙΑΘΕΣΗ + b6ΗΛΙΚΙΑ + b7ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ + b8ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ + b9ΤΙΜΕΣ +
b10ΚΑΤΑΓΩΓΗ
(5)
Οι ερμηνευτικές μεταβλητές που εντάχθηκαν στο υπόδειγμα αναλογικού κινδύνου, για
την διερεύνηση του χρόνου υιοθέτησης της βιολογικής καλλιέργειας της αμπέλου περιγράφονται επιγραμματικά παρακάτω (πίνακας 1):
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Πίνακας 1. Μεταβλητές και μέτρηση
Εξαρτημένη
μεταβλητή

Κατηγορία

Περιγραφή

Χρόνος

Συνεχής

Ο χρόνος μέχρι την υιοθέτηση (βιοκαλλιεργητές) ή ο
χρόνος μέχρι την έρευνα αν ο παραγωγός δεν έχει
υιοθετήσει μέχρι τότε (συμβατικοί)

Μεταβλητή
κατάστασης

Δυαδική

1 = Υιοθέτηση (βιοκαλλιεργητές αμπέλου)
0 = Μη υιοθέτηση (συμβατικοί καλλιεργητές αμπέλου)

Πρόσημο

Ερμηνευτικές
μεταβλητές
ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Δυαδική

1 = κατά κύριο επάγγελμα γεωργός
0 = όχι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός

_

Δυαδική

1 = όσοι προέρχονται από αγροτική οικογένεια
0 = όσοι δεν προέρχονται από αγροτική οικογένεια

_

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Δυαδική

1 = μέλος κάποιου συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών
0 = μη μέλος κάποιου συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγ.

+

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δυαδική

1 = παρακολούθηση σεμιναρίων
0 = μη παρακολούθηση σεμιναρίων

+

ΑΜΠΕΛΙ

Δυαδική

1 = όσοι έχουν μόνο αμπέλι
0 = όσοι έχουν και άλλες καλλιέργειες

_

ΗΛΙΚΙΑ

Συνεχής

Η ηλικία μέχρι τη στιγμή της υιοθέτησης ή η ηλικία του
παραγωγού μέχρι τη στιγμή της έρευνας, αν ο παραγωγός
δεν έχει υιοθετήσει μέχρι τότε

_

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συνεχής

Χρόνια εκπαίδευσης

+

Δυαδική

1 = σημαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία
0 = μη σημαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία

+

Δυαδική

1 = σημαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία
0 = μη σημαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία

+

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ

Δυαδική

1 = σημαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία
0 = μη σημαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία

+

Εκτίμηση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων της παλινδρόμησης
αναλογικού κινδύνου Cox
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της εξίσωσης παλινδρόμησης (4) που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS 14.0.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 1, οι μεταβλητές οι οποίες βρέθηκαν να επηρεάζουν στατιστικώς σημαντικά (σε επίπεδο σημαντικότητας 5,0% ή 10,0%) την πιθανότητα
ένταξης και κατά συνέπεια υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας σε μία χρονική
στιγμή, με δεδομένο ότι δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι τον χρόνο αυτό είναι οι εξής:
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα του υποδείγματος αναλογικού κινδύνου για την πιθανότητα
υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας σε χρόνο t, με δεδομένο ότι δεν έχει
υιοθετηθεί μέχρι το χρόνο αυτό
B1

SE2

Wald

Df3

Sig.4

Exp(B)5

ΓΕΩΡΓΟΣ

0,765

0,512

2,235

1

0,135

2,148

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

-0,818

0,437

3,506

1

0,061

0,441

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

-0,913

0,407

5,039

1

0,025

0,401

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

0,871

0,383

5,174

1

0,023

2,390

ΑΜΠΕΛΙ

1,072

0,449

5,705

1

0,017

2,921

ΗΛΙΚΙΑ

-0,006

0,022

0,085

1

0,771

0,994

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

0,222

0,081

7,498

1

0,006

1,249

ΔΙΑΘΕΣΗ

1,735

0,377

21,22

1

0,000

5,668

ΤΙΜΕΣ

1,393

0,395

12,42

1

0,000

4,026

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

-0,632

0,343

3,385

1

0,066

0,532

1

Με Β συμβολίζονται τα βi της εξίσωσης (9.6) , 2 Τυπικό σφάλμα,
4
Sig.: Επίπεδο σημαντικότητας, 5 Εκθετικό Β (eB)

3

df: βαθμοί ελευθερίας,

Σεμινάρια (0,1): Η πιθανότητα υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας σε μία
χρονική στιγμή, με δεδομένο ότι δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι τότε, αυξάνεται κατά 139%
(exp(b)=2,239) για παραγωγούς οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια,
σχετικά με το γεωργικό επάγγελμα ή τη βιολογική γεωργία, σε σχέση με εκείνους που δεν
έχουν συμμετάσχει ποτέ σε αντίστοιχα προγράμματα.
Οργάνωση (0,1): Η συμμετοχή των αμπελοκαλλιεργητών σε συνεταιρισμό ή σε ομάδα
παραγωγών επηρεάζει αρνητικά την υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας. Επομένως, καλλιεργητές αμπέλου οι οποίοι συμμετέχουν σε συνεταιρισμό ή σε ομάδα παραγωγών, έχουν
μικρότερη πιθανότητα να υιοθετήσουν τον βιολογικό τρόπο καλλιέργειας της αμπέλου κατά
59,9% (exp(b)=0,401) περίπου από ότι παραγωγοί οι οποίοι δεν είναι μέλη συνεταιρισμών ή
ομάδας παραγωγών.
Αμπέλι (0,1): Η μονοκαλλιέργεια έχει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 1, θετική
επίδραση στην πιθανότητα υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας σε μία δεδομένη
χρονική στιγμή, με δεδομένο ότι δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι τότε. Επομένως, παραγωγοί οι
οποίοι είναι μονοκαλλιεργητές, ασχολούνται δηλαδή αποκλειστικά και μόνο με την καλλιέργεια της αμπέλου, έχουν 192,1% (exp(b)=2,921) μεγαλύτερη πιθανότητα, να ενταχθούν στο
πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, από ότι παραγωγοί οι οποίοι συνδυάζουν την
αμπελοκαλλιέργεια και με άλλες εναλλακτικές καλλιέργειες.
Εκπαίδευση (χρόνια): Το μορφωτικό επίπεδο των παραγωγών φαίνεται να αυξάνει την
πιθανότητα υιοθέτησης του βιολογικού τρόπου καλλιέργειας της αμπέλου σε χρόνο t, με
δεδομένο ότι η υιοθέτηση δεν έχει επέλθει μέχρι το χρόνο αυτό. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα
υιοθέτησης για τους αμπελοκαλλιεργητές αυξάνεται κατά 24,9% (exp(b)=1,249) με την
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αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης κατά ένα έτος. Συνεπώς, αμπελοκαλλιεργητές οι οποίοι
έχουν ολοκληρώσει, συγκριτικά με άλλους, περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης, είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν βιολογικούς τρόπους διαχείρισης της αμπέλου.
Τιμές (0,1): Η πιθανότητα υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας σε μία χρονική
στιγμή, με δεδομένο ότι δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι τότε, αυξάνεται κατά 302,6%
(exp(b)=4,026) για παραγωγούς οι οποίοι θεωρούν τις υψηλότερες τιμές στην αγορά,
σημαντικό κίνητρο εισόδου, από ότι άτομα με διαφορετικά κίνητρα.
Διάθεση (0,1): Παραγωγοί οι οποίοι θεωρούν την ευκολότερη διάθεση των προϊόντων τους
σημαντικό παράγοντα για την υιοθέτηση της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας, είναι πιο
πιθανό κατά 466,8% (exp(b)=5,668) να γίνουν βιοκαλλιεργητές αμπέλου, από ότι αμπελοκαλλιεργητές με διαφορετικά κίνητρα.
Καταγωγή (0,1): Μειωμένη πιθανότητα για ένταξη στο εναλλακτικό αυτό σύστημα παραγωγής κατά 55,9% (exp(b)=0,441), έχουν οι αμπελοκαλλιεργητές οι οποίοι προέρχονται από
αγροτική οικογένεια, σε σχέση με εκείνους που προέρχονται από μη αγροτική οικογένεια.
Επιδότηση (0,1): Η πιθανότητα υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας σε μία χρονική στιγμή, με δεδομένο ότι δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι τότε, μειώνεται κατά 46,8%
(exp(b)=0,532) για παραγωγούς οι οποίοι έχουν ως βασικό κίνητρο υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας την επιδότηση.
Οι ερμηνευτικές μεταβλητές “ηλικία” και ”γεωργός” δεν βρέθηκαν να επηρεάζουν στατιστικώς σημαντικά (σε επίπεδο σημαντικότητας 5,0% ή 10,0%) την πιθανότητα ένταξης και
κατά συνέπεια υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας σε μία χρονική στιγμή t, με
δεδομένο ότι δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι τον χρόνο αυτό.
Στη συνέχεια θα παρουσιασθεί η χρονική εξέλιξη της συνάρτησης αθροιστικού κινδύνου,
με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα δυναμικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας
υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας.

Σχήμα 1. Συνάρτηση κινδύνου για το μέσο όρο του συνόλου των ανεξάρτητων μεταβλητών
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Όπως προκύπτει και από το σχήμα 1, ο αθροιστικός κίνδυνος υιοθέτησης του εναλλακτικού αυτού συστήματος παραγωγής για τον «μέσο παραγωγό» σε χρόνο t, με δεδομένο ότι δεν
έχει πραγματοποιηθεί υιοθέτηση μέχρι το χρόνο αυτό, αυξάνεται με αυξανόμενο ρυθμό με
την πάροδο του χρόνου και μετά από παρέλευση 14 ετών ο «μέσος αμπελοκαλλιεργητής»
έχει πιθανότητα υιοθέτησης μεγαλύτερη του 8,0%.

Συμπεράσματα – προτάσεις
Η ανάλυση διαρκείας αποτελεί μία δυναμική οικονομετρική μέθοδο που εξετάζει τη
χρονική διάρκεια που χρειάζεται για την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου συμβάντος,
όπως είναι η υιοθέτηση της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας. Στα πλαίσια αυτής της γενικής
μεθοδολογίας εντάσσεται το υπόδειγμα του αναλογικού κινδύνου Cox το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα για να εξεταστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την
υιοθέτηση της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας σε ένα δυναμικό χρονικό πλαίσιο.
Τα αποτελέσματα του υποδείγματος για τον προσδιορισμό των παραγόντων που
επηρεάζουν την πιθανότητα υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας σε χρόνο t, με
δεδομένο ότι δεν έχει υπάρξει υιοθέτηση μέχρι το χρόνο αυτό, «αποκάλυψαν» ότι οι πιο
σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την υιοθέτηση της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας είναι κατά σειρά σπουδαιότητας η ευκολότερη διάθεση του προϊόντος και οι
υψηλότερες τιμές, ως κίνητρα υιοθέτησης, η αποκλειστική καλλιέργεια αμπέλου (μονοκαλλιέργεια), η παρακολούθηση σεμιναρίων και η ολοκλήρωση περισσότερων ετών εκπαίδευσης. Αντίθετα, είναι λιγότερο πιθανή η υιοθέτηση της βιολογικής καλλιέργειας της αμπέλου
όταν οι παραγωγοί έχουν ως κίνητρο υιοθέτησης την επιδότηση που προβλέπεται από τον
κανονισμό 2078/92, κατάγονται από αγροτική οικογένεια και είναι μέλη συνεταιρισμού ή
ομάδας παραγωγού. Όσον αφορά τη χρονική εξέλιξη της πιθανότητας υιοθέτησης της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας, για τον «μέσο παραγωγό», προκύπτει ότι μετά από παρέλευση 14
ετών ο «μέσος αμπελοκαλλιεργητής» έχει πιθανότητα υιοθέτησης μεγαλύτερη του 8,0%.
Από την σύνθεση των αποτελεσμάτων του οικονομετρικού υποδείγματος Cοx διαπιστώνεται η ανάγκη για εφαρμογή επιπλέον μέτρων – κινήτρων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν
στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξάπλωση της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας και γενικότερα
της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι:
α) η πραγματοποίηση περισσότερων σεμιναρίων σχετικών με θέματα όπως είναι η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής, από φορείς που έχουν συσσωρευμένη γνώση και
εμπειρία,
β) η σύσταση ομάδων βιοκαλλιεργητών σε κάθε νομό με στόχο την ανάπτυξη ενός οργανωμένου συστήματος εμπορίας, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους
θέσης, την επίτευξη υψηλότερων τιμών και την ευκολότερη διάθεση του προϊόντος τους.
γ) η επί πλέον οικονομική ενίσχυση παραγωγών που είναι μονοκαλλιεργητές (εκτός από
αυτή που προβλέπεται από τον κανονισμό 2078/92) για την υιοθέτηση της βιολογικής
γεωργίας,
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δ) η διαφοροποίηση της επιδότησης ανάλογα με τα στρέμματα που εντάσσονται στο
σύστημα της βιολογικής διαχείρισης,
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υποδείγματος αναλογικού
κινδύνου cox η αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής που προτάθηκαν, όπως και
οποιωνδήποτε άλλων μέτρων πολιτικής, δεν θα πρέπει να κριθούν στα πρώτα χρόνια της
εφαρμογής τους, αλλά σε μακροχρόνιο ορίζοντα (μετά από παρέλευση 12 ετών) όπου η θετική επίδραση τους μπορεί να γίνει φανερή.
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Αξιολόγηση Οικονομικών Κινήτρων Βιολογικών
Καλλιεργειών: Η περίπτωση της παραγωγής βιολογικών
κερασιών
Ε. Τζουραμάνη1, Ά. Λιοντάκης, Α. Σιντόρη1
και Γ. Αλεξόπουλος2
Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση της βιολογικής γεωργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι εμπεριέχει μεγαλύτερο κίνδυνο και αβεβαιότητα
για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Οι παραγωγοί θα αποφασίσουν να υιοθετήσουν αυτό το
παραγωγικό σύστημα μόνο εάν η επένδυσή τους είναι αποδοτική. Στα πλαίσια αυτής της
εργασίας, εξετάστηκε, με την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου των πραγματικών χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (real options), εάν η παραγωγή βιολογικών κερασιών είναι
σε θέση να προσφέρει ικανοποιητικά οφέλη στους παραγωγούς,. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η συμβατική καλλιέργεια είναι αποδοτική, σε αντίθεση με τη βιολογική παραγωγή
που είναι αποδοτική μόνο όταν επιδοτείται.
Λέξεις-κλειδιά: Βιολογική γεωργία, real options ανάλυση, αγροτική πολιτική, επενδύσεις

Abstract
Organic farming has experienced a vast increase within the EU, despite the fact that it
implies greater risk and uncertainty than that of conventional farming. This is the result of
the increased environmental concern and the rising demand for quality food, which led to
the implementation of the organic policy scheme. Nevertheless, the production of organic
fruits, including cherries, is still limited in the EU. Farmers will adopt this alternative farming
system only if the support provided by the existing policy regime out weights the increased
risk and uncertainty. This study explores the effectiveness of the current policy measures for
the production of organic cherries in Greece, using the real options methodology. The
framework of real options analysis is an appropriate form of analysis so as to examine the
investment’s profitability under risk and uncertainty and assess the economic incentives
offered to organic farmers. The results indicate that the economic incentives provided by the
existing policy regime, compensate for the risk and the uncertainty that farmers are
undertaking. Furthermore, this study reveals that the profitability of the economic activity
explored, lies mainly on the subsidies organic farmers receive.
Key-words: Organic agriculture, real options, agriculture policy, investments.
1

Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών (Ι.ΓΕ.Κ.Ε.), Εθνικό Ίδρυμα
Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Λ. Δημοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι Αττική, Email:
tzouramani.inagrop@nagref.gr.
2
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γ.Π.Α. Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Email:
galexop@aua.gr

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

549

Αξιολόγηση Οικονομικών Κινήτρων Βιολογικών Καλλιεργειών

Εισαγωγή
Η δεκαετία του ΄90 αποτέλεσε την απαρχή της ανάπτυξης της βιολογικής καλλιέργειας
στον ευρωπαϊκό χώρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανταποκρινόμενη στην αλματώδη ανησυχία
των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στις απαιτήσεις των ευρωπαίων καταναλωτών για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, προχώρησε στη θέσπιση του Καν.
(ΕΟΚ)2092/91, που ουσιαστικά αποτέλεσε την αφετηρία για την ραγδαία ανάπτυξη της
βιολογικής γεωργίας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2006). Ενδεικτικό
είναι το γεγονός ότι από τα 12 χιλιάδες στρέμματα το 1994, οι βιολογικά καλλιεργούμενες
εκτάσεις έφτασαν στα 630 χιλιάδες στρέμματα το 2005 (Abando and Rohnerthielen, 2007)
ενώ το ποσοστό τους στο σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων έφτασε το 7,5% (Allen
and Abando, 2007).
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2006), οι
κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες στην Ελλάδα το 2005 ήταν η ελιά, τα σιτηρά, τα
αμπέλια και τα εσπεριδοειδή, ενώ τα νωπά φρούτα (συμπεριλαμβανομένων των κερασιών)
συμμετείχαν με χαμηλό ποσοστό στο σύνολο των βιολογικών καλλιεργειών (1,83%). Η
καλλιέργεια της κερασιάς εντοπίζεται κυρίως στην Μακεδονία όπου συγκεντρώνεται το
77,9% των καλλιεργούμενων εκτάσεων και το 64,24% της συνολικής παραγωγής. Σε
επίπεδο νομών, η Πέλλα και η Ημαθία συμμετέχουν με ποσοστό 67% στο σύνολο των
καλλιεργούμενων εκτάσεων και με 48,6% στη συνολική παραγωγή (ΕΣΥΕ, 2005).
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κυριότερες παραγωγικές χώρες είναι η Τουρκία και οι Η.Π.Α.
(FAO, 2005). Οι δύο αυτές χώρες είναι και πρώτες σε εξαγωγές κερασιών, ενώ οι κυριότερες εισαγωγικές χώρες είναι, κατά φθίνουσα σειρά, η Ρωσία, η Αυστρία, η Γερμανία, το
Ηνωμένο Βασίλειο και η Κίνα. Στις χώρες αυτές παρατηρείται έντονη ζήτηση για πιστοποιημένα προϊόντα και μεταξύ αυτών και βιολογικών.
Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κεράσι έχει αρχίσει να εξαπλώνεται σε νέες αγορές
του εξωτερικού, όπως η Ρωσία, εδραιώνοντας σταδιακά την παρουσία του στην ευρωπαϊκή
αγορά. Αυτό είναι απόρροια συστηματικής προσπάθειας και επενδύσεων στην τυποποίηση,
στη συσκευασία και στη μετασυλλεκτική μεταχείριση των κερασιών. Παράλληλα, οι
παραγωγοί τα τελευταία χρόνια άρχισαν να εκσυγχρονίζουν τις καλλιέργειες τους, υιοθετώντας νέες καλλιεργητικές μεθόδους και επιλέγοντας νέες ποικιλίες (ΕΘΙΑΓΕ-ΙΓΕΚΕ, 2007).
Έντονο παρουσιάζεται και το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη βιολογική καλλιέργεια της
κερασιάς, παρά το γεγονός ότι εμπεριέχει μεγαλύτερο κίνδυνο και αβεβαιότητα. Τόσο η
συνολική παραγωγή, όσο και η ποιότητα των παραγόμενων κερασιών μπορούν να επηρεαστούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες, από τους εχθρούς και τις
ασθένειες που προσβάλλουν την κερασιά.
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα εξεταστεί εάν η παραγωγή βιολογικών κερασιών
είναι σε θέση να προσφέρει ικανοποιητικά οφέλη στους παραγωγούς και συνεπώς εάν
αποτελεί μια υποσχόμενη εναλλακτική δραστηριότητα. Στην εργασία γίνεται εφαρμογή του
θεωρητικού πλαισίου των πραγματικών χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (real options)
διότι θεωρείται ότι μπορεί να λάβει υπόψη την αβεβαιότητα, την αμετακλητότητα και την
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ευελιξία των επενδυτικών επιλογών. Συνεπώς, η αξιολόγηση της στροφής των καλλιεργητών στη βιολογική γεωργία σε συνθήκες αβεβαιότητας και στο πλαίσιο των οικονομικών
ενισχύσεων που δίνονται, αναδεικνύει τις διαστάσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος και επιτρέπει τη διατύπωση κατευθύνσεων τόσο στο επίπεδο των καλλιεργητών όσο και στο
επίπεδο εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής.

Μεθοδολογία
Το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Κ.Π.Α.) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην
αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και βασίζεται σε τεχνικές προεξόφλησης χρηματοροών
(Discounted Cash Flows) (Brealey and Myers, 1991; Bierman and Smidt, 1988;
Brockington, 1988; Brigham, 1985; Θεοφανίδης, 1985; Irvin, 1978; Bunn, 1982; UNIDO,
1972; Gittinger, 1972). Αυτή η μεθοδολογία, όμως, είναι επαρκής μόνον για συγκεκριμένους τύπους επενδυτικών σχεδίων, γιατί υποθέτει πλήρη γνώση των μελλοντικών συνθηκών
κάτω από τις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση, δεν περικλείει την έννοια
της αμετακλητότητας και δεν δίνει την ευκαιρία της επανεξέτασης στην περίπτωση που η
επενδυτική ευκαιρία απορριφθεί (Dixit and Pindyck, 1994; Pindyck, 1991; Henry, 1974).
Συνεπώς, η χρησιμοποίηση των παραδοσιακών κριτηρίων αξιολόγησης προσφέρει μια στατική εικόνα στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των επενδύσεων, υποτιμώντας τις
επενδυτικές ευκαιρίες και αγνοώντας την ευελιξία των επενδυτών ανάλογα με τις πραγματικές και απρόβλεπτες συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
Έτσι, οι Dixit και Pindyck ανέπτυξαν το τροποποιημένο άριστο επενδυτικό σημείο,
σύμφωνα με το οποίο οι προσδοκώμενες χρηματοροές μιας επένδυσης δεν θα πρέπει να
είναι μόνο θετικές αλλά θα πρέπει είναι μεγαλύτερες από το κόστος της επένδυσης κατά ένα
ποσοστό το οποίο περιλαμβάνει και την αξία της αναμονής της επένδυσης. Ο Dixit (1992)
περιγράφει την άριστη χρονική στιγμή υλοποίησης μιας επένδυσης ως την εφαπτόμενη
μεταξύ δύο καμπυλών, από τις οποίες η μία περιγράφει την αξία της επένδυσης (i1i2), και η
άλλη την αξία της αναμονής (w1w2).
Δύο εξισώσεις απαιτούνται για να περιγράψουν την συνολική αξία της επενδυτικής
ευκαιρίας (V)
⎧ BR β
εάν R ≤ H
V ( R) = ⎨
R/ρ
Κ
εάν R ≥ H
⎩

(1)

η αξία της αναμονής (BRβ) και η αξία της επένδυσης (R/ρ-K).
όπου: R, τα προσδοκώμενα καθαρά έσοδα από την επένδυση, Κ, το μη ανακτήσιμο κόστος
της αρχικής επένδυσης, ρ, το επιτόκιο προεξόφλησης προσαρμοσμένο στον κίνδυνο -το ευβ
καιριακό κόστος κεφαλαίου- και B, μια παράμετρος που ισούται με ( H − ρK)/H (Pindyck,
1991).
Για την επίλυση αυτών των εξισώσεων και την απόκτηση του άριστου επενδυτικού
κριτηρίου θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα η συνθήκη πρώτης τάξης που ονομάζεται the value matching condition και η συνθήκη δεύτερης τάξης, the smooth pasting
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condition (Dixit, 1992). Το σημείο Η παρουσιάζει το άριστο επίπεδο όταν οι προσδοκώμενες ετήσιες αποδόσεις από ένα επενδυτικό σχέδιο είναι ικανοποιητικά υψηλές για να
κάνουν μια επένδυση αποδεκτή. Αυτό το σημείο όπου εφάπτονται οι καμπύλες λαμβάνει
υπόψη του και την αμετακλητότητα και την αβεβαιότητα διαμέσου της αξίας της αναμονής.
H=

β
ρΚ
β −1

(2)
⎡
8ρ ⎤
β = 1 / 2 ⎢1 + 1 + 2 ⎥ > 1
σ
⎣
⎦

(3)
όπου ρΚ το σημείο Marshallian και
Το β είναι συνάρτηση δύο γνωστών παραμέτρων (ρ και σ2). Όσο η αβεβαιότητα των
καθαρών αποδόσεων (σ2) αυξάνεται, το β λαμβάνει μεγαλύτερη τιμή και η διαφορά μεταξύ
του σημείου Marshallian και του άριστου (optimal) αυξάνει. Αυξάνοντας το προεξοφλητικό
επιτόκιο δημιουργεί β μικρότερο και μειώνει τη διαφορά μεταξύ του σημείου Marshallian
και του άριστου (optimal).
Για τον προσδιορισμό της τάσης και της διακύμανσης της τυχαίας ανέλιξης (random
process) της οικονομικής αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου, χρησιμοποιείται η
προσομοίωση ενός Monte Carlo υποδείγματος (simulation modeling). Για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση της επενδυτικής συμπεριφοράς στη βιολογική και συμβατική καλλιέργεια
κερασιάς, θα διεξαχθεί μια εκ των προτέρων ανάλυση (ex ante analysis) της επενδυτικής
ευκαιρίας (Purvis et al., 1995). Η τεχνική αυτή απαιτεί τη δημιουργία χρονοσειρών προσδιορίζονται οι προσδοκώμενες χρηματοροές της επένδυσης σε πολλαπλές χρονικές
περιόδους, χρησιμοποιώντας μια σειρά από διαφορετικές τυχαίες επιλογές της ίδιας
κατανομής- για να προβλεφθεί η αποδοτικότητα της επενδυτικής ευκαιρίας στο χρόνο.
Οι προσδοκώμενες αποδόσεις της επένδυσης περιγράφονται ως μια γεωμετρική
Brownian motion ανέλιξη, και οι παράμετροι που προσδιορίζουν την πορεία των προσδοκώμενων αποδόσεων στο χρόνο είναι η τάση (μ) και η διακύμανση (σ2).

dV
= μdt + σ 2 dz
V
Εξ' ορισμού,

Δ (ln V j ) ≡ ln(Vt ) − ln(Vt +1 )

(4)
(5)

Όπου το j, υποδηλώνει το μέγεθος του δείγματος πάνω στο οποίο υπολογίζεται η διαφορά.
Η Κ.Π.Α. μιας επένδυσης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, t, και στην αμέσως
επόμενη, t+1, προσδιορίζεται αντίστοιχα ως ακολούθως:
n
n +1
Rt + i
Rt + i
NPVt = ∑
NPVt +1 = ∑
i
(
1
+
ρ
)
(
1
+
ρ ) i −1
i =0
i =1
(6)
και
(7)

Η επένδυση είναι παραγωγική για n χρονικές περιόδους. Τα προσδοκώμενα καθαρά
οφέλη από την επένδυση κάθε χρονιά είναι R. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της Κ.Π.Α. είναι ρ. Το κλασικό κριτήριο της Κ.Π.Α. ορίζει ένα
ελάχιστο όριο για την επένδυση, όπου Κ.Π.Α.≥Κ. Η παρούσα αξία των προσδοκώμενων

552

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Αξιολόγηση Οικονομικών Κινήτρων Βιολογικών Καλλιεργειών

καθαρών εισροών θα πρέπει να υπερέχει από το επενδυτικό κόστος της αρχικής επένδυσης.
Η αξία της επενδυτικής ευκαιρίας στο διηνεκές (Purvis et al., 1995) είναι
⎡
⎢
ρ
⎢
⎢ ⎛
1
⎜
⎢1 − ⎜
n −t
⎢⎣ ⎝ (1 + ρ )
Vt =

ρ

⎤
⎥
NPVt ⎥
⎥
⎞
⎟⎟
⎥
⎥⎦
⎠

(8)

Vt +1 =

⎤
⎡
⎥
⎢
ρ
⎢
NPVt +1 ⎥
⎥
⎢ ⎛
⎞
1
⎟
⎥
⎢1 − ⎜⎜
n − t −1 ⎟
(
1
)
ρ
+
⎠
⎦⎥
⎣⎢ ⎝

ρ

(9)

Οι αριθμητές των εξισώσεων 8 και 9 είναι η ράντα που απαιτείται για τη δημιουργία
συνεχών ροών ωφελειών που ισοδυναμεί με την παρούσα αξία της επένδυσης. Διαιρώντας
την αξία της ράντας με το προεξοφλητικό επιτόκιο τη μετατρέπουμε σε παρούσα αξία
άπειρων ροών των ωφελειών. Αυτό το αποτέλεσμα εξαρτάται μόνο από την υπόθεση ότι
στο τέλος των n χρονικών περιόδων η παραγωγικότητα της επένδυσης θα ανανεωθεί από
μια άλλη αντίστοιχη εισροή κεφαλαίου (Κ). Άπειρες επαναλήψεις αυτής της διαδικασίας
διατηρούν τις εισροές της επένδυσης στο διηνεκές.
Η διαφορά των φυσικών λογαρίθμων των Vt και Vt+1 είναι η διακριτή παράμετρος της
αλλαγής της επενδυτικής ευκαιρίας, ο προσδιορισμός της αύξησης της γεωμετρικής
Brownian motion ανέλιξης. Για να προσδιοριστεί ένα εύρος πιθανών αποτελεσμάτων από
μια επενδυτική ευκαιρία με επιχειρηματικό κίνδυνο, χρησιμοποιούνται τα μοντέλα προσομοίωσης τα οποία απαιτούν πολλές επαναλήψεις. Σε κάθε επανάληψη προσδιορίζονται οι
εξισώσεις 6 και 7 απαιτώντας n και n+1 τιμές αντίστοιχα, όπου κάθε τιμή αντιπροσωπεύει
μια παρατήρηση των προσδοκώμενων ετήσιων εισροών της επένδυσης. Η διαδικασία
επαναλαμβάνεται για j επαναλήψεις για να προσδιοριστεί η τάση και η διακύμανση.
1 N
μV ≈ ∑ [Δ ln V j ]
E[Δ ln V j ] ⇒ 0
N j =1
(10)
όπου
Αυτό υποθέτει μια ανέλιξη στάσιμη (stationary process), μV ⇒ 0 . Η διακύμανση
υπολογίζεται ως
1 N
σ V2 ≈ ∑ [Δ ln V j − μ V ] 2
N j =1

E[(ln V j − μV ) 2 ] ; 0
(11)
όπου
Οι παράμετροι μν και σν2 εκτιμούνται σύμφωνα με τις εξισώσεις 10 και 11, και
χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν πόσο αξίζει η μετάθεση μιας επενδυτικής ευκαιρίας,
καθώς επίσης και τη συνολική αξία της επενδυτικής ευκαιρίας κάτω από αμετακλητότητα
και αβεβαιότητα. Για να υπολογιστούν αξιόπιστοι παράμετροι, το μοντέλο προσομοίωσης
επαναλαμβάνεται για 1.000 επαναλήψεις (Purvis et al., 1995).

Περιγραφή των δεδομένων και της ανάλυσης
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία προέρχονται από προσωπικές συνεντεύξεις με 50 παραγωγούς των νομών Πέλλας και Ημαθίας. Οι 35 από αυτούς
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επιλέχθηκαν τυχαία και τα λεπτομερή τεχνικοοικονομικά στοιχεία που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των παραγωγικών δαπανών των συμβατικών κερασιών.
Οι υπόλοιποι 15 παραγωγοί αποτελούν το σύνολο των βιολογικών παραγωγών της υπό
μελέτη περιοχής, και τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από αυτούς χρησιμοποιήθηκαν για την τον προσδιορισμό των παραγωγικών δαπανών των βιολογικών κερασιών
(Πίνακας 1)3.1.
Πίνακας 1. Παραγωγικές Δαπάνες Συμβατικών και Βιολογικών Κερασιών
Συμβατικά
Βιολογικά
Ποσοστό
Ποσοστό
€/στρέμμα
συμμετοχής (%)
Συμμετοχής (%)
759,36
605,42
100,00
13,17
100,00
16,52
377,71
49,74
220,34
36,39
199,62
52,85
118,56
53,81
178,09
47,15
101,78
46,19
281,65
37,09
285,08
47,09
229,34
81,43
224,63
78,80
131,59
57,38
118,03
52,54
16,06
7,00
19,44
8,65
39,41
17,18
21,57
9,60
2,03
0,89
11,87
5,28
40,25
17,55
53,72
23,91

€/στρέμμα
Παραγωγικές Δαπάνες
Έδαφος
Εργασία
Αμοιβή Οικογενειακής Εργασίας
Αμοιβή Ξένης Εργασίας
Κεφάλαιο
Αναλώσιμο
Λιπάσματα & Φυτοφάρμακα
Καύσιμα & Λιπαντικά
Άρδευση & Αρδευτικά Τέλη
Δαπάνες Πιστοποίησης
Λοιπές δαπάνες
Σταθερό Κεφάλαιο (συντήρηση
ασφάλιστρα)

και

52,31

18,57

60,45

21,20

Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέων

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η συμβατική καλλιέργεια παρουσιάζει υψηλότερο κόστος
παραγωγής κατά 16,52%, γεγονός που υποδεικνύει ότι είναι περισσότερο εντατική από τη
βιολογική. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση των παραγωγικών δαπανών παρουσιάζει η αμοιβή της εργασίας (49,74%). Οι συνολικές δαπάνες εργασίας στους
συμβατικούς παραγωγούς είναι αυξημένες κατά 41,66% σε σχέση με τους βιολογικούς.
Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις περισσότερες εργατοώρες που απαιτούνται για την
συγκομιδή των συμβατικών έναντι των βιολογικών κερασιών, αφού οι αποδόσεις των
συμβατικών είναι κατά πολύ υψηλότερες. Επιπλέον, η συμβατική καλλιέργεια είναι περισσότερο εντατική σε εργασία από τη βιολογική λόγω του ότι πραγματοποιούνται περισσότερες επεμβάσεις σε αυτή (ψεκασμοί, λιπάνσεις, εντατικά κλαδεύματα και ποτίσματα κτλ).
Σημαντικό είναι επίσης το κόστος του κεφαλαίου και στους δύο τρόπους παραγωγής. Το
μεγαλύτερο ποσοστό στο κόστος του κεφαλαίου καταλαμβάνουν τα λιπάσματα και τα
φυτοφάρμακα, αφού αποτελούν πάνω από το 50% των δαπανών κεφαλαίου. Αν και η βιολογική καλλιέργεια απαιτεί πολύ λιγότερες επεμβάσεις από τη συμβατική, το κόστος των
λιπασμάτων και των φαρμάκων είναι συγκρίσιμο με τη συμβατική καλλιέργεια γιατί η τιμή
31

Στην ανάλυση αξιολόγησης επενδύσεων δεν υπολογίζονται οι αποσβέσεις και οι τόκοι του σταθερού
κεφαλαίου (βλ. Gittinger, 1982).
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των βιολογικών σκευασμάτων είναι υψηλότερη.
Τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία που αντλήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και για την κατασκευή ενός ενδεικτικού κόστους εγκατάστασης ενός κερασεώνα και τον προσδιορισμό της
αξίας της φυτείας και του συνολικού επενδυμένου κεφαλαίου, για τη βιολογική αλλά και τη
συμβατική καλλιέργεια (Πίνακας 2). Παράλληλα με τα στοιχεία αυτά, για τον προσδιορισμό της αξίας της φυτείας ζητήθηκε και η γνώμη ειδικών σε συνδυασμό με τις συμβουλές
τοπικών γεωπόνων. Η εκτίμηση της αξίας της φυτείας πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία (Κιτσοπανίδης και Καμενίδης, 2003; Τσουκαλάς, 2001;
Κιτσοπανίδης κ.α., 1999; Κιτσοπανίδης, 1988). Έτσι, η πρώτη φάση κατά την οποία δεν
υπάρχει παραγωγή, αφορά τα δύο πρώτα χρόνια ζωής της φυτείας, ενώ το τέλος του πρώτου
σταδίου της δεύτερης φάσης είναι το 5ο έτος (έτος οικονομικής αυτοδυναμίας). Η αξία της
φυτείας στο τέλος του έτους αυτού αποτελεί το επενδυμένο κεφάλαιο. Το επενδυμένο
κεφάλαιο στη βιολογική παραγωγή είναι κατά 22,7% μικρότερο, για τους λόγους που έχουν
ήδη αναφερθεί για το κόστος παραγωγής.
Πίνακας 2. Συνολικό Επενδυμένο Κεφάλαιο (€/στρέμμα) για τη συμβατική και βιολογική
καλλιέργεια κερασιάς

Δαπάνες Εγκατάστασης***
Αξία Δενδρυλλίων
Αρδευτικό Σύστημα
Δαπάνες Συμπληρωματικής
Εγκατάστασης
Δαπάνες Περιποίησης
Δαπάνες εδάφους
Δαπάνες Κεφαλαίου
Σύνολο

Έτος 1
Σ* Β**
31
31
135 135
400 400

Έτος 2
Σ*
Β**
-

Έτος 3
Σ*
Β**
-

Έτος 4
Σ*
Β**
-

Έτος 5
Σ* Β**
-

-

-

28

28

-

-

-

-

-

-

51
100
38
754

41
100
37
744

105
100
63
296

185
100
62
270

185
100
89
375

141
100
84
325

222
100
108
430

176
100
99
375

175
100
119
394

129
100
103
332

Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέων
* Συμβατική Καλλιέργεια
** Βιολογική Καλλιέργεια
*** Συμπεριλαμβάνονται: Οργώματα, Φρεζαρίσματα Χάραξη, Άνοιγμα λάκων, Φύτευση

Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει ότι η διάρκεια παραγωγικής ζωής της κερασιάς κυμαίνεται μεταξύ 25-50 έτη (Κιτσοπανίδης κ.α., 1999; Ποντίκης, 1996). Η διάρκεια παραγωγικής ζωής στη συγκεκριμένη εργασία, εκτιμήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω
βιβλιογραφία, την πρακτική που συνήθως ακολουθείται στην περιοχή αλλά και τη γνώμη
των ειδικών. Θεωρήθηκε επομένως ότι τα 25 έτη είναι η συνήθης διάρκεια παραγωγικής
ζωής των κερασιών που συναντάται στην περιοχή μελέτης.
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της κατανομής της τιμής για τα
συμβατικά κεράσια προέρχονται από τη χρονολογική σειρά του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (βλ. http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/kerasia.htm). Οι τιμές
που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν τα έτη 1995-2006 και ο αποπληθωρισμός πραγματοποιήθηκε με βάση τους δείκτες τιμών εκροών στη γεωργία της Eurostat για τα κεράσια (έτος
βάσης: 2006) (βλ: http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Τα στοιχεία παρουσίαζαν χρονική τάση
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η οποία αφαιρέθηκε και στη συνέχεια ελέγχθηκαν ως προς την κατανομή που ακολουθούν.
Βρέθηκε πως τα στοιχεία ακολουθούν την κανονική κατανομή4 με μέση τιμή €1,72 και
τυπική απόκλιση 0.2 (CV=11,63%). Επειδή όμως τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέσους
όρους των τιμών των ατομικών παραγωγών, η τυπική απόκλιση εμφανίζεται μειωμένη. Το
γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της επιτόπιας έρευνας, όπου ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι κατά πολύ μεγαλύτερος (CV=24,39%). Για το λόγο αυτό, η
κατανομή που τελικά χρησιμοποιήθηκε είναι η κανονική κατανομή με μέση τιμή €1,72 και
τυπική απόκλιση 0,3, αυξημένη κατά 50% σε σχέση με αυτή της χρονοσειράς.
Στην περίπτωση των βιολογικών κερασιών, εκτιμήθηκε, από τα διαθέσιμα στοιχεία της
επιτόπιας έρευνας, ότι η τιμή ακολουθεί επίσης κανονική κατανομή5. Αν και τα διαθέσιμα
στοιχεία αφορούν μόνο μια καλλιεργητική περίοδο και περιορισμένο αριθμό παρατηρήσεων, χρησιμοποιήθηκε η κατανομή που προέκυψε από αυτά, λόγω έλλειψης διαθέσιμων
χρονολογικών σειρών. Επισημαίνεται ότι επειδή η κανονική κατανομή με μέση τιμή €2,38
και τυπική απόκλιση 0,7 δίνει και αρνητικές τιμές, στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η
περικομμένη κανονική κατανομή (truncated normal distribution) με απόλυτη ελάχιστη τιμή
€0,3 (Simetar, 2006). Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση της τιμής των βιολογικών
κερασιών που προκύπτει εφαρμόζοντας 1.000 Monte Carlo επαναλήψεις είναι €2,38 και
0,69 αντίστοιχα6. Η Monte Carlo προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε και στην περίπτωση της
τιμής των συμβατικών κερασιών.
Σύμφωνα με τους Rahim et al. (2007), Mithöfer & Wesseler (2002) και Κιτσοπανίδη
κ.α. (1999), η απόδοση του δέντρου της κερασιάς είναι συνάρτηση της ηλικίας του. Στην
παρούσα εργασία, ακολουθείται η υπόθεση των Rahim et al. (2007) και των Mithöfer &
Wesseler (2002), σύμφωνα με την οποία η σχέση μεταξύ ηλικίας δέντρου και παραγωγής
περιγράφεται από την συνάρτηση Hoerl η οποία έχει την μορφή:
u= w*ga*ekg
(12)
όπου u: η απόδοση σε κιλά/στρέμμα, g: ηλικία του δέντρου και w, α, k: σταθεροί
συντελεστές που υπολογίζονται μέσω της παλινδρομήσεως:
ln(u)=ln(w)+a*ln(g)+k*g
(13)
Με βάση τα δεδομένα των προσωπικών συνεντεύξεων η συνάρτηση που προκύπτει για
τη συμβατική καλλιέργεια κερασιών είναι η: ln(u)=2,4+2,4*ln(g)-0,146*g με R2 0,693 και
προσαρμοσμένο R2 0,646. Με βάση την συνάρτηση αυτή η απόδοση ανά στρέμμα,
παρουσιάζεται στο Γράφημα 1. Βέβαια, η συνάρτηση αυτή, προκύπτει από τα δεδομένα για
21

3. 2

4.3

42

Οι έλεγχοι: Shapiro-Wilks, Kolmongornov-Smirnoff, Anderson-Darling, Cramer-von Mises και
Chi-Squared, δεν απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση ότι η κατανομή είναι κανονική, σε επίπεδο
σημαντικότητας 95%.
53
Οι έλεγχοι: Shapiro-Wilks, Kolmongornov-Smirnoff, Anderson-Darling, Cramer-von Mises και
Chi-Squared, δεν απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση ότι η κατανομή είναι κανονική, σε επίπεδο
σημαντικότητας 95%.
64
Ο στατιστικός έλεγχος μεταξύ των πραγματικών και των προσομοιωμένων στοιχείων έδειξε ότι δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών και των τυπικών αποκλίσεων
(επίπεδο σημαντικότητας 95%)
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μία χρονιά (2007). Όμως η ευαισθησία της κερασιάς στις καιρικές συνθήκες επηρεάζει σε
μεγάλο βαθμό την απόδοση της κάθε έτος (Βασιλακάκης, 2007). Για να λάβουμε υπόψη και
αυτόν τον παράγοντα, χρησιμοποιήσαμε διαθέσιμα στοιχεία του ΕΛΓΑ για το ποσοστό των
ζημιών την χρονική περίοδο 2000-2005 (βλ. http://www.elga.gr/), καθώς και τα στοιχεία
της επιτόπιας έρευνας για το 2007. Από τα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι η συνάρτηση Hoerl
που προέκυψε με τα στοιχεία του 2007 αντιστοιχεί στο 70% της απόδοσης αφού το ποσοστό ζημιάς για τη συγκεκριμένη χρονιά κυμαίνεται στο 30%. Η απόδοση αυτή παρατηρήθηκε 1 φορά στα 6 χρόνια. Επίσης η πλήρης παραγωγή έχει τις ίδιες πιθανότητες να συμβεί,
ενώ ζημιές της τάξης του 13% και του 60%, συμβαίνουν επίσης μια φορά την εξαετία.
Τέλος, μια φορά στα έξι χρόνια παρατηρήθηκε 42% ζημιά στην υπό εξέταση περιοχή και με
την ίδια πιθανότητα σημειώνεται 45% ζημιά. Έτσι, για να λάβουμε υπόψη τον κίνδυνο της
απόδοσης ανά ηλικία δέντρου, η απόδοση που προκύπτει από την συνάρτηση Hoerl
πολλαπλασιάζεται με μία διακριτή εμπειρική κατανομή (discrete empirical distribution)
(Simetar, 2006). Η κατανομή προσδιορίζεται από το ποσοστό ζημιάς ανά έτος (100% - %
ζημιά) και της πιθανότητας του να συμβεί.
Γράφημα 1. Κατανομή της απόδοσης των συμβατικών κερασιών
900
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Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέων

Στην περίπτωση των βιολογικών κερασιών, δεν ήταν εφικτός ο υπολογισμός της κατανομής Hoerl, αφού δεν υπήρχαν επαρκείς παρατηρήσεις. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν οι αποδόσεις ανά ηλικία, όπως προέκυψαν για τα συμβατικά κεράσια, μειωμένες
όμως κατά 50%, όσο δηλαδή υπολείπεται η μέση παραγωγή των βιολογικών έναντι των
συμβατικών δέντρων με βάση την επιτόπια έρευνα. Επισημαίνεται ότι στη διαμόρφωση της
ακαθάριστης προσόδου τόσο για τη συμβατική όσο και για τη βιολογική καλλιέργεια,
υπολογίστηκε και η επιστροφή Φ.Π.Α. καθώς και η επιδότηση για την βιολογική καλλιέργεια που φτάνει τα €90, αλλά δεν έχει συνυπολογιστεί η αποζημίωση που έλαβαν οι παραγωγοί από τον ΕΛΓΑ.
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Αποτελέσματα
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν δύο επενδυτικές επιλογές, η συμβατική και η βιολογική καλλιέργεια κερασιών με τη χρήση της μεθοδολογίας των πραγματικών χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (real options). Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση προεξοφλημένων χρηματοροών (discount cash flow), η οποία όμως δεν λαμβάνει υπόψη τη στοχαστική φύση των οικονομικών μεταβλητών καθώς και την αμετακλητότητα της επένδυσης.
Το κριτήριο Κ.Π.Α. για μία περίοδο τριάντα ετών και με 8% προεξοφλητικό επιτόκιο
υπολογίστηκε τόσο για τη συμβατική καλλιέργεια όσο και για τη βιολογική καλλιέργεια
κερασιών. Και στις δύο περιπτώσεις, η Κ.Π.Α. υπολογίζεται θετική, υποδεικνύοντας ότι και
οι δύο επενδύσεις είναι βιώσιμες (Πίνακας 3). Στην περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας, ακόμα και χωρίς επιδότηση βιολογικής παραγωγής, η Κ.Π.Α. είναι θετική.
Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η προσέγγιση των πραγματικών χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (real options). Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η Monte Carlo προσομοίωση για να
καθοριστεί ο μέσος και η διακύμανση των ετήσιων καθαρών ισοδυνάμων αποδόσεων της
επένδυσης. Οι ετήσιες καθαρές ισοδύναμες αποδόσεις για την συμβατική και την βιολογική
καλλιέργεια κερασιών καθορίστηκαν μετά από 1.000 Monte Carlo επαναλήψεις, χρησιμοποιώντας το λογισμικό πακέτο Simetar. Τα προσομοιωμένα ετήσια καθαρά ισοδύναμα αποδόσεων, R, από τη συμβατική καλλιέργεια έχουν αναμενόμενο μέσο, Ε(R), ίσο με €307 και
συντελεστή μεταβλητότητας 20,78%. Από την άλλη πλευρά, τα προσομοιωμένα ετήσια
καθαρά ισοδύναμα αποδόσεων για την βιολογική καλλιέργεια έχουν αναμενόμενο μέσο,
Ε(R), ίσο με €179 και συντελεστή μεταβλητότητας 48,63%. Στην περίπτωση όμως που δεν
παρέχεται επιδότηση βιολογικής παραγωγής, ο αναμενόμενος μέσος των ετήσιων καθαρών
ισοδυνάμων μειώνεται στα €117 (Πίνακας 3).
Το σημείο Marshallian (Marshallian trigger), Μ, για την συμβατική καλλιέργεια υπολογίστηκε σε €152 και σε €139 για την βιολογική καλλιέργεια. Το τροποποιημένο επενδυτικό
κριτήριο που αντιστοιχεί στο σημείο Η αντικατοπτρίζει την άμεση αξία της επένδυσης η
οποία αντιστοιχεί στο σημείο Μ, συν την αξία της επιλογής για αναβολή της επένδυσης. Τα
ετήσια καθαρά ισοδύναμα αποδόσεων θα πρέπει να είναι πάνω από το σημείο Η για να
είναι αποδοτική η επένδυση. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της συμβατικής καλλιέργειας
καθώς και της βιολογικής καλλιέργειας με τις υπάρχουσες επιδοτήσεις, ενώ δεν συμβαίνει
στην περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας χωρίς επιδοτήσεις (Πίνακας 3).
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Πίνακας 3. Καθαρά Παρούσα Αξία και παράμετροι υπολογισμοί της αξίας της επένδυσης
και της αξίας αναμονής

Κ.Π.Α.
Μέσος
Διακύμανση
ρ
Β
β/(β-1)
ρ'
Η
M
Ε(R)
CV (R)

Συμβατική Καλλιέργεια
Πραγματικό
Αυξημένο
Κόστος
Κόστος
Λιπ/των &
Λιπ/των &
Φυτ/κων
Φυτ/ων
3.455
2.296
0,004697172 0,006050513
0,000675449 0.001163229
8%
8%
15,8990
12,2387
1,0671
1,0890
8,54%
8,71%
162
165
152
152
307
204
20,78%
31,26%

Βιολογική Καλλιέργεια
Πραγματικό Κόστος
Αυξημένο Κόστος Λιπ/των
Λιπ/των & Φυτ/κων
& Φυτ/ων
Χωρίς
Με
Χωρίς
Με
Επιδότηση
Επιδότηση
Επιδότηση
Επιδότηση
1.313
2.019
236
942
0.008423894 0.006746362 0.014405904 0,009723665
0.002046645 0.001254988 0.010920677
0,00285913
8%
8%
8%
8%
9,3559
11,8023
4,3602
7,9974
1,1197
1,0926
1,2976
1,1429
8,96%
8.74%
10,38%
9,14%
156
152
180
159
139
139
139
139
117
179
21
84
35,22%
48,63%
270%
67,76%

Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέων

Παρατηρούμε επομένως ότι η επένδυση στη βιολογική καλλιέργεια κερασιών χωρίς
επιδοτήσεις, η οποία κρίθηκε αποδοτική με το παραδοσιακό κριτήριο της Κ.Π.Α., λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα και την αμετακλητότητα, δεν κρίνεται αποδοτική. Η επένδυση θα πρέπει να μετατοπιστεί για αργότερα διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υλοποίησης της μόνο αν υπάρξουν ευνοϊκότερες συνθήκες.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκε προεξοφλητικό επιτόκιο, ρ, της τάξης του 8%. Η ανάλυση πραγματικών χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων,
δείχνει ότι ο βιολογικός παραγωγός πρέπει να χρησιμοποιεί ένα επιτόκιο της τάξης του
8,74% ώστε να λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα της επένδυσης. Το αντίστοιχο επιτόκιο
για τον συμβατικό παραγωγό είναι ελαφρώς μικρότερο (8,54%). Έτσι, τα ετήσια καθαρά
ισοδύναμα πρέπει να είναι 1,0671 και 1,0926 φορές μεγαλύτερες από το ετήσιο ισοδύναμο
κόστος της επένδυσης (annual sunk cost) για τη συμβατική και για τη βιολογική καλλιέργεια αντίστοιχα.
Τελευταία παρατηρήθηκε μία πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής των λιπασμάτων και των
φυτοφαρμάκων που έφτασε μέχρι και το 100%. Το κριτήριο Κ.Π.Α. και η ανάλυση πραγματικών χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων δείχνουν ότι και σε αυτή την περίπτωση, η
συμβατική καλλιέργεια εξακολουθεί να είναι αποδοτική. Συγκεκριμένα η Κ.Π.Α είναι
θετική και ίση με €2.296. Οι ετήσιες καθαρές ισοδύναμες αποδόσεις είναι μεγαλύτερες από
το σημείο Marshallian και το τροποποιημένο προεξοφλητικό επιτόκιο αυξάνεται ελάχιστα
(8,71%).
Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας, αν και η Κ.Π.Α.
είναι θετική, τόσο με επιδότηση όσο και χωρίς επιδότηση, η ανάλυση πραγματικών χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων δείχνει ότι όταν οι τιμές των προαναφερθέντων εισροών
διπλασιαστούν, η βιολογική καλλιέργεια δεν είναι αποδοτική ακόμη και με επιδοτήσεις.
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Συγκεκριμένα, οι ετήσιες καθαρές ισοδύναμες αποδόσεις είναι μικρότερες από το σημείο
Marshallian, το τροποποιημένο προεξοφλητικό επιτόκιο αυξάνεται σημαντικά, ενώ ο συντελεστής μεταβλητότητας εμφανίζεται επίσης αυξημένος, ιδιαίτερα στην περίπτωση της
απουσίας επιδοτήσεων (Πίνακας 3). Άρα η επένδυση στην βιολογική καλλιέργεια κερασιών
κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας της επένδυσης και υποθέτοντας διπλάσιο κόστος λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, πρέπει να αναβληθεί και να επανεξεταστεί στο μέλλον.

Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε., παρατηρείται έντονο
ενδιαφέρον για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων ως αποτέλεσμα της αυξημένης
ζήτησης αλλά και της παροχής κινήτρων από την πολιτεία. Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η αποδοτικότητα της επένδυσης στη συμβατική όσο και στη βιολογική καλλιέργεια
της κερασιάς με την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου των πραγματικών χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (real options). Η ανάλυση αυτή μπορεί να λάβει υπόψη την αβεβαιότητα, την αμετακλητότητα και την ευελιξία των επενδυτικών επιλογών σε αντίθεση με το
παραδοσιακό κριτήριο της Καθαράς Παρούσας Αξίας (Κ.Π.Α.) που μπορεί για αυτό το
λόγο να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Τα πραγματικά χρηματοοικονομικά δικαιώματα είναι ένα πιο δυναμικό εργαλείο που μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις αδυναμίες των κλασικών κριτηρίων αξιολόγησης των επενδύσεων και ανταποκρίνεται καλύτερα
στις πραγματικές καταστάσεις.
Στην περίπτωση της συμβατικής καλλιέργειας κερασιάς, τόσο το κριτήριο της Κ.Π.Α.
όσο και η ανάλυση πραγματικών χρηματοοοιοκονομικών δικαιωμάτων, καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι η επένδυση είναι αποδοτική ακόμη και κάτω από το σενάριο διπλασιασμού
της τιμής των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο στην
περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας. Ενώ το κριτήριο τα Κ.Π.Α. δείχνει ότι η επένδυση
είναι αποδοτική ακόμη και χωρίς επιδότηση, το τροποποιημένο κριτήριο δείχνει ότι η
επένδυση δεν είναι αποδοτική. Είναι δηλαδή προτιμότερο να μην υλοποιηθεί άμεσα αλλά
να διατηρηθεί ανοικτό το ενδεχόμενο υλοποίησής της μόνο εάν υπάρξουν ευνοϊκότερες
συνθήκες στο μέλλον. Συνεπώς, για τη διασφάλιση σωστών επενδυτικών αποφάσεων σε
κλάδους με αβεβαιότητα και αμετακλητότητα όπως η γεωργία είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιείται το τροποποιημένο κριτήριο της Κ.Π.Α.
Πρέπει να επισημανθεί ότι στην παρούσα εργασία δεν έχει ληφθεί υπόψη η αποζημίωση
που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τον ΕΛΓΑ. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι η συμβατική
καλλιέργεια είναι συμφέρουσα ακόμη και χωρίς αυτήν την αποζημίωση. Στην περίπτωση
της βιολογικής καλλιέργειας, η επένδυση είναι αποδοτική μόνο εφόσον διατηρηθεί η
επιδότηση. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η μελέτη της βιολογικής καλλιέργειας συμπεριλαμβάνοντας στο σχηματισμό της ακαθάριστης προσόδου και την αποζημίωση του ΕΛΓΑ.
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Διερεύνηση της οικονομικότητας του κλάδου της
βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα
Δ. Μηλιάδου1, Α. Θεοχαρόπουλος1, Σ. Αγγελόπουλος2
και Ε. Παπαναγιώτου1
Περίληψη
Η βιολογική αιγοπροβατοτροφία γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα και αποτελεί το σημαντικότερο κλάδο της βιολογικής κτηνοτροφίας. Στην παρούσα
μελέτη γίνεται διερεύνηση της οικονομικότητας και των χαρακτηριστικών των εκμεταλλεύσεων της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας. Στόχος της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η
οικονομική επίδοση των εκμεταλλεύσεων του κλάδου και να αναλυθούν εκείνοι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από δείγμα
εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας την περίοδο 2007-2008 και ο καθορισμός του δείγματος
έγινε με ενστρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν
164 βιολογικές αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά τη μεθοδολογία
ανάλυσης των στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης διακύμανσης στο
πλαίσιο των γενικών γραμμικών υποδειγμάτων και οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με
τον έλεγχο του Bonferroni. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο συντελεστής εργασία (οικογενειακή και ξένη) συνιστά σημαντικό ποσοστό των συνολικών δαπανών της εκμετάλλευσης
ενώ στη δαπάνη για ζωοτροφές οφείλονται σχεδόν οι μισές δαπάνες μεταβλητού κεφαλαίου.
Η ανάλυση δείχνει ότι ο υπολογισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενισχύσεων, οδηγεί στην εμφάνιση υψηλότερου γεωργικού και γεωργικού
οικογενειακού εισοδήματος στα μικρότερα μεγέθη εκτροφής. Όταν συνυπολογίζονται, όμως,
μόνο οι ενισχύσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας, τα παραπάνω μεγέθη κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα μεταξύ των τριών κατηγοριών μεγέθους χωρίς στατιστικά σημαντικές
διαφορές. Η εργασία αποτελεί σημαντική βάση πληροφοριών για την οικονομικότητα ενός
σχετικά νέου κλάδου παραγωγής και από τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα για τον σχεδιασμό πολιτικής αλλά και επιχειρηματικής στρατηγικής.
Λέξεις κλειδιά: Βιολογική αιγοπροβατοτροφία, οικονομικότητα, μέγεθος εκμεταλλεύσεων,
ανάλυση διακύμανσης.

Abstract
Organic sheep and goat husbandry in Greece is characterized by a considerable development
in recent years. That type of animal farming has great advantages, as it forms a production
model that can add premium quality and price to animal production, while it offers a true
1
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solution to environmental and economic impasses reached by intensive animal production.
The present study aims to examine the economic situation and the production attributes of
organic sheep and goat farms. The main goal of the study is to estimate the economic
performance and to analyse the factors affecting profitability. The data used on this study, is
primary research data, as technical and economic surveys were conducted in sheep and goat
farms practicing organic methods across the country during the years 2007and 2008. The
sample which was determined by stratified random sampling (Neyman distribution) consists
of 164 organic sheep and goat farms. As far as the data analyzing method concerns,
ΜANOVA in the frame of General Linear Models was used, while means were compared by
post hoc analysis, Bonferroni. According to the results, labor consists a significant percentage
of farm’s total cost while the cost for forages forms almost half variable costs. The analysis
shows that by estimating economic results, including all subsidies, farm and farm family
income in small size farms appear to be higher, whereas, when only the organic subsidies are
included in the calculation incomes range do not vary between the three categories of size and
do not present statistically significant differences.
Keywords: Organic sheep and goat husbandry, economic performance, farm size,
MANOVA.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η συμβατική κτηνοτροφία ακολουθώντας τις τάσεις της συμβατικής
γεωργίας αντιμετώπισε πιέσεις για υψηλές αποδόσεις και μείωση του κόστους. Στο πλαίσιο
αυτών των απαιτήσεων τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η φιλοπεριβαλλοντική παραγωγική διαδικασία και η υγεία και η ευημερία των ζώων παρέμειναν στο παρασκήνιο καθώς
συνοδεύονταν από αυξημένο κόστος παραγωγής. Επιπρόσθετα, οι χαμηλές τιμές των κτηνοτροφικών προϊόντων, η αδυναμία προσέγγισης νέων αγορών και η αύξηση των τιμών των
εισροών είχε ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περίπου το 1/3 των συμβατικών αιγοπροβατοτροφικών
εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα είναι μη βιώσιμες στο νέο περιβάλλον της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής που διαμορφώνεται ύστερα από την αποδέσμευση των ενισχύσεων από την παραγωγή (Theocharopoulos et al., 2006). Το μέγεθος του κοπαδιού αποτελεί ένα από τους δύο
παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στην κερδοφορία των συμβατικών εκμεταλλεύσεων. Η
πλειοψηφία δε των συμβατικών προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας λειτουργεί
υπό αυξανόμενες αποδόσεις κλίμακας, συνεπώς απαιτείται αύξηση μεγέθους για να επιτευχθεί χαμηλότερο κόστος παραγωγής και βελτίωση της κερδοφορίας (Theocharopoulos et al.,
2007).
Ταυτόχρονα, η ανάγκη για φιλοπεριβαλλοντική κτηνοτροφία σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και υγιεινής στα τρόφιμα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ολοένα και
περισσότερων κτηνοτρόφων στη βιολογική κτηνοτροφία ως μέσο αποκατάστασης της εκμετάλλευσης τους και αύξησης του εισοδήματος τους. Η βιολογική κτηνοτροφία απαιτεί μια
συνολικά αειφορική μεταχείριση των αγροτικών ζώων, που να διασφαλίζει την υγεία και τη
φυσιολογική τους ανάπτυξη, καθώς και την ολοκληρωμένη και αειφορική χρήση των
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φυσικών πόρων και του αγροτικού οικοσυστήματος. Επιπλέον, οι περιορισμοί λόγω των
αυστηρών κανόνων εφαρμογής της βιολογικής κτηνοτροφίας δημιουργούν υψηλές απαιτήσεις σε διοικητικά προσόντα.
Ένα από τα κυριότερα, όμως, εμπόδια για την ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας
είναι η πεποίθηση ότι δεν μπορεί να ανταγωνισθεί τα οικονομικά αποτελέσματα της συμβατικής κτηνοτροφίας. Δεδομένου, ότι η βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα κίνητρα των κτηνοτρόφων για να εφαρμόσουν το σύστημα της βιολογικής κτηνοτροφίας (Padel, 2001, Flaten et al., 2006), κρίνεται αναγκαίο να εξετασθεί η οικονομικότητα της.
Η βιολογική αιγοπροβατοτροφία επιλέχθηκε να μελετηθεί στα πλαίσια αυτής της έρευνας
καθώς ο κλάδος αυτός εμφανίζει μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα και θεωρείται ο πιο πολλά
υποσχόμενος. Ισχυρά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας,
είναι, η ήδη υπάρχουσα εμπειρία στο τομέα της εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας και η εύκολη
προσαρμογή του κλάδου κατά τη μετάβαση του στο νέο καθεστώς όπως επίσης και οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς και των εξαγωγών.
Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να εκτιμηθεί η οικονομικότητα των εκμεταλλεύσεων του κλάδου της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας, να αναλυθούν οι παράγοντες που
διαμορφώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα. Ακόμη δεδομένου της επίδρασης του μεγέθους
στα οικονομικά αποτελέσματα της αιγοπροβατοτροφίας (Theocharopoulos et al., 2007),
στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί η επίδραση του μεγέθους των βιολογικών αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην διαμόρφωση των δαπανών παραγωγής, προσόδων και
εισοδημάτων. Πρόκειται για την πρώτη γεωργοοικονομική έρευνα, που γίνεται στον κλάδο
της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας σε επίπεδο χώρας, συνεπώς αναμένεται να δώσει
χρήσιμες ερευνητικές πληροφορίες για την οικονομικότητα του κλάδου στις νέες συνθήκες
που διαμορφώνονται στον αγροτικό τομέα της χώρας.

Η στροφή στη βιολογική κτηνοτροφία
Μετά την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 1804/99 η βιολογική αιγοπροβατοτροφία αποτελεί
τον γρηγορότερα αναπτυσσόμενο κλάδο της βιολογικής κτηνοτροφίας, στην Ευρώπη, και από
το 2000 έως το 2006 ο αριθμός των πιστοποιημένων βιολογικών προβάτων αυξήθηκε από
50.000 σε 3.000.000 ζώα (Διάγραμμα 1).
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Διάγραμμα 1. Ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ευρώπη
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Πηγή: Eurostat Organic Farming Statistics, 2008

Η κατανομή της βιολογικής κτηνοτροφίας διαφέρει από κλάδο σε κλάδο, με κάποιες
χώρες, όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία να ηγούνται, γενικά, της ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας. Σε αντίθεση με τον τομέα των
βιολογικών βοοειδών ο οποίος εμφανίζεται περισσότερο ανεπτυγμένος στην Κεντρική και
Βόρεια Ευρώπη ακολουθώντας τις τάσεις της συμβατικής κτηνοτροφίας, στον τομέα των
βιολογικών προβάτων το 70% των εκτρεφόμενων ζώων μοιράζονται 4 χώρες, η Ιταλία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ελλάδα (Eurostat, 2008). Ο τομέας των βιολογικών
αιγών είναι μάλλον μεσογειακή υπόθεση καθώς το 90% των αιγών που εκτρέφονται βιολογικά βρίσκονται στη λεκάνη της Μεσογείου, με την Ελλάδα να προηγείται με το εντυπωσιακό
ποσοστό του 62,1% των συνολικών βιολογικών αιγών της Ευρώπης και την Ιταλία, τη Γαλλία
και την Ισπανία να ακολουθούν με ποσοστά 18,4%, 5,5% και 5,3% αντίστοιχα. Γενικά, η
εκτροφή βιολογικών αιγοπροβάτων στη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από τη γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση, ενώ στις βόρειες χώρες, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η
κυρίαρχη κατεύθυνση της εκτροφής των βιολογικών αιγοπροβάτων είναι κρεοπαραγωγική
(Eurostat, 2008).
Στο σύνολο της, η Ευρώπη έχει εντάξει στη βιολογική κτηνοτροφία το 2,5% των
προβάτων της και το 4,2% των αιγών. Η Αυστρία συνεχίζει να είναι η χώρα με τα σημαντικότερα ποσοστά μετατροπής, καθώς σχεδόν το 26% των προβάτων της χώρας εκτρέφεται
με βιολογικές μεθόδους. Υψηλά ποσοστά υιοθέτησης της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας,
παρουσιάζουν επίσης η Δανία και η Ιταλία (Eurostat, 2008).
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Χαρακτηριστικά και οικονομικά αποτελέσματα της Βιολογικής
Αιγοπροβατοτροφίας31
Κοινωνικά και Δημογραφικά Στοιχεία
Μερικά από τα χαρακτηριστικά των ευρωπαίων εφαρμοστών της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, τα οποία τους διαφοροποιούσαν από τους συμβατικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, ήταν, αρχικά, η νεαρή ηλικία, η υψηλή εκπαίδευση και πιθανώς μία αστική καταγωγή (Padel and Lampkin, 1994). Στη συνέχεια, και με την αύξηση του ρυθμού υιοθέτησης
του προγράμματος, το προφίλ των παραγωγών βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
φαίνεται να αλλάζει. Έτσι, στη μελέτη των Grey et al., (2003), η ηλικία των παραγωγών
κυμαινόταν από 30 έως 59 έτη, είχαν αγροτική καταγωγή και εκπαίδευση επιπέδου τεχνικής
σχολής. Οι Flaten et al. (2006) στην έρευνα τους σε 161 βιοκτηνοτρόφους στη Νορβηγία
καταλήγουν στο ότι οι νεοεισερχόμενοι (μετά το 2000) είναι λιγότερο εκπαιδευμένοι από την
παλιά φρουρά των βιοκτηνοτρόφων (1995 και νωρίτερα), ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των
βιοκτηνοτρόφων ανέρχεται σε 47,2 έτη και ο μέσος όρος εμπειρίας σε 22,6 έτη.

Δομή Εκμεταλλεύσεων
Το 2004 στη Γαλλία οι βιολογικές προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις αποτελούνταν από
μικρότερα κοπάδια, κυρίως στις ορεινές περιοχές όπου ο αριθμός των ζώων των συμβατικών
εκμεταλλεύσεων ήταν διπλάσιος από αυτόν των βιολογικών (529 και 258 αντίστοιχα) (Benoit
and Laignel, 2006). Οι βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι πιθανό να έχουν
μικρότερη πυκνότητα βόσκησης εξαιτίας των απαιτήσεων του κανονισμού της βιολογικής
κτηνοτροφίας για την πυκνότητα βόσκησης και των απαιτήσεων της εκμετάλλευσης σε
ζωοτροφές, η παραγωγή των οποίων είναι μειωμένη και η αγορά τους περιορισμένη. Έτσι, η
πυκνότητα βόσκησης των βιολογικών εκμεταλλεύσεων στην Βρετανία είναι 74% μικρότερη
από αυτή των συμβατικών εκμεταλλεύσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ολλανδία
είναι 70%, για τη Γερμανία 62% και για τη Δανία 76% (Offermann and Nieberg, 2000).

Απόδοση
Δεν υπάρχουν, σαφείς ενδείξεις ότι η απόδοση ανά ζώο στη βιολογική κτηνοτροφία
μειώνεται. Στη μελέτη των Frost et al. (2002) οι αποδόσεις της βιολογικής προβατοτροφίας
ήταν παρόμοιες με αυτές της συμβατικής, με ημερήσια αύξηση βάρους κατά μέσο όρο 0,18
κιλά/ μέρα για τα αρνιά. Στη Γαλλία η απόδοση των βιολογικών προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων ήταν μόλις 8% μικρότερη στα πεδινά και 16% μικρότερη στα ορεινά (Benoit and
31

Θα πρέπει να τονισθεί ότι στη βιβλιογραφία αποφεύγεται η σύγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων
μεταξύ χωρών σε απόλυτους αριθμούς καθώς διαφέρει σημαντικά ο προσδιορισμός των οικονομικών
αποτελεσμάτων ενώ το διαφορετικό κόστος ζωής και αγοραστικής δύναμης κάνει τις συγκρίσεις αυτές
να μην έχουν ιδιαίτερο νόημα (Offermann and Nieberg, 2000). Πιο αποτελεσματική θεωρείται η
αναφορά σε συγκρίσεις ποσοστιαίων διαφορών των οικονομικών αποτελεσμάτων μεταξύ βιολογικών
και συμβατικών εκμεταλλεύσεων, τακτική που ακολουθείται και σε αυτή την παράγραφο.
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Laignel, 2006). Βέβαια, η απόδοση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εξαρτάται και από
τις τοπικές συνθήκες (έδαφος, κλίμα), και κυρίως από τις ικανότητες του κτηνοτρόφου σε
θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εκμετάλλευσης του (Halberg and Kristensen, 1997).

Δαπάνες
Η διάρθρωση των δαπανών στις βιολογικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τις συμβατικές εκμεταλλεύσεις, ενώ οι δαπάνες μπορεί να εμφανίζονται υψηλότερες ή χαμηλότερες. Ακόμη και όταν είναι χαμηλότερες όμως, η μείωση αυτή δεν ξεπερνά το
10 με 25% (Offermann and Nieberg, 2000). Στη μελέτη των Fowler et al. (1998) η διαφορά
μεταξύ της μέσης δαπάνης 12 βιολογικών εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής (βοοειδή και
πρόβατα) και 135 αντίστοιχων συμβατικών εκμεταλλεύσεων ήταν της τάξεως του 7% μεγαλύτερη για τη βιολογική εκτροφή (ανά εκτάριο). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην
αύξηση των σταθερών δαπανών κατά 19% ενώ η μείωση των μεταβλητών δαπανών κατά
15% δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τη διαφορά.

Μεταβλητές δαπάνες
Αν και ο υπολογισμός των μεταβλητών δαπανών μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα,
σε γενικές γραμμές, οι μεταβλητές δαπάνες μειώνονται κατά την εφαρμογή της βιολογικής
παραγωγής. Τα αποτελέσματα μίας έρευνας, όπου συγκρίνονται βιολογικές και συμβατικές
προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για τις περιόδους 2004/2005 και 2005/2006 δείχνουν ότι οι
μεταβλητές δαπάνες είναι μικρότερες για την εκτροφή βιολογικών αρνιών (OCW, 2007). Την
περίοδο 2006/2007, όμως, οι μεταβλητές δαπάνες παρουσιάζουν μία μικρή αύξηση που τις
φέρνουν πιο κοντά στα επίπεδα της συμβατικής εκτροφής, κυρίως λόγω της αύξησης της
τιμής των ζωοτροφών (OCW, 2008).

Σταθερές δαπάνες
Οι σταθερές δαπάνες της βιολογικής προβατοτροφίας εμφανίζονται να είναι υψηλότερες
από αυτές της συμβατικής αντανακλώντας τη χαμηλή πυκνότητα βόσκησης και πιθανώς το
μικρότερο αριθμό των ζώων. Έτσι οι σταθερές δαπάνες κατανέμονται σε λιγότερες μονάδες
παραγωγής και παρουσιάζονται αυξημένες στο κατά κεφαλή ή ανά μονάδα προϊόν (OCW,
2007). Ακόμη, οι αυστηροί κανονισμοί για τους χώρους ενσταυλισμού επηρεάζουν τις σταθερές δαπάνες, κατά την μετατροπή, όπως παρατηρείται και στην Ιρλανδία, όπου η αύξηση των
σταθερών δαπανών στη βιολογική κτηνοτροφία ήταν αποτέλεσμα των επιπρόσθετων επενδύσεων και των αγορών ζωικού κεφαλαίου και ποσοστώσεων που απαιτήθηκαν (Howlett et al.,
2002). Πιο συγκεκριμένα, στις 16 από τις 23 βιολογικές εκμεταλλεύσεις που μελετήθηκαν,
κρίθηκε απαραίτητο, είτε να κατασκευαστούν νέα κτίρια, είτε να τροποποιηθούν τα
υπάρχοντα.
Επίσης, οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν στις σταθερές δαπάνες οφείλονται κυρίως
στον παράγοντα εργασία. Αυτό παρατηρείται πιο καθαρά σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις που
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περιλαμβάνουν φυτική και ζωική παραγωγή, καθώς στη φυτική παραγωγή η εργασία στις
συμβατικές εκμεταλλεύσεις συχνά αντικαθίσταται από άλλες εισροές. Έτσι, στους κλάδους
βιολογικής φυτικής παραγωγής μία αύξηση της εργασίας της τάξεως του 10 - 20% είναι αναμενόμενη. Η βιολογική ζωική παραγωγή μπορεί αρχικά να οδηγήσει σε εξοικονόμηση
εργασίας λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου που παρατηρείται συνήθως. Αυτό, όμως,
εξαρτάται σημαντικά από τις συνθήκες υγιεινής των ζώων και τις ασθένειες που μπορεί να
προκύψουν καθώς οι θεραπευτικές αγωγές συνεπάγονται ατομική εργασία και προσωπική
προσέγγιση (Benoit and Veysset, 2003). Ακόμη, η διαφορά στην απαιτούμενη εργασία προκύπτει και από την επιπρόσθετη εργασία που συνεπάγεται η διαχείριση της βιολογικής εκμετάλλευσης και η επεξεργασία και διάθεση των προϊόντων τα οποία αναλαμβάνουν συνήθως οι
ίδιοι οι βιοκτηνοτρόφοι (Greenpeace, 1997).
Συνολικά οι σταθερές δαπάνες αποτελούν κατά μέσο όρο το 58 - 62% των συνολικών
δαπανών της βιολογικής προβατοτροφίας. Το αντίστοιχο ποσοστό στη συμβατική προβατοτροφία είναι 47 - 48% (OCW, 2007 and 2008).

Τιμές
Σε γενικές γραμμές, στην Ευρώπη, τα βιολογικά προϊόντα φαίνεται να απολαμβάνουν
υψηλότερες τιμές από τα συμβατικά προϊόντα που μπορεί να φτάσουν από 15 μέχρι και 30%
πάνω από τις συμβατικές τιμές. Στις εκμεταλλεύσεις της Ουαλίας οι υψηλότερες τιμές των
βιολογικών προϊόντων ήταν ικανές να καλύψουν το υψηλότερο συνολικό κόστος και να
δώσουν παρόμοια ή και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα (OCW, 2007). Αυτό, όμως, δεν
συμβαίνει παντού, για παράδειγμα στη Γαλλία (Benoit and Laignel, 2006), οι τιμές πώλησης
των βιολογικών αρνιών δεν ήταν αντισταθμιστικές ως προς τη μειωμένη παραγωγικότητα και
το υψηλότερο κόστος καθώς ήταν μόλις 2% έως 9% υψηλότερες από τις τιμές των
συμβατικών ζώων. Προκειμένου να διατηρήσουν τα κέρδη της συμβατικής εκτροφής οι τιμές
των βιολογικών προϊόντων στις εκμεταλλεύσεις που μελετήθηκαν με προσομοίωση από τους
Benoit and Veysset (2003) θα πρέπει να αυξηθούν μέχρι και 25% ανάλογα με τη θέση της
εκμετάλλευσης.
Ακόμη, η ανάλυση ευαισθησίας των τιμών της βιολογικής κτηνοτροφίας έχει δείξει ότι
μια μικρή πτώση στις τιμές των βιολογικών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε δραματική
μείωση του εισοδήματος της βιολογικής εκμετάλλευσης γεγονός που αναδεικνύει την ευάλωτη οικονομική θέση των βιοκτηνοτρόφων σε μια σχετικά ασταθή αγορά (Grey et al., 2003).
Βέβαια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υψηλές τιμές με τις οποίες πωλούνται τα
βιολογικά προϊόντα δεν αντιστοιχούν πάντα και σε υψηλές τιμές παραγωγών. Οι τιμές των
βιολογικών προϊόντων στην αγορά περιλαμβάνουν το υψηλό κόστος διανομής και το υψηλότερο ποσοστό κέρδους των καταστημάτων βιολογικών προϊόντων.

Οικονομικά αποτελέσματα
Τα οικονομικά αποτελέσματα των βιολογικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένη τάση, καθώς φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από την τοποθεσία
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και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι εκμεταλλεύσεις. Το ακαθάριστο κέρδος (ανά πρόβατο), όπως υπολογίστηκε από τους Benoit and Laignel (2006), είναι σημαντικά χαμηλότερο
στη βιολογική προβατοτροφία και η μείωση του φτάνει το 20-23%. Αντίθετα οι Frost et al.
(2002) αναφέρουν ότι μετά τη μετατροπή της εκμετάλλευσης σε βιολογική το ακαθάριστο
κέρδος (ανά εκτάριο) βελτιώθηκε ακόμη και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επιδοτήσεις.
Στην έρευνα του OCW (2007, 2008) όλες οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις βιολογικές
και συμβατικές παρουσιάζουν αρνητικό καθαρό κέρδος, όταν στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις. Με τον συνυπολογισμό των επιδοτήσεων οι συμβατικές εκμεταλλεύσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο στο καθαρό κέρδος ενώ στις
βιολογικές εκμεταλλεύσεις το καθαρό κέρδος είναι ικανοποιητικά θετικό.
Το οικογενειακό γεωργικό εισόδημα φαίνεται να είναι υψηλότερο για κάποιες περιοχές.
Στην έρευνα των Howlett et al. (2002) οι Ιρλανδοί κτηνοτρόφοι παρουσιάζουν αύξηση στο
οικογενειακό γεωργικό εισόδημα αρχικά κατά 38% κατά την περίοδο μετατροπής και στη
συνέχεια 33% όταν η εκμετάλλευση είναι πλήρως βιολογική.
Στις μειονεκτικές περιοχές, τα εισοδήματα των βιολογικών και συμβατικών εκμεταλλεύσεων δεν εμφανίζουν συγκεκριμένη τάση. Συγκεκριμένα την περίοδο 2003/04 το γεωργικό
εισόδημα των βιολογικών εκμεταλλεύσεων είναι 7% μεγαλύτερο από αυτό των συμβατικών
εκμεταλλεύσεων ενώ την επόμενη χρονιά το γεωργικό εισόδημα της συμβατικής εκτροφής
είναι 13% μεγαλύτερο. Στη Γαλλία, η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς, το εισόδημα των
προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι άμεσα εξαρτώμενο από τις επιδοτήσεις ενώ από το
2002 έως το 2004 παρουσίασε πτώση κατά 22% στη πεδινή ζώνη και 38% στην ορεινή
(Benoit and Laignel, 2006).

Η βιολογική αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα
Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στην εκτροφή αιγών ενώ στον τομέα της
προβατοτροφίας αγγίζει τη τέταρτη θέση. Ωστόσο, η ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας
στην Ελλάδα καθυστέρησε σημαντικά καθώς για αρκετά χρόνια δεν είχε θεσμοθετηθεί η
εθνική νομοθεσία που θα πλαισίωνε τη βιολογική κτηνοτροφία. Έτσι, η βιολογική κτηνοτροφία άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα μόλις το 2002, σχεδόν μια δεκαετία αργότερα σε
σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η εξέλιξη της φαίνεται στον πίνακα 1 και στο
διάγραμμα 2. Η αύξηση στον αριθμό των ενταγμένων ζώων, στο πρόγραμμα της βιολογικής
κτηνοτροφίας, είναι σημαντική, καθώς ο αριθμός αυτός έχει πολλαπλασιαστεί από την πρώτη
εφαρμογή του προγράμματος το 2002. Αυτό οφείλεται κυρίως στις ευνοϊκές συνθήκες που
προϋπήρχαν στην ελληνική κτηνοτροφία, όπως μικρές και, οικογενειακής μορφής, εκτατικές
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες αποτέλεσαν και τη βάση της ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας.
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Πίνακας 1. Εξέλιξη βιολογικής κτηνοτροφίας ανά είδος ζώου
Αριθμός Κεφαλών

Είδος Ζώου
Βοοειδή
Πρόβατα
Αίγες
Χοίροι
Πουλερικά

2002

2003

2004

7.760
56.374
66.472
1.288
46.553

13.834
95.824
174.657
3.628
70.004

14.671
94.362
215.291
4.469
68.386

2005
22.900
216.897
288.815
27.169
144.108

2006
22.292
259.275
305.222
110.096
133.852

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2008

Διάγραμμα 2. Εξέλιξη της βιολογικής κτηνοτροφίας ανά είδος ζώου στην Ελλάδα
350.000
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Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2008

Ο κλάδος ο οποίος εμφανίζεται να έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και την ευκολότερη προσαρμογή είναι ο κλάδος της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του
κλάδου της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας από το 2002, ήταν εντυπωσιακή καθώς ο αριθμός των πιστοποιημένων ζώων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2008), αυξήθηκε 2,5 φορές κατά την πρώτη τριετία 2002-2004 ενώ
σήμερα ο αριθμός αυτός είναι πέντε φορές μεγαλύτερος. Στο σύνολο της χώρας το 4% των
αιγοπροβάτων έχουν μετατραπεί σε βιολογικά, ενώ οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν
το 0,74% του συνόλου των συμβατικών εκμεταλλεύσεων. Το 2007 το σύνολο των εκμεταλλεύσεων βιολογικής αιγοπροβατοτροφικής κατεύθυνσης είναι 1.980 ενώ χωροταξικά η βιολογική αιγοπροβατοτροφία εμφανίζεται να έχει εφαρμοσθεί ευρέως στη Στερεά Ελλάδα, όπου ο
κύριος όγκος των ζώων συγκεντρώνεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.
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Μεθοδολογία της έρευνας
Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίων και με προσωπικές
συνεντεύξεις με εφαρμοστές της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας κατά τα έτη 2007 – 2008. Ο
καθορισμός του δείγματος έγινε με ενστρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία και συγκεκριμένα η δειγματοληψία είναι άριστης κατανομής Neyman (Σιάρδος, 2005), όπου οι περιφέρειες της Ελλάδας αντιπροσωπεύουν τα υπό μελέτη στρώματα. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω αποτελούν τα προκαταρτικά αποτελέσματα της έρευνας και αφορούν
164 βιολογικές αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Οι κλάδοι της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας συνηθίζεται να μελετώνται ως ένας
ενιαίος κλάδος (π.χ. Τσούργιαννης κ.ά., 2005), τακτική που ακολουθήθηκε και στην παρούσα
μελέτη, καθώς μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικό του κλάδου
να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μικτών εκμεταλλεύσεων καθώς και να αλλάζει κατεύθυνση
(από κυρίως προβατοτροφική σε κυρίως αιγοτροφική) με μεγάλη ευκολία.
Η τεχνικοοικονομική ανάλυση διεξήχθη βάσει της μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί στα
πλαίσια της οικονομικής ζωικής παραγωγής (Παπαναγιώτου, 2008). Στη συνέχεια τα οικονομικά αποτελέσματα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της έρευνας συγκρίνονται με αυτά αντίστοιχων μελετών για τη συμβατική αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα (Ζιωγάνας κ.α., 2001,
Theocharopoulos et al., 2006 και 2007)
Τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω της Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Διακύμανσης
(MANOVA) (Σιάρδος, 1999, Τσάντας κ.ά., 1999,) στο μεθοδολογικό πλαίσιο των Γενικών
Γραμμικών Υποδειγμάτων (General Linear Models). Οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν
με τον έλεγχο του Bonferroni (Toothaker, 1993). Για κάθε παράμετρο, μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου Bonferroni.
Στην ανάλυση διακύμανσης, ο δείκτης n2 δείχνει το μέγεθος της επίδρασης και είναι μια
εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η διακύμανση των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής
μπορεί να αποδοθεί στη στατιστική επίδραση της ανεξάρτητης. Πρόκειται για χρήσιμη πληροφορία, εφόσον η έννοια της στατιστικής σημαντικότητας, από μόνη της, αναφέρεται
αποκλειστικά στη σταθερότητα των διαφορών των μέσων όρων και όχι στο μέγεθος των
διαφορών αυτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι, συνήθως, τιμές n2<0,050 αντιστοιχούν σε μέγεθος
επίδρασης αρκετά χαμηλό, ώστε να τίθεται σε αμφισβήτηση η πρακτική σπουδαιότητα των
διαφορών των μέσων όρων, παρά τη στατιστική σημαντικότητά τους (Παυλόπουλος, 2008).
Όσον αφορά τις υποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου, η υπόθεση της τυχαιότητας προκύπτει από την μέθοδο συλλογής των στοιχείων, καθώς στην έρευνα συμμετέχουν διαφορετικά
άτομα με τυχαίο τρόπο, συνεπώς υπάρχει ανεξαρτησία, ενώ η υπόθεση της κανονικότητας
ελέγχθηκε με το Kolmogorov-Smirnov test και η υπόθεση ομοιογένειας των διακυμάνσεων
ελέγχθηκε με το τεστ του Levene test, και βρέθηκε ότι ικανοποιούνται και οι δύο σε όλες τις
περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος (βάσει του παρατηρούμενου επιπέδου στατιστικής
σημαντικότητας).
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Εμπειρικά Αποτελέσματα και Συζήτηση
Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι ο μέσος βιοκτηνοτρόφος της έρευνας είναι 44
χρονών και έχει 20,5 χρόνια εμπειρία στην κτηνοτροφία. Η εικόνα των ελλήνων κτηνοτρόφων βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας δεν διαφέρει από αυτή των Ευρωπαίων βιοκτηνοτρόφων των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας ανέρχεται σε 47,2 έτη και ο μέσος όρος εμπειρίας
σε 22,6 έτη (Flaten et al., 2004). Επίσης, έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο καθώς μόλις το
25% των παραγωγών έχει τελειώσει το λύκειο.
Οι εκμεταλλεύσεις που παίρνουν μέρος στην έρευνα εκτρέφουν κατά μέσο όρο 356
αιγοπρόβατα, αριθμός που θεωρείται υψηλός για τα ελληνικά δεδομένα σε σχέση με τη
συμβατική αιγοπροβατοτροφία. Στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων μόλις το 31% (51 εκμεταλλεύσεις) συνδυάζει κλάδους φυτικής και ζωικής παραγωγής, χρησιμοποιεί δηλαδή ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές.
Τα στοιχεία του πίνακα 2 φανερώνουν σχεδόν ίση συμμετοχή των δύο βασικών προϊόντων της αιγοπροβατοτροφίας στη διαμόρφωση της ακαθάριστης προσόδου. Η ακαθάριστη
πρόσοδος ανά ζώο ανέρχεται στα 115,1 €, εκ των οποίων τα 64,4 € προέρχονται από επιδοτήσεις (ενιαία ενίσχυση και επιδοτήσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας). Στο σύνολο
τους οι επιδοτήσεις των βιολογικών εκμεταλλεύσεων είναι αρκετά μεγαλύτερες από αυτές
των συμβατικών. Βέβαια, η ψαλίδα στο ύψος των επιδοτήσεων μεταξύ των βιολογικών και
συμβατικών εκμεταλλεύσεων δεν οφείλεται μόνο στις πρόσθετες επιδοτήσεις του προγράμματος, αλλά και στην υψηλότερη κατά μέσο όρο ενιαία ενίσχυση που απολαμβάνουν οι
βιολογικές εκμεταλλεύσεις, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε καλύτερες διαχειριστικές
ικανότητες των παραγωγών.
Πίνακας 2. Στοιχεία ακαθάριστης προσόδου εκμεταλλεύσεων βιολογικής
αιγοπροβατοτροφίας
Μέση Τιμή
(€)

Μέση Τιμή ανά
ζώο (€)

Ποσοστό (%) Ακαθάριστης
Προσόδου

9.449,64

26,51

23,04

Ακαθ. πρόσοδος από κρέας

8.598,25

24,12

20,96

Συνολική ακαθ. πρόσοδος ζωικής

18.048,25

50,63

44,00

Σύνολο Επιδοτήσεων

22.969,03

64,43

56,00

Ακαθάριστη πρόσοδος

41.017,29

115,06

100,00

Στοιχεία Ακαθάριστης Προσόδου
Ακαθ. πρόσοδος από γάλα

Η απαιτούμενη εργασία ανά ζώο στη βιολογική αιγοπροβατοτροφία ανέρχεται σε 18,4
ώρες. Συνολικά, στη μέση βιολογική εκμετάλλευση απαιτούνται 4.460,7 ώρες εργασίας και
14.390,7 €, εκ των οποίων τα 12.439,1 € αποτελούν την αμοιβή της οικογενειακής εργασίας.
Στο σύνολο της η εργασία συνιστά έναν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης των συνολικών
δαπανών αφού η συμβολή της σε αυτές φτάνει το 39,7%. Σε σχέση με τη συμβατική στη
βιολογική αιγοπροβατοτροφική εκμετάλλευση η δαπάνη για την εργασία ανά ζώο παραμένει
σταθερή ή μειώνεται σε κάποιες περιπτώσεις.
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Η συνολική αξία του μονίμου κεφαλαίου εμφανίζεται στα ίδια επίπεδα ή και αυξημένη
στις βιολογικές εκμεταλλεύσεις. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση του μονίμου κεφαλαίου, αυτή οφείλεται σε πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις ή/και μετατροπές που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι βιοκτηνοτρόφοι προκειμένου να εναρμονιστούν με τους νέους
αυστηρούς κανονισμούς για τους χώρους ενσταυλισμού και τους προαύλιους χώρους των
ζώων τους.
Η αξία του ζωικού κεφαλαίου εμφανίζεται χαμηλή στη βιολογική εκμετάλλευση γεγονός
που μάλλον οφείλεται στην έλλειψη αγοράς (έλλειψη ζήτησης) αλλά και στην έλλειψη δευτερογενών στοιχείων. Η έλλειψη ζήτησης βιολογικών ζώων οφείλεται στη σύντομη και σχετικά
εύκολη μετατροπή των συμβατικών ζώων σε βιολογικά και στη συνέχεια στη διατήρηση του
αριθμού των ζώων στα ίδια επίπεδα, καθώς η εκμετάλλευση επιδοτείται για τα επόμενα πέντε
χρόνια βάσει του αριθμού των ζώων της σύμβασης του πρώτου έτους.
Οι δαπάνες του μεταβλητού κεφαλαίου (πίνακας 3) χαρακτηρίζονται από τις μειωμένες
δαπάνες των ζωοτροφών και από την προσθήκη άλλων σημαντικών δαπανών όπως δαπάνες
πιστοποίησης, γεωπόνων και γενικά επιπλέον διαχειριστικά έξοδα του προγράμματος της
βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Η μείωση της δαπάνης των ζωοτροφών μπορεί να
εξηγηθεί αρχικά από τη χρήση ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών (λόγω έλλειψης ευρείας αγοράς
βιολογικών ζωοτροφών) και έπειτα από την αύξηση της ποσότητας της βοσκήσιμης τροφής,
καθώς ο κανονισμός για τη βιολογική κτηνοτροφία ορίζει ότι τα μηρυκαστικά πρέπει να
παίρνουν το μέγιστο δυνατό ποσοστό τροφής από τη βοσκή. Παρόλα αυτά στη προμήθεια
των ζωοτροφών εξακολουθούν να οφείλονται σχεδόν οι μισές δαπάνες μεταβλητού κεφαλαίου.
Πίνακας 3. Δαπάνες κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας
Δαπάνη κεφαλαίου
Αγοραζόμενες Ζωοτροφές
Λοιπά αναλώσιμα
Αμοιβή ξένων μηχανημάτων

Μέση Τιμή (€)
4.763,31
2.135,94
318,95

Λοιπές Δαπάνες

3.242,24

Δαπάνες μεταβλητού κεφαλαίου

10.460,44

Εργασία

14.390,70

Δαπάνες μονίμου κεφαλαίου (αποσβέσεις, συντήρηση, ασφάλιστρα και τόκοι)

10.076,71

Στο σύνολο τους οι δαπάνες παραγωγής χαρακτηρίζονται από τις υψηλές σταθερές
δαπάνες και τις χαμηλότερες (όχι αρκετά όμως ώστε να καλύψουν την αύξηση των σταθερών
δαπανών) μεταβλητές δαπάνες. Τις σταθερές δαπάνες διαμορφώνουν κατά 52,9% η οικογενειακή εργασία και κατά 47,1% οι δαπάνες μονίμου κεφαλαίου. Ο συντελεστής εργασία
(οικογενειακή και ξένη) συνιστά το 39,7% των συνολικών δαπανών της εκμετάλλευσης. Η
διάρθρωση των συνολικών δαπανών στη βιολογική εκμετάλλευση περιλαμβάνει 65% σταθερές δαπάνες και 35% μεταβλητές δαπάνες (πίνακας 4).
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Πίνακας 4. Συνολικές δαπάνες παραγωγής εκμεταλλεύσεων βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας
Δαπάνες παραγωγής
Μεταβλητές δαπάνες

Μέση Τιμή (€)
12.675,14

Ποσοστό (%)
35,01

Σταθερές δαπάνες

23.533,65

64,99

Σύνολο δαπανών παραγωγής

36.208,79

100,00

Δαπάνες παραγωγής/ζώο

139,56

-

Όσον αφορά τα οικονομικά τους αποτελέσματα, όταν δεν υπολογίζονται οι ενισχύσεις, η
βιολογική αιγοπροβατοτροφία παρουσιάζει ζημία. Η ζημία, ανά ζώο, παραμένει για τη βιολογική εκμετάλλευση και μετά τον συνυπολογισμό των ενισχύσεων, όμως, το γεωργικό και το
γεωργικό οικογενειακό εισόδημα παρουσιάζονται ικανοποιητικά (πίνακας 5).
Πίνακας 5. Οικονομικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεων βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας
(σε ευρώ)
Οικονομικό αποτέλεσμα
Ακαθάριστο κέρδος

Μέση τιμή (€)

Μέση τιμή ανά ζώο
(€/κεφ.)

28.342,15

94,10

Καθαρό κέρδος

4.808,50

-3,15

Γεωργικό εισόδημα

22.365,22

72,63

Γεωργικό οικογενειακό Εισόδημα

19.807,40

65,35

Ακαθάριστο κέρδος (συμπ. μόνο των ενισχύσεων βιολ)

16.026,46

46,84

-7.507,18

-50,40

10.049,54

25,38

7.491,71

18,10

Καθαρό κέρδος χωρίς ενισχύσεις
(συμπεριλαμβανομ. μόνο των ενισχύσεων βιολογικής)
Γεωργικό εισόδημα χωρίς ενισχύσεις
(συμπεριλαμβανομ. μόνο των ενισχύσεων βιολογικής)
Γεωργικό οικογενειακό εισόδημα χωρίς ενισχύσεις
(συμπεριλαμβανομ. μόνο των ενισχύσεων βιολογικής)

Συγκρίνοντας τα παραπάνω αποτελέσματα με αυτά αντίστοιχων μελετών για τη συμβατική αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα (Ζιωγάνας κ.α., 2001, Theocharopoulos et al., 2006
και 2007), διαφαίνεται ότι η ακαθάριστη πρόσοδος στη βιολογική αιγοπροβατοτροφία παρουσιάζεται στα ίδια επίπεδα ή και μειωμένη καθώς στις συμβατικές εκμεταλλεύσεις η ακαθάριστη πρόσοδος κυμαίνεται από 119 €/κεφ. έως 186 €/κεφ. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί
ότι τα προϊόντα των βιολογικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν απολαμβάνουν συνήθως καλύτερες τιμές από τα συμβατικά, με λίγες εξαιρέσεις μόνο στο γάλα, λόγω έλλειψης
δικτύου αλλά και υποδομών. Για το λόγο αυτό, στις εκμεταλλεύσεις όπου παρουσιάζεται
μείωση της απόδοσης παρατηρείται συρρίκνωση της ακαθάριστης προσόδου που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αντισταθμίζεται από τις επιδοτήσεις. Από τη σύγκριση των συνολικών
δαπανών παραγωγής δεν διαφαίνεται μια συγκεκριμένη εικόνα καθώς εμφανίζονται σε άλλες
περιπτώσεις υψηλότερες και σε άλλες χαμηλότερες των αντίστοιχων δαπανών της συμβατικής αιγοπροβατοτροφίας οι οποίες κυμαίνονται από 96 €/κεφ. έως 165 €/κεφ. Όσον αφορά τα
οικονομικά αποτελέσματα, η ζημία που παρουσιάζεται στη βιολογική εκτροφή (-3 €/κεφ.) δεν
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εμφανίζεται στην συμβατική εκτροφή, όπου το κέρδος κυμαίνεται από 8 €/κεφ. έως 25 €/κεφ.
Ωστόσο, το γεωργικό εισόδημα και το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα στη βιολογική
εκμετάλλευση φαίνονται να παραμένουν ίσα ή ακόμη και να αυξάνονται και η αύξηση αυτή
μπορεί να φτάσει μέχρι 10% και 40%, αντίστοιχα.
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα
οικονομικά αποτελέσματα μεταξύ των εκμεταλλεύσεων όταν η σύγκριση γίνεται βάσει του
μεγέθους, εκφρασμένου ως προς τον αριθμό των ζώων (πίνακας 6). Συγκεκριμένα, όσον
αφορά την ακαθάριστη πρόσοδο ανά ζώο, αυτή διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ και
των τριών υπό μελέτη ζευγών. Παρουσιάζεται υψηλότερη στις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις μικρότερου μεγέθους (Μ1), ακολουθούν οι εκμεταλλεύσεις μεσαίου μεγέθους
(Μ2) ενώ οι σχετικά μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις (Μ3) επιτυγχάνουν τη μικρότερη τιμή.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 41,2% της διασποράς των τιμών της ακαθάριστης προσόδου ανά
ζώο μπορεί να αποδοθεί στη στατιστική επίδραση του μεγέθους εκτροφής.
Όπως φαίνεται στον πίνακα 6, όταν λαμβάνονται υπόψη όλες οι ενισχύσεις η στατιστική
ανάλυση δείχνει ότι το ακαθάριστο κέρδος, το γεωργικό εισόδημα και το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ και των τριών υπό μελέτη ζευγών,
με τις εκμεταλλεύσεις Μ1 να επιτυγχάνουν την υψηλότερη τιμή, ενώ ακολουθούν οι εκμεταλλεύσεις Μ2 και στη συνέχεια οι εκμεταλλεύσεις Μ3 με την χαμηλότερη τιμή. Αυτό συμβαίνει
γιατί στις μικρές εκμεταλλεύσεις οι ενισχύσεις ανά ζώο είναι υψηλότερες καθώς ο περιορισμός στον αριθμό των ζωικών μονάδων που μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας αλλά και οι περιορισμοί άλλων προγραμμάτων (π.χ. εξισωτική αποζημίωση) επηρεάζουν τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις όπως επίσης και γιατί οι μικρές εκμεταλλεύσεις είναι περισσότερο εντάσεως εργασίας κυρίως οικογενειακής. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που συνυπολογίζονται οι ενισχύσεις, οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους,
εκμεταλλεύσεις (Μ2 και Μ3) παρουσιάζουν κερδοφορία, με τις εκμεταλλεύσεις Μ3 να
επιτυγχάνουν την υψηλότερη τιμή, χωρίς όμως να παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική
διαφοροποίηση μεταξύ τους. Αντίθετα, και σε αυτή την περίπτωση, οι σχετικά μικρότερες
εκμεταλλεύσεις συνεχίζουν να παρουσιάζουν ζημία και διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως
προς το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα, τόσο με τις εκμεταλλεύσεις μεσαίου μεγέθους
εκτροφής, όσο και με τις εκμεταλλεύσεις υψηλού μεγέθους εκτροφής. Ο δείκτης n2 δείχνει
ότι, όταν λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις, το μέγεθος των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων έχει την μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση του καθαρού και ακαθάριστου
κέρδους (n2: 0,345 και 0,328, αντίστοιχα) (πίνακας 6).
Στην περίπτωση όπου στον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνεται μόνο η επιδότηση του προγράμματος της βιολογικής κτηνοτροφίας – γεωργίας και
καμία άλλη ενίσχυση (ενιαία ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση κλπ) η ζημία είναι το μοναδικό οικονομικό αποτέλεσμα όπου παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ
των εκμεταλλεύσεων μικρότερου, μεσαίου και μεγαλύτερου μεγέθους εκτροφής (p<0,05).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και οι τρεις κατηγορίες εκμεταλλεύσεων επιτυγχάνουν
θετικό γεωργικό και γεωργικό οικογενειακό εισόδημα τα οποία μάλιστα δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους. Υπάρχει όμως στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της ζη576
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μίας μεταξύ και των τριών μεγεθών εκτροφής, με την υψηλότερη ζημία να την παρουσιάζουν
οι μικρότερου μεγέθους εκμεταλλεύσεις (Μ1) και τη χαμηλότερη οι, μεγαλύτερου μεγέθους,
εκμεταλλεύσεις (Μ3). Ο δείκτης n2 δείχνει ότι, όταν λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις της
βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας, το μέγεθος των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων έχει την μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση της ζημίας (n2: 0,478) (πίνακας 6).
Πίνακας 6. Σύγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων ανά ζώο ως προς το μέγεθος της εκτροφής
Οικονομικά αποτελέσματα
(ευρώ/ζώο)
Ακαθάριστη πρόσοδος
Ακαθάριστο κέρδος (συμπ. μόνο των
ενισχύσεων βιολογικής)
Κέρδος ή Ζημία (συμπ. μόνο των
ενισχύσεων βιολογικής)
Γεωργικό εισόδημα (συμπ. μόνο των
ενισχύσεων βιολογικής)
Γεωργικό οικογενειακό εισόδημα
(συμπ. μόνο των ενισχύσεων
βιολογικής)
Ακαθάριστο κέρδος
Κέρδος ή ζημία
Γεωργικό εισόδημα
Γεωργικό οικογενειακό εισόδημα

Μ1:
< 200 ζώα
Μ.Ο±Τ.Σ.
170,12c±4,78

Μ2:
200 - 400 ζώα
Μ.Ο ± Τ.Σ.
137,62b±4,46

Μ3:
≥ 400 ζώα
Μ.Ο ± Τ.Σ.
96,93a±5,02

47,161 ±3,60

a

51,15 ±4,95

a

-111,17a±6,75

η2

p

0,412

0,000

46,94 ±4,79

0,027

0,106

-33,94b±9,27

-3,28c±8,99

0,478

0,000

20,32a±3,32

27,62a±4,57

28,19a±4,43

0,024

0,146

13,90a±3,84

19,07a±5,28

21,56a±5,11

0,014

0,328

116,85c±3,96
-41,49a±5,15
90,01c±3,42
83,59c±3,83

96,10b±3,69
11,02b±4,80
72,57b±3,19
64,02b±3,57

65,91a±4,20
21,69b±5,46
53,16a±3,63
46,54a±4,06

0,328
0,345
0,253
0,216

0,000
0,000
0,000
0,000

a

Τέλος, στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν και στις διάφορες κατηγορίες
δαπανών παραγωγής, μεταξύ των εκμεταλλεύσεων μικρού, μεσαίου και υψηλού μεγέθους
εκτροφής (πίνακας 7). Συγκεκριμένα η αμοιβή της οικογενειακής εργασίας, οι δαπάνες του
μεταβλητού κεφαλαίου, αλλά και οι συνολικές δαπάνες παραγωγής έχουν την χαμηλότερη
τιμή στις εκμεταλλεύσεις Μ3, ακολουθούν οι εκμεταλλεύσεις Μ2 και έπονται οι εκμεταλλεύσεις Μ1 που παρουσιάζουν την υψηλότερη τιμή, ενώ οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά
σημαντικές μεταξύ όλων των υπό μελέτη ζευγών. Οι δαπάνες μόνιμου κεφαλαίου διαφέρουν
στατιστικά σημαντικά μόνο μεταξύ των εκμεταλλεύσεων της ομάδας Μ3 και των εκμεταλλεύσεων των ομάδων Μ1 και Μ2 όπου παρουσιάζουν παραπλήσια τιμή. Τέλος, ο δείκτης n2
δείχνει ότι το μέγεθος των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων έχει την μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση των δαπανών οικογενειακής εργασίας και των συνολικών δαπανών
παραγωγής ανά εκτρεφόμενο ζώο (n2: 0,526 και 0,531, αντίστοιχα).
Πίνακας 7. Σύγκριση δαπανών παραγωγής ανά ζώο ως προς το μέγεθος της εκτροφής
Μ1:
< 200 ζώα

Μ2:
200 - 400 ζώα

Μ3:
≥ 400 ζώα

Μ.Ο ± Τ.Σ.

Μ.Ο ± Τ.Σ.

Μ.Ο ± Τ.Σ.

115,75c±5,25

43,70b±4,90

Δαπάνες μεταβλητού κεφαλαίου

c

49,47 ±2,80

b

Δαπάνες μονίμου κεφαλαίου
Συνολικές δαπάνες παραγωγής

Δαπάνες παραγωγής
(ευρώ/ζώο)
Οικογενειακή εργασία

η2

p

18,89a±5,56

0,526

0,000

35,18 ±2,61

25,56a±2,97

0,179

0,000

35,80b±1,81

34,38b±1,69

22,16a±1,92

0,166

0,000

211,60c±7,06

126,61b±6,58

75,24a±7,48

0,531

0,000
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Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνεται ότι η εφαρμογή της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας δεν συνοδεύεται απαραίτητα από χαμηλότερα εισοδήματα. Τα οικονομικά
αποτελέσματα της, όμως, σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τη χορήγηση των ενισχύσεων
που προβλέπονται από τον κανονισμό για τη βιολογική κτηνοτροφία. Οι ειδικές αυτές ενισχύσεις έρχονται να καλύψουν το κενό της αποτυχίας της αγοράς βιολογικών κτηνοτροφικών
προϊόντων, να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες εμπορίας και να προσδώσουν πρόσθετη
αξία στα προϊόντα.
Το γεωργικό και γεωργικό οικογενειακό εισόδημα της μέσης βιολογικής εκμετάλλευσης
δείχνει ότι η βιολογική αιγοπροβατοτροφία αποτελεί έναν ανταγωνιστικό κλάδο παραγωγής
που παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης αλλά ακόμη και βελτίωσης του εισοδήματος των
αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε μία εποχή όπου τα
μελλοντικά σενάρια για την πορεία των συμβατικών εκμεταλλεύσεων περιλαμβάνουν μειωμένα γεωργικά εισοδήματα.
Η ανάλυση δείχνει ότι ο υπολογισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενισχύσεων, οδηγεί στην εμφάνιση υψηλότερου γεωργικού και γεωργικού
οικογενειακού εισοδήματος στα μικρότερα μεγέθη βιολογικής εκτροφής. Οι εκμεταλλεύσεις
μικρότερου μεγέθους παρουσιάζουν μεγαλύτερο γεωργικό και γεωργικό οικογενειακό εισόδημα με στατιστικά σημαντική διαφορά από τις άλλες κατηγορίες μεγέθους. Όταν συνυπολογίζονται, όμως, μόνο οι ενισχύσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας, τα παραπάνω
μεγέθη, δηλ. το γεωργικό και γεωργικό οικογενειακό εισόδημα κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα
μεταξύ των τριών κατηγοριών μεγέθους χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το μέγεθος
των εκμεταλλεύσεων σε αυτή την περίπτωση επιδρά μόνο στην κερδοφορία.
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την οικονομικότητα της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ και μπορούν να
βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης μέτρων πολιτικής στον καλύτερο σχεδιασμό των αγροτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Απαιτείται, όμως, περαιτέρω έρευνα, η οποία
προτείνεται να εστιαστεί στη μέτρηση του περιβαλλοντικού οφέλους από την άσκηση της
βιολογικής κτηνοτροφίας καθώς αυτή μπορεί να οδηγήσει στην αποκατάσταση ή αποφυγή
της περιβαλλοντικής ζημιάς που δημιουργεί το συμβατικό σύστημα παραγωγής. Η μέτρηση
αυτή θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το επίπεδο των ενισχύσεων που μπορούν να δικαιολογηθούν ως ανταμοιβή των βιοκτηνοτρόφων για την συμβολή τους στην προστασία του
περιβάλλοντος.
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Σήμανση της ποιότητας και ασυμμετρίες πληροφόρησης:
Προκαταρκτική έρευνα για την αγορά φρούτων και
λαχανικών
Φ. Καρυπίδης1, Α. Παυλούδη2, Σ. Αγγελόπουλος3 και
Δ. Τσελεμπής4
Περίληψη
Η σήμανση της ποιότητας προϊόντων συνεισφέρει σε μείωση των ασυμμετριών πληροφόρησης, ενός προβλήματος που οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα λειτουργικότητας της αγοράς και
στην κυριαρχία προϊόντων που δεν παρέχουν τη μέγιστη αγοραστική απόδοση στους
καταναλωτές. Αποτελεί σπουδαίο εργαλείο της δημόσιας και της επιχειρηματικής πολιτικής.
Η πρώτη το αξιοποιεί για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα της αγοράς ενώ η δεύτερη για να
μεταφέρει πρόσθετες πληροφορίες στους πελάτες. Με δεδομένα προκαταρκτικού μέρους
έρευνας που συγκεντρώθηκαν από τις αγορές φρούτων και λαχανικών, εξετάζεται η υπόθεση
για την ύπαρξη ασυμμετριών πληροφόρησης, με βάση την προσέγγιση Akerlof. Από την
εμπειρική διερεύνηση προκύπτουν ενδείξεις για ύπαρξη ασυμμετριών πληροφόρησης και
φαίνεται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.
Λέξεις-κλειδιά: Σήμανση ποιότητας, ασυμμετρίες
προϊόντων, αγορά φρούτων και λαχανικών, τιμές.

πληροφόρησης,

χαρακτηριστικά

Abstract
The problem of information asymmetries in a product market leads to a lower level of market
performance and the dominance of products which do not constitute the most efficient buying
choices for consumers. The introduction of a quality labeling scheme diminishes the
information asymmetries. It is therefore a useful tool for public or private policy-making. The
aim of public labeling interventions is to achieve the social goals required in order to improve
social welfare and quality of life. On the other hand, private firms attempt to provide
information to customers on product attributes in order to affect their buying choices. In this
preliminary study, we have collected data from fruit and vegetable retailing outlets in order to
examine the hypothesis that information asymmetries do actually exist. Adopting Akerlof’s
approach, we have found that there are some indications of information asymmetry, a fact
which implies that there is a need for further research.
Key-words: Quality signaling, information asymmetries, product characteristics, fruit and
vegetable markets, prices.
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Η σήμανση της ποιότητας
Πολλά από τα χαρακτηριστικά ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτά στους αγοραστές πριν ή και αμέσως μετά την αγορά, όταν
δεν παρέχεται πρόσθετη πληροφόρηση γι αυτά. Για παράδειγμα, είναι αδύνατο να γνωρίζουν
οι καταναλωτές αν στην παραγωγή ενός τροφίμου έχουν εφαρμοστεί τεχνικές που μπορεί να
επηρεάζουν αρνητικά την υγιεινή και ασφάλειά του Επιπλέον, δεν είναι βέβαιο ότι οι τεχνικές
αυτές καθορίζουν και τις καταναλωτικές εμπειρίες τους, όπως π.χ. συμβαίνει με τα τοξικά
κατάλοιπα ή τη γενετική τροποποίηση που μπορεί να έχουν, μη αντιληπτές άμεσα, μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους ή/και στο φυσικό περιβάλλον. Έτσι, διαμορφώνεται στην αγορά μια κατάσταση όπου οι πωλητές, όπως οι γεωργοί και οι έμποροι, να γνωρίζουν σπουδαία χαρακτηριστικά ή ιδιότητες των προϊόντων τους, που όμως δε γνωρίζουν οι
αγοραστές, με αποτέλεσμα οι αγοραστικές επιλογές να εμπεριέχουν υψηλή αβεβαιότητα.
Πρόκειται λοιπόν για το πρόβλημα των «ασυμμετριών πληροφόρησης», που ο Akerlof (1970)
αναφερόμενος στην αγορά αυτοκινήτων αποκάλεσε «lemons problem».
Κατά τους Sporleder και Goldsmith (2001), ανάλογα με τη γενεσιουργό αιτία του προβλήματος, διακρίνονται σε αυτό τρεις μορφές: οι ασυμμετρίες πληροφόρησης μεταξύ πωλητών και αγοραστών, οι ασυμμετρίες κινήτρων για τους πωλητές και οι ανεπάρκειες μετρησιμότητας της ποιότητας, τόσο για τους πωλητές όσο και για τους αγοραστές.
Οι «ασυμμετρίες πληροφόρησης» μεταξύ πωλητών και αγοραστών παρατηρούνται όταν ο
αγοραστής δε γνωρίζει όλες τις πληροφορίες που κατέχει ο πωλητής για τα χαρακτηριστικά
και τις ιδιότητες των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, δεν ξεχωρίζουν ευκρινώς / ξεκάθαρα
στην αγορά τα καλύτερα προϊόντα που η παραγωγή τους απαιτεί συνήθως περισσότερους και
καλύτερους πόρους από τα κατώτερης ποιότητας και επομένως δεν αποκτούν την ανάλογη
θέση στην αγορά. Αυτό οδηγεί σε βαθμιαία μείωση της προθυμίας των πωλητών να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα. Έτσι, χαμηλώνει στην αγορά το επίπεδο της προσφερόμενης
ποιότητας, με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και στην κοινωνική ευημερία.
Εκτός από τα χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται στις συναλλαγές μεταξύ πωλητών και
αγοραστών, η ποιότητα ενός προϊόντος συμπεριλαμβάνει και άλλα που δεν ενσωματώνονται
άμεσα, τα οποία όμως ενδιαφέρουν την κοινωνία. Αυτά τα χαρακτηριστικά εισέρχονται
μακροχρόνια στις αγοραστικές σχέσεις και έτσι, οι επιχειρήσεις προσδοκούν μελλοντική
βελτίωση της θέσης τους ή των προϊόντων τους στην αγορά. Εκείνες που δε συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα κοινωνικά ενδιαφέροντα, υφίστανται από τη δημόσια πολιτική την
επίδραση των αντικινήτρων, μέσω των αντίστοιχων παρεμβάσεών της. Το πρόβλημα των
ασυμμετριών εδώ δε βρίσκεται μεταξύ πωλητών και αγοραστών, αλλά μεταξύ πωλητών και
κοινωνίας, όπως συμβαίνει με τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος και της ευημερίας των
ζώων. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει η ανάλογη πληροφόρηση ποιότητας, δεν ξεχωρίζουν οι
επιχειρήσεις και τα προϊόντα που η παραγωγική τους διαδικασία είναι «κοινωνικά» ζημιογόνος. Έτσι, οι επιπτώσεις από τη ζημιογόνο λειτουργία των επιχειρήσεων, δεν εσωτερικοποιούνται και παρατηρούνται οι αποκαλούμενες «ασυμμετρίες κινήτρων». Αυτές προκαλούν
απροθυμία των πωλητών να ανταποκριθούν στις κοινωνικές επιθυμίες και να συνεισφέρουν
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στη μείωση των κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών και το φυσικό περιβάλλον, ενώ
μακροχρόνια επηρεάζεται αρνητικά και η λειτουργικότητα της αγοράς.
Η «μετρησιμότητα της ποιότητας» επιτρέπει στους προμηθευτές να μεταβιβάζουν
ακριβείς πληροφορίες στους πελάτες ώστε να κάνουν τις καλύτερες γι’ αυτούς αγοραστικές
επιλογές. Όμως, υπάρχουν χαρακτηριστικά που δε μπορούν να μετρηθούν, όπως π.χ. οι
επιπτώσεις ενός νέου διατροφικού στοιχείου ή τοξικού παράγοντα στην υγεία, που είναι
άγνωστες αρχικά και εντοπίζονται ή μετρώνται πολλά χρόνια μετά την αγορά και την
κατανάλωση των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, η πληροφόρηση δεν είναι ασύμμετρη
σε επίπεδο συναλλαγών, αλλά μπορεί απλά να μην υπάρχει τη στιγμή της συναλλαγής. Αυτή
η αβεβαιότητα μέτρησης δεν επιτρέπει να γίνεται γνωστή με ακρίβεια η ποιότητα των
προϊόντων και να παρέχεται ακριβής πληροφόρηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, αφού είναι
δυσδιάκριτες οι ποιοτικές διαφορές μεταξύ των προϊόντων, η αγορά μπορεί να οδηγείται
μακροχρόνια σε χαμηλότερα επίπεδα λειτουργικότητας.
Σκοπός της εργασίας είναι να εξετασθεί, σε προκαταρκτικό στάδιο, αν υπάρχουν ενδείξεις
για ασυμμετρίες πληροφόρησης στις ελληνικές αγορές φρούτων και λαχανικών, γεγονός που
θα καθιστούσε αναγκαία την περαιτέρω έρευνα. Στις ενότητες που ακολουθούν, γίνεται
πρώτα αναφορά στις στρατηγικές σήμανσης της ποιότητας που μπορούν να υιοθετούν οι
επιχειρήσεις και ακολουθεί η αναφορά στο ρόλο της δημόσιας πολιτικής σημάνσεων, προκειμένου να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι ασυμμετρίες. Στη συνέχεια, γίνεται εξειδίκευση των
στρατηγικών επιλογών που έχουν οι επιχειρήσεις στις αγορές φρούτων και λαχανικών με
βάση την προσέγγιση του Akerlof και με μικρό αριθμό δεδομένων που αντλήθηκαν από την
ελληνική αγορά σε επίπεδο λιανικής πώλησης, εξετάζεται αν υπάρχουν ενδείξεις για την
ύπαρξη ασυμμετριών πληροφόρησης μεταξύ πωλητών και αγοραστών.

Οι επιχειρηματικές στρατηγικές σημάνσεων της ποιότητας
Η σήμανση της ποιότητας βοηθά να εξαλείφονται οι ασυμμετρίες πληροφόρησης ή να
μειώνονται οι δυσμενείς συνέπειές της και μπορεί να καθορίζεται με άμεσες παρεμβάσεις του
κράτους ή από τους θεσμούς51που εποπτεύει ή ελέγχει το κράτος, όπως συμβαίνει με το
σύστημα ρυθμίσεων για τη σήμανση των τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και σε
θέματα που αυξάνουν τη διαύγεια στις αγορές. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι το σύστημα
αυτό γίνεται ανεπαρκές όταν συμβαίνουν γρήγορες αλλαγές στην τεχνολογία και στις
προτιμήσεις ή στις προσδοκίες των καταναλωτών, αφού δεν καταφέρνει να αναπροσαρμόζεται εύκολα σε αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις έχουν την πρόκληση να
κοινοποιήσουν με τη σήμανση πρόσθετες πληροφορίες για τη διαφορετική τους συμπεριφορά
ή τη διαφορετική ποιοτική δομή των προϊόντων τους και με αυτόν τον τρόπο να δείξουν την
ιδιαίτερη επιμέλειά τους.
51

Μια σειρά από θεσμούς ασχολούνται με τη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος μέσα στο
οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές, όπως είναι οι νομοθετικοί, οι χρηματοδοτικοί, οι θεσμοί
πληροφόρησης της αγοράς, οι θεσμοί μέτρησης της ποιότητας, οι θεσμοί εφαρμογής της ρυθμιστικής
πολιτικής και άσκησης ελέγχων.
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Στην προσπάθειά τους να κοινοποιήσουν την επιμέλειά τους στους καταναλωτές και στην
κοινωνία, οι επιχειρήσεις μπορούν να στραφούν σε τέσσερις δέσμες στρατηγικών σήμανσης
της ποιότητας: 1) εφαρμογή της σήμανσης που καθορίζουν τρίτοι, 2) διαμόρφωσης ίδιας
(επιχειρηματικής) σήμανσης, 3) παροχή εγγυήσεων προς τους πελάτες και την κοινωνία, και
4) ανάπτυξη συνεργασιών για αντιμετώπιση των κινδύνων.
1) Στρατηγικές αξιοποίησης των σημάτων τρίτων μερών: Βασίζονται σε σημάνσεις ποιότητας
που δημιουργούν κρατικοί φορείς, όπως είναι οι κοινές γενικές και ειδικές προδιαγραφές,
που περιλαμβάνουν ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις και επιπλέον διατάξεις όσον αφορά την
ταξινόμηση (ποιοτική, μεγέθους), την παρουσίαση και την σήμανση των νωπών οπωροκηπευτικών ή των αυγών και οι κανονισμοί για τις σημάνσεις των προϊόντων με ειδικό ποιοτικό
περιεχόμενο (βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ). Επειδή όμως υπάρχουν και χαρακτηριστικά ποιότητας
που δεν αντανακλώνται από την επίσημη αυτή σήμανση, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να
δώσουν επί πλέον πληροφορίες για ιδιότητες ή χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τους καταναλωτές ή ζητά η κοινωνία και γι αυτό, προχωρούν σε συμπληρωματικές σημάνσεις, όπως
π.χ. η περιοχή προέλευσης ή ο ορεινός χαρακτήρας της προέλευσης, οι συνθήκες εκτροφής
των ζώων, το επιλεγμένο πρωτογενές προϊόν, η βιολογική καταπολέμηση των παρασίτων.
2) Στρατηγική διαμόρφωσης εμπορικού ονόματος: Ο πωλητής προσπαθεί να δημιουργήσει
ένα όνομα και μια θέση στην αγορά, για την ίδια την επιχείρηση ή για τα προϊόντα της. Αυτή
η θέση στην αγορά είναι μια μορφή σήμανσης της ποιότητας αφού η επιχείρηση δια μέσου
των επαναλαμβανόμενων συναλλαγών δείχνει στους καταναλωτές την ποιοτική κατάσταση
των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Έτσι δημιουργείται ένα δημόσιο αγαθό, που είναι οι
κρατικές ποιοτικές προδιαγραφές και ένα ιδιωτικό, που είναι το εμπορικό όνομα. Στο βαθμό
που η επιχείρηση παρέχει, με την εμπορική αυτή σήμανση, ακριβείς πληροφορίες, η
λειτουργικότητα της αγοράς βελτιώνεται.
3) Στρατηγική παροχής εγγυήσεων: Περιλαμβάνει μια σειρά επιλογών με τις οποίες
παρέχονται στους καταναλωτές διαβεβαιώσεις για αντιστάθμιση των πιθανών απωλειών,
όπως η ασφάλιση, οι αποζημιώσεις και οι εγγυήσεις. Η ασφάλιση για πιθανά αρνητικά
επακόλουθα, μπορεί να λειτουργήσει και ως φόρος που εσωτερικοποιεί τις δημόσιες αρνητικές συνέπειες. Στην περίπτωση που δεν μπορούν να προσδιορισθούν οι κίνδυνοι επειδή
πρόκειται π.χ. για τεχνολογία που δεν είναι ευρέως κατανοητή, επιστρατεύεται στη διανομή
του προϊόντος ένας τρίτος ενδιάμεσος φορέας που παρέχει πρόσθετες διαβεβαιώσεις. Τέτοιος
φορέας είναι ο λιανοπωλητής που λειτουργεί ως αγοραστικός μεσάζων για τον καταναλωτή
και διακινδυνεύει τη θέση του στην αγορά πουλώντας το νέο προϊόν (double branding).
Μπορεί όμως να είναι και ένας αντικειμενικός, αξιόπιστος ιδιωτικός ή κρατικός φορέας
ποιοτικού ελέγχου που παρέχει τη σχετική διαβεβαίωση ή ένας φορέας πιστοποίησης ο
οποίος πιστοποιεί την τήρηση των απαιτήσεων που θέτει κάποιο πρότυπο, το οποίο υιοθετεί ο
παραγωγός ή ο έμπορος του νέου προϊόντος. Η παροχή αποζημιώσεων εκ των υστέρων
έρχεται επίσης να αντισταθμίσει τις δυσμενείς συνέπειες που υφίστανται κάποιοι από το
προϊόν, παίρνοντας υπόψη τη χειρότερη εκδοχή, μέχρι τη στιγμή που η αβεβαιότητα θα
μειωθεί σε εμπορικά βιώσιμα επίπεδα.
4) Η κάθετη οργάνωση: Περιλαμβάνει την κάθετη ολοκλήρωση και τις στρατηγικές
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συμμαχίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιτυγχάνεται καλύτερη επίδοση επειδή παρεμβάλλεται
μικρότερος αριθμός φορέων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και γίνεται καλύτερη
αμφίδρομη επικοινωνία. Έτσι, διαχέεται περισσότερη και πληρέστερη πληροφόρηση, γεγονός
που μειώνει τους παράγοντες θορύβου6 2και την αβεβαιότητα. Επιπλέον, εξασφαλίζονται
προϋποθέσεις ευνοϊκές για τη χρηματοδότηση προσπαθειών μέτρησης της ποιότητας και με
αυτό τον τρόπο, παρέχεται ακριβέστερη πληροφόρηση προς τους πελάτες.
Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι το θέμα της σήμανσης της ποιότητας ενδιαφέρει τόσο
τους φορείς παραγωγής και εμπορίας, όσο και το κράτος. Οι φορείς εμπορίας καλούνται να
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στην αγορά παρέχοντας συμπληρωματική σήμανση, ενώ το κράτος προσπαθεί να εντοπίσει και να καλύψει πιθανά σημαντικά κενά στη
σήμανση.

Οι δημόσιες παρεμβάσεις
Η διαμόρφωση προτύπων και διατάξεων ποιότητας τροφίμων που καθορίζονται ή προωθούνται από το Δημόσιο αποφέρει μια σειρά από ωφέλειες και κόστη που είναι χρήσιμο να
εκτιμώνται προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση πολιτικής για τη σήμανση των προϊόντων
(Gardner, 2003, Henneberry και Armbruster, 2003).
Κύριες πηγές των ωφελειών, εκτός από την ασφάλεια καταναλωτών, είναι: α) η
προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πωλήσεις προϊόντων χαμηλής ποιότητας, β) η
μείωση του κόστους απόκτησης πληροφοριών από τους καταναλωτές, γ) η μείωση του
κόστους των πωλητών, δια μέσου της ομοιομορφίας των ρυθμιστικών απαιτήσεων για το
περιεχόμενο των προϊόντων και τις ετικέτες, δ) η ενίσχυση της θέσης των πωλητών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Κύριες πηγές κόστους (απωλειών) είναι: α) η απαγόρευση κυκλοφορίας των προϊόντων
χαμηλής ποιότητας για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον πωλητών και αγοραστών, β) η αποθάρρυνση της καινοτομίας στο εμπόριο τροφίμων και της ευκαμψίας στο ποιοτικό περιεχόμενο
των προϊόντων, γ) η επιβολή πρόσθετου κόστους στις επιχειρήσεις για τη σήμανση και τους
ελέγχους, δ) το κυβερνητικό κόστος για την οικοδόμηση, τη νομιμοποίηση και την εφαρμογή
των ρυθμίσεων, ε) στην περίπτωση των υποχρεωτικών ελάχιστων προτύπων, η δημιουργία
μονοπωλιακής δύναμης με τον περιορισμό του αριθμού των ανταγωνιστών.
Έτσι, για να διαμορφωθεί η δημόσια πολιτική για τη σήμανση, συνεκτιμάται η φύση του
προϊόντος, αφού η επιτυχία της εξαρτάται από το αν το προϊόν είναι διαφοροποιημένο κάθετα
ή οριζόντια και αν κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά εμπειρίας, έρευνας ή εμπιστοσύνης7,3καθώς και από το αν η σήμανση είναι αποσαφηνιστική ή αν δημιουργεί εξωτερικότητες
(παιδευτικός ρόλος). Επίσης, συνεκτιμάται το πώς μπορεί από το κόστος της σήμανσης να
επηρεασθεί η δομή της αγοράς, καθώς και ποιος θα το πληρώσει (Crespi και Marette, 2003).
62

Παράγοντες που αποτελούν μη ελεγχόμενες αιτίες μεταβλητότητας της παραγωγικής και εμπορικής
διαδικασίας, π.χ. μεγάλες μεταβολές στη θερμοκρασία που έχουν μη προβλεπόμενη επίπτωση στην
ποιότητα των προϊόντων, είτε λάθη χειρισμών στον ψεκασμό ή στη συντήρηση.
73
Αποσαφηνίσεις στο Καρυπίδης Φ. (2008).
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Η ελληνική αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών
Η ελληνική αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες που
μπορεί να είναι καθοριστικές για τις στρατηγικές σήμανσης των επιχειρήσεων και για τις
δημόσιες παρεμβάσεις: α) Το κράτος (Ευρωπαϊκή Ένωση) έχει οικοδομήσει ένα εξειδικευμένο ρυθμιστικό πλαίσιο με αναλυτικές γενικές και ειδικές προδιαγραφές για την τυποποίηση
και τη σήμανση της ποιότητας των προϊόντων, γεγονός που οδηγεί στην υποχρεωτική
αναγραφή των ποιοτικών κατηγοριών του προϊόντος επί των μέσων συσκευασίας. β) Πολλά
ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων γίνονται αντιληπτά στους καταναλωτές πριν από
την αγορά, ενώ υπάρχουν και αρκετά που δε γίνονται αντιληπτά παρά μόνο εάν υπάρχουν οι
σχετικές αναγραφές ποιότητας. Έτσι, συνάγεται ότι αυξάνεται η ανάγκη να ελέγχονται και να
επισημαίνονται κατάλληλα τα προϊόντα ώστε να διευκολύνουν τους καταναλωτές στη λήψη
των αγοραστικών αποφάσεων. γ) Τα ελληνικά προϊόντα παράγονται σε ποικιλία από φυσικές
και ανθρωπογενείς συνθήκες, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ύπαρξης προϊόντων με
έντονη φυσική ετερογένεια. Έτσι, προκύπτει και η ανάγκη να επισημαίνονται τα προϊόντα με
τρόπους που αντανακλούν το ποιοτικό περιεχόμενο των προϊόντων, όπως η γεωγραφική
προέλευση. δ) Η ευπάθειά τους αυξάνει την ποιοτική αβεβαιότητα, άμεσα και έμμεσα, ενώ
πρόκειται για προϊόντα που προκαλούν συχνές αναφορές για κερδοσκοπική συμπεριφορά των
επιχειρήσεων. Αυτό κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για μελέτη των συνθηκών ώστε να
ασκηθούν οι κατάλληλες δημόσιες παρεμβάσεις.
Τα νωπά φρούτα και λαχανικά που διατίθενται στην ελληνική αγορά, είναι υποχρεωτικό
να πληρούν, ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος, τις αντίστοιχες ισχύουσες γενικές ή ειδικές
προδιαγραφές εμπορίας. Οι προδιαγραφές αυτές περιλαμβάνουν κατ’ αρχήν ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις και επιπλέον διατάξεις όσον αφορά την ταξινόμηση (ποιοτική, μεγέθους),
την παρουσίαση και την σήμανση των προϊόντων αυτών. Είναι όμως συχνή η παρουσία
προϊόντων μη τυποποιημένων και μη επισημασμένων με τις ενδεδειγμένες ποιοτικές
αναφορές, ενώ είναι ασθενική η παρουσία προϊόντων τυποποιημένων και επισημασμένων
κατάλληλα. Αυτές οι συνθήκες χαρακτηρίζουν το ελληνικό περιβάλλον πληροφόρησης για
τους καταναλωτές που δεν μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκό ώστε να πραγματοποιούν αποδοτικές
αγοραστικές επιλογές. Έτσι, είναι πιθανό οι τιμές των προϊόντων να μη βρίσκονται σε
αντιστοιχία προς την ποιοτική τους κατάσταση, είτε να κυριαρχούν προϊόντα κατώτερης
ποιότητας και να εκτοπίζονται άλλα ανώτερης ποιότητας, οδηγώντας σε χαμηλά επίπεδα
λειτουργικότητας της αγοράς, σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και σε μείωση της κοινωνικής ευημερίας.
Η αγορά στην οποία αξιοποιούνται οι δημόσιοι καθορισμοί σήμανσης της ποιότητας και
συμπληρώνονται από τις στρατηγικές των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας με τρόπο
που να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση στους καταναλωτές για να πραγματοποιούν τις πιο
αποδοτικές αγοραστικές επιλογές, θα μπορούσε να θεωρείται ότι έχει ικανοποιητική λειτουργικότητα. Η κατάσταση όμως κατά την οποία η σήμανση δεν αποδίδει επαρκώς το
ποιοτικό περιεχόμενο των προϊόντων, μετατοπίζει το βάρος των αγοραστικών ευθυνών στην
πλευρά των καταναλωτών για θέματα που δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν, χωρίς την
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πληροφόρηση από κατάλληλη σήμανση. Από παρατηρήσεις στις αγορές φρούτων και λαχανικών, διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία σήμανσης που χρησιμοποιούν συνήθως οι φορείς εμπορίας και τα οποία είναι εμφανή στους καταναλωτές, είναι: η κατηγορία μεγέθους, η ποιοτική
κατηγορία των προϊόντων (π.χ. EXTRA, I, II), η περιοχή προέλευσης και η εμπορική
επωνυμία, ενώ υπάρχουν πολλές παραλλαγές προϊόντων που δε φέρουν σήμανση. Αυτές οι
συνθήκες, σε συνδυασμό με τις συχνές αναφορές των φορέων καταναλωτών για υπερβολική
αύξηση των τιμών και καιροσκοπική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, δημιουργούν υπόνοιες
για πιθανή ύπαρξη ασυμμετριών πληροφόρησης που οδηγούν σε χαμηλή λειτουργικότητα της
αγοράς.

Εξειδίκευση των επιχειρηματικών στρατηγικών και ερευνητικές
υποθέσεις
Η βασική υπόθεση που τίθεται υπό εξέταση είναι ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για
ασυμμετρίες πληροφόρησης στις ελληνικές αγορές νωπών φρούτων και λαχανικών. Σε μια
τέτοια περίπτωση, κατά τον Akerlof (1970), αναμένεται η καλύτερη ποιότητα κάθε προϊόντος
να έχει υψηλότερη τιμή. Εάν λοιπόν διαπιστωθεί ότι υπάρχει σε μια αγορά λιανική τιμή μιας
παραλλαγής προϊόντος υψηλότερη από άλλης παραλλαγής που έχει το ίδιο ή υψηλότερο
επίπεδο ποιότητας, αυτό αποτελεί ένδειξη για ύπαρξη ασυμμετριών πληροφόρησης που
οδηγούν σε αγοραστικές επιλογές κατώτερες από τις πιο αποδοτικές. Υιοθετώντας λοιπόν την
προσέγγιση Akerlof (1970), λαμβάνονται δύο τυπικές επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά
νωπά οπωροκηπευτικά σε διάφορες ποιοτικές καταστάσεις και τοποθετούν στα προϊόντα τους
στοιχεία της επίσημης δημόσιας σήμανσης όσο και πρόσθετα ιδιωτικά.
Έστω ότι η πρώτη επιχείρηση τυποποιεί και επισημαίνει ανάλογα τα προϊόντα της. Οι
κύριες στρατηγικές επιλογές της λοιπόν για τη σήμανση είναι: 1) Να επισημάνει την ποιότητα
ακολουθώντας μερικά ή ολικά τις κοινές ποιοτικές προδιαγραφές (π.χ. ποιοτικές κατηγορίες
EXTRA, I, II). 2) Να προσθέσει ιδιωτικά στοιχεία σήμανσης που μπορούν να βελτιώσουν τη
θέση των προϊόντων της στην αγορά, όπως η εμπορική επωνυμία και η περιοχή προέλευσης.
3) Να συνδυάσει και τις δύο σημάνσεις.
Η δεύτερη επιχείρηση επιλέγει να μην τυποποιήσει τα προϊόντα της, σύμφωνα με τις
κοινές ποιοτικές προδιαγραφές και η επισήμανση των προϊόντων της να γίνεται με την
εμπορική επωνυμία και την περιοχή προέλευσης τους. Έτσι, έχει ως μοναδική της επιλογή να
προσφέρει προϊόν μη τυποποιημένο το οποίο όμως επισημαίνεται με την εμπορική επωνυμία
ή/και την περιοχή προέλευσης.

Ερευνητική υπόθεση 1η για το επίπεδο ποιότητας
Έστω τώρα ότι τα τυποποιημένα προϊόντα της πρώτης επιχείρησης προσφέρονται σε τρία
επίπεδα ποιότητας, ως εξής:
- L, είναι το χαμηλό επίπεδο ποιότητας τυποποιημένου προϊόντος και η αντίστοιχη τιμή
λιανικής πώλησης είναι PL
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- M, είναι το επίπεδο της ενδιάμεσης (μεσαίας) ποιότητας τυποποιημένου προϊόντος και η
αντίστοιχη τιμή λιανικής πώλησης είναι PM
- H, είναι το υψηλό επίπεδο ποιότητας (μέσο σταθμισμένο) τυποποιημένου προϊόντος και η
αντίστοιχη τιμή λιανικής πώλησης είναι PH.
Έστω ότι N, είναι το μέσο επίπεδο ποιότητας του μη τυποποιημένου προϊόντος της
δεύτερης επιχείρησης, ενώ η αντίστοιχη τιμή λιανικής πώλησης είναι PN.
Τα μέσα επίπεδα ποιότητας των προϊόντων που προσφέρουν οι δύο επιχειρήσεις, δεν
υπάρχουν λόγοι που συνηγορούν στο να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν αναμένεται να είναι
και PM = PN. Εάν PM < PN υπάρχουν δύο πιθανά ενδεχόμενα: α) Η μέση ποιότητα (Ν) του
μη τυποποιημένου προϊόντος να είναι υψηλότερη, κάτι που δεν είναι εύκολο να συμβεί αφού
τότε η επιχείρηση θα είχε ισχυρό κίνητρο να τυποποιήσει το προϊόν της σε διάφορες
κατηγορίες και να το διαθέσει σε διαφορετικές τιμές, αυξάνοντας περισσότερο τη μέση
σταθμισμένη τιμή αλλά και τις πωλήσεις της. β) Η μέση ποιότητα (Ν) να είναι τουλάχιστον
ίση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα της αγοράς και μείωση της
κοινωνικής ευημερίας, αφού προϊόν που δεν έχει επιβαρυνθεί με κόστος τυποποίησης έχει
υψηλότερη τιμή από το αντίστοιχο που έχει τυποποιηθεί. Εάν PM>PN τότε το τυποποιημένο
προϊόν ενδιάμεσης ποιότητας, επιβαρυμένο με το κόστος τυποποίησης, έχει εύλογα υψηλότερη τιμή από το μη τυποποιημένο ίδιας ποιότητας και έτσι δεν προσφέρεται βάση για
υπόνοιες περί ασυμμετριών πληροφόρησης και για χαμηλή αποδοτικότητα στην αγορά.

Ερευνητική υπόθεση 2η για την εμπορική επωνυμία
Αναφορικά με την εμπορική επωνυμία παίρνονται πάλι οι δύο επιχειρήσεις που μπορεί να
τοποθετούν ή όχι την εμπορική τους επωνυμία στο προϊόν, παρέχοντας ή όχι τη δυνατότητα
στους πελάτες να αναγνωρίζουν από ποια επιχείρηση προέρχεται. Έστω ότι η μέση τιμή
πώλησης του «επώνυμου προϊόντος» είναι PF, ενώ η μέση τιμή πώλησης του προϊόντος που
δεν τοποθετείται η επωνυμία είναι PG. Εάν PF = PG οι συνθήκες στην αγορά βελτιώνονται
με την αναγραφή της εμπορικής επωνυμίας, καθόσον παρέχεται στους καταναλωτές πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με το διακινητή του προϊόντος. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο
όταν PF < PG. Εάν όμως PF > PG ο καταναλωτής καταβάλλει υψηλότερη τιμή για το
«επώνυμο προϊόν», γεγονός που μπορεί να οφείλεται είτε σε πραγματικά ανώτερη ποιότητα
που όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα προσφέρεται και μελλοντικά στον ίδιο βαθμό, είτε η
επιχείρηση εκμεταλλεύεται τη θέση της στην αγορά προκειμένου να επιτύχει υψηλότερα
κέρδη και, με αυτό τον τρόπο, μειώνεται η κοινωνική ευημερία. Σε αυτή την περίπτωση, είναι
δυνατόν να υπάρχουν ασυμμετρίες πληροφόρησης και χαμηλή λειτουργικότητα αγοράς.

Ερευνητική υπόθεση 3η για την περιοχή προέλευσης
Έστω τώρα ότι οι επιχειρήσεις αναγράφουν τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος,
προκειμένου να παρέχουν στους πελάτες πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τις εδαφοκλιματικές και ανθρωπογενείς συνθήκες υπό τις οποίες παράγεται το προϊόν. Όταν η
αναφορά μιας γεωγραφικής περιοχής αντανακλά συνθήκες χαμηλότερης ποιότητας, ο
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διακινητής δεν έχει λόγο να επισημάνει το προϊόν και κατά συνέπεια, η ονομασία προελεύσεως δεν αναμένεται να συνδέεται με χαμηλότερη τιμή πώλησης. Έτσι, το προϊόν με την
ονομασία προελεύσεως αναμένεται να έχει τιμή (PR) τουλάχιστον ίση με του προϊόντος που
δε φέρει την ονομασία προέλευσης (PA). Στην περίπτωση που η τιμή είναι ίση, η λειτουργικότητα της αγοράς και η κοινωνική ευημερία αυξάνονται με την ονομασία προέλευσης,
επειδή παρέχεται στους πελάτες πρόσθετη πληροφόρηση που αντανακλά καλύτερα το ποιοτικό περιεχόμενο. Εάν η τιμή είναι υψηλότερη, δηλαδή PR > PA και συνδέεται αναλογικά με
ανώτερο ποιοτικό περιεχόμενο, δε μειώνεται η λειτουργικότητα της αγοράς. Εάν όμως δε
συνοδεύεται από ανάλογη ποιοτική ανωτερότητα, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη για
ύπαρξη ασυμμετριών πληροφόρησης. Ο κίνδυνος όμως για μείωση της λειτουργικότητας της
αγοράς είναι μικρότερος από την περίπτωση της εμπορικής επωνυμίας, επειδή η τοπική
επωνυμία δεν οδηγεί εύκολα σε μονοπωλιακή δομή, όπως η ατομική εμπορική επωνυμία, μια
και οι πωλητές που χρησιμοποιούν το ίδιο (τοπικό) σήμα είναι πολλοί και όχι ένας. Επί
πλέον, η πιθανότητα για φαινομενική διαφοροποίηση είναι μικρότερη στην τοπική επωνυμία
την οποία χρησιμοποιούν πολλοί, απ’ ότι στην ατομική εμπορική.

Στατιστική διερεύνηση των ερευνητικών υποθέσεων
Με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από καταστήματα λιανικής πώλησης στην αγορά της
Θεσσαλονίκης για τέσσερα είδη νωπών φρούτων και λαχανικών, σε προκαταρκτικό σκέλος
έρευνας, εξετάζονται οι τρεις επί μέρους υποθέσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Υπόθεση 1η:
Η μέση τιμή (PN) του μη τυποποιημένου προϊόντος δεν είναι υψηλότερη από τη μέση
τιμή του τυποποιημένου προϊόντος (PM) ποιότητας Ι, δηλαδή PΝ ≤ PΜ.
Η υπόθεση γίνεται δεκτή και επομένως δε βρίσκονται ενδείξεις για ασυμμετρίες πληροφόρησης, όταν η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική ή
όταν δεν είναι στατιστικά σημαντική, ενώ δε γίνεται δεκτή και επομένως υπάρχουν ενδείξεις
για ασυμμετρίες πληροφόρησης, όταν η διαφορά είναι θετική και στατιστικά σημαντική.
Από σύγκριση των δύο μέσων όρων (πίνακας 1), με το t κριτήριο και σε επίπεδο
σημαντικότητας α=0,10, προκύπτει ότι σε μία περίπτωση η τιμή είναι υψηλότερη, σε δύο
περιπτώσεις δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ενώ στην τέταρτη περίπτωση η
τιμή είναι χαμηλότερη. Έτσι, συνάγεται ότι υπάρχουν ενδείξεις για ασυμμετρίες
πληροφόρησης σε μία από τις τέσσερις αγορές.
Πίνακας 1. Σχέση τιμής και ποιότητας
ΠΡΟΪΟΝ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΤΟΜΑΤΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ν (PN, σ1) ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ι (PM, σ2)
2,197 (0,2896)
1,847 (0,3862)
1,232 (0,5798)
0,545 (0,1299)

1,807 (0,2135)
1,953 (0,3372)
1,306 (0,6009)
0,642 (0,2325)

ΔΙΑΦΟΡΑ PN -PM

n 1/ n 2

0,390
-0,106
-0,074
-0,097

6/17
15/11
23/27
16/21
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ΣΤΑΤ. t
3,022*
-0,744
-0,442
-1,610*
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Υπόθεση 2η:
Η μέση τιμή του «επώνυμου προϊόντος» (PF) δεν είναι υψηλότερη από του μη επώνυμου
(PG), δηλαδή PF ≤ PG.
Η υπόθεση γίνεται δεκτή και επομένως δε βρίσκονται ενδείξεις για ασυμμετρίες πληροφόρησης, όταν η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική ή
όταν δεν είναι στατιστικά σημαντική, ενώ δε γίνεται δεκτή και επομένως υπάρχουν ενδείξεις
για ασυμμετρίες πληροφόρησης, όταν η διαφορά είναι θετική και στατιστικά σημαντική.
Από σύγκριση των δύο μέσων όρων (πίνακας 2), με το t κριτήριο και σε επίπεδο
σημαντικότητας α=0,10, προκύπτει ότι στη μια περίπτωση η τιμή είναι υψηλότερη, στοιχείο
που αποτελεί ένδειξη για ύπαρξη ασυμμετριών πληροφόρησης. Στις τρεις περιπτώσεις δε
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές και κατά συνέπεια δε βρέθηκαν ενδείξεις για
ασυμμετρίες πληροφόρησης.
Πίνακας 2. Σχέση τιμής και εμπορικού ονόματος
ΠΡΟΪΟΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (PF,
σ1)

ΧΩΡΙΣ ΕΠΩΝ. (PG, σ2)

ΔΙΑΦΟΡΑ PF –PG

n 1/ n 2

ΣΤΑΤ. t

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

1,906 (0,3981)

1,945 (0,2447)

-0,039

20/4

-0,258

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1,961 (0,3932)

1,796 (0,3097)

0,165

15/11

1,196

ΤΟΜΑΤΕΣ

1,315 (0,5851)

1,238 (0,5746)

0,077

24/28

0,477

ΠΑΤΑΤΕΣ

0,642 (0,2325)

0,545 (0,1299)

0,102

22/15

1,559*

Υπόθεση 3η:
Η μέση τιμή του προϊόντος με ονομασία προέλευσης (PR) δεν είναι υψηλότερη από την
τιμή του προϊόντος χωρίς ονομασία προέλευσης (PA), δηλαδή PR ≤ PA.
Η υπόθεση γίνεται δεκτή και επομένως δε βρίσκονται ενδείξεις για ασυμμετρίες πληροφόρησης, όταν η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική ή
όταν δεν είναι στατιστικά σημαντική, ενώ δε γίνεται δεκτή και επομένως υπάρχουν ενδείξεις
για ασυμμετρίες πληροφόρησης, όταν η διαφορά είναι θετική και στατιστικά σημαντική.
Από σύγκριση των δύο μέσων όρων (πίνακας 3), με το t κριτήριο και σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,10, στις τέσσερις περιπτώσεις δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
και κατά συνέπεια δε βρέθηκαν ενδείξεις για ασυμμετρίες πληροφόρησης. Στις περιπτώσεις
που δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, δε είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν, αφού το
πλήθος των δεδομένων είναι μικρό και όχι αντιπροσωπευτικό. Αυτό επιβεβαιώνεται από
προγενέστερες έρευνες στις οποίες βρέθηκε ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ τιμής και
συγκεκριμένων περιοχών προέλευσης (Karipidis και Galanopoulos, 2000, Καρυπίδης, 2008).
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Πίνακας 3. Σχέση τιμής και ονομασίας προέλευσης
ΠΡΟΪΟΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛ.
(PR, σ1)

ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜ.
(PA, σ2)

ΔΙΑΦΟΡΑ
PR –PA

n 1/ n 2

ΣΤΑΤ. t

-

-

24/0

-

1,887 (0,2928)

0,005

23/3

0,027

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

1,913

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1,892 (0,3769)

ΤΟΜΑΤΕΣ

1,228 (0,5224)

1,17 (0,1659)

0,058

46/4

0,512

ΠΑΤΑΤΕΣ

0,533 (0,1146)

0,485 (0,1047)

0,048

27/4

0,845

Συμπεράσματα
Το πρόβλημα των ασυμμετριών πληροφόρησης συνδέεται με την ύπαρξη στην αγορά
συνθηκών που δε βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν τις πιο κατάλληλες (αποδοτικές) γι’
αυτούς, αγοραστικές επιλογές. Η ένταση του προβλήματος μπορεί να μειωθεί με την πραγματοποίηση δημόσιων παρεμβάσεων καθορισμού των πληροφοριών που μεταβιβάζονται στους
καταναλωτές, ιδιαίτερα με τα στοιχεία σήμανσης της ποιότητας των προϊόντων. Οι επιχειρήσεις αφ’ ετέρου, έχουν στη διάθεσή τους στρατηγικές με τις οποίες μπορούν να μεταβιβάσουν ή να θέσουν στη διάθεση των καταναλωτών πρόσθετες πληροφορίες με τις οποίες,
όταν είναι αντικειμενικές, μπορούν να διευκολύνουν τους καταναλωτές στις αγοραστικές
τους επιλογές. Μπορεί όμως να εκμεταλλευθούν την αδυναμία των καταναλωτών να
αξιολογήσουν ορισμένα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες των προϊόντων, προκειμένου να
επιτύχουν υψηλότερες τιμές ή καλύτερη θέση για προϊόντα που δεν είναι καλύτερα από των
ανταγωνιστών.
Από προκαταρκτική εξέταση της υπόθεσης για την ύπαρξη ασυμμετριών πληροφόρησης
σε τέσσερις αγορές νωπών φρούτων και λαχανικών, προκύπτει η ύπαρξη ενδείξεων για
ασυμμετρίες πληροφόρησης που μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλή λειτουργικότητα της
αγοράς. Επακόλουθο της χαμηλής λειτουργικότητας μπορεί να είναι οι αρνητικές επιπτώσεις
στην κοινωνική ευημερία και στην ποιότητα ζωής, αφού είναι δυνατόν να πληρώνονται
υψηλότερες τιμές για προϊόντα που δεν έχουν υψηλότερη ποιότητα από άλλα. Επιπλέον,
μπορεί να επικρατούν παραλλαγές προϊόντων που δεν αποτελούν τις πιο αποδοτικές επιλογές
για τους καταναλωτές, εκτοπίζοντας άλλες καλύτερες και οδηγώντας την αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας.
Με την εξειδίκευση των επιχειρηματικών στρατηγικών και την εμπειρική διερεύνηση,
επιβεβαιώνεται ότι η θεωρία του Akerlof που διατυπώθηκε αρχικά για την αγορά αυτοκινήτων, μπορεί να συμβάλει στη μελέτη του προβλήματος των ασυμμετριών πληροφόρησης
στις αγορές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Το μικρό πλήθος δεδομένων που συγκεντρώθηκαν στο προκαταρκτικό στάδιο, δίνει τις πρώτες ενδείξεις για την ανάγκη περαιτέρω
μελέτης του θέματος των ασυμμετριών πληροφόρησης, αφού εξασφαλιστούν τα κατάλληλα
δεδομένα σε επαρκή αριθμό.
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Προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητα των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων
στην Ελλάδα
Χ. Κωνσταντινίδης1, Π. Σεργάκη2
Περίληψη
Κύριο σκοπό της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών γαλακτοκομικών επιχειρήσεων. Ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας επιλέχθηκε καθότι αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο όχι μόνο για τη βιομηχανία
τροφίμων, αλλά και για τους γαλακτοπαραγωγούς και τους καταναλωτές, Στην παρούσα
εργασία εξετάστηκαν 45 επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων
για την περίοδο 2004-2006. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των σταθερών
αποτελεσμάτων (fixed effect model) και από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η ένταση
κεφαλαίου, η κερδοφορία των επιχειρήσεων, ο ρυθμός διατηρήσιμης ανάπτυξης καθώς και τα
χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα τους.
Λέξεις-κλειδιά: μερίδιο αγοράς, ανταγωνιστικότητα, γαλακτοκομικές επιχειρήσεις.

Abstract
The main objective of this paper is to examine the effect of certain economic factors on the
competitiveness of Greek dairy firms. The dairy industry constitutes an important sector not
only for the food industry, but also for dairy producers and consumers. Data on 45 dairy
enterprises was collected for a period of 3 years (2004-2006). Financial analysis results were
used with the help of a fixed effect model – panel data technique- and the results reveal that
capital intensity, profitability, growth as well as the age of the firm constitutes important
factors that influence the competitiveness level of the Greek dairy firms.
Key-words: market share, competitiveness, dairy firms
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Εισαγωγή
Ο κύριος σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών γαλακτοκομικών επιχειρήσεων. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας είναι μια έννοια μεγάλης οικονομικής και πολιτικής σημασίας η οποία μπορεί να
οριστεί με διάφορους τρόπους (Martin, 1993). Στην παρούσα εργασία, ακολουθώντας τον
ορισμό του Martin (1993) ότι «ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να
επιτυγχάνει υψηλά κέρδη και να διατηρεί ένα υψηλό μερίδιο αγοράς», χρησιμοποιείται το
μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων ως προς τις πωλήσεις τους ως δείκτης μέτρησης της
ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το μερίδιο αγοράς ως προς τις πωλήσεις
επηρεάζεται από δείκτες όπως η κερδοφορία, η παραγωγικότητα και η μεγέθυνση (Γιαννίτσης, 1985, Amato et al, 2004).
Σύμφωνα με τον Porter (1985, 1998) οι επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν να κατακτήσουν υψηλότερο μερίδιο αγοράς συγκριτικά με τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές τους επιχειρήσεις, εμφανίζουν υψηλότερα κέρδη, δύνανται να επενδύσουν σε επεκτατικές στρατηγικές,
να πετύχουν οικονομίες μεγέθους και να είναι εν τέλει περισσότερο ανταγωνιστικές.
Στις ενότητες που ακολουθούν αρχικά γίνεται μια σύντομη περιγραφή του κλάδου
γάλακτος στην Ελλάδα. Ακολουθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση με την παράθεση εργασιών
οι οποίες εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και των σημαντικότερων
παραγόντων που επιδρούν σε αυτήν . Στη συνέχεια παρουσιάζεται το μοντέλο της εξίσωσης
του μεριδίου αγοράς με τις μεταβλητές που επιδρούν σε αυτό καθώς και οι τρόποι μέτρησής
τους. Ακολουθεί η εκτίμηση της εξίσωσης με τη χρήση μικτών διαχρονικών και διαστρωματικών στοιχείων (panel data) με τη μέθοδο των σταθερών αποτελεσμάτων (fixed effect
model) και η εξήγηση των εμπειρικών αποτελεσμάτων. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων.

Η γαλακτοβιομηχανία στην Ελλάδα
Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων κατέχει κυρίαρχη θέση στον κλάδο των
τροφίμων καθώς στον κλάδο αυτό ανήκουν μερικές από τις μεγαλύτερες ως προς τον όγκο
πωλήσεων βιομηχανίες ειδών διατροφής της χώρας οι οποίες δαπανούν σημαντικά κονδύλια
για επενδύσεις, για δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων τους (ICAP, 2007). Οι πέντε κύριες κατηγορίες προϊόντων
της γαλακτοβιομηχανίας είναι: γάλα, γιαούρτι, τυρί, παγωτό, κρέμα και βούτυρο.
Στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων (672) οι περισσότερες εκ των οποίων είναι μικρού μεγέθους ως προς τον όγκο παραγωγής τους. Στον Πίνακα 1, όπου περιγράφεται το μερίδιο αγοράς των κυριότερων γαλακτοβιομηχανιών ως προς την παραγωγή τους, φαίνεται ότι οι τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
κατέχουν πάνω από το 70% του συνολικού όγκου παραγωγής. Ο έντονος ανταγωνισμός που
επικρατεί στην αγορά μεταξύ των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών, τους ωθεί αφενός να στραφούν σε στρατηγικές διαφοροποίησης ή ενίσχυσης όπως είναι ο εμπλουτισμός της ποικιλίας

596

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα

των παραγόμενων προϊόντων, η διαφοροποίηση των υφιστάμενων προϊόντων καθώς και η
βελτίωση της ποιότητας και της συσκευασίας και αφετέρου να διευρύνουν το δίκτυο διανομής τους με στόχο την απόκτηση ελέγχου σε περισσότερα τελικά σημεία πώλησης στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πίνακας 1. Μερίδιο αγοράς γαλακτοβιομηχανιών ως προς τον όγκο παραγωγής
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΕΛΤΑ

2002 (%)

2003 (%)

2004 (%)

32,1

31,6

30,3
17,7

ΦΑΓΕ

21,3

20,0

FRIESLAND

11,0

11,6

12,2

ΜΕΒΓΑΛ

11,1

10,5

10,5

ΟΛΥΜΠΟΣ

2,6

6,0

9,9

ΑΓΝΟ

4,7

3,4

2,9

ΕΛΑΪΣ

0,2

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΑΛΛΕΣ

0,2
17,3

16,8

15,1

Πηγή: (Rozakis S., and P. Soldatos, 2006)

Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που παρουσιάζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις έναντι
των μικρότερων, αποτελεί το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αυξημένες δαπάνες για διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων τους, προκειμένου να ενισχύσουν
την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων τους, καθώς και για έρευνα και ανάπτυξη
νέων τύπων προϊόντων. Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις προβαίνουν σε κινήσεις εξαγοράς
μικρότερων εταιρειών με σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς τους αλλά και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των τοπικών αγορών. Επιπλέον, οι μεγάλες βιομηχανίες διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και οργανωμένα δίκτυα παραγωγής και διανομής το οποίο
σημαίνει ότι είναι σε θέση να προσφέρουν στην αγορά υψηλή ποιότητα και μεγάλη ποικιλία
προϊόντων.
Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μεσαίες και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις εστιάζεται στην έλλειψη κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, για την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής τους και την τυποποίηση
των παραγόμενων προϊόντων. Κυρίως όμως, αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην ανάπτυξη ενός
εκτεταμένου δικτύου διανομής, με αποτέλεσμα τα προϊόντα τους να καλύπτουν (κυρίως ή
αποκλειστικά) τις ανάγκες της γεωγραφικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται
(ICAP, 2007).
Βασικό σημείο αναφοράς για τον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί το
γεγονός ότι το σύνολο της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής αγελαδινού γάλακτος καθορίζεται από το καθεστώς των ποσοστώσεων. Η αύξηση της ποσόστωσης για την Ελλάδα από
700 χιλ τόνους σε 820 χιλ τόνους (από το 2005) ενισχύει τα περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου
(ICAP, 2007). Επιπλέον η μεγάλη θρεπτική αξία του γάλακτος σε συνδυασμό με την στροφή
των καταναλωτών σε πιο υγιεινούς τρόπους διατροφής, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου
Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

597

Προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα

καθώς και του διαθέσιμου εισοδήματος συνιστούν παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε αύξηση
της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικότερα αυτών υψηλής προστιθέμενης
αξίας όπως πχ το φρέσκο γάλα, το γιαούρτι καθώς και τα προϊόντα με χαμηλότερα λιπαρά
(ICAP, 2007, ΙΟΒΕ, 2006).
Με βάση τις προαναφερθείσες ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς καθώς και με
εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου, ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσιάζει
θετικές προοπτικές εξέλιξης για τα προσεχή χρόνια. Η βαθμιαία αλλαγή στις διατροφικές
συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη βελτιωμένων προϊόντων, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη της ICAP (2007), ανοδική τάση
αναμένεται να παρουσιάσουν τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας όπως
το γιαούρτι ευρωπαϊκού τύπου, το γάλα υψηλής παστερίωσης, το φρέσκο παστεριωμένο
γάλα, ενώ στο γάλα μακράς διάρκειας αναμένεται στασιμότητα.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Σύμφωνα με τη θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης, το μέγεθος της επιχείρησης αποτελεί παράγοντα μέτρησης της ανταγωνιστικότητας της (Mueller 1986, Scherer and Ross 1990,
Martin 1993). Το μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να μετρηθεί με διάφορους δείκτες όπως
είναι οι πωλήσεις, το συνολικό ενεργητικό, τα ίδια κεφάλαια, το μερίδιο αγοράς ως προς τις
πωλήσεις και ο όγκος παραγωγής (Shepherd, 1990, Κοτοπούλη, 1991, Σεργάκη, 2004).
Το μερίδιο αγοράς ως προς τις πωλήσεις χρησιμοποιείται συχνά ως κριτήριο μέτρησης
της ανταγωνιστικότητας καθώς συνιστά αντικειμενικό κριτήριο προσδιορισμού του σχετικού
μεγέθους της επιχείρησης μέσα στον κλάδο (Γιαννίτσης, 1985). Επιπλέον, μπορεί να συγκριθεί και με το μέγεθος των υπολοίπων επιχειρήσεων του κλάδου δίνοντας μας έτσι και μια
σχετική εικόνα του μεγέθους της επιχείρησης μέσα σ’ αυτόν. Στην συνέχεια παρατίθενται
εργασίες από τη διεθνή βιβλιογραφία, στις οποίες το μερίδιο αγοράς ως προς τις πωλήσεις
αποτελεί δείκτη μέτρησης της ανταγωνιστικότητας και ταυτόχρονα εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Οι Pagoulatos and Sorensen (1981) χρησιμοποιώντας το μερίδιο αγοράς ως δείκτη
μέτρησης της ανταγωνιστικότητας στο κλάδο των τροφίμων των ΗΠΑ συμπεραίνουν ότι η
κερδοφορία, η ένταση του κεφαλαίου και η διαφήμιση συνιστούν παράγοντες οι οποίοι επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου.
Ο Zellner (1989), σε μια παρόμοια με την προαναφερθείσα ως προς τη μεθοδολογία
εργασία, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κερδοφορία, η κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων και η δανειακή επιβάρυνση αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες οι οποίοι εγείρουν εμπόδια για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου των
τροφίμων στις ΗΠΑ.
Οι Oustapassidis et al (2000) χρησιμοποιώντας το μερίδιο αγοράς ως δείκτη μέτρησης της
ανταγωνιστικότητας σε 266 επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα τη χρονική περίοδο 1993-1997, συμπεραίνουν ότι η κερδοφορία, ο βαθμός συγκέντρωσης του κλάδου, η
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ένταση του κεφαλαίου καθώς και η διαφήμιση συνιστούν παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν
την ανταγωνιστικότητα των μελετώμενων επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών.
Οι Sergaki and Semos (2006) για να ερευνήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το
μερίδιο αγοράς μιας επιχείρησης εξέτασαν 3281 επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στην
Ελλάδα για την περίοδο 1994-1999. Από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν προέκυψε
ότι ο επιχειρηματικός κίνδυνος, η κερδοφορία, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης και ο ρυθμός διατηρήσιμης ανάπτυξης επηρεάζουν σημαντικά το μερίδιο αγοράς και κατ’ επέκταση
την ανταγωνιστικότητα των εν λόγω επιχειρήσεων.
Οι Fischer και Schornberg (2007) εξετάζουν την έννοια της ανταγωνιστικότητας χρησιμοποιώντας διάφορους δείκτες για τον υπολογισμό της, μεταξύ των οποίων και το μερίδιο
αγοράς. Από την εκτίμηση του υποδείγματος του μεριδίου αγοράς προκύπτει ότι τα χρόνια
λειτουργίας των επιχειρήσεων, η κερδοφορία και ο ρυθμός ανάπτυξης επιδρούν σημαντικά
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών.
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται το υπόδειγμα της ανταγωνιστικότητας καθώς
και οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν.

Μεθοδολογία
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν 45 επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή και την εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η συλλογή των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε μέσω των δημοσιευμένων ισολογισμών της Hellastat για τα έτη 2004-2006.
Το μερίδιο αγοράς, το οποίο επελέγη στην παρούσα εργασία ως δείκτης μέτρησης της ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με προηγούμενες εργασίες (Martin, 1993, Νόττα 2000, Σεργάκη
2004, Gomez and Lorente, 2004), προσαρμόζεται σε ένα μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας το
οποίο διαμορφώνεται από τις υπάρχουσες οικονομίες μεγέθους καθώς και από άλλους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις συνθήκες εισόδου μιας επιχείρησης σε ένα βιομηχανικό κλάδο.
Ένα τέτοιο υπόδειγμα μπορεί να έχει την παρακάτω μορφή: MSt = Θ MS* + (1-Θ) MSt-1
Όπου:
MSt :
το μερίδιο αγοράς της i επιχείρησης τη χρονική περίοδο t
MS* :
το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του μεριδίου της αγοράς
MSt-1 :
το μερίδιο αγοράς της i επιχείρησης τη χρονική περίοδο t-1
Θ
:
παράμετρος η οποία μετρά την ταχύτητα προσαρμογής με την οποία θα φτάσει
το μερίδιο αγοράς στο μακροχρόνιο επίπεδο.
Το MS* είναι συνάρτηση των εμποδίων εισόδου της επιχείρησης στην αγορά. Επομένως,
οι παράγοντες που επηρεάζουν το μερίδιο αγοράς είναι το αρχικό επίπεδο του μεριδίου
αγοράς καθώς και τα εμπόδια εισόδου. Τα εμπόδια εισόδου μπορούν να προέρχονται από την
ύπαρξη διαφόρων παραγόντων όπως είναι οι δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό και έρευνα και
ανάπτυξη, οι δαπάνες διαφήμισης, τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης, ο ρυθμός διατηρήσιμης ανάπτυξης και η δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης. Επίσης, η ένταση του κεφαΠρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
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λαίου, που ερμηνεύεται ως το κόστος του κεφαλαίου που περιλαμβάνεται στον τρόπο μέτρησης του περιθωρίου κέρδους και εξηγεί το μέγεθος των απαιτήσεων σε κεφάλαια που χρειάζονται για να ενταχθεί μια επιχείρηση σε αυτόν τον κλάδο, δημιουργεί εμπόδια εισόδου. Γι’
αυτό και οι κλάδοι υψηλής συγκέντρωσης χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές του λόγου
κεφάλαιο/πωλήσεις.
Με τη βοήθεια λοιπόν του παραπάνω θεωρητικού υποδείγματος εξετάζουμε δοκιμαστικά
την επίδραση της κερδοφορίας, του ρυθμού διατηρήσιμης ανάπτυξης, των χρόνων λειτουργίας, του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης και της έντασης του κεφαλαίου στην ανταγωνιστικότητα των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων, ελέγχοντας την καταλληλότητα του μοντέλου για
τέτοιες αναλύσεις.
Το υπόδειγμα που θα εξεταστεί αποκτά την παρακάτω μορφή:
MS= ao+ a1 PNP+a2 KS +a3+LEV+a4 GR +a5 AGE
Όπου:
MS (μερίδιο αγοράς): πωλήσεις της i επιχείρησης / συνολικές πωλήσεις όλων των
επιχειρήσεων του κλάδου.
PNP (περιθώριο καθαρού κέρδους): καθαρά κέρδη της i επιχείρησης/ πωλήσεις της i
επιχείρησης.
KS (ένταση κεφαλαίου): συνολικά κεφάλαια της i επιχείρησης / πωλήσεις της i επιχείρησης.
LEV (δανειακή επιβάρυνση): συνολικές υποχρεώσεις της i επιχείρησης (μεσοπρόθεσμες &
μακροπρόθεσμες) / συνολικά κεφάλαια της i επιχείρησης.
GR (ρυθμός διατηρήσιμης ανάπτυξης): {πωλήσεις έτους t – πωλήσεις έτους (t-1) της i
επιχείρησης} / πωλήσεις έτους t-1 της i επιχείρησης.
AGE: τα χρόνια λειτουργίας της i επιχείρησης.
a1, a2, a3, a4, a5: οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών της εξίσωσης του μεγέθους.
Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται τα εμπειρικά αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την εκτίμηση της εξίσωσης της ανταγωνιστικότητας.

Εμπειρικά αποτελέσματα
Στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση μικτών διαχρονικών και διαστρωματικών στοιχείων
(panel data) για να μελετηθούν οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα
των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Με την εφαρμογή του Hausman test, μεταξύ της μεθόδου των σταθερών (fixed effects model) και των τυχαίων αποτελεσμάτων (random
effects model), η μέθοδος των σταθερών αποτελεσμάτων επελέγη ως η καταλληλότερη για
την ανάλυση των στοιχείων με τη βοήθεια του οικονομετρικού προγράμματος STATA.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι η ένταση κεφαλαίου και το περιθώριο
καθαρού κέρδους ασκούν αρνητική επίδραση στο μερίδιο αγοράς των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων. Αύξηση της έντασης κεφαλαίου κατά 1% έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση κατά
0,01% του μεριδίου αγοράς ως προς τις πωλήσεις της επιχείρησης. Αύξηση του καθαρού
περιθωρίου κέρδους κατά 1% οδηγεί σε μείωση του μεριδίου αγοράς ως προς τις πωλήσεις
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κατά 0,04%, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη Θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης.
Παρόλη την αντίθεση που εμφανίζει το παραπάνω αποτέλεσμα με τη Θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης, στους κλάδους με υψηλή συγκέντρωση όπως είναι η γαλακτοβιομηχανία στην Ελλάδα, η σχέση κερδοφορίας και μεριδίου αγορά εμφανίζεται σε κάποιες περιπτώσεις αρνητική. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε αντιοικονομίες κλίμακας στις μεγάλες επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων, είτε στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανάπτυξη παρά για την κερδοφορία τους, κάτι που απαιτεί τη
δέσμευση κεφαλαίων και επιφέρει τη βραχυχρόνια μείωση της κερδοφορίας τους (Σεργάκη,
2004).
Σε αντίθεση, ο ρυθμός διατηρήσιμης ανάπτυξης και η ηλικία της επιχείρησης επηρεάζουν
θετικά το μερίδιο αγοράς των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων. Αύξηση του ρυθμού διατηρήσιμης ανάπτυξης κατά 1% οδηγεί σε οριακή αύξηση του μεριδίου αγοράς ως προς τις
πωλήσεις κατά 0,06 Ε-03 % και αύξηση της ηλικίας κατά 1% οδηγεί σε οριακή αύξηση του
μεριδίου αγοράς ως προς τις πωλήσεις κατά 0,05 Ε-03%. Σε ό,τι αφορά το ρυθμό διατηρήσιμης ανάπτυξης, ιδιαίτερα στους κλάδους υψηλής συγκέντρωσης, η σχέση αναμένεται να είναι
θετική λόγω των εμποδίων εισόδου που εμφανίζονται και αφορούν την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Σχετικά με τα χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι επικερδείς και παλαιότερες
επιχειρήσεις γνωρίζουν καλύτερα τις συνθήκες της αγοράς, έχουν πιο έμπειρο και καλύτερα
εκπαιδευμένο προσωπικό και διαθέτουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία. Με αυτά τα εφόδια
μπορούν να πετύχουν υψηλότερο μερίδιο αγοράς ως προς τις πωλήσεις, στοιχείο που τις
καθιστά περισσότερο ανταγωνιστικές.
Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης δεν επιδρά σημαντικά στο μερίδιο αγοράς των
γαλακτοκομικών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι η χρονική
περίοδος που μελετάται αυτή η δοκιμαστική εφαρμογή του υποδείγματος, είναι πολύ σύντομη για να αποτυπωθούν αποτελέσματα αύξησης του μεγέθους των επιχειρήσεων που να οφείλονται σε επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από δανειακά κεφάλαια. Ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R2 είναι 96% υποδηλώνοντας ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν
την εξαρτημένη μεταβλητή κατά αυτό το ποσοστό. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Πίνακας 2. Αποτελέσματα εκτίμησης διαχρονικής και διαστρωματικής ανάλυσης της εξίσωσης του μεγέθους στις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις της Ελλάδας για το διάστημα 2004-2006
Μεταβλητές
KS (Ένταση Κεφαλαίου)
PNP (Περιθώριο Καθαρού Κέρδους)
LEV (Δανειακή Επιβάρυνση)
GR (Ρυθμός Διατηρήσιμης Ανάπτυξης)
AGE (ηλικία)
R2

Συντελεστής

Αναλογία

(Coefficient)

(T-Ratio)

Πιθανότητα
(Probability)

-42.47
-17.61
-0.39
2.09
2.88

0.00
0.00
0.69
0.04
0.01

-0.01
-0.04
-6.79 Ε-06
0.06 Ε-03
0.05 Ε-03
96.30%
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Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από
την ανάλυση των εμπειρικών αποτελεσμάτων καθώς και οι πιθανοί λόγοι διαμόρφωσης των
προαναφερθεισών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών.

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι η ένταση κεφαλαίου, ο ρυθμός διατηρήσιμης ανάπτυξης, τα χρόνια λειτουργίας, καθώς και η κερδοφορία των επιχειρήσεων συνιστούν
παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα τους.
Η αρνητική επίδραση της έντασης κεφαλαίου και του περιθωρίου καθαρού κέρδους στο
μερίδιο αγοράς των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων, πέρα από τις πιθανές αιτίες που προαναφέρθηκαν, πιθανόν να οφείλεται στο σύντομο χρονικό διάστημα των 3 ετών που εξετάστηκε,
το οποίο θεωρείται πολύ σύντομο για να φανούν διαφορές στο μερίδιο αγοράς των
επιχειρήσεων. Σε επόμενο στάδιο της εργασίας, αφού διαπιστώθηκε η καταλληλότητα του
μοντέλου για τέτοιες αναλύσεις, θα μελετηθεί η ανταγωνιστικότητα με την προσθήκη περισσοτέρων τους ενός δεικτών ως σύστημα ταυτόχρονων εξισώσεων και για μεγαλύτερη χρονική
περίοδο, στοιχείο που θα επιτρέψει την αναλυτικότερη και περαιτέρω επεξήγηση των υπαρχόντων σε αυτό το στάδιο συμπερασμάτων.
Tα χρόνια λειτουργίας επιδρούν θετικά στο μερίδιο αγοράς των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων. Οι γαλακτοκομικές επιχειρήσεις με τα περισσότερα χρόνια λειτουργίας, γνωρίζοντας
καλύτερα τις συνθήκες της αγοράς, δύνανται να εφαρμόσουν στρατηγικές περισσότερο αποδοτικές και αποτελεσματικές επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους.
Ο ρυθμός διατηρήσιμης ανάπτυξης επιδρά θετικά στο μερίδιο αγοράς των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων. Ο γαλακτοκομικός κλάδος- κλάδος υψηλής συγκέντρωσης- παρουσιάζει
υψηλά εμπόδια εισόδου (π.χ. μεγάλη διαφημιστική δαπάνη). Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν
πολλές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να εισέλθουν στην αγορά επωφελούμενες από τις
τάσεις που δημιουργεί η αύξηση του ρυθμού διατηρήσιμης ανάπτυξης των γαλακτοκομικών
επιχειρήσεων που υπάρχουν στον κλάδο. Οι επιχειρήσεις που υπάρχουν στον κλάδο και έχουν
υψηλούς ρυθμούς διατηρήσιμης ανάπτυξης, μπορούν να αποσπάσουν μερίδιο αγοράς από
άλλες μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου αυξάνοντας το μέγεθος τους με την εφαρμογή
κατάλληλων στρατηγικών (π.χ. εξαγορές-συγχωνεύσεις) με αποτέλεσμα να μπορούν να γίνουν
περισσότερο ανταγωνιστικές. Κατά συνέπεια οι γαλακτοκομικές επιχειρήσεις που έχουν υψηλότερους ρυθμούς διατηρήσιμης ανάπτυξης από τις υπόλοιπες του κλάδου, με την εφαρμογή
επεκτατικών στρατηγικών μπορούν να επιτύχουν αύξηση στα μερίδια αγοράς ως προς τις
πωλήσεις τους.
Συμπερασματικά, οι ελληνικές γαλακτοκομικές επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους ελέγχουν
ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς δυσχεραίνοντας με αυτόν τον τρόπο το βαθμό ανταγωνιστικότητας των μικρότερων επιχειρήσεων. Ωστόσο, και οι μικρές επιχειρήσεις, εάν εκμεταλλευτούν σωστά τα πλεονεκτήματα της τοπικής αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται,
με τη δημιουργία ενός καλά οργανωμένου παραγωγικού κυκλώματος που θα προσφέρει
602

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα

εξειδικευμένα- διαφοροποιημένα προϊόντα, θα είναι σε θέση να καλύψουν τμήματα της
αγοράς τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα οι μεγάλες επιχειρήσεις δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες ανταγωνισμού. Η οργάνωση τέτοιων δικτύων επιχειρήσεων, καθώς
και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργούνται, αποτελεί θέμα για επόμενη ερευνητική
μελέτη των συγγραφέων.
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Ανάλυση της αλυσίδας προσφοράς των προϊόντων της
μέσης αλιείας
Ε. Καϊμακούδη1, Κ. Πολύμερος2, Χ. Μπάτζιος3 και Χ. Νεοφύτου4
Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάλυσης της αλυσίδας προσφοράς των
προϊόντων της μέσης αλιείας στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση
της Structure – Conduct and Performance Analysis (Δομή, Συμπεριφορά και Απόδοση -SCP).
Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης προκύπτει ότι υπάρχουν ολίγοι αλλά σχετικά σημαντικοί
πωλητές, οι οποίοι διαθέτουν ομοιογενές προϊόν στην αγορά. Οι πωλητές αυτοί εμφανίζουν
αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, όσον αφορά τη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, ερμηνεύοντας έτσι τη διάρθρωση της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων ως ολιγοπωλιακή. Ο
βαθμός αποτελεσματικότητας φαίνεται ότι απασχολεί σημαντικά ολοένα και περισσότερο
όλους τους εμπλεκόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, μία εθνική στρατηγική Μάρκετινγκ, η οποία
θα στοχεύει στην τυποποίηση, τη διαφοροποίηση, τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας μέσω της πιστοποίησης, ενδεχομένως θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των όρων της διαπραγμάτευσης και κατ’ επέκταση της αποτελεσματικότητας της
αγοράς των αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από τη μέση αλιεία.
Λέξεις-κλειδιά: Ανάλυση αγοράς, Δομή – Συμπεριφορά – Απόδοση, προϊόντα μέσης αλιείας

Abstract
This study analyses the supply chain of fisheries products in Greece, by implementing the
Structure – Conduct and Performance methodological approach. In this perspective,
quantitative research with personal interviews to fisheries products stakeholders is elaborated.
Findings reveal that there are a large number of wholesalers, with a relatively small degree of
product differentiation and variation in size. Their conduct is related to decisions about the
components of the marketing mix. From this perspective, their performance is strongly
influenced by factors that affect product’s normal supply and they are convinced of the
importance of the innovative function within the distribution of fisheries products. Therefore,
the main opportunities for future development could be the standardization, the product
differentiation, and quality control and safety, through certification.
Key-words: Μarket analysis, Structure – Conduct – Performance, Fisheries products
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Εισαγωγή
Η αποτελεσματική διαχείριση της αλυσίδας προσφοράς, στο πλαίσιο της εντεινόμενης
παγκοσμιοποίησης και του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την απόδοσή της (Hsu, 2005). Ιδιαίτερα, στην περίπτωση της πιστοποίησης της
ποιότητας των καταναλωτικών προϊόντων, η απόδοση επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης της
ανταγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση της αύξησης του μεριδίου αγοράς, βελτιώνοντας έτσι
τις προϋποθέσεις για διείσδυση σε νέες αγορές και τους όρους για την επίτευξη ευνοϊκότερων
τιμών διάθεσης, σε υπάρχουσες αγορές.
Επίσης, η αύξηση της ζήτησης για επώνυμα προϊόντα, ή έστω προϊόντα με κάποιας μορφής σήμανση που αποτελεί τάση που αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς απαντώντας έτσι στις
σύγχρονες ανασφάλειες των καταναλωτών για την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν,
μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό επιχείρημα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
αλλά και της ουσιαστικότερης διαφοροποίησης του προϊόντος στην αγορά, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τα νωπά αλιευτικά προϊόντα, τα οποία εμπορεύονται ανώνυμα από τα σημεία πώλησης
των ιχθυεμπόρων (Παπαγεωργίου, 2005).
Επομένως, ειδικότερα στον τομέα της μέσης αλιείας, ο οποίος αποτελεί σημαντικό
κομμάτι των αλιευτικών προϊόντων και κατ’ επέκταση της βιομηχανίας τροφίμων, η διερεύνηση και ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην αλυσίδα
προσφοράς των αλιευτικών προϊόντων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων ως
προς τη δομή, τη συμπεριφορά και την απόδοσή της και η διερεύνηση εναλλακτικών
προτάσεων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης της
αλυσίδας του μάρκετινγκ και να βοηθήσουν έτσι τους εμπλεκόμενους να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.
Στη βάση αυτή, η παρούσα προσπάθεια διαρθρώνεται ως εξής: Στην επόμενη ενότητα
παρουσιάζεται το εννοιολογικό μοντέλο της έρευνας και αναπτύσσονται οι προς εξέταση
παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή, τη συμπεριφορά και την απόδοση της αγοράς των
αλιευτικών προϊόντων στη μέση αλιεία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται και αναλύονται τα
κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα και αποτυπώνονται κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης της αλυσίδας προσφοράς
των προϊόντων της μέσης αλιείας στην Ελλάδα.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Η μεθοδολογία της Structure, Conduct and Performance (SCP) είναι ευρύτατα διαδεδομένη και αποτελεί ολιστική προσέγγιση. Βρίσκει εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως της
δημόσιας πολιτικής, του ελέγχου ποιότητας, του ηλεκτρονικού εμπορίου κ.ά. και έχει ευρέως
εφαρμοστεί στον Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η SCP αποτελεί ένα από τα πρότυπα πλαίσια της
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ανάλυσης της αγοράς (Edgell, 2000). Χρησιμοποιείται συχνά στη βιομηχανική οργάνωση, για
τους σκοπούς της ανάλυσης της ανταγωνιστικότητας (Panagiotou, 2006). Το πλαίσιο της SCP
περιλαμβάνει τη δομή της αγοράς (αριθμός και μέγεθος συμμετεχόντων σε διαφορετικά
επίπεδα, βαθμός διαφοροποίησης του προϊόντος, φραγμοί εισόδου και εξόδου). Η δομή της
αγοράς καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης της αγοράς, η οποία επηρεάζει τη
φύση του ανταγωνισμού και τη συμπεριφορά των τιμών μέσα στην αγορά. Η συμπεριφορά
της αγοράς αναφέρεται στους μηχανισμούς συντονισμού της αγοράς και στην πολιτική των
τιμών που ακολουθείται από τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα προσφοράς. Η δομή και η
συμπεριφορά καθορίζουν την απόδοση της αγοράς. Το τελευταίο αποτελεί μέτρο σχέσης
ανάμεσα στην αποδοτικότητα και στην τιμή, καθώς επίσης του βαθμού καινοτομίας και
επένδυσης ειδικότερα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης (Craene & Viaene, 1995).
Γενικά, η προσέγγιση της SCP προσπαθεί να εξηγήσει και να προβλέψει την απόδοση της
αγοράς, ως συνέπεια της δομής και της συμπεριφοράς της, και θεωρεί ότι υπάρχει μία σταθερή και αιτιολογική σχέση ανάμεσα στη δομή, στη συμπεριφορά και στην απόδοση της αγοράς
(Panagiotou, 2006). Σύμφωνα με τους Cabral (2003) και Vlachvei & Oustapassidis (1998), η
αιτιολογική αυτή σχέση λειτουργεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή η συμπεριφορά και η απόδοση της αγοράς μπορούν να επηρεάσουν τη δομή της αγοράς.

Δεδομένα
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια αφορούν
όλους τους εμπλεκόμενους που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και τη διακίνηση των
προϊόντων της μέσης αλιείας από τις ιχθυόσκαλες. Οι προς εξέταση παράγοντες, όσον αφορά
τη δομή είναι το μέγεθος της επιχείρησης, ο βαθμός διαφοροποίησης του προϊόντος, και οι
φραγμοί εισόδου στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά, εξετάστηκε το σύστημα
επικοινωνίας, τιμολογιακής πολιτικής και διανομής, ενώ από την πλευρά της απόδοσης,
εξετάστηκε η κανονική ροή των προϊόντων, η ποιότητα και η καινοτομία.
Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχτηκαν με ερωτηματολόγια
που απευθύνονταν σε όλους τους εμπλεκόμενους (αλιείς, χονδρέμποροι, αντιπρόσωποι και
λιανέμποροι) που δραστηριοποιούνται στις τέσσερις ιχθυόσκαλες της Ελλάδας και ειδικότερα
στην ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, της Ν. Μηχανιώνας, της Καβάλας και της Χαλκίδας. Η
επιλογή των συγκεκριμένων σημείων έγινε με γνώμονα την ποσότητα εμπορίας και διακίνησης των αλιευμάτων, καθώς οι ιχθυόσκαλες αυτές διακινούν το μεγαλύτερο όγκο εγχώριων
αλιευμάτων και προμηθεύουν με αλιεύματα το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας (ΕΤΑΝΑΛ,
2006). Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτές τις αγορές είναι 170, ενώ το τελικό
δείγμα που επιλέχτηκε για την έρευνα αποτελείται από 63 ερωτηθέντες.
Το ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των απαιτούμενων πρωτογενών στοιχείων σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία
πάνω στην Structure – Conduct and Performance Αnalysis και αποτελείται βασικά από τέσσερις ενότητες (Craene & Viaene, 1995; Delorme et al., 2002; Devaraj et al., 2006; Esfahani &
Brakey, 1996; Girgzdiene et al., 1999; Jasjko et al., 1999; Quazi et al., 2001). Οι τρεις πρώτες

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

607

Ανάλυση της αλυσίδας προσφοράς των προϊόντων της μέσης αλιείας

ενότητες του ερωτηματολογίου αναφέρονται στη δομή, στη συμπεριφορά και στην απόδοση
της αγοράς, ενώ η τέταρτη εξετάζει την προθυμία για πιστοποίηση. Οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου, και μετρήθηκαν σε 5 – βάθμια κλίμακα Likert, με το 5 να αντιστοιχεί στην πιο
υψηλή στάση (συμφωνώ απόλυτα) και το 1 να αντιστοιχεί στην πιο χαμηλή στάση (διαφωνώ
απόλυτα).
Στη συνέχεια, διεξήχθη ο προέλεγχος του ερωτηματολογίου. Προκειμένου να ελεγχθεί η
εγκυρότητα της δομής του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση με
τη μέθοδο εξαγωγής των παραγόντων σε κύριες συνιστώσες (Principal Components Analysis)
(Quazi et al., 2001).

Αποτελέσματα και συζήτηση
Από την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέχτηκαν προκύπτει ότι το
50% περίπου των ερωτηθέντων ήταν χονδρέμποροι, ακολουθώντας σε χαμηλότερο ποσοστό
οι αντιπρόσωποι, οι αλιείς και οι λιανέμποροι. Το γεγονός ότι οι χονδρέμποροι εμφανίζονται
περισσότεροι από τους παραγωγούς ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι οι φραγμοί εισόδου
στην αγορά είναι εντονότεροι για τους παραγωγούς, λόγω της τάσης μείωσης του αλιευτικού
στόλου στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Όσον αφορά το μέγεθος της επιχείρησης, οι αλιείς έχουν το μεγαλύτερο αριθμό
απασχολούμενων, ακολουθούν οι αντιπρόσωποι, οι χονδρέμποροι και τέλος οι λιανέμποροι.
Παράλληλα, όσον αφορά το βαθμό ομοιογένειας του προϊόντος διαπιστώθηκε ότι, σε όλες τις
ιχθυόσκαλες και μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, το προϊόν δεν παρουσιάζει σχεδόν καμία
σημαντική διαφοροποίηση. Επίσης, όσον αφορά τη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων,
αυτές εμφανίζουν κάποια αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, αφού το 80% των μεταξύ τους
συμφωνιών γίνονται προφορικά. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των
ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η τυποποίηση, η συσκευασία και η διασφάλιση της ποιότητας θα
βελτιώσει την απόδοση της αγοράς.
Κατά την ανάλυση, όλες οι μεταβλητές είχαν τα απαιτούμενα φορτία και μόνον φορτία
παραγόντων με τιμή πάνω από 0,5 έγιναν αποδεκτά. Οι δείκτες αξιοπιστίας για όλες τις κλίμακες ήταν πάνω από 0,60, σε όλες τις περιπτώσεις. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
ανάλυση των παραγόντων, προηγήθηκε έλεγχος της επάρκειας των δεδομένων χρησιμοποιώντας τον δείκτη KMO Measure of Sampling Adequacy (Shirkey & Dziuban, 1976). Στην
παρούσα προσέγγιση, η τιμή του κριτήριου επάρκειας της δειγματοληψίας ήταν ικανοποιητική, αφού αυτή εκτιμήθηκε μεγαλύτερη από 0,5.
Το αποτέλεσμα της παραγοντικής ανάλυσης, με περιστροφή Varimax και με κριτήριο την
τιμή της χαρακτηριστικής ρίζας να υπερβαίνει τη μονάδα, έδωσε τελικά τέσσερις παράγοντες.
Η συνολική διακύμανση των εξαγόμενων παραγόντων ήταν 53%. Ο πρώτος παράγοντας
έδωσε υψηλά φορτία από 5 μεταβλητές, οι οποίες σχετίζονται με το σύστημα επικοινωνίας
και τιμολόγησης. Ο δεύτερος παράγοντας επίσης αποτελείται από 5 μεταβλητές, οι οποίες
αφορούν την κανονική ροή του προϊόντος, ενώ ο τρίτος παράγοντας προέκυψε από τρεις
μεταβλητές σχετικές με την καινοτομία. Τέλος, ο τέταρτος παράγοντας αφορά τους φραγμούς
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εισόδου στην αγορά και περιλαμβάνει δύο μεταβλητές (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Ανάλυση παραγόντων

Μετά από την εξαγωγή και την ταυτοποίηση των παραγόντων, ακολούθησε η δημιουργία
κλιμάκων. Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία των κλιμάκων, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μεταβλητές που
περιλαμβάνονται σε κάθε κλίμακα και οι τιμές του συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach’s alpha
που υπολογίστηκαν για την ανάλυση αξιοπιστίας.
Πίνακας 2. Συντελεστές αξιοπιστίας για κάθε παράγοντα
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Όσον αφορά τη γνώση όλων των συμμετεχόντων για τα πιστοποιητικά διασφάλισης της
ποιότητας, το 66% αυτών δήλωσαν ότι γνωρίζουν τα πιστοποιητικά που αφορούν την πιστοποίηση ποιότητας. Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρήθηκε στους λιανέμπορους, ακολουθούν οι χονδρέμποροι, οι αντιπρόσωποι και τελευταίοι έρχονται οι αλιείς.
Η ανάλυση παραγόντων για την προθυμία πιστοποίησης έδωσε τρεις παράγοντες. Η
συνολική διακύμανση των εξαγόμενων παραγόντων ήταν 69% και οι μεταβλητές με φορτία
υψηλότερα από 0,40 παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3. Ανάλυση παραγόντων
Παράγοντας
Δομή
Συμπεριφορά
Απόδοση

Φορτίο
0,875
0,719
0,853
0,446
0,411
0,864

Μεταβλητές
Κανονισμοί
Ανταγωνισμός
Ζήτηση καταναλωτή
Προώθηση
Λειτουργικά κόστη
Διασφάλιση ποιότητας

Συμπεράσματα
Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρήθηκε η ανάλυση της αλυσίδας προσφοράς
των αλιευτικών προϊόντων στον τομέα της μέσης αλιείας, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της
Δομής – Συμπεριφοράς – Απόδοσης (SCP).
Όσον αφορά τη δομή της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων μέσης αλιείας, ο παράγοντας
που προέκυψε ήταν οι φραγμοί εισόδου και πιο συγκεκριμένα ο διεθνής ανταγωνισμός, από
την πλευρά της τιμής και της προώθησης του προϊόντος, και η γνώση της αγοράς, από την
άποψη της ποσότητας, της ποιότητας και της τιμής του προϊόντος.
Από την πλευρά της συμπεριφοράς, οι παράγοντες οι οποίοι προέκυψαν αναφέρονται στο
μίγμα μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα στο σύστημα επικοινωνίας και τιμολογιακής πολιτικής. Αναλυτικότερα, το σύστημα τιμολογιακής πολιτικής αναφέρεται στη διαφοροποίηση της
τιμής ανάμεσα σε διαφορετικές αγορές και ανάμεσα στην εγχώρια και την εξαγωγική τιμή.
Το σύστημα επικοινωνίας από την άλλη πλευρά αφορά τη γνώση της ροής πληροφοριών ως
προς τις νέες αγορές και την καινοτομία στον αλιευτικό τομέα. Επίσης, από την άποψη της
διανομής του προϊόντος, διαφαίνεται ότι το κανάλι διανομής από τον παραγωγό (αλιείς) προς
στα υπόλοιπα μέρη της αλυσίδας, μέσω των χονδρέμπορων, είναι το πλέον σύνηθες.
Τέλος, από την πλευρά της απόδοσης, οι παράγοντες που προέκυψαν αφορούν την κανονική ροή του προϊόντος. Αναλυτικότερα, οι παράγοντες αυτοί είναι οι περιορισμοί που υπόκεινται μέσα από τα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και πιο συγκεκριμένα οι
περιορισμοί που ισχύουν στις αλιευτικές περιοχές και περιόδους, οι καιρικές συνθήκες, η
έλλειψη μεταποιητικών δραστηριοτήτων, και η οργάνωση της αγοράς. Όσον αφορά την
καινοτομία, οι παράγοντες που προέκυψαν ήταν η τυποποίηση, η συσκευασία και η διασφάλιση της ποιότητας.
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Από την πλευρά της πιστοποίησης και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη γνώση για τα
πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας, το μεγαλύτερο ποσοστό γνώσης παρατηρήθηκε
στους λιανέμπορους, ενώ το χαμηλότερο στους αλιείς.
Συμπερασματικά, η αγορά των αλιευτικών προϊόντων μέσης αλιείας χαρακτηρίζεται ως
ολιγοπωλιακή, όπου ολίγοι αλλά σχετικά μεγάλοι πωλητές διαθέτουν στην αγορά ομοιογενές
προϊόν και έχουν αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, αναφορικά με τη λήψη των επιχειρηματικών
αποφάσεων.
Συνεπώς, μία εθνική στρατηγική Μάρκετινγκ, η οποία θα στοχεύει στη διαφοροποίηση,
στον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας μέσω της πιστοποίησης, θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των όρων αποτελεσματικότητας της αγοράς των αλιευτικών
προϊόντων και κατ΄ επέκταση ολόκληρου του κλάδου της μέσης αλιείας.
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Διερεύνηση των προτιμήσεων των καταναλωτών οίνου του
Ηνωμένου Βασιλείου και οι προοπτικές εξαγωγών
ελληνικού οίνου. Μια ποιοτική προσέγγιση*1
Ε. Αλαμάνος1 21
Περίληψη
Η έρευνα εστιάζει στη συμπεριφορά, τις αντιλήψεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν την
αγορά και την κατανάλωση οίνου από τους καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο
το σχεδιασμό της κατάλληλης στρατηγικής μάρκετινγκ του ελληνικού οίνου για τη συγκεκριμένη αγορά. Μεθοδολογικά είναι μια μικτή προσέγγιση, καθώς περιλαμβάνει ποιοτικές
και ποσοτικές μεθόδους έρευνας. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τα συμπεράσματα από το
στάδιο της ποιοτικής έρευνας, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις ομάδων εστίασης ενδιαφέροντος καταναλωτών (Focus Group Discussions). Οκτώ συζητήσεις, πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Newcastle Upon Tyne, με καταναλωτές που είχαν
αγοράσει τουλάχιστον μια φιάλη οίνου, κατά τη διάρκεια του μηνός πριν τη συζήτηση. Για
την ανάλυση των συζητήσεων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα NVivo7. Από την ανάλυση
προσδιορίστηκαν τρεις κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση οίνου στο
Ηνωμένο Βασίλειο, i) ο βαθμός τολμηρότητας στην επιλογή οίνου, ii) το ενδιαφέρον για το
προϊόν και iii) ο βαθμός εντατικότητας κατανάλωσης, καθώς επίσης και τα αντιλαμβανόμενα,
από τους Βρετανούς καταναλωτές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ελληνικού οίνου.
Τα συμπεράσματα από την ποιοτική έρευνα χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου της ποσοτικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες που
επηρεάζουν την αγορά και την κατανάλωση οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο και να επιχειρηθεί η τμηματοποίηση των καταναλωτών. Η τμηματοποίηση, θα
οδηγήσει στον εντοπισμό των ομάδων–στόχων, στις οποίες θα πρέπει να εστιαστούν οι
προσπάθειες των ελληνικών εξαγωγών οίνου.
Λέξεις-κλειδιά: Συμπεριφορά
Ενδιαφέροντος Καταναλωτών

καταναλωτή,

οίνος,

συζητήσεις

Ομάδων

Εστίασης

Abstract
The study focuses on the factors influencing UK consumers’ wine purchasing behaviour and
identifies the marketing implications for Greek wine exports. It is a mixed methods approach
employing both qualitative and quantitative research techniques. This paper presents the
findings from the qualitative phase of the study which employed focus group discussions.
Eight focus groups were conducted with wine consumers in the Newcastle Upon Tyne area
who had bought at least one bottle of wine in the month prior to the group discussion. Full
*1

Η έρευνα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Newcastle Upon Tyne, School of Agriculture, Food and
Rural Development, Agriculture Building, University of Newcastle Upon Tyne, Newcastle Upon Tyne,
NE1 7RU, United Kingdom, Τηλ: 0044 191 222 6970, email: Eleftherios.Alamanos@newcastle.ac.uk
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transcripts of the focus groups were analysed using NVivo7. The analysis identified three
main determinants of UK wine consumers’ purchasing behaviour, i) degree of adventure with
wine, ii) involvement and iii) usage of wine, as well as the perceived by the discussants
advantages and disadvantages of wine from Greece. The findings will be used to facilitate the
development of a questionnaire to validate the key factors affecting UK consumers wine
purchasing decisions and identify the key wine consumers segments which can be potential
target markets for Greek wine exports.
Key-words: Consumer behaviour, wine, Focus Group discussions

Εισαγωγή
Η λέξη «οίνος» έχει τις ρίζες της από το όνομα του βασιλιά της Αρχαίας Καλυδώνας,
Οινέα, που σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν ο πρώτος που παρήγαγε οίνο από σταφύλια (Vrontis και Papasolomou, 2007). Σήμερα, η αμπελουργία στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 10% των οπωροκηπευτικών προϊόντων (Ε.Σ.Υ.Ε., 2007). Η ετήσια παραγωγή οίνου
είναι 380 εκατομμύρια λίτρα (Eurostat, 2005) από τα οποία εξάγονται τα 32 εκατομμύρια
λίτρα (Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, 2006). Το 2002, οι 449 ελληνικές
οινοποιητικές επιχειρήσεις είχαν κύκλο εργασιών 364 εκατομμύρια ευρώ (ICAP, 2004). Οι
περισσότερες από αυτές, είναι παραγωγοί μικρής κλίμακας με υψηλό κόστος παραγωγής,
λόγω έλλειψης οικονομιών κλίμακας. Ως εκ τούτου, οι τιμές αποτελούν εμπόδιο στην
εγχώρια αγορά, για την κατανάλωση οίνων ανώτερης ποιότητας (Synodinou, 2003), κατά
συνέπεια, οι έλληνες παραγωγοί ενδιαφέρονται να εξάγουν μεγαλύτερο ποσοστό της
παραγωγής τους.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια ελκυστική αγορά για τους εξαγωγείς οίνου, καθώς i)
είναι η μεγαλύτερη αγορά εισαγωγής οίνου στον κόσμο (Mintel, 2007α), ii) η εσωτερική
παραγωγή είναι μικρή (Eurostat, 2005) και iii) η δαπάνη για την κατανάλωση συνεχώς
αυξάνεται (Mintel, 2007β). Η κατά κεφαλήν κατανάλωση παρουσίασε τη μέγιστή τιμή της
κατά το έτος 2004, όπου και ανήλθε στα 22,647 λίτρα ενώ στη συνέχεια παρουσίασε
φθίνουσα πορεία, με αποτέλεσμα το 2006 να κατέλθει στα 19,754 λίτρα (Eurostat, 2008). Οι
εισαγωγές ελληνικού οίνου, αποτελούν το 0.06% του συνόλου των εισαγωγών οίνου στο
Ηνωμένο Βασίλειο (Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου, 2005).

Σκοπός της Έρευνας
Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που
επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης καταναλωτικής απόφασης για τον οίνο στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Συγκεκριμένα, η έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει τις διάφορες συστάδες των
καταναλωτών οίνου και να εξετάσει τις επιπτώσεις για τους Έλληνες παραγωγούς, που
επιδιώκουν να εξάγουν τα προϊόντα τους στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει το στάδιο της ποιοτικής έρευνας, με την περιγραφή της
μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε κατά την ανάλυση των συζητήσεων των ομάδων εστίασης
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ενδιαφέροντος καταναλωτών οίνου και την παρουσίαση των κύριων συμπερασμάτων που
προέκυψαν από αυτές.

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Κατά το παρελθόν, ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχει επιχειρήσει να εξετάσει τη
συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στον οίνο, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις
επιλογές τους, αλλά και έχει επιχειρήσει την τμηματοποίησή τους. Τα επικρατέστερα θέματα
στη διεθνή βιβλιογραφία είναι δύο, i) τα κριτήρια επιλογής του οίνου και ii) η τμηματοποίηση
των καταναλωτών με βάση μεταβλητές, όπως ο βαθμός ενδιαφέροντος για τον οίνο και η
συχνότητα κατανάλωσης. Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να συμβάλει στη βιβλιογραφία τμηματοποίησης, κατά συνέπεια, παρουσιάζει μια εκτενή ανασκόπηση των προαναφερθέντων
θεμάτων.

Κριτήρια επιλογής οίνου
Σύμφωνα με τον Bauer (1960:392), «Η συμπεριφορά των καταναλωτών περιλαμβάνει
ρίσκο, υπό την έννοια ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα ενός καταναλωτή έχει συνέπειες που
δεν μπορούν να προβλεφθούν, μερικές από τις οποίες είναι πιθανόν να είναι δυσάρεστες».
Στην περίπτωση του οίνου, η διαδικασία λήψης απόφαση αγοράς, περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό ρίσκου (Hakansson, 1982) καθώς η ποιότητα είναι δύσκολο να αξιολογηθεί
πριν την κατανάλωση (Jover et al., 2004). Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν
διάφορα χαρακτηριστικά του οίνου κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αγοράς, τα οποία
μπορούν να ομαδοποιηθούν ως i) ενδογενή και ii) εξωγενή. Τα ενδογενή ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελούν μέρος του προϊόντος και δεν μπορούν να τροποποιηθούν, χωρίς να αποφευχθεί η τροποποίηση και του ίδιου του προϊόντος. Αντίθετα, τα εξωγενή ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με το προϊόν αλλά δεν αποτελούν μέρος του (Dimara και Skuras, 2003).
Τα σπουδαιότερα ενδογενή χαρακτηριστικά, όπως έχουν εντοπισθεί στην διεθνή βιβλιογραφία είναι i) το χρώμα (Orth και Krska, 2002), ii) η γεύση (Tzimitra-Kalogianni et al.,
1999), iii) ο τύπος του οίνου (Martinez et al., 2006), iv) η ποικιλία των σταφυλιών (Halstead,
2002), και vi) το αν είναι βιολογικής παραγωγής (Sharples, 2000). Τα σπουδαιότερα εξωγενή
ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι i) το εμπορικό όνομα (Keown και Casey, 1995), ii) η ονομασία προέλευσης (Loureiro, 2003), iii) η ετικέτα της συσκευασίας (Charters et al., 1999), iv) τα
βραβεία από συμμετοχές σε διάφορους διαγωνισμούς (Orth και Krska, 2002), v) το έτος
παραγωγής (Engels et al., 2004), vi) το είδος του πώματος (Orth και Krska, 2002), vii) η
συσκευασία (Orth και Krska, 2002), viii) η τιμή (Gil και Sanchez, 1997), ix) η χώρα
(Balestrini και Gamble, 2006) και x) η περιοχή προέλευσης (Botonaki και Tsakiridou, 2004).
Σύμφωνα με τη Halstead (2002), δύο από τα σημαντικότερα κριτήρια αγοράς για τους
καταναλωτές οίνου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η τιμή και η χώρα προέλευσης.
Αναφορικά με την τιμή, οι Ritson και Petrovici (2001:352) υποστηρίζουν ότι το επίπεδο του
εισοδήματος των καταναλωτών και οι τιμές των προϊόντων καθορίζουν την αγοραστική τους
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δύναμη, κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις επιλογές τους αναφορικά με τα τρόφιμα. Γενικά, οι
καταναλωτές τείνουν να έχουν κατώτερα και ανώτερα προσωπικά όρια τιμών για τα τρόφιμα.
Στην περίπτωση του οίνου, οι Romaniuk και Dawes (2005) υποστηρίζουν ότι οι καταναλωτές
δεν αγοράζουν από ένα μοναδικό επίπεδο τιμών, αλλά τα χρήματα που διαθέτουν για την
αγορά ποικίλουν, ανάλογα με την περίσταση για την οποία αγοράζεται ο οίνος.
Αναφορικά με τη χώρα προέλευσης, ο Brookes (1993) υποστηρίζει ότι ο οίνος είναι ένα
προϊόν στο οποίο η επίδραση της χώρας προέλευσης είναι έντονη, κατά συνέπεια, όπως προτείνουν οι Felzensztein et al. (2004), η χώρα προέλευσης μπορεί να αποτελέσει το πέμπτο
στοιχείο στο μίγμα μάρκετίνγκ του συγκεκριμένου προϊόντος. Οι Felzensztein και Dinnie
(2005) επιβεβαίωσαν την υπόθεση αυτή με μια έρευνα που πραγματοποίησαν στο Ηνωμένο
Βασίλειο, όπου και διαπίστωσαν ότι η χώρα προέλευσης είναι ένα σημαντικό κριτήριο για
την επιλογή οίνου, ειδικά για τους καταναλωτές που επιδεικνύουν έντονο βαθμό ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο προϊόν. Επιπροσθέτως, διαπίστωσαν ότι η επίδραση αυτή ενισχύεται από την αντιλαμβανόμενη, από τους καταναλωτές, εικόνα της χώρας προέλευσης.

Βαθμός ενδιαφέροντος για τον οίνο
Η χρήση των ενδογενών και εξωγενών χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης καταναλωτικής απόφασης σχετικά με τον οίνο εξαρτάται i) από τη γνώση των
καταναλωτών σε σχέση με τον οίνο, ii) την εμπειρία τους από την κατανάλωση και iii) τη
χρήση ποικίλων πηγών ενημέρωσης. Κατά συνέπεια, η τμηματοποίηση των καταναλωτών με
βάση το βαθμό ενδιαφέροντος για τον οίνο είναι καθοριστική για την κατανόηση της αγοραστικής τους συμπεριφοράς (Barber et al., 2008). Οι Mittal και Lee (1989) διακρίνουν δύο
διαφορετικά είδη ενδιαφέροντος για τον οίνο, i) το βαθμό ενδιαφέροντος για τον οίνο ως
προϊόν και ii) το βαθμό ενδιαφέροντος ως προς τη διαδικασία αγοράς. Ο βαθμός ενδιαφέροντος για ένα προϊόν είναι το ενδιαφέρον για την κατοχή και τη χρήση του, ενώ ο βαθμός
ενδιαφέροντος ως προς τη διαδικασία αγοράς είναι το ενδιαφέρον κατά τη διαδικασία επιλογής ενός συγκεκριμένου επώνυμου προϊόντος σε βάρος κάποιου άλλου. Οι καταναλωτές που
κατατάσσονται ως έντονα ενδιαφερόμενοι, τόσο όσο αφορά το βαθμό ενδιαφέροντος ως προς
το προϊόν, όσο και τη διαδικασία αγοράς του, τείνουν να θεωρούν τη χώρα και την περιοχή
προέλευσης περισσότερο σημαντικές κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης, σε σχέση με τους
καταναλωτές που επιδεικνύουν χαμηλό βαθμό ενδιαφέροντος για το προϊόν. Οι έντονα
ενδιαφερόμενοι καταναλωτές οίνου πραγματοποιούν αγορές με μεγαλύτερη συχνότητα και
έχουν την τάση να δαπανούν περισσότερα χρήματα ανά φιάλη οίνου. Παρόλα αυτά, ακόμη
και οι καταναλωτές που επιδεικνύουν έντονο βαθμό ενδιαφέροντος για τον οίνο, έχουν την
τάση να επηρεάζονται από τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές στα σημεία πώλησης
(Hollebeek et al., 2007). Οι καταναλωτές που επιδεικνύουν χαμηλό βαθμό ενδιαφέροντος για
τον οίνο έχουν την τάση να εστιάζουν κυρίως στα, άμεσα αντιληπτά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του (Charters και Pettigrew, 2007). Επομένως, στηρίζονται περισσότερο σε ευρέως γνωστά εμπορικά σήματα και ονόματα και τις χαμηλότερες τιμές, δεδομένου ότι είναι
πιο ευαίσθητοι ως προς την τιμή σε σύγκριση με τους καταναλωτές που επιδεικνύουν έντονο
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βαθμό ενδιαφέροντος (Barber et al., 2008).

Εντατικότητα κατανάλωσης οίνου
Μια διαφορετική προσέγγιση τμηματοποίησης των καταναλωτών βασίζεται στην εντατικότητα κατανάλωσης του προϊόντος. Ο Twedt (1964), ήταν ο πρώτος που πρότεινε ότι οι
καταναλωτές οίνου μπορούν να τμηματοποιηθούν με βάση τη συχνότητα αγοράς σε τρεις
διαφορετικές συστάδες, i) τους μη – χρήστες, ii) τους περιστασιακούς ή ελαφρούς χρήστες
και iii) τους έντονους χρήστες. Βασιζόμενος σε αυτή την πρόταση, ο Health (1997) υποστηρίζει ότι οι έντονοι χρήστες είναι μια ελκυστική συστάδα της αγοράς οίνου, διότι το κατά
κεφαλήν κόστος διαφήμισης στη συγκεκριμένη συστάδα είναι χαμηλό, εξαιτίας του έντονου
βαθμού χρήσης του προϊόντος. Επίσης, υπάρχει η προοπτική να πραγματοποιούν αγορές με
μεγαλύτερη συχνότητα, ή σε μεγαλύτερες ποσότητες. Τέλος, οι Goldsmith και d’Hauteville
(1998), εξετάζοντας την κατανάλωση οίνου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έντονη
κατανάλωση συνδέεται μερικώς και με το βαθμό ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο προϊόν.

Μεθοδολογία
Κατά το στάδιο της ποιοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις ομάδων εστίασης
ενδιαφέροντος καταναλωτών (Charters και Pettigrew, 2007). Οι συζητήσεις ομάδων εστίασης
ενδιαφέροντος καταναλωτών είναι ανεπίσημες, ελεύθερες συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, που έχουν ως αντικείμενο κάποιο προκαθορισμένο θέμα. (Beck et al., 1986). Στην
παρούσα έρευνα, η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και των αντιλήψεων τους ως
προς τον ελληνικό οίνο. Στις συζητήσεις συμμετείχαν καταναλωτές που είχαν αγοράσει
τουλάχιστον μια φιάλη οίνου κατά τη διάρκεια του μηνός πριν από τη συζήτηση (Perrouty et
al., 2006). Συνολικά, 39 καταναλωτές, μέλη διαφορετικών νοικοκυριών, συμμετείχαν σε 8
συζητήσεις (Πίνακας 1) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2007, στην ευρύτερη περιοχή του Newcastle Upon Tyne.
Πίνακας 1. Προφίλ συμμετεχόντων στις συζητήσεις
Ομάδα
1
2
3
4
5
6
7
8

Άνδρας
0
0
4
2
2
1
2
4

Φύλο
Γυναίκα
4
5
2
3
3
5
2
0

Ηλικία
26 - 45
46 – 66+
36 - 55
18 - 35
18 - 25
36 - 55
62+
36 - 45

Επαγγελματική Κατάσταση
3 Οικιακά – 1 Σε πλήρη απασχόληση
2 Σε πλήρη απασχόληση – 1 Οικιακά – 2 Συνταξιούχοι
5 Σε πλήρη απασχόληση – 1 Οικιακά
2 Σε πλήρη απασχόληση – 3 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
5 Σε πλήρη απασχόληση
5 Σε πλήρη απασχόληση – 1 Συνταξιούχος
4 Συνταξιούχοι
4 Σε πλήρη απασχόληση
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Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια ενός ημι-δομημένου οδηγού συζήτησης,
που συντάχθηκε με βάση τη σχετική βιβλιογραφία (Krueger και Casey, 2000). Πριν από τη
διεξαγωγή των συζητήσεων, πραγματοποιήθηκε πιλοτική δοκιμή του οδηγού, με τη πραγματοποίηση δύο συζητήσεων ομάδων εστίασης ενδιαφέροντος καταναλωτών, προκειμένου να
ελεγχθεί η διατύπωση των θεμάτων καθώς και η ροή της συζήτησης (Skinner et al., 2003). Οι
συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της μη – τυχαίας δειγματοληψίας (Hair et al., 2007)
και συγκεκριμένα με τη μέθοδο της «σκόπιμης δειγματοληψίας» (Halstead, 2002). Η
συγκεκριμένη μέθοδος δειγματοληψίας θεωρείται κατάλληλη για ποιοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων καθώς ο στόχος τους δεν είναι η γενίκευση των αποτελεσμάτων αλλά η εις
βάθος μελέτη των εξεταζόμενων θεμάτων (Hair et al., 2007). Το προφίλ τους διάφερε κατά το
φύλο, την ηλικία και τα κοινωνικοοικονομικά τους χαρακτηριστικά, διατηρώντας παρόμοια
χαρακτηριστικά σε κάθε ομάδα συζήτησης προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αλληλεπίδραση
των συμμετεχόντων (Kuznesof et al., 1997), καθώς επίσης και κατά το βαθμό ενδιαφέροντος
που επιδεικνύουν για τον οίνο (Charters και Pettigrew, 2007).
Για την ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων συζητήσεων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα NVivo7 (Morse και Richards, 2002). Κατά το αρχικό στάδιο της ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση των συζητήσεων όπου προέκυψαν 242 κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν προκειμένου να σχηματίσουν 7 «Κόμβους», στο «Δένδρο» που δημιουργήθηκε με τη
βοήθεια του προγράμματος. Οι «Κόμβοι» ήταν σχετικοί με τα θέματα της συζήτησης και
συγκεκριμένα, τη συμπεριφορά κατά την κατανάλωση οίνου, τη συμπεριφορά κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς, τα καταστήματα πώλησης οίνου, τις τιμές, τη διαφήμιση, τη
χώρα προέλευσης και τον ελληνικό οίνο. Κατά τη δεύτερη φάση της ανάλυσης των κωδικών,
προσδιορίστηκαν τρεις έννοιες, i) ο βαθμός τολμηρότητας στην επιλογή οίνου, ii) ο βαθμός
ενδιαφέροντος για το προϊόν και iii) ο βαθμός εντατικότητας κατανάλωσης οίνου, που
θεωρήθηκαν καθοριστικές ως προς την συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι μεταβλητές αυτές
αποτέλεσαν τη βάση για την τμηματοποίηση των καταναλωτών. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες αρχικά κωδικοποιήθηκαν μέσα στο NVivo7 ως «Περιπτώσεις» και μετέπειτα ως «Σύνολα», με βάση τις διαφορετικές βαθμίδες των τριών μεταβλητών (Πίνακας 2). Το γεγονός
αυτό, κατέστησε δυνατή την ανάλυση περιεχομένου (Content Analysis) των συζητήσεων με
την εκτέλεση «Ερωτήσεων Μήτρας», με σκοπό των εντοπισμό των κυριοτέρων διαφορών
στη συμπεριφορά τους, προκειμένου επιτευχθεί μια ακριβής, διερευνητική, τμηματοποίηση.
Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν.
Πίνακας 2. Βαθμίδες των μεταβλητών τμηματοποίησης
Μεταβλητή
Τολμηρότητα

Ενδιαφέρον
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Τολμηρός
Συντηρητικός
Έντονο
Ενδιαφέρον
Μέσο
Ενδιαφέρον

Κριτήρια Επιλογής Οίνου
Ενδογενή
Εξωγενή
Ποικιλία Σταφυλιών
Αλκοολικός Τίτλος
Τύπος Οίνου
Ποικιλία Σταφυλιών
Αλκοολικός Τίτλος
Αλκοολικός Τίτλος, Τύπος
Οίνου

Βραβεία, Τιμή
Συσκευασία
Τιμή, Συσκευασία
Χώρα – Περιοχή
Προέλευσης
Τιμή, Συσκευασία

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Εύρος
τιμών
£4.5 - £7.5
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£5 - £12
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Εντατικότητα
κατανάλωσης

Χαμηλό
Ενδιαφέρον
Έντονη
Κατανάλωση
Μέση
Κατανάλωση
Ελαφρά
Κατανάλωση

Χρώμα και Τύπος Οίνου

Συσκευασία, Τιμή

£3 - £5

Αλκοολικός Τίτλος,
Ποικιλία Σταφυλιών
Τύπος Οίνου

Τιμή,
Βραβεία
Τιμή, Συσκευασία

£3.5 - £7
£4.5 - £5.5

Χρώμα Οίνου,
Ποικιλία Σταφυλιών

Τιμή

£5

Πηγή: Ανάλυση δεδομένων

Αποτελέσματα
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια
λήψης απόφασης αγοράς και στον ελληνικό οίνο. Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα
βασικά συμπεράσματα από κάθε θεματική κατηγορία.

Η συμπεριφορά κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι συμμετέχοντες μίλησαν για τα κριτήρια με βάση τα
οποία επιλέγουν τον οίνο. Τα προσδιοριζόμενα κριτήρια ομαδοποιήθηκαν, ως ενδογενή και
εξωγενή χαρακτηριστικά, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία (Priilaid, 2006). Τα κύρια ενδογενή χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες ήταν, το χρώμα, ο τύπος, η
παλαίωση , η ποικιλία των σταφυλιών από την οποία έχει παραχθεί, ο αλκοολικός τίτλος και
το αν είναι βιολογικής παραγωγής. Τα κύρια εξωγενή χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν από
τους συμμετέχοντες ήταν, η ονομασία προέλευσης, η ετικέτα, τα βραβεία από διάφορους
διαγωνισμούς, το έτος παραγωγής, η συσκευασία, η τιμή και η προέλευση.
Μεταβλητές τμηματοποίησης
Η αγοραστική συμπεριφορά των συμμετεχόντων διαφοροποιείται με βάση τρεις μεταβλητές, i) το βαθμό τολμηρότητας στην επιλογή οίνου, ii) το βαθμό ενδιαφέροντος για τον οίνο
και iii) το βαθμό εντατικότητας κατανάλωσης. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι κύριες διαφορές μεταξύ των τμημάτων, όπως αυτές προέκυψαν από τη ανάλυση των συζητήσεων.
Οι «Τολμηροί» συμμετέχοντες, κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς μιας φιάλης
οίνου θεωρούν ως περισσότερο σημαντικά ενδογενή χαρακτηριστικά την ποικιλία του σταφυλιού και τον αλκοολικό τίτλο, ενώ ως σημαντικότερα εξωγενή χαρακτηριστικά θεωρούν τα
βραβεία από συμμετοχές σε διαγωνισμούς και την τιμή. Επιπροσθέτως, τείνουν να δαπανούν
μεταξύ £4,5 και £7,5 για την πραγματοποίηση της αγοράς. Αντίθετα, οι «Συντηρητικοί»
συμμετέχοντες, θεωρούν ως κυριότερο ενδογενές χαρακτηριστικό τον τύπο του οίνου, ενώ ως
κυριότερο εξωγενές χαρακτηριστικό την τιμή. Επιπροσθέτως, τείνουν να δαπανούν λιγότερα
χρήματα για την αγορά μιας φιάλης οίνου σε σύγκριση με τους «Τολμηρούς» συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες που επιδεικνύουν έντονο βαθμό ενδιαφέροντος για τον οίνο, επηρεάζονται από εκδηλώσεις οίνου στις οποίες συμμετέχουν, κατά συνέπεια, ενδιαφέρονται να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τις ποικιλίες των σταφυλιών και τους οίνους από
χώρες και περιοχές που δεν έχουν δοκιμάσει κατά το παρελθόν. Επιπροσθέτως, τείνουν να
δαπανούν περισσότερα χρήματα για την αγορά μιας φιάλης οίνου, συγκριτικά με τους καταΠρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
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ναλωτές που επιδεικνύουν μέσο και χαμηλό βαθμό ενδιαφέροντος, καθώς πιστεύουν ότι η
ποιότητα του οίνου αντανακλάται ως ένα βαθμό, στην τιμή του. Οι συμμετέχοντες που επιδεικνύουν μέσο βαθμό ενδιαφέροντος, τείνουν να πραγματοποιούν αγορές βασιζόμενοι κυρίως
στον τύπο του οίνου και την τιμή. Κατά συνέπεια, αγοράζουν τον τύπο οίνου που γνωρίζουν
ότι τους αρέσει, σε ένα επίπεδο τιμής που μεγιστοποιεί την αξία της αγοράς. Οι συμμετέχοντες που επιδεικνύουν χαμηλό βαθμό ενδιαφέροντος για τον οίνο, τείνουν να κάνουν την
επιλογή τους με βάση το χρώμα, χωρίς να επηρεάζονται από τον τύπο του οίνου και την ποικιλία των σταφυλιών.
Τέλος, ένα από τα βασικότερα κριτήρια επιλογής οίνου για τους συμμετέχοντες που
εμφανίζουν έντονη κατανάλωση είναι ο αλκοολικός τίτλος, καθώς δήλωσαν ότι προτιμούν
οίνους με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Αντίθετα, οι καταναλωτές που εμφανίζουν μέση
και χαμηλή κατανάλωση δεν ανέφεραν ως σημαντικό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.

Ελληνικός Οίνος
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν την
άποψή τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρούν ως τα κυριότερα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα για τον ελληνικό οίνο. Ως κυριότερα μειονεκτήματα αναφέρθηκαν,
i) η έλλειψη διαθεσιμότητας του ελληνικού οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ii) η έλλειψη
γνώσεων σχετικά με τις οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας και τις ελληνικές οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών και iii) η σύνδεση του ελληνικού οίνου με τη Ρετσίνα, καθώς
στους περισσότερους από τους συμμετέχοντες, δεν άρεσε το συγκεκριμένο είδος οίνου. Αντίθετα, ως κύρια πλεονεκτήματα για τον ελληνικό οίνο αναφέρθηκαν i) οι γηγενείς ελληνικές
ποικιλίες σταφυλιών, που σύμφωνα με ορισμένους συμμετέχοντες που επέδειξαν έντονο βαθμό ενδιαφέροντος για τον οίνο, μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς
μπορούν να προσφέρουν ένα διαφοροποιημένο προϊόν σε σχέση με τους οίνους που παράγονται σε άλλες χώρες και ii) τα κλιματολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας,
τα οποία οι συμμετέχοντες θεωρούν κατάλληλα για την παραγωγή οίνου και τα οποία σύμφωνα με την άποψή τους, μπορούν να συμβάλλουν στην παραγωγή οίνου ανώτερης ποιότητας.

Συζήτηση
Από την ανάλυση προσδιορίστηκαν τρεις κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των συμμετεχόντων, i) ο βαθμός τολμηρότητας στην επιλογή οίνου, ii) ο
βαθμός ενδιαφέροντος για τον οίνο και iii) η εντατικότητα κατανάλωσης. Οι συμμετέχοντες
που χαρακτηρίστηκαν ως «Τολμηροί» όσον αφορά την επιλογή οίνου, τείνουν να αγοράζουν
οίνους που παράγονται από ποικιλίες σταφυλιών που δεν έχουν δοκιμάσει, ή οίνους που δεν
έχουν αγοράσει, στο παρελθόν. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες που χαρακτηρίστηκαν ως «Συντηρητικοί» τείνουν να αγοράζουν τους ίδιους οίνους. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την
έρευνα του Lochshin (2003), ο οποίος προτείνει ότι οι καταναλωτές οίνου έχουν διαφορετικά
προφίλ ανάληψης ρίσκου στις αγορές τους. Κατά συνέπεια, ορισμένοι συνηθίζουν να κάνουν
«ασφαλείς» επιλογές, ενώ άλλοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό τολμηρότητας. Αναφορικά
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με το βαθμό ενδιαφέροντος για τον οίνο, σε ένα μεγάλο αριθμό προηγούμενων ερευνών, οι
καταναλωτές οίνου τμηματοποιούνται σε δύο βαθμίδες της συγκεκριμένης μεταβλητής, τους
καταναλωτές που επιδεικνύουν έντονο βαθμό ενδιαφέροντος και τους καταναλωτές που
επιδεικνύουν χαμηλό βαθμό ενδιαφέροντος για τον οίνο (Hollebeek et al., 2007). Από την
παρούσα έρευνα προσδιορίστηκε μια τρίτη συστάδα, οι καταναλωτές που επιδεικνύουν μέσο
βαθμό ενδιαφέροντος για τον οίνο, που όπως υποστηρίζουν οι Charters και Pettigrew (2007),
εμφανίζουν χαρακτηριστικά τόσο των καταναλωτών έντονου βαθμού ενδιαφέροντος, όσο και
των καταναλωτών χαμηλού βαθμού ενδιαφέροντος. Επιπροσθέτως, από τα συμπεράσματα
της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι οι καταναλωτές οίνου μπορούν να τμηματοποιηθούν με
βάση την εντατικότητα κατανάλωσης, καθώς οι έντονοι, οι μέσοι και οι ελαφροί χρήστες
τείνουν να έχουν διαφορετικά κριτήρια όσον αφορά την επιλογή οίνου. Κατά συνέπεια,
ορισμένοι από τους καταναλωτές που εμφανίζουν έντονη κατανάλωση, τείνουν να αγοράζουν
οίνο σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με εκείνους που εμφανίζουν μέση και ελαφρά κατανάλωση. Το συμπέρασμα αυτό, επιβεβαιώνει την έρευνα των Berni et al. (2005), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι έντονοι καταναλωτές οίνου τείνουν να αγοράζουν σε χαμηλές τιμές, καθώς η
εντονότερη κατανάλωση έχει σημαντικότερες επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Ωστόσο, ο μεγαλύτερος αριθμός των προηγούμενων ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία,
τμηματοποιεί τους καταναλωτές είτε με βάση το βαθμό ενδιαφέροντος για τον οίνο, είτε με
βάση την εντατικότητα κατανάλωσης και όχι συνδυάζοντας τις μεταβλητές που προσδιορίστηκαν στην παρούσα έρευνα. Επομένως, η παρούσα μελέτη κατά το στάδιο της ποσοτικής
έρευνας θα επιχειρήσει να τμηματοποιήσει τους καταναλωτές οίνου συνδυάζοντας τις τρεις
προαναφερθείσες μεταβλητές και συγκεκριμένα τις διάφορες βαθμίδες τους.
Αναφορικά με τον ελληνικό οίνο, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα των αποτελεσμάτων,
από την οπτική γωνία των Βρετανών καταναλωτών, δύο είναι τα κύρια πλεονεκτήματα για
τον ελληνικό οίνο, στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι Έλληνες παραγωγοί που επιδιώκουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, i) οι γηγενείς ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών και ii) τα
κλιματολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Τα δύο αυτά πλεονεκτήματα θα
πρέπει να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί η εικόνα του
ελληνικού οίνου, ως ένα προϊόν που μπορεί να προσφέρει μια διαφοροποιημένη επιλογή
στους καταναλωτές.

Συμπεράσματα
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από το στάδιο της ποιοτικής
έρευνας της μελέτης, που είχε ως στόχο τον προσδιορισμό των κύριων παραγόντων που
επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών οίνου του Ηνωμένου Βασιλείου. Από την ανάλυση προσδιορίστηκαν τρεις κύριες μεταβλητές που ονομάστηκαν Βαθμός
Τολμηρότητας στην επιλογή οίνου, Ενδιαφέρον για το Προϊόν και Βαθμός Εντατικότητας
Κατανάλωσης. Το στάδιο της ποσοτικής έρευνας θα επιχειρήσει να εξετάσει την ευρεία υπόθεση ότι η ταυτόχρονη εφαρμογή των συγκεκριμένων μεταβλητών μπορεί να αποτελέσει τη
βάση για την αποτελεσματική τμηματοποίηση των καταναλωτών οίνου. Επιπροσθέτως, θα
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επιχειρηθεί ο προσδιορισμός των συστάδων καταναλωτών που μπορούν να αποτελέσουν
ομάδες – στόχους για τον ελληνικό οίνο, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού
οίνου, που προσδιορίστηκαν στην παρούσα έρευνα όπως οι γηγενείς ποικιλίες και τα
κλιματολογικά χαρακτηριστικά και που οι συγκεκριμένοι καταναλωτές θεωρούν ως το
συγκριτικό πλεονέκτημα για τον ελληνικό οίνο στη διεθνή αγορά. Τα συμπεράσματα μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα για τον κλάδο της ελληνικής οινοποιίας, καθώς αποδεικνύουν
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια αγορά – πρόκληση για τον ελληνικό οίνο.
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Συμπεριφορά και στάσεις καταναλωτών ως προς την
ευκολία στη σίτιση: Μια τμηματοποίηση της αγοράς
Ά. Μποτωνάκη1, Δ. Νάτος2 και Κ. Μάττας3
Περίληψη
Ανάμεσα στις διάφορες τάσεις που επικρατούν στην αγορά των τροφίμων σήμερα, η τάση για
ευκολία κατέχει αναντίρρητα έναν πρωταρχικό ρόλο. Η σημασία της ευκολίας, ως ένας
παράγοντας που επηρεάζει τη διαδικασία κατανάλωσης τροφίμων, έχει συζητηθεί από
πολλούς ερευνητές και ένα κοινό συμπέρασμα των εμπειρικών ερευνών είναι ότι ο
καταναλωτής σήμερα ζητάει υψηλότερα επίπεδα ευκολίας στο φαγητό του. Αυτή η τάση
είναι έκδηλη στις διατροφικές προτιμήσεις και στη χώρα μας, όπου τόσο ο κλάδος έτοιμων
φαγητών όσο και ο κλάδος εστιατορίων ταχείας εξυπηρέτησης παρουσιάζουν μια σημαντική
ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή,
αναφορικά με την αναζήτηση ευκολίας στη σίτιση, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς
αναμένεται να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τον προσανατολισμό των επιχειρήσεων του αγρο-τροφικού κλάδου στην αγορά. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ομαδοποίηση των καταναλωτών με βάση όχι μόνο τα κοινωνικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά,
αλλά και τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις αξίες τους, ώστε να εντοπιστούν με μεγαλύτερη
ακρίβεια οι καταλληλότερες αγορές-στόχοι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες εύκολης
σίτισης. Συγκεκριμένα, επιλέχτηκε τυχαίο δείγμα καταναλωτών του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο. Στα δεδομένα
εφαρμόστηκε ανάλυση κατά συστάδες και διακριτική ανάλυση. Τα αποτελέσματα της
έρευνας καταδεικνύουν τέσσερις ομάδες καταναλωτών με διακριτά χαρακτηριστικά που
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη χάραξη διαφορετικών στρατηγικών προώθησης
προϊόντων και υπηρεσιών σίτισης.
Λέξεις-κλειδιά: Εύκολη σίτιση, έτοιμα φαγητά, εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης, αξίες,
στάσεις, ανάλυση κατά συστάδες, τμηματοποίηση αγοράς.

Abstract
Convenience is a major trend in the food market today. The role of convenience as a factor
that influences the food consumption process has been discussed by many authors and a
common finding of the empirical studies is that today’s consumers demand higher levels of
convenience in their foods. This trend is also evident in Greece where the market of
convenience foods is growing rapidly. Understanding consumer behavior regarding
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convenience food consumption is of great interest since this information will contribute to
agro-food industry’s market orientation. The objective of the present study is to provide a
consumer segmentation taking into account not only socio-economic characteristics but also
attitudes, perceptions and values so as to detect different target groups for convenience food
product and services. More specifically, a random sample of consumers of the area of
Thessaloniki was selected and interviewed with the use of a questionnaire. Cluster and
discriminant analyses were performed. Results indicate four different consumer segments
with discrete characteristics that can serve as a basis for the bodies involved in the food
market to develop different strategies in order to target different consumer segments.
Key-words: Convenience food, ready meals, fast food restaurants, values, attitudes, cluster
analysis, market segmentation.

Εισαγωγή
Ανάμεσα στις διάφορες τάσεις που επικρατούν στην αγορά των τροφίμων σήμερα, η τάση
για ευκολία κατέχει αναντίρρητα έναν πρωταρχικό ρόλο. Σύμφωνα με την έρευνα παγκόσμιας κλίμακας της Business Insights (2005), η ευκολία θεωρείται από τους επιχειρηματίες
του κλάδου τροφίμων και ποτών ως ο πιο σημαντικός παράγοντας που κινεί τον κλάδο και
ακολουθούν οι δύο άλλοι σημαντικοί παράγοντες που είναι η υγεία και η γεύση. Η σημασία
της ευκολίας ως ένας παράγοντας που επηρεάζει τη διαδικασία κατανάλωσης τροφίμων έχει
συζητηθεί από πολλούς ερευνητές και ένα κοινό συμπέρασμα των εμπειρικών ερευνών είναι
ότι ο καταναλωτής σήμερα ζητάει υψηλότερα επίπεδα ευκολίας στο φαγητό του. Αυτή η
τάση είναι έκδηλη στις διατροφικές προτιμήσεις όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής (Senauer, 2001) και την Ευρώπη (Costa et al., 2001, Gracia and Albisu, 2001, de
Boer et al., 2004, Mahon et al., 2005, Regmi and Unnevehr, 2005, Veenma et al., 1995) αλλά
ακόμα και στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η κατανάλωση τροφίμων μετατοπίζεται από
απλές πηγές θερμίδων σε περισσότερο βιομηχανοποιημένα προϊόντα (Gehlhar and Regmi,
2003). Στην Ελλάδα, ο κλάδος εύκολης σίτισης αναπτύσσεται ταχύτατα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέση ετήσια άνοδος του κλάδου έτοιμων φαγητών ήταν 16,2% την περίοδο 20002005 (ICAP, 2006α), ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης του κλάδου οργανωμένων αλυσίδων
εστιατορίων ταχείας εξυπηρέτησης ήταν 9,6% (ICAP, 2006β).
Η ευκολία είναι μια ανάγκη που μπορεί να επηρεάζει όλα τα στάδια κατανάλωσης ενός
γεύματος και η βιομηχανία τροφίμων έχει αντιδράσει στη νέα αυτή τάση προσφέροντας μια
μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των
καταναλωτών για ευκολία. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ομαδοποίηση των
καταναλωτών με βάση όχι μόνο τα κοινωνικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και τις
στάσεις, τις αντιλήψεις και τις αξίες τους ώστε να εντοπιστούν οι καταλληλότερες αγορέςστόχοι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες εύκολης σίτισης. Η τμηματοποίηση της αγοράς
αποκτάει ιδιαίτερη σημασία σήμερα καθώς παρατηρείται μια αλλαγή στις αξίες (κάτι το
οποίο επηρεάζει και τη συμπεριφορά σχετικά με τα τρόφιμα και το φαγητό), οι καταναλωτές
είναι συνεχώς εκτεθειμένοι σε διαφημίσεις, τα προϊόντα είναι περισσότερο πολύπλοκα παρά
ποτέ, ο ανταγωνισμός είναι αυξανόμενος και οι αγορές μεγαλώνουν και τέλος, παρατη628
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ρούνται δημογραφικές μεταβολές που επηρεάζουν τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών
(Hakelius, 2000).
Στην επόμενη παράγραφο περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.
Στη συνέχεια καταγράφονται τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας και τέλος, παρουσιάζονται
τα κυριότερα συμπεράσματα.

Μεθοδολογία
Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας συγκεντρώθηκαν δεδομένα με ερωτηματολόγιο
που διανεμήθηκε σε τυχαίο δείγμα καταναλωτών του πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης. Εφαρμόστηκε δισταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με πρώτο κριτήριο στρωμάτωσης τη γεωγραφική διαίρεση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης σε δήμους. Βασική μονάδα δειγματοληψίας αποτέλεσε ένα άτομο από κάθε νοικοκυριό και συγκεκριμένα το υπεύθυνο για τα τρόφιμα του νοικοκυριού άτομο. Στην πρώτη
φάση πραγματοποιήθηκε στρωματοποιημένη δειγματοληψία με αναλογική κατανομή του
δείγματος στους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Στη δεύτερη
φάση επιλέχτηκε με τυχαίο τρόπο το 10% των οικοδομικών τετραγώνων του κάθε δήμου, το
10% των πολυκατοικιών των επιλεγόμενων οικοδομικών τετραγώνων και το 10% των
διαμερισμάτων των επιλεγόμενων πολυκατοικιών. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής
ήταν η συλλογή ενός δείγματος 729 έγκυρων ερωτηματολογίων.
Το ερωτηματολόγιο οργανώθηκε σε συγκεκριμένες ενότητες ώστε να εξεταστεί η
αγοραστική και καταναλωτική συμπεριφορά των καταναλωτών, ο προσανατολισμός τους
απέναντι στην ευκολία στη σίτιση, η εμπλοκή τους με το φαγητό, η αντίληψή τους για τη
στενότητα χρόνου και χρήματος, τα κίνητρά τους για την αγορά και κατανάλωση τροφίμων,
οι προσωπικές τους αξίες και τέλος, τα κοινωνικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά. Στις
ερωτήσεις προσανατολισμού στην ευκολία στη σίτιση, εμπλοκής με το φαγητό, αντίληψης
για τη στενότητα χρόνου και χρήματος, κινήτρων για την κατανάλωση τροφίμων και προσωπικών αξιών, οι καταναλωτές κλήθηκαν να απαντήσουν δηλώνοντας τον βαθμό συμφωνίας
τους σε μια κλίμακα Likert 5 σημείων (1=διαφωνώ απόλυτα, 5=συμφωνώ απόλυτα). Στις
ερωτήσεις αγοραστικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς οι καταναλωτές κλήθηκαν να
απαντήσουν σε μια κλίμακα Likert 7 σημείων (1=κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα, 7=ποτέ). Ο
πίνακας 1 παρουσιάζει τις ερωτήσεις που περιέχονται σε κάθε ενότητα του ερωτηματολογίου.
Για την τμηματοποίηση της αγοράς ακολουθήθηκε η μέθοδος ανάλυσης κατά συστάδες
(cluster analysis), η οποία έχει στόχο την ομαδοποίηση των παρατηρήσεων χρησιμοποιώντας
τις πληροφορίες που παρέχονται από κάποιες μεταβλητές (Iversen and Norpoth, 1976,
Romesburg, 2004, Katos, 2007). Ο απώτερος στόχος της ανάλυσης κατά συστάδες είναι η
τμηματοποίηση της αγοράς ώστε να εντοπιστούν με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια
διαφορετικές ομάδες καταναλωτών με βάση τα κοινωνικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά
αλλά και την αγοραστική τους συμπεριφορά και τις ανάγκες τους. Για να αποφασιστεί ο
αριθμός των συστάδων χρησιμοποιήθηκε η «μέθοδος ανάλυσης κ-μέσων» (K-means
clustering), σύμφωνα με την οποία πρέπει να επιλέξεις εκ των προτέρων τον αριθμό των
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συστάδων που θα προκύψουν. Αφού έγιναν κάποιες επιλογές αριθμού συστάδων (τρεις,
τέσσερις, πέντε, έξι), προτιμήθηκε η επιλογή των τεσσάρων συστάδων καθώς οι μεταβλητές
ικανές για το διαχωρισμό των ομάδων ήταν περισσότερες και έτσι η ανάπτυξη των προφίλ
των συστάδων ευκολότερη. Στη συνέχεια, και αφού καθορίστηκε η συμμετοχή της κάθε
παρατήρησης σε μία εκ των τεσσάρων συστάδων, πραγματοποιήθηκε «διακριτική ανάλυση»
(discriminant analysis) που επιτρέπει την πρόβλεψη της συμμετοχής των παρατηρήσεων στις
συστάδες μέσω μίας εξίσωσης παλινδρόμησης η οποία υπολογίζεται μεγιστοποιώντας τις
διαφορές μεταξύ των συστάδων. Ως εξαρτημένη λοιπόν μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η
συμμετοχή στις συστάδες ενώ όλες οι διαθέσιμες από το ερωτηματολόγιο μεταβλητές
στάσεων, αξιών και συμπεριφοράς μεταχειρίστηκαν ως ανεξάρτητες.
Κατά τους George and Mallery (2003), αρχικά πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις one-way
ANOVA μεταξύ των τεσσάρων συστάδων ώστε να προσδιοριστούν οι μεταβλητές για τις
οποίες διαφοροποιείται η συμμετοχή στις συστάδες. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν
τέσσερις διαφορετικές διακριτές αναλύσεις ακολουθώντας όλους τους συνδυασμούς μεταβλητών και μεθόδων. Η διακριτική ανάλυση που περιλάμβανε μόνο τις στατιστικά σημαντικές μεταβλητές, εφαρμόζοντας τη μέθοδο «Enter independents together», είχε και τα καλύτερα αποτελέσματα ταξινομώντας σωστά το 95,8% των παρατηρήσεων (Wilks’ lambda=0,044,
χ2=2072,924, β.ε.=282, p=0.000).

Αποτελέσματα
Στο γράφημα 1 παρουσιάζονται διαγραμματικά οι συστάδες και τα κέντρα αυτών.
Παρατηρούμε, ότι οι συστάδες που διαφέρουν περισσότερο είναι η 3 και η 4, (απόσταση
μεταξύ των κέντρων τους 11,216) και ακολουθούν οι συστάδες 1 και 3 (απόσταση μεταξύ
των κέντρων τους 7,919), η 2 και η 3 (απόσταση μεταξύ των κέντρων τους 6,862), η 1 και η 4
(απόσταση μεταξύ των κέντρων τους 5,601), η 2 και η 4 (απόσταση μεταξύ των κέντρων τους
5,452) και τέλος, η 1 και η 2 (απόσταση μεταξύ των κέντρων τους 5,108).
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν για τον διαχωρισμό των
συστάδων καθώς και μια αριθμητική περιγραφή των συστάδων (το αποτέλεσμα της
διασταύρωσης -crosstabulation- των αθροισμάτων στις απαντήσεις «συμφωνώ»/«συμφωνώ
απόλυτα» ή «1-2 φορές την εβδομάδα»/«3-4 φορές την εβδομάδα»/«κάθε μέρα ή σχεδόν
κάθε μέρα» και της συμμετοχής στις συστάδες για κάθε μεταβλητή). Η συντριπτική πλειονότητα των μεταβλητών (95%) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαχωριστικοί παράγοντες για
τον προσδιορισμό των συστάδων αφού, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, οι συστάδες
παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς τις μεταβλητές αυτές, αυξάνοντας
έτσι την ακρίβεια της επιλογής τους στο ερωτηματολόγιο. Στις επόμενες παραγράφους
ακολουθεί μια περιγραφή των συστάδων βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κ-μέσων,
της διακριτικής ανάλυσης και του πίνακα 1.
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Συστάδες
1
2
2,5

3
4

2

Συνάρτηση 2

Κέντρο
3

0,0

4

1

-2,5

-5,0

-5,0

-2,5

0,0

2,5

5,0

Συστάδα

Αριθμός καταναλωτών

1
2
3
4

15% (109 καταναλωτές)
30% (219 καταναλωτές)
15% (109 καταναλωτές)
40% (292 καταναλωτές)

7,5

Συνάρτηση 1

Γράφημα 1. Αποτελέσματα της διακριτικής ανάλυσης
Πίνακας 1. Περιγραφή συστάδων
Μεταβλητές

Σημα- Συστάδα 1 Συστάδα 2 Συστάδα 3
ντικότητα
(15%)
(30%)
(15%)

Συστάδα
4
(40%)

Προσανατολισμός στην ευκολία στη σίτιση:
Όσο λιγότερη προσπάθεια χρειάζεται να
ετοιμαστεί ένα γεύμα τόσο το καλύτερο

***

38,9

28,6

78,8

20,6

Το ιδανικό γεύμα μπορεί να ετοιμαστεί με λίγη
προσπάθεια

***

35,2

35,9

80,8

18,5

Θέλω να ξοδεύω όσο λιγότερο χρόνο γίνεται
μαγειρεύοντας

***

50,0

43,6

94,2

25,6

Στο σπίτι προτιμώ να τρώω γεύματα που μπορούν
να ετοιμαστούν γρήγορα

***

35,2

33,6

90,4

14,6

Είναι χάσιμο χρόνου να περνάς πολλή ώρα στην
κουζίνα ετοιμάζοντας ένα γεύμα

***

18,5

16,4

53,9

9,3

Τι θα έχουμε για δείπνο είναι πολύ συχνά μία
απόφαση της τελευταίας στιγμής

***

48,2

45,0

79,8

19,2

Πάντα αποφασίζω τι θα φάμε μια δυο μέρες πριν

***

17,6

18,2

6,7

48,0

Είναι σημαντικό για μένα να μη χρειάζεται να έχω
σχεδιάσει από πριν τι θα έχουμε για δείπνο

***

35,2

25,0

60,6

17,4

Προσπαθώ να ψωνίζω τα τρόφιμα που χρειάζομαι
όσο πιο γρήγορα γίνεται

***

59,2

49,5

76,0

33,8

Δε μου αρέσει να ξοδεύω πολύ χρόνο
αγοράζοντας τρόφιμα

***

50,9

38,6

77,9

23,1

Τρώω πριν αισθανθώ πεινασμένος που σημαίνει
ότι ποτέ δεν πεινάω στις ώρες των γευμάτων

***

22,2

14,5

41,3

10,3
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Τρώω όποτε αισθάνομαι έστω και λίγο
πεινασμένος

***

20,4

16,9

34,6

11,8

Στο σπίτι μας το τσιμπολόγημα έχει
αντικαταστήσει τις καθορισμένες ώρες γευμάτων

***

7,4

15,5

30,8

6,4

Για μένα είναι σημαντικό να έχω λίγο ή καθόλου
καθάρισμα μετά το φαγητό

***

60,2

54,6

76,9

33,0

Τρόφιμα που δε χρειάζεται να καθαρίζεις πολύ
ώρα μετά το γεύμα (π.χ. πολλά άπλυτα πιάτα)
είναι ένα σημαντικό μέρος των αγορών μου

***

13,0

21,8

65,4

13,8

Προτιμώ να μαγειρεύω φαγητά που δεν
προκαλούν πολλή ακαταστασία στην κουζίνα (π.χ.
πολλά άπλυτα σκεύη)

***

23,2

34,1

75,0

15,6

Διαβάζω τις ετικέτες των τροφίμων στο σούπερ
μάρκετ

***

50,0

50,9

29,8

63,0

Ψωνίζω σε συνοικιακό σούπερ μάρκετ

***

63,0

85,0

76,9

84,4

Ψωνίζω σε υπεραγορά/ υπερμάρκετ

***

37,1

33,6

15,3

24,9

Ψωνίζω σε ιχθυοπωλείο

***

6,5

38,8

2,9

58,0

Ψωνίζω σε κρεοπωλείο

***

12,1

54,2

14,5

70,4

Ψωνίζω σε φούρνο

***

54,7

94,6

71,2

98,6

Ψωνίζω σε μανάβικο

***

37,1

83,6

39,5

93,2

Ψωνίζω από εξειδικευμένα καταστήματα
τροφίμων (π.χ. με είδη υγιεινής διατροφής)

***

1,8

9,1

2,9

9,6

Χρησιμοποιώ έτοιμα φαγητά που απλά
χρειάζονται ζέσταμα

***

2,8

11,8

60,6

0,4

Χρησιμοποιώ έτοιμα φαγητά που απλά
χρειάζονται ψήσιμο

***

4,6

13,7

56,7

0,0

Χρησιμοποιώ έτοιμα ή κατεψυγμένα λαχανικά

***

20,4

32,8

37,5

9,6

Χρησιμοποιώ έτοιμες σάλτσες

***

8,3

24,6

35,6

7,8

Τρώω φρέσκια σαλάτα

***

93,5

94,1

66,4

91,6

Τρώω ψάρι

***

49,1

58,1

23,1

71,2

Τρώω φρούτα

***

89,9

92,8

66,3

96,9

Τρώω όσπρια

***

60,2

70,1

28,9

78,6

Χρησιμοποιώ κονσέρβες

***

5,5

10,1

21,1

0,7

Παραγγέλνω φαγητό απ’ έξω

***

6,5

22,2

76,9

0,4

Τρώω σε φαστ φούντ (π.χ. Goody’s, McDonald’s)

***

2,8

16,1

53,9

1,8

Τρώω σε εστιατόριο/ταβέρνα

***

7,4

20,5

21,1

3,2

Παίρνω φαγητό σε πακέτο

***

3,7

14,1

57,6

1,1

***

73,1

76,4

71,1

60,2

Αγοραστική συμπεριφορά:

Καταναλωτική συμπεριφορά:

Αντίληψη για τη στενότητα χρόνου:
Είμαστε απασχολημένοι τις καθημερινές
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Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο για τα ψώνια
των τροφίμων και το μαγείρεμα

**

53,7

53,2

39,4

51,6

Συνεχώς βιάζομαι

μ.σ.

57,5

55,0

56,7

55,0

Συχνά αισθάνομαι ότι δεν προλαβαίνω

μ.σ.

63,8

62,7

62,5

58,3

Ξοδεύουμε όσα χρήματα θέλουμε στα τρόφιμα και
το φαγητό

**

47,3

44,6

59,6

59,4

Θα ήθελα να ξόδευα περισσότερα χρήματα για τα
τρόφιμα

**

33,3

29,1

19,2

23,5

Εάν θέλαμε θα μπορούσαμε να ξοδεύουμε
περισσότερα χρήματα για το φαγητό

**

33,4

40,0

50,0

45,9

μ.σ.

30,5

25,0

15,4

23,1

Σκέφτομαι πολύ το φαγητό κάθε μέρα

**

30,6

36,4

30,8

44,8

Η μαγειρική είναι διασκεδαστική

***

54,7

55,0

13,5

63,7

*

38,0

48,7

30,8

35,9

Συγκριτικά με άλλες καθημερινές μου αποφάσεις,
οι επιλογές μου για το φαγητό δεν είναι ιδιαίτερα
σημαντικές

***

48,2

35,5

55,8

23,8

Όταν ταξιδεύω ένα από τα πράγματα που
ανυπομονώ περισσότερο είναι να δοκιμάσω το
φαγητό εκεί

μ.σ.

44,5

44,5

35,6

33,4

Κάνω εγώ όλο ή σχεδόν όλο το καθάρισμα μετά
το φαγητό

***

63,9

60,0

46,1

83,3

Μου αρέσει να μαγειρεύω για άλλους και για τον
εαυτό μου

***

68,5

66,8

20,2

84,0

Όταν τρώω έξω δε σκέφτομαι ούτε μιλάω πολύ
για το πώς είναι το φαγητό

*

25,9

17,8

24,0

28,8

Ψωνίζω μόνος μου όλα ή σχεδόν όλα τα τρόφιμά
μου

**

58,4

53,6

63,4

69,8

Δεν πλένω πιάτα ούτε καθαρίζω το τραπέζι

***

7,5

6,8

13,5

4,3

Με ενδιαφέρει εάν το τραπέζι του φαγητού είναι
προετοιμασμένο όμορφα

***

61,1

67,3

27,0

77,2

Αντίληψη για τη στενότητα χρήματος:

Το εισόδημα του σπιτιού δε μας επιτρέπει να
ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα για το φαγητό
Εμπλοκή με το φαγητό:

Το να μιλάω για κάτι που έφαγα ή που θα φάω
είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω

Κίνητρα για την αγορά και την κατανάλωση τροφίμων:
Είναι σημαντικό για μένα το φαγητό που τρώω
συνήθως:
Να περιέχει πολλές βιταμίνες και άλατα

***

69,4

64,6

41,4

81,8

Να με βοηθάει να διατηρώ την υγεία μου

***

88,0

84,6

71,2

96,1

Να μυρίζει ωραία

**

93,6

88,2

90,4

91,5

Να δείχνει ωραίο

***

77,7

83,2

80,8

84,5

Να έχει ωραία γεύση

μ.σ.

94,4

94,6

92,3

97,2

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

633

Συμπεριφορά και στάσεις καταναλωτών ως προς την ευκολία στη σίτιση

Να μην περιέχει πρόσθετα ή συντηρητικά

***

86,1

70,0

43,3

92,8

Να περιέχει φυσικά συστατικά

***

86,2

76,8

52,0

95,3

Να μην περιέχει τεχνητά συστατικά

***

88,0

70,9

44,2

94,3

Να είναι χαμηλό σε θερμίδες

***

63,9

52,3

42,3

64,4

Να με βοηθάει να ελέγχω το βάρος μου

***

68,5

56,8

47,1

69,4

Να είναι χαμηλό σε λιπαρά

***

67,6

57,2

48,1

70,1

*

97,2

96,8

96,2

90,4

Είναι σημαντικό να διασκεδάζει κάποιος τη ζωή

***

96,3

95,5

96,1

85,1

Ψάχνω όλες τις ευκαιρίες για να περνάω καλά

***

70,3

67,3

83,6

54,1

Είναι σημαντικό να λαμβάνει κανείς τις αποφάσεις
που τον αφορούν μόνος του

***

72,2

57,3

83,7

59,8

Θέλω να σχεδιάζω τις δραστηριότητές μου μόνος
μου

***

62,1

49,1

73,1

53,8

Θέλω να κάνω τα πράγματα με το δικό μου
ιδιαίτερο τρόπο

***

68,5

56,4

85,6

63,0

Ψάχνω πάντα για περιπέτειες

***

26,8

25,0

41,3

10,7

Μου αρέσει να παίρνω ρίσκα

***

31,4

26,8

49,0

25,8

Είναι σημαντικό να έχει κανείς μία συναρπαστική
ζωή

***

52,7

44,0

72,1

23,4

Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως εθνικής ή
φυλετικής προέλευσης πρέπει να ζουν σε αρμονία

**

91,7

90,9

82,7

97,5

Είναι σημαντικό να βοηθάει κανείς τους κοντινούς
του ανθρώπους

***

93,5

93,2

83,7

98,2

Είναι σημαντικό να είναι κανείς φιλόδοξος

***

51,8

48,2

73,1

30,3

Προσπαθώ να βοηθώ τους ανθρώπους που
γνωρίζω

***

90,8

90,0

81,7

94,7

Είναι σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια στην
Ελλάδα

***

93,5

95,0

82,7

100,0

Είναι σημαντικό να ανταποκρίνεται κανείς στις
ανάγκες των φίλων του

**

91,7

92,3

84,6

94,3

Είναι σημαντικό να είναι κανείς πάντα ευγενικός

***

92,6

83,2

65,3

93,2

Προσπαθώ να αποφεύγω να ενοχλώ τους άλλους

***

94,4

87,2

75,9

96,8

Είναι σημαντικό να ακολουθεί κανείς έθιμα και
παραδόσεις

***

60,2

61,8

26,0

83,0

Ο καλύτερος τρόπος για να κάνει κανείς κάτι είναι
ο παραδοσιακός

***

30,6

30,5

15,4

59,0

Αποφεύγω οτιδήποτε μπορεί να απειλήσει την
ασφάλειά μου

***

66,7

73,6

49,1

92,5

Είναι σημαντικό να ζει κανείς σε ασφαλές
περιβάλλον

***

93,5

95,0

80,8

97,9

Προσωπικές αξίες κατά Schwartz:
Είναι σημαντικό να κάνει κανείς ευχάριστα
πράγματα
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Είναι σημαντικό να είναι κανείς πολύ
επιτυχημένος

***

38,0

38,2

59,6

25,6

Είναι σημαντικό να είναι κανείς καλύτερος από
τους άλλους

***

27,7

24,0

47,1

17,5

Είναι σημαντικό να συμπεριφέρεται κανείς πάντα
με καλό τρόπο

***

86,1

86,3

68,2

94,3

Είναι σημαντικό να παίρνει κανείς την αρχηγία
και να λέει στους άλλους τι να κάνουν

***

13,9

10,9

32,7

4,7

Θέλω πάντα εγώ να παίρνω τις αποφάσεις

***

16,7

14,1

32,7

10,0

Είναι σημαντικό να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο

***

94,4

95,9

88,5

100,0

Θέλω να βρίσκομαι πάντα σε αρχηγικές θέσεις

***

11,1

8,2

32,7

4,6

501-1000

***

22,4

15,6

34,0

13,3

1001-1500

μ.σ.

24,3

29,4

32,0

21,5

1501-2000

μ.σ.

15,9

17,9

15,5

21,9

2001-2500

*

11,2

18,3

5,8

15,4

>2501

**

24,3

18,0

9,7

27,0

1

***

17,6

8,2

41,3

6,4

2

**

31,5

27,3

36,5

18,5

3

**

13,0

25,0

15,4

27,0

>3

***

38,0

39,5

6,7

48,1

0

***

69,4

66,4

92,3

59,4

1

***

12,0

19,1

5,8

22,8

>1

**

18,5

14,5

1,9

17,8

1

***

19,4

10,0

43,3

8,2

2

μ.σ.

49,1

49,1

40,4

43,1

>2

***

31,4

41,0

16,3

65,1

18-25

***

15,7

20,5

53,8

2,8

26-35

***

33,3

37,3

32,7

14,9

36-45

***

24,1

21,4

8,7

33,5

46-55

***

20,4

15,5

3,8

26,7

56-65

***

5,6

4,5

1,0

15,3

>66

***

0,9

0,9

0,0

6,8

Κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές:
Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα (ευρώ)

Μέγεθος νοικοκυριού

Αριθμός ανηλίκων

Αριθμός ενηλίκων

Ηλικία
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Ώρες εργασίας ερωτηθέντα
Πλήρες ωράριο

*

60,2

55,0

45,2

46,3

Μειωμένο ωράριο

***

15,7

25,0

12,5

9,6

Δεν εργάζεται

***

24,1

20,0

42,3

44,1

Ώρες εργασίας συζύγου
Πλήρες ωράριο

***

70,4

78,0

53,8

73,5

Μειωμένο ωράριο

**

19,7

12,6

17,9

5,6

Δεν εργάζεται

**

9,9

9,4

28,2

20,9

***

76,9

75,5

57,7

91,1

Φύλο
Θήλυ
Επίπεδο εκπαίδευσης
Λύκειο

μ.σ.

28,7

34,5

26,0

39,1

Πανεπιστήμιο

***

54,6

42,7

59,6

31,0

Ιδιωτικός τομέας

***

33,3

34,5

30,8

18,5

Δημόσιος τομέας

**

25,9

25,5

7,7

24,2

Αυτοαπασχολούμενος/η

μ.σ.

13,9

14,5

12,5

10,3

Άνεργος/η

μ.σ.

3,7

3,6

5,8

1,8

Φοιτητής/τρια

***

8,3

9,5

40,4

1,1

Συνταξιούχος

***

3,7

2,7

0,0

14,2

Οικιακά

***

7,4

8,6

1,0

27,4

Ιδιωτικός τομέας

**

36,1

31,4

29,8

21,0

Δημόσιος τομέας

*

28,7

30,5

14,4

21,0

μ.σ.

21,3

25,0

20,2

24,2

*

0,9

0,5

2,9

0,0

***

4,6

3,6

26,9

0,0

Συνταξιούχος

***

4,6

6,4

2,9

23,1

Οικιακά

μ.σ.

0,9

0,9

0,0

2,1

Παντρεμένος/η

***

50,9

54,1

12,5

81,1

Ανύπαντρος/η

***

38,0

40,5

80,8

7,1

Διεζευγμένος/η

μ.σ.

9,3

3,6

5,8

3,2

Χήρος/α

***

1,9

1,8

1,0

4,3

Επάγγελμα ερωτηθέντα

Επάγγελμα κυρίως εισοδηματία

Αυτοαπασχολούμενος/η
Άνεργος/η
Φοιτητής/τρια

Οικογενειακή κατάσταση

*** Στατιστικά σημαντικό για p<0,001, ** Στατιστικά σημαντικό για p<0,01, * Στατιστικά σημαντικό για p<0,05,
μ.σ. Μη στατιστικά σημαντικό.
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Συστάδα 1
Περιλαμβάνει καταναλωτές που, σε γενικές γραμμές, αναζητούν την ευκολία κυρίως ως
προς την προετοιμασία του φαγητού και την αγορά των τροφίμων. Χαμηλά είναι όμως τα
ποσοστά συμφωνίας τους με τις δηλώσεις σχετικά με την ευκολία στην κατανάλωση του
φαγητού. Η συστάδα αυτή παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό επίσκεψης σε υπεραγορά/
υπερμάρκετ για τις αγορές των τροφίμων ενώ σε όλα τα άλλα σημεία πώλησης παρουσιάζει
τα χαμηλότερα ποσοστά επίσκεψης. Όπως και σε όλες τις άλλες συστάδες, έτσι και εδώ, το
σούπερ μάρκετ αποτελεί το δημοφιλέστερο σημείο αγοράς τροφίμων.
Η συχνότητα κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών εύκολης σίτισης είναι ιδιαίτερα
χαμηλή (η χαμηλότερη μετά τη συστάδα 4) και μεταξύ αυτών προτιμώνται περισσότερο τα
έτοιμα ή κατεψυγμένα λαχανικά και το φαγητό σε εστιατόριο/ταβέρνα. Η κατανάλωση φρέσκιας σαλάτας, φρούτων, ψαριού και οσπρίων παρουσιάζεται σαφώς συχνότερη, τοποθετεί
όμως τη συστάδα στην προτελευταία θέση ως προς την κατανάλωση των τροφίμων αυτών
(πριν τη συστάδα 3). Η εμπλοκή των καταναλωτών της συστάδας με τη μαγειρική είναι
ελαφρώς υψηλότερη του μέσου όρου όπως και η εμπλοκή με την κατανάλωση. Αντίθετα, η
εμπλοκή με την αγορά των τροφίμων και το καθάρισμα παρουσιάζεται χαμηλότερη του
μέσου όρου.
Οι καταναλωτές της συστάδας 1 αισθάνονται τη μεγαλύτερη πίεση χρόνου όπως επίσης
και τη μεγαλύτερη οικονομική στενότητα. Όσον αφορά τα κίνητρα για την κατανάλωση
τροφίμων, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην οσμή και τη γεύση αν και τα ποσοστά συμφωνίας
τους με τις αντίστοιχες δηλώσεις είναι χαμηλότερα του μέσου όρου. Αντίθετα, στις δηλώσεις
σχετικά με τη φυσικότητα των τροφίμων και τον έλεγχο του βάρους, τα ποσοστά συμφωνίας
είναι μεγαλύτερα του μέσου όρου και τοποθετούν τη συστάδα στη δεύτερη θέση ακολουθώντας τη συστάδα 4.
Αναφορικά με τις αξίες, η συστάδα 1 εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συμφωνίας με
τις αξίες του ηδονισμού, της παγκοσμιότητας, του κομφορμισμού και της καλοσύνης. Τα
ποσοστά συμφωνίας με τις αξίες της αυτοκατεύθυνσης, της διέγερσης και της δύναμης, αν
και σαφώς μικρότερα, είναι υψηλότερα του μέσου όρου. Τέλος, η συνολική στάση της
συστάδας ως προς τις αξίες της ασφάλειας, της παράδοσης και της επίτευξης στόχων κυμαίνεται στον μέσο όρο.
Οι καταναλωτές της συστάδας 1 είναι μέσου και υψηλότερου εισοδηματικού και
εκπαιδευτικού επιπέδου και στην πλειονότητά τους εργάζονται πλήρες ωράριο. Μάλιστα, στη
συστάδα αυτή περισσότεροι καταναλωτές απάντησαν ότι εργάζονται πλήρες ωράριο σε
σύγκριση με τους ερωτηθέντες των υπόλοιπων συστάδων. Αντίστοιχα, αν και οι περισσότεροι
σύζυγοι/σύντροφοι των ερωτηθέντων εργάζονται πλήρες ωράριο, η συστάδα αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων συζύγων/συντρόφων που απασχολούνται μειωμένο
ωράριο, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες συστάδες. Τέλος, η συστάδα αποτελείται κυρίως από
παντρεμένους καταναλωτές και, συγκρινόμενη με τις άλλες συστάδες, παρουσιάζει το
μεγαλύτερο ποσοστό διεζευγμένων.
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Συστάδα 2
Μοιάζει αρκετά με την πρώτη συστάδα. Οι κυριότερες διαφορές είναι ότι η συστάδα 2
παρουσιάζεται ελαφρώς λιγότερο προσανατολισμένη στην ευκολία ως προς την
προετοιμασία του φαγητού, την αγορά των τροφίμων, το σχεδιασμό και την κατανάλωση των
γευμάτων αλλά περισσότερο προσανατολισμένη στην ευκολία ως προς τον καθαρισμό πριν
και μετά το γεύμα. Η συστάδα 2 επίσης, επισκέπτεται με μεγαλύτερη συχνότητα όλα τα
σημεία πώλησης τροφίμων (εκτός την υπεραγορά) και μάλιστα εμφανίζει το μεγαλύτερο
ποσοστό επίσκεψης σε συνοικιακό σούπερ μάρκετ.
Η συχνότητα κατανάλωσης προϊόντων εύκολης σίτισης είναι η δεύτερη υψηλότερη. Αν
και η κατανάλωση έτοιμων γευμάτων που απλά χρειάζονται ψήσιμο ή ζέσταμα είναι αρκετά
μικρή, η κατανάλωση έτοιμων ή κατεψυγμένων λαχανικών, και έτοιμων σαλτσών είναι
αρκετά υψηλότερη του μέσου όρου. Από τις υπηρεσίες εύκολης σίτισης, η συστάδα 2
προτιμά περισσότερο τη διανομή φαγητού κατ’ οίκον (22,2%) και στη συνέχεια το γεύμα σε
εστιατόριο πλήρους εξυπηρέτηση (20,5%). Αναφορικά με την ποικιλία στη διατροφή, η
συστάδα 2 παρουσιάζει αρκετά υψηλή κατανάλωση φρέσκιας σαλάτας, ψαριού, φρούτων και
οσπρίων με ποσοστά που τη φέρνουν στη δεύτερη θέση μετά τη συστάδα 4.
Στις περισσότερες δηλώσεις για την αντίληψη στενότητας χρόνου η συστάδα 2
παρουσιάζει ποσοστά συμφωνίας μεγαλύτερα του μέσου όρου και, μετά τη συστάδα 1,
αισθάνεται τη μεγαλύτερη οικονομική στενότητα. Η συστάδα 2 παρουσιάζει επίσης το μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής με την κατανάλωση του φαγητού και η εμπλοκή με τη μαγειρική
εμφανίζεται υψηλότερη του μέσου όρου. Όσον αφορά τα κίνητρα για την κατανάλωση του
φαγητού, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη γεύση και την οσμή. Ακολουθεί η φυσικότητα των
τροφίμων και τέλος, η συμβολή τους στη διατήρηση του βάρους, παράγοντες που
παρουσιάζουν χαμηλότερα του μέσου όρου ποσοστά συμφωνίας.
Όπως και στη συστάδα 1, έτσι κι εδώ οι καταναλωτές συμφωνούν στο σύνολό τους με τις
δηλώσεις που αναφέρονται στις αξίες του ηδονισμού, της παγκοσμιότητας και της
καλοσύνης. Σε αντίθεση όμως με τη συστάδα 1, τα ποσοστά συμφωνίας με τις αξίες της
διέγερσης, της δύναμης, της επίτευξης στόχων και της αυτοκατεύθυνσης είναι χαμηλότερα
του μέσου όρου. Ως προς την αυτοκατεύθυνση μάλιστα, η συστάδα παρουσιάζει τα
χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ όλων των συστάδων. Αντίθετα, οι καταναλωτές της συστάδας
παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετική στάση ως προς την αξία της ασφάλειας και τα ποσοστά
συμφωνίας τους με τις σχετικές δηλώσεις τούς τοποθετούν δεύτερους μετά τη συστάδα 4.
Η πλειονότητα των νοικοκυριών που μετέχουν στη συστάδα 2 αποτελείται από τρία ή
περισσότερα άτομα. Πρόκειται για καταναλωτές μέσης και νεότερης ηλικίας, με μέσο
επίπεδο εισοδήματος. Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες της συστάδας αυτής απασχολούνται πλήρες ωράριο ενώ εδώ βρίσκονται οι περισσότεροι καταναλωτές με εργασία μειωμένου ωραρίου. Περισσότεροι επίσης εδώ σύζυγοι/σύντροφοι εργάζονται πλήρες ωράριο σε
σύγκριση με αυτούς των άλλων συστάδων. Οι καταναλωτές είναι κυρίως απόφοιτοι μέσης ή
ανώτατης εκπαίδευσης απασχολούμενοι στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
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Συστάδα 3
Αποτελείται από καταναλωτές έντονα προσανατολισμένους στην ευκολία σε όλα τα
στάδια κατανάλωσης τροφίμων και ιδιαίτερα στο στάδιο προετοιμασίας των γευμάτων. Η
συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών της συστάδας αυτής θέλει να ξοδεύει όσο
λιγότερο χρόνο γίνεται μαγειρεύοντας και στο σπίτι να καταναλώνει γεύματα που μπορούν να
ετοιμαστούν γρήγορα. Εδώ ανήκουν και οι περισσότεροι καταναλωτές που δεν τηρούν τις
καθορισμένες ώρες γευμάτων και ελάχιστοι είναι αυτοί που αποφασίζουν μια δυο μέρες πριν
τι θα έχουν για γεύμα. Η πλειονότητα επίσης δεν θέλει να ξοδεύει πολύ χρόνο αγοράζοντας
τρόφιμα, δεν διαβάζει τις ετικέτες τροφίμων και προσπαθεί να αποφύγει το καθάρισμα πριν
και μετά την κατανάλωση του φαγητού επιλέγοντας να αγοράζει και να ετοιμάζει γεύματα
που δεν προκαλούν πολλή ακαταστασία στην κουζίνα. Ο μεγάλος προσανατολισμός στην
ευκολία στην αγορά του φαγητού φαίνεται και από τα ποσοστά επίσκεψης των καταναλωτών
στους διάφορους τόπους πώλησης τροφίμων. Οι αγορές των τροφίμων πραγματοποιούνται
κυρίως στο συνοικιακό σούπερ μάρκετ ενώ σπάνια οι καταναλωτές της συστάδας αυτής
επισκέπτονται ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο ή εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων. Το δεύτερο
σημείο πώλησης τροφίμων με τη μεγαλύτερη συχνότητα επίσκεψης είναι ο φούρνος που
μπορεί να χαρακτηριστεί ως σημείο με εύκολη πρόσβαση και κατά συνέπεια προσφέρει
επίσης ευκολία.
Στη συστάδα αυτή ανήκουν οι καταναλωτές με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης προϊόντων
και υπηρεσιών εύκολης σίτισης. Περισσότεροι από τους μισούς μετέχοντες στη συστάδα
καταναλώνουν μία με δύο φορές την εβδομάδα ή και πιο συχνά έτοιμα φαγητά που απλά
χρειάζονται ζέσταμα (60,6%), έτοιμα φαγητά που απλά χρειάζονται ψήσιμο (56,7%), φαγητό
που διανέμεται στο σπίτι (76,9%), γεύμα σε εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης (53,9%) ή
φαγητό σε πακέτο (57,6%). Μεγαλύτερα επίσης, σε σχέση με τις άλλες συστάδες, είναι τα
ποσοστά κατανάλωσης έτοιμων ή κατεψυγμένων λαχανικών, έτοιμων σαλτσών, τροφίμων σε
κονσέρβα και γευμάτων σε εστιατόρια πλήρους εξυπηρέτησης (εστιατόρια/ταβέρνες). Αντίθετα, οι καταναλωτές της συστάδας αυτής παρουσιάζουν τη μικρότερη ποικιλία στη διατροφή
τους όπως αυτή μπορεί να μετρηθεί με τα ποσοστά κατανάλωσης φρέσκιας σαλάτας, ψαριού,
φρούτων και οσπρίων.
Σε σύγκριση με τις άλλες συστάδες, οι καταναλωτές της συστάδας αυτής δεν αντιλαμβάνονται ιδιαίτερη οικονομική στενότητα που να περιορίζει τις αγορές των τροφίμων τους. Από
την άλλη, η συστάδα παρουσιάζεται να αντιλαμβάνεται πίεση χρόνου αφού περισσότεροι από
τους μισούς αισθάνονται ότι είναι απασχολημένοι τις καθημερινές και ότι συχνά δεν
προλαβαίνουν.
Η εμπλοκή των καταναλωτών της συστάδας με το φαγητό και τη μαγειρική είναι αρκετά
μικρή και μάλιστα στις περισσότερες σχετικές δηλώσεις παρουσιάζεται να είναι η μικρότερη
μεταξύ όλων των συστάδων. Παρόλα αυτά παρουσιάζεται λίγο περισσότερο αυξημένη η
εμπλοκή με την αγορά των τροφίμων και το καθάρισμα μετά την κατανάλωση, κάτι που
μπορεί να εξηγηθεί από το ότι η συστάδα αυτή περιλαμβάνει κυρίως νοικοκυριά ενός ή δύο
ατόμων και κατά συνέπεια επιμερίζονται και οι ίδιοι τα καθήκοντα αυτά. Κίνητρα για την
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κατανάλωση τροφίμων αποτελούν κυρίως αυτά που διεγείρουν τις αισθήσεις (γεύση, οσμή,
εμφάνιση) ενώ αντίθετα, ο έλεγχος του βάρους και η φυσικότητα των τροφίμων αποτελούν
λιγότερο σημαντικούς παράγοντες για τους καταναλωτές αυτής της συστάδας σε σύγκριση με
τους καταναλωτές των άλλων συστάδων.
Πολύ υψηλό βαθμό συμφωνίας (και μάλιστα τον υψηλότερο μεταξύ όλων των συστάδων)
παρουσιάζουν οι καταναλωτές της συστάδας αυτής με τις αξίες που σχετίζονται με την αυτόκατεύθυνση, τη διέγερση, την επίτευξη στόχων και τη δύναμη. Αντίθετα, τα ποσοστά
συμφωνίας με τις αξίες της παράδοσης είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Σχετικά με τις υπόλοιπες υπό
εξέταση αξίες (καλοσύνη, παγκοσμιότητα, ηδονισμός, ασφάλεια, κομφορμισμός), οι καταναλωτές εδώ παρουσιάζονται να συμφωνούν στην πλειονότητά τους, βρίσκονται όμως στην
τελευταία θέση συγκρινόμενοι με τους καταναλωτές των άλλων συστάδων.
Η εξέταση των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών της συστάδας αυτής δείχνει ότι
πρόκειται κυρίως για καταναλωτές του πρώτου σταδίου του κύκλου ζωής, δηλαδή για
καταναλωτές νέους, ανύπαντρους που ζουν μόνοι τους (Wells and Gubar, 1966). Η πλειονότητα των νοικοκυριών αποτελείται από έναν ή δύο ενήλικες, χωρίς παιδιά, μικρότερου
εισοδήματος, υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και νέας ηλικίας (κυρίως 18-25 ετών) που είτε
εργάζονται πλήρες ωράριο είτε είναι φοιτητές ή και τα δύο.

Συστάδα 4
Παρουσιάζει τα χαμηλότερα ποσοστά συμφωνίας με τις δηλώσεις ευκολίας ως προς και
τα πέντε στάδια της κατανάλωσης. Στην πλειονότητά τους οι καταναλωτές εδώ δεν ενδιαφέρονται για την ευκολία στην προετοιμασία του φαγητού, το σχεδιασμό των γευμάτων, την
αγορά των τροφίμων και το καθάρισμα ενώ ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα ποσοστά συμφωνίας με
τις δηλώσεις ως προς την ευκολία στην κατανάλωση του φαγητού. Οι καταναλωτές της
συστάδας αυτής επισκέπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα τα περισσότερα σημεία πώλησης
τροφίμων και καταναλώνουν συχνότερα φρούτα, ψάρι και όσπρια απ’ ότι οι καταναλωτές
των άλλων συστάδων. Αντίθετα, η κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών εύκολης σίτισης
είναι ελάχιστη. Τα ποσοστά των καταναλωτών που αισθάνονται πίεση χρόνου είναι τα μικρότερα απ’ όλες τις συστάδες ενώ έρχονται δεύτεροι ως προς την αντίληψη για την οικονομική
στενότητα (μετά τη συστάδα 3).
Ο βαθμός εμπλοκής με τη μαγειρική και το φαγητό είναι ο υψηλότερος όλων των συστάδων με εξαίρεση την εμπλοκή με την κατανάλωση η οποία εμφανίζεται χαμηλότερη. Επιπλέον, οι καταναλωτές της συστάδας αυτής δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε όλους τους
παράγοντες που εξετάστηκαν εδώ ως κίνητρα για την κατανάλωση τροφίμων. Ιδιαίτερα
υψηλά είναι τα ποσοστά των καταναλωτών που ενδιαφέρονται για το πόσο υγιεινά και φυσικά είναι τα τρόφιμα που καταναλώνουν καθώς και για την οσμή, την εμφάνιση και τη γεύση
τους. Περισσότεροι επίσης εδώ, σε σύγκριση με τις άλλες συστάδες, είναι και οι καταναλωτές
που προσέχουν το πόσο συμβάλλουν τα τρόφιμά τους στη διατήρηση του βάρους τους, αν και
τα ποσοστά συμφωνίας στις σχετικές δηλώσεις είναι μικρότερα.
Αναφορικά με τις υπό εξέταση αξίες, οι καταναλωτές της τέταρτης συστάδας τοποθε-
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τούνται πρώτοι ως προς τη συμφωνία με τις αξίες της καλοσύνης, της ασφάλειας, της
παγκοσμιότητας, του κομφορμισμού και της παράδοσης. Αντίθετα, έρχονται τελευταίοι στις
αξίες της διέγερσης, της επίτευξης στόχων, της δύναμης και της διέγερσης. Η τοποθέτησή
τους αυτή δείχνει ότι πρόκειται για καταναλωτές που χαρακτηρίζονται από υψηλό αίσθημα
αυτό-υπέρβασης και συντηρητισμό και επομένως, σύμφωνα και με τη θεωρία του Schwartz
(1992), διακρίνονται λιγότερο από τις αξίες της αυτο-ενδυνάμωσης και είναι λιγότερο ανοικτοί σε αλλαγές.
Οι καταναλωτές της τέταρτης συστάδας είναι κυρίως γυναίκες (91%), μεγαλύτερης ηλικίας και με υψηλότερο εισόδημα. Στην πλειονότητά τους είναι έγγαμες και ασχολούνται με
τα οικιακά ή εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Πρόκειται για νοικοκυριά του πέμπτου ή έκτου
κύκλου ζωής που, σύμφωνα με τους Wells and Gubar (1966), αποτελούνται από παντρεμένα
ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας που τα παιδιά τους είτε ζουν ακόμα μαζί τους είτε έχουν φύγει.
Ο αρχηγός συνήθως εργάζεται ακόμη και η οικογένεια βρίσκεται σε καλή οικονομική
κατάσταση.

Συμπεράσματα
Βασιζόμενοι στα παραπάνω αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι υπάρχουν ευκαιρίες για
τους εμπλεκόμενους στον κλάδο των τροφίμων να προσφέρουν διαφορετικά προϊόντα και να
αναπτύξουν συγκεκριμένες πολιτικές προώθησης ώστε να στοχεύσουν με επιτυχία σε
διαφορετικές καταναλωτικές ομάδες. Η πρώτη συστάδα καταναλωτών, όπως προέκυψε από
την παραπάνω ανάλυση, παρουσιάζει πολύ χαμηλή συχνότητα κατανάλωσης προϊόντων
εύκολης σίτισης και χαμηλό προσανατολισμό στην ευκολία ως προς όλα τα εξεταζόμενα
στάδια εκτός των σταδίων της προετοιμασία των γευμάτων και της αγοράς των τροφίμων.
Στην ομάδα αυτή των καταναλωτών μπορούν να απευθυνθούν τρόφιμα φρέσκα και
ακατέργαστα που θα μετατραπούν σε γεύματα από τους καταναλωτές. Πρέπει όμως να δοθεί
έμφαση στην ευκολία στην προετοιμασία και την αγορά τροφίμων με έναν τρόπο που δε θα
καταργεί την εμπλοκή του καταναλωτή με τη μαγειρική. Η προώθηση προϊόντων κατάλληλων για εύκολες συνταγές και η διαθεσιμότητά τους τόσο σε σούπερ μάρκετ και υπεραγορές όσο και σε συνοικιακά μανάβικα και καταστήματα πώλησης τροφίμων, αποτελούν στρατηγικές που μπορούν να αποβούν πολύ αποτελεσματικές για την προώθηση προϊόντων στη
συγκεκριμένη συστάδα. Η δεύτερη συστάδα μπορεί να αποτελέσει ομάδα στόχο για τις
επιχειρήσεις του κλάδου εύκολης σίτισης διότι αποτελείται από καταναλωτές που αντιλαμβάνονται στενότητα χρόνου και παρουσιάζουν τη δεύτερη υψηλότερη κατανάλωση προϊόντων
του κλάδου. Παρόλα αυτά, τους αρέσει η μαγειρική και ενδιαφέρονται πολύ για τη
φυσικότητα των τροφίμων. Για το λόγο αυτό, η ομάδα αυτή μπορεί να αποτελέσει την αγοράστόχο για προϊόντα που προσφέρουν κάποιο βαθμό ευκολίας αλλά προϋποθέτουν την
εμπλοκή με τη μαγειρική. Η τρίτη συστάδα αποτελεί την καταλληλότερη αγορά-στόχο για τις
εταιρείες που εμπλέκονται στον κλάδο προϊόντων εύκολης σίτισης. Οι καταναλωτές της
συστάδας, που βρίσκονται κυρίως στο πρώτο στάδιο του κύκλου ζωής, είναι έντονα προσανατολισμένοι στην ευκολία, χρησιμοποιούν συχνά τρόφιμα και υπηρεσίες εύκολης σίτισης,
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αντιλαμβάνονται ιδιαίτερη πίεση χρόνου και παρουσιάζουν μικρή εμπλοκή με τη μαγειρική.
Επιπλέον, στη συστάδα αυτή, οι καταναλωτές τοποθετούνται πρώτοι όσον αφορά τις αξίες
της αυτο-ενδυνάμωσης, της διέγερσης και της αυτο- κατεύθυνσης και τελευταίοι σχετικά με
τις αξίες του συντηρητισμού και της αυτό- υπέρβασης. Προϊόντα που προσφέρουν υψηλά
επίπεδα ευκολίας σε όλα τα στάδια κατανάλωσης ενός γεύματος θα βρουν τη μεγαλύτερη
ανταπόκριση στην ομάδα αυτή. Αξίες της δύναμης, της προσωπικής επιτυχίας και φιλοδοξίας
μπορούν επίσης να συνδεθούν με την προώθηση τροφίμων στην ομάδα αυτή. Η τέταρτη
συστάδα τέλος, που αποτελείται κυρίως από καταναλωτές του πέμπτου ή έκτου κύκλου ζωής,
καταναλώνει σπάνια προϊόντα εύκολης σίτισης, δεν είναι προσανατολισμένη στην ευκολία
και παρουσιάζει μεγάλη εμπλοκή με τη μαγειρική και το φαγητό. Η συστάδα αυτή είναι
κατάλληλη για προώθηση νωπών, ακατέργαστων και φρέσκων προϊόντων ενώ οι στρατηγικές
προώθησης θα πρέπει να τονίζουν τη συμβολή τους στη διατήρηση της υγείας της οικογένειας. Επίσης, η ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας αλλά και της ικανοποίησης από την
περιποίηση των μελών της οικογένειας αποτελεί ένα μήνυμα που μπορεί να συνδεθεί με τη
χρήση των προϊόντων που απευθύνονται στη συστάδα αυτή. Τα αποτελέσματα της έρευνας
καταδεικνύουν ακόμη ότι όποια κι αν είναι η στάση απέναντι στην ευκολία ως προς την
προετοιμασία και την κατανάλωση του φαγητού, οι καταναλωτές δεν είναι διατεθειμένοι να
συμβιβαστούν ως προς την ποιότητα των τροφίμων τους. Η συντριπτική πλειονότητα και στις
τέσσερις συστάδες επιθυμεί τρόφιμα με ωραία γεύση, οσμή και εμφάνιση καθώς και τρόφιμα
που να βοηθούν στη διατήρηση της υγείας και να περιέχουν φυσικά συστατικά.
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Προσδιορισμός των παραγόντων αγοράς και κατανάλωσης
νωπής και μεταποιημένης τομάτας. Η περίπτωση του
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
Ε. Τζίμητρα-Καλογιάννη1*και Ε. Αλαμάνος2**
Περίληψη
Η έρευνα έχει ως βασικό στόχο τη διερεύνηση των προτιμήσεων των καταναλωτών του
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης απέναντι στη νωπή και μεταποιημένη
τομάτα και τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά και κατανάλωσή της.
Η μεθοδολογία περιλαμβάνει ένα συνδυασμό μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.
Τέσσερις ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος καταναλωτών (Focus Groups) στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 24 καταναλωτές, αποτέλεσαν το στάδιο της ποιοτικής έρευνας. Η ποσοτική
έρευνα διεξήχθη με τη συμμετοχή 343 δυνητικών καταναλωτών τομάτας με τη χρησιμοποίηση δομημένου ερωτηματολογίου. Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης προέκυψαν
οι τρεις βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση νωπής και μεταποιημένης
τομάτας που είναι η διατροφική της αξία, οι προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς τα οργανοληπτικά της χαρακτηριστικά και οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Επιπροσθέτως, με την εφαρμογή της διβηματικής ανάλυσης σε συστάδες προσδιορίστηκαν τρεις
διαφορετικές συστάδες καταναλωτών τομάτας, η συμπεριφορά των οποίων διαφοροποιείται
με βάση τα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Η συνεχής αύξηση
των απαιτήσεων των καταναλωτών σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων καθιστά
τον εντοπισμό των προσδιοριστικών παραγόντων της αγοράς και κατανάλωσης νωπής και
μεταποιημένης τομάτας απαραίτητο για το σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών προώθησης,
ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.
Λέξεις-κλειδιά: Προτιμήσεις καταναλωτών, ποιοτική και ποσοτική έρευνα, τομάτα

Abstract
The study explores consumers’ preferences towards fresh and processed tomato products in
Thessaloniki. It is a mixed methods approach, incorporating both qualitative and quantitative
research techniques. The former employed four focus group discussions with 24 consumers
whereas the latter employed a consumer survey with 343 potential tomato consumers,
facilitated by a structured questionnaire. Factor analysis identified three main factors which
influence consumption of fresh and processed tomato products, labelled, i) nutritional value,
ii) consumers’ preferences towards tomato’s organoleptic characteristics, and iii) consumers’
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dietary patterns, respectively. In addition, two step cluster analysis identified three tomato
consumer segments, which differed significantly in terms of their purchasing behaviour as
well as in terms of their socioeconomic and demographic characteristics. Hence, consumers’
interest concerning issues such as food quality and safety reflects the importance of
determining the factors which influence fresh and processed tomato products purchase and
consumption in planning the appropriate marketing strategies, aiming to improve their
position at both the domestic as well as the international market.
Key-words: Consumers’ preferences, qualitative and quantitative research methods, tomato

Εισαγωγή
Ο τομέας των οπωροκηπευτικών έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγροτική οικονομία και
κατ’ επέκταση για την εθνική οικονομία καθώς η συνολική του παραγωγή αποτελεί το 27%
της συνολικής γεωργικής παραγωγής της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε., 2004α) ενώ είναι ένας από τους
λίγους τομείς της ελληνικής γεωργίας που παρουσιάζει θετικό εμπορικό ισοζύγιο τόσο με τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου (Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2003). Η καλλιέργεια της τομάτας στην Ελλάδα είναι
μια από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες λαχανικών, καθώς η έκταση στην οποία καλλιεργείται ανέρχεται στις 387 χιλιάδες στρέμματα, που αποτελεί το 33,4% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης με λαχανικά. Από την έκταση αυτή, τα 206 χιλιάδες στρέμματα αντιστοιχούν
στην καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας, ενώ τα υπόλοιπα 182 χιλιάδες στρέμματα στην
καλλιέργεια τομάτας νωπής χρήσης. Η παραγόμενη ποσότητα ανέρχεται στους 1,7 εκατομμύρια τόνους ετησίως σε ολόκληρη τη χώρα, ποσότητα που αποτελεί περίπου το 40% της
συνολικής παραγωγής λαχανοκομικών προϊόντων. Από την ποσότητα αυτή, οι 1,093 εκατομμύρια τόνοι αντιστοιχούν στην παραγωγή βιομηχανικής τομάτας, ενώ οι 607 χιλιάδες τόνοι
αντιστοιχούν στην παραγωγή τομάτας νωπής χρήσης (Ε.Σ.Υ.Ε., 2004β).

Η κατανάλωση νωπής και μεταποιημένης τομάτας
Η κατανάλωση της τομάτας στη χώρα μας αφορά κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την
κατανάλωση νωπής τομάτας και η κατά κεφαλή κατανάλωση είναι η μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 μελών καθώς το 2006 ανήλθε στα
56,974 χιλιόγραμμα. Η αντίστοιχη κατά κεφαλή κατανάλωση μεταποιημένων προϊόντων
τομάτας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, μελών καθώς υστερεί
μόνο από την αντίστοιχη στην Ιταλία και το 2006 ανήλθε στα 22,973 χιλιόγραμμα (Eurostat,
2008). Από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Ε.Σ.Υ.Ε., 2005) προκύπτει πως τα
νοικοκυριά που ζουν στην Ελλάδα, δαπανούν κατά μέσο όρο καθ’ όλην τη διάρκεια του
έτους, 5,9 ευρώ μηνιαίως για την αγορά 5,3 χιλιόγραμμων νωπής και διατηρημένης σε απλή
ψύξη τομάτας. Όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα τομάτας, από τα αποτελέσματα της
ίδιας έρευνας προέκυψε, ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους 1,31 ευρώ το μήνα για την αγορά 0,98 χιλιόγραμμων τοματοπολτού και
αποφλοιωμένης τομάτας σε κονσέρβα. Στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, τα
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νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο καθ’ όλην τη διάρκεια του έτους 6,06 ευρώ μηνιαίως
για την αγορά 6,2 χιλιόγραμμων νωπής και διατηρημένης σε απλή ψύξη τομάτας. Αναφορικά
με τα μεταποιημένα προϊόντα τομάτας, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης δαπανώνται κατά μέσο όρο καθ’ όλην τη διάρκεια του έτους 1,07 ευρώ μηνιαίως για την αγορά
0,8 χιλιόγραμμων τοματοπολτού και αποφλοιωμένης τομάτας σε κονσέρβα (Ε.Σ.Υ.Ε., 2005).

Σκοπός της έρευνας
Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των διαθέσεων και προτιμήσεων των καταναλωτών του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης απέναντι στη
νωπή και μεταποιημένη τομάτα. Συγκεκριμένα, βασική επιδίωξη αποτελεί ο εντοπισμός των
παραγόντων που επηρεάζουν την κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων και η τμηματοποίηση των καταναλωτών έτσι ώστε, μέσω των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, να
προσδιοριστούν οι παράγοντες που θα συμβάλλουν στην αύξηση της κατανάλωσης.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Στάση των καταναλωτών απέναντι στα τρόφιμα
Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφεται ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών ερευνών
που μελετούν τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα τρόφιμα. Συγκεκριμένα, στις έρευνες
αυτές επιχειρείται να εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η κατανάλωσή τους από
παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών, τα χαρακτηριστικά των ίδιων των προϊόντων, αλλά και με το σύγχρονο τρόπο ζωής.
Αναφορικά με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών, οι Beardsworth et
al. (2002) υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με τους άντρες
σε θέματα υγείας και κατά συνέπεια καταναλώνουν πιο υγιεινές τροφές. Η κατανάλωση
υγιεινών τροφών σύμφωνα με τους Petrovici και Ritson (2000) επηρεάζεται και από το
μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών, καθώς οι καταναλωτές με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
εμφανίζουν την τάση να καταναλώνουν τρόφιμα με αρνητικές συνέπειες στην υγεία τους, με
μεγαλύτερη συχνότητα από τους καταναλωτές με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι καταναλωτές
εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως για δυο χαρακτηριστικά των τροφίμων, την προέλευση και την τιμή τους. Σύμφωνα με τους Juric και Worsley (1998) ο βαθμός στον οποίο
γίνονται αποδεκτά τα εισαγόμενα τρόφιμα, εξαρτάται σε έντονο βαθμό από την αντιλαμβανόμενη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι καταναλωτές για τη χώρα προέλευσης. Αναφορικά με
την τιμή των τροφίμων, η επιρροή της στην τελική επιλογή των καταναλωτών είναι σε άμεση
εξάρτηση με το διαθέσιμο εισόδημά τους, καθώς εκείνοι με χαμηλό εισόδημα έχουν την τάση
να αγοράζουν τρόφιμα που πωλούνται σε χαμηλή τιμή και επηρεάζονται έντονα από τις
προσφορές τιμών στα σημεία πώλησης (Akbay και Jones, 2005). Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές που θεωρούν την τιμή ως βασικό κριτήριο για την επιλογή τροφίμων, προσέχουν σε
μικρότερο βαθμό τις ετικέτες των τροφίμων κατά την αγορά τους, καθώς δε δείχνουν να
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ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των τροφίμων που αγοράζουν και κατά συνέπεια για το διαιτολόγιό τους (Drichoutis et al. 2005). Το γεγονός αυτό
μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, καθώς αυτή σχετίζεται άμεσα με το διαιτολόγιο το οποίο ακολουθούν (Bogue et al., 2005) και το οποίο σε
πολλές περιπτώσεις είναι απόρροια του σύγχρονου τρόπου ζωής των ανθρώπων, όπου ο
παράγοντας διαθέσιμος χρόνος είναι πολύ σημαντικός σε πολλούς τομείς της ζωής τους, όπου
ένας από αυτούς είναι και η επιλογή των τροφίμων (Chetthamrongchai και Davies, 2000).
Ανεξαρτήτως όμως από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα αναφορικά με την
αγορά και κατανάλωση τροφίμων, η ασφάλεια των καταναλωτών είναι ένας πολύ σημαντικός
παράγοντας, συνεπώς η συνεχής ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα ασφάλειας τροφίμων
χαρακτηρίζεται ως απαραίτητη (Redmond και Griffith, 2005).

Στάση των καταναλωτών απέναντι στα λαχανοκομικά προϊόντα και την τομάτα
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση λαχανοκομικών προϊόντων, μπορούν να
ταξινομηθούν σε κοινωνικοοικονομικούς και δημογραφικούς, αλλά και σε παράγοντες σχετικούς με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
Αναφορικά με τα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών, το φύλο είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση λαχανικών,
καθώς οι γυναίκες τείνουν να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες λαχανικών καθημερινά
σε σχέση με τους άντρες, καθώς επίσης εμφανίζουν και μεγαλύτερο βαθμό ενημέρωσης σε
θέματα διατροφής (Baker και Wardle, 2003). Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι
Νijmeijer et al. (2004) όπου και σε αυτή την περίπτωση οι γυναίκες βρέθηκαν να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες λαχανικών σε σύγκριση με τους άντρες.
Ο Acharya (2001) εισήγαγε i) το μορφωτικό επίπεδο ως παράγοντα κατανάλωσης λαχανικών, καθώς τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες,
και ii) τον τρόπο ζωής (lifestyle), καθώς τα παχύσαρκα άτομα και οι καπνιστές καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες φρούτων και λαχανικών. Ο τρόπος ζωής ήταν ένας από τους
παράγοντες που επηρεάζει την κατανάλωση και των συσκευασμένων λαχανικών καθώς ένας
από τους σημαντικότερους λόγους για την επιλογή των προϊόντων αυτών, είναι η εξοικονόμηση χρόνου τόσο κατά την αγορά τους όσο και κατά την προετοιμασία τους για κατανάλωση (Ragaert et al., 2004).
Το εισόδημα προσδιορίστηκε ως σημαντικός παράγοντας κατανάλωσης των ακριβότερων
και των ανώτερων ποιοτικών κατηγοριών των λαχανικών (Leather, 1995) καθώς και των λαχανικών βιολογικής καλλιέργειας (Boccaletti και Nardella, 2000). Πέραν των κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των καταναλωτών, ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση των λαχανοκομικών προϊόντων, είναι η τιμή τους, καθώς η αύξηση της τιμής τους, έχει ως συνέπεια τη μείωση της
κατανάλωσης (Acharya και Molina, 2004).
Αναφορικά με την κατανάλωση τομάτας, τα οργανοληπτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές κατά την αγορά και την κατανάλωση, είναι το χρώμα, το
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σχήμα, και το περίγραμμα του καρπού (Jahns et al., 2001) καθώς και η γεύση, το άρωμα, η
σκληρότητα του καρπού (Pagliarini et al., 2001) αλλά και οι πληροφορίες σχετικά με τη
μέθοδο παραγωγής (Johansson et al., 1999). Από την τελευταία έρευνα προέκυψε ότι η
επίδραση της γνώσης για τη μέθοδο παραγωγής είναι πιο έντονη για τις τομάτες με μέτρια
ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ γίνεται ασθενέστερη για τις τομάτες με άριστα ποιοτικά
χαρακτηριστικά.

Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία της έρευνας περιλαμβάνει ένα συνδυασμό μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τέσσερις
ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος καταναλωτών (Focus Groups), προκειμένου να συμβάλουν
στη σύνταξη του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στο στάδιο της ποσοτικής έρευνας
(Charters and Pettigrew, 2006). Σε κάθε μια από τις συζητήσεις συμμετείχαν έξι άτομα –
μέλη διαφορετικών νοικοκυριών.
Το στάδιο της ποσοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος
– Μάιος 2005 στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και βασίστηκε σε πρωτογενή
δεδομένα, τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια προσωπικών συνεντεύξεων με δυνητικούς καταναλωτές νωπής και
μεταποιημένης τομάτας της περιοχής της έρευνας. Ως πλαίσιο δειγματοληψίας θεωρήθηκαν
οι πολεοδομικοί χάρτες των δεκατεσσάρων δήμων και της μιας κοινότητας του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και ως μονάδα δειγματοληψίας θεωρήθηκε ένα άτομο από
κάθε νοικοκυριό. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο εφαρμόστηκε ενστρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία (Σιάρδος, 1997) με αναλογική κατανομή του
δείγματος μεταξύ των στρωμάτων (Σταθακόπουλος, 2001). Ως στρώματα θεωρήθηκαν οι
δεκατέσσερις δήμοι και η μια κοινότητα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Κατά το δεύτερο στάδιο εφαρμόστηκε τυχαία δειγματοληψία τριών σταδίων (Σταθακόπουλος, 2001), όπου επιλέχθηκε τυχαία διαδοχικά το 10% των οικοδομικών τετραγώνων κάθε
δήμου, το 10% των οικοδομών και το 10% των νοικοκυριών κάθε οικοδομής. Συνολικά
συγκεντρώθηκαν 343 έγκυρα ερωτηματολόγια.
Για τον ακριβή προσδιορισμό του μεγέθους του ελάχιστου απαιτούμενου δείγματος
προηγήθηκε προκαταρκτική έρευνα σε δείγμα 65 ατόμων, κατανεμημένων αναλογικά στα
δεκαπέντε στρώματα του υπό έρευνα πληθυσμού. Η ερώτηση που χρησιμοποιήθηκε κατά την
προκαταρκτική έρευνα ήταν: «καταναλώνετε νωπές τομάτες στο νοικοκυριό σας;». Από τα
65 άτομα που ερωτήθηκαν τα 58 (89%) απάντησαν καταφατικά, ενώ τα 7 (11%) αρνητικά.
Τα συγκεκριμένα ποσοστά χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να υπολογιστεί το απαιτούμενο
μέγεθος του δείγματος σύμφωνα με τη σχέση (1) (Malhotra και Birks, 2007):
Z2 • P • Q
(1)
n=
d2
Καθορίζοντας το μέγεθος σφάλματος d = ±5%, το επίπεδο εμπιστοσύνης 1%, (z = 2,58)
αλλά και P = 0,89 και Q = 0,11, το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος δείγματος υπολογίστηκε
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σε n = 261. Συνεπώς, το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα
υπερβαίνει το ελάχιστα απαιτούμενο.
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι συμμετέχοντες καταναλώνουν νωπές τομάτες
προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης εφαρμόζοντας την τεχνική
Varimax για την περιστροφή των αξόνων. Ο αριθμός των εξαγόμενων παραγόντων προσδιορίστηκε με βάση το κριτήριο της ρίζας Eigenvalue, σύμφωνα με το οποίο στο τελικό υπόδειγμα διατηρούνται οι παράγοντες για τους οποίους η τιμή της ρίζας Eigenvalue είναι μεγαλύτερη της μονάδος (Malhotra και Birks, 2007). Στη συνέχεια, οι παραγοντικοί βαθμοί που
υπολογίστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τμηματοποίηση των
καταναλωτών με τη μέθοδο της Διβηματικής Ανάλυσης σε Συστάδες. Η συγκεκριμένη τεχνική προτιμήθηκε για την τμηματοποίηση των καταναλωτών σε σχέση με την Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες και την Ανάλυση σε Συστάδες Κ Μέσων, καθώς σε σύγκριση με την πρώτη
τεχνική, η Διβηματική Ανάλυση σε Συστάδες παράγει καλύτερα αποτελέσματα για δείγματα
με μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων, ενώ η Ανάλυση σε Συστάδες Κ Μέσων απαιτεί την εκ των
προτέρων γνώση του αριθμού των συστάδων (Norusis, 2007). Οι διαφορές στη συμπεριφορά
των καταναλωτών των συστάδων που προέκυψαν ελέγχθηκαν με τη μελέτη των διαφορών
μεταξύ των μέσων τιμών των μεταβλητών για την οποία χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός
έλεγχος Kruskal–Wallis ακολουθούμενος από συγκυριακούς ελέγχους Mann–Whitney
προκειμένου να εντοπιστούν επακριβώς οι συγκεκριμένες διαφορές. Τέλος, για τη μελέτη της
συσχέτισης μεταξύ ονομαστικών μεταβλητών εφαρμόστηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας του χ2
(Field, 2005).

Αποτελέσματα
Παράγοντες κατανάλωσης νωπής τομάτας
Από τους 343 καταναλωτές του τελικού δείγματος, οι 317 (92,4%) κατανάλωναν νωπή
και μεταποιημένη τομάτα, ενώ οι 26 (7,6%) όχι. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε οκτώ
δηλώσεις που αντιπροσωπεύουν τους λόγους κατανάλωσης νωπής και μεταποιημένης τομάτας όπως προσδιορίστηκαν από τα Focus Groups. Για τη μέτρηση των δηλώσεων χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert αποτελούμενη από πέντε βαθμίδες (5: Συμφωνώ Απόλυτα, 1: Διαφωνώ Απόλυτα). Οι απαντήσεις των 317 καταναλωτών στις συγκεκριμένες δηλώσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Από την παραγοντική ανάλυση των συγκεκριμένων δηλώσεων και
χρησιμοποιώντας το κριτήριο της ρίζας Eigenvalue καθώς και την τεχνική Varimax για την
περιστροφή των αξόνων, προέκυψαν τρεις κύριοι παράγοντες κατανάλωσης (Πίνακας 2). Ο
δείκτης Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) βρέθηκε 0,751 όπου μπορεί να χαρακτηριστεί ως
«Καλός» (Field, 2005) και υποδηλώνει ότι η παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών είναι
αποδεκτή τεχνική για την ανάλυση των δεδομένων. Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Barlett
έδωσε χ2(28)=617,372, p<0,001. Η στατιστική σημαντικότητα του ελέγχου σφαιρικότητας
του Barlett αποδεικνύει ότι η μήτρα συσχετίσεων δεν είναι ταυτοτική, επομένως το
υπόδειγμα της παραγοντικής ανάλυσης είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό των κοινών
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παραγόντων που μοιράζονται οι υπό μελέτη μεταβλητές (Σιάρδος, 2004). Επιπροσθέτως, με
βάση τα διαγράμματα κανονικότητας και τα διαγράμματα των καταλοίπων απόκλισης προκύπτει ότι τόσο οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγοντική ανάλυση όσο και οι
παραγοντικοί βαθμοί που προέκυψαν δεν αποκλίνουν από την κανονική κατανομή, επομένως
είναι κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν στην παραγοντική ανάλυση. Οι τρείς παράγοντες
εξηγούν το 31,06%, 22,15% και 13,26% της διακύμανσης αντίστοιχα (σύνολο 66,47%).
Πίνακας 1. Λόγοι κατανάλωσης νωπής τομάτας
Λόγοι κατανάλωσης νωπής τομάτας.
Μου αρέσει η γεύση τους.
Έχουν ωραίο άρωμα.
Είναι θρεπτική τροφή.
Είναι υγιεινή τροφή.
Είναι ελαφριά τροφή.
Δεν καταναλώνω άλλα είδη λαχανικών σαν
σαλάτα.
Είναι μια δροσιστική σαλάτα για τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Είναι πλούσιες σε βιταμίνες, σε φυτικές ίνες
και σε αντιοξειδωτικές ουσίες.

Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ

Διαφωνώ

Διαφωνώ
Απόλυτα

41.3%
45.4%
47.3%
46.8%
46.7%
3.2%

Ούτε
Συμφωνώ/
Ούτε
Διαφωνώ
4.7%
24.0%
5.4%
6.1%
10.2%
7.6%

53.0%
26.8%
46.1%
46.5%
40.6%
0.9%

0.0%
1.9%
0.9%
0.3%
1.3%
37.9%

0.9%
1.9%
0.3%
0.3%
1.3%
50.5%

49.7%

45.6%

3.5%

0.9%

0.3%

34.7%

42.6%

21.1%

0.6%

0.9%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου

Πίνακας 2. Παραγοντική ανάλυση των λόγων κατανάλωσης νωπής τομάτας
Λόγοι κατανάλωσης νωπής τομάτας
Είναι υγιεινή τροφή.
Είναι θρεπτική τροφή.
Είναι πλούσιες σε βιταμίνες, σε φυτικές ίνες
και σε αντιοξειδωτικές ουσίες.
Είναι ελαφριά τροφή.
Μου αρέσει η γεύση τους.
Έχουν ωραίο άρωμα.
Είναι μια δροσιστική σαλάτα για τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Δεν καταναλώνω άλλα είδη λαχανικών σαν
σαλάτα.
Αξιοπιστία Cronbach’s a

Διατροφική
αξία
0.856
0.836
0.758
0.658

Παράγοντες
Οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά

Διατροφική
συνήθεια

0.591

0.772
0.743
0.593
0.547
0.611
0.624
0.510

0.779
0.757
0.638
0.957

0.784

Κοινή
Παραγοντική
Διακύμανση

0.916

-

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου

Οι τρεις παράγοντες, με βάση τα φορτία των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών σε κάθε
έναν από αυτούς, ονομάστηκαν Διατροφική Αξία, Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά και Διατροφική Συνήθεια αντίστοιχα (Πίνακας 2). Για την εκτίμηση της αξιοπιστίας των παραγόντων που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής
Cronbach a. Για τους παράγοντες Διατροφική Αξία και Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά, η
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τιμή του συντελεστή κρίνεται ως ικανοποιητική (Peterson, 1994). Ο παράγοντας Διατροφική
Συνήθεια αποτελείται από μία μόνο μεταβλητή, συνεπώς δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός
του συντελεστή αξιοπιστίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τμηματοποίηση καταναλωτών νωπής τομάτας
Από τη Διβηματική Ανάλυση σε Συστάδες με βάση τους παραγοντικούς βαθμούς των
παραγόντων κατανάλωσης νωπής τομάτας προέκυψαν τρεις διαφορετικές συστάδες
καταναλωτών (Πίνακας 3). Συγκρίνοντας τις μέσες τιμές των παραγόντων σε κάθε συστάδα,
συμπεραίνουμε ότι Συστάδα 1 εμφανίζει τη μεγαλύτερη μέση τιμή για τον παράγοντα
Διατροφική Συνήθεια σε σύγκριση με τους άλλους δυο παράγοντες, η Συστάδα 2 εμφανίζει
τη μεγαλύτερη μέση τιμή για τον παράγοντα Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά σε σύγκριση
με τους άλλους δυο παράγοντες και η Συστάδα 3 εμφανίζει τη μεγαλύτερη μέση τιμή του
παράγοντα Διατροφική Αξία σε σύγκριση με τους άλλους δυο παράγοντες. Συνεπώς, από τα
κεντροειδή των συστάδων μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η πρώτη συστάδα χαρακτηρίζεται κυρίως από τον παράγοντα Διατροφική Συνήθεια, η δεύτερη συστάδα από τον παράγοντα Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά, ενώ η τρίτη από τον παράγοντα Διατροφική Αξία.
Πίνακας 3. Κεντροειδή συστάδων

Συστάδα
1
2
3
Συνδυαστικά

Παλιν. Παραγοντικοί
Παλιν. Παραγοντικοί Βαθμοί
Βαθμοί
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
Διατροφική Αξία
Τυπική
Τυπική
Μέση Τιμή
Μέση Τιμή
απόκλιση
απόκλιση
-0.5270645
0.79906035 -0.4716240
0.63052196
-0.6859380
0.89291686 -0.2672816
1.22529704
0.7733502
0.49226296 0.4277628
0.75579606
0.0000000
1.00000000 0.0000000
1.00000000

Παλιν. Παραγοντικοί
Βαθμοί
Διατροφική Συνήθεια
Τυπική
Μέση Τιμή
απόκλιση
1.2944113
0.97903416
-0.6721997
0.43500885
-0.1019998
0.70145818
0.0000000
1.00000000

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου

Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συστάδων καταναλωτών
Η Συστάδα 1 αποτελείται από 66 καταναλωτές, η Συστάδα 2 από 106 καταναλωτές και η
Συστάδα 3 από 139 καταναλωτές. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών και των τριών
συστάδων είναι γυναίκες (62,1%, 57,5% και 64% αντίστοιχα). Αναφορικά με την ηλικία των
καταναλωτών, η Συστάδα 1 εμφανίζεται ως η νεότερη ηλικιακά καθώς το 62,1% των
καταναλωτών είναι από 18 έως 35 ετών, ενώ η Συστάδα 3 χαρακτηρίζεται ως η γηραιότερη
ηλικιακά καθώς το 64% των καταναλωτών είναι μεγαλύτερο των 36 ετών. Τα αντίστοιχα
ποσοστά για τη Συστάδα 2 είναι 46,2% για τους καταναλωτές 18 έως 35 ετών και 53,8% για
τους καταναλωτές μεγαλύτερους των 36 ετών. Η ηλικιακή διαφορά μεταξύ των συστάδων
βρέθηκε στατιστικώς σημαντική με τη διαφορά να εντοπίζεται μεταξύ των Συστάδων 1 και 3
(Πίνακας 4).
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Πίνακας 4. Κατανομή-Κοινωνικοοικονομικά και Δημογραφικά χαρακτηριστικά ανά συστάδα

Άνδρας
Γυναίκα
18 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
66+

Συστάδα
1
66
21.2%
Συστάδα
1
37.9%
62.1%
28.8%
33.3%
12.1%
10.6%
13.6%
1.5%

Συστάδα
2
106
34.1%
Συστάδα
2
42.5%
57.5%
19.8%
26.4%
17.0%
12.3%
17.9%
6.6%

Συστάδα
3
139
44.7%
Συστάδα
3
36.0%
64.0%
14.4%
21.6%
15.8%
25.9%
11.5%
10.8%

Ανύπανδρος/η
Παντρεμένος/η
Διαζευγμένος/η
Χήρος/α
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Μέχρι 750 ευρώ
751-1000 ευρώ
1001-1500 ευρώ
1501-1750 ευρώ
1751-2000 ευρώ
2001-2500 ευρώ
2501-3000 ευρώ
3001 ευρώ και πάνω

60.6%
30.3%
3.0%
6.1%
13.6%
28.8%
57.6%
16.7%
10.6%
21.2%
16.7%
12.1%
9.1%
6.1%
7.6%

39.6%
57.5%
1.9%
0.9%
10.4%
31.1%
58.5%
10.4%
6.6%
29.2%
17.0%
16.0%
7.5%
7.5%
5.7%

33.8%
57.6%
3.6%
5.0%
6.5%
34.5%
59.0%
4.3%
8.6%
17.3%
14.4%
19.4%
10.8%
14.4%
10.8%

Ναι
Όχι

39.4%
60.6%

30.2%
69.8%

54.0%
46.0%

Ναι

18.2%

21.7%

21.6%

Όχι

81.8%

78.3%

78.4%

Κατανομή των συστάδων
Αριθμός καταναλωτών
Αθροιστικό %
Κοιν/μικα και Δημ/φικά Χαρακτηριστικά
Φύλο

Ηλικία

Οικογενειακή
Κατάσταση

Μορφωτικό
Επίπεδο

Μηνιαίο
Εισόδημα

Εργαζόμενη
μητέρα
στο
νοικοκυριό
Ύπαρξη
ανήλικου μέλους
στο νοικοκυριό

Σημαντικότητα
Διαφοράς Συστάδων

χ2(2)=1.084, p>0,05
Kruskal–Wallis Test:
Η(2)=11.762, p<0.05*
Mann–Whitney Test:
Τ1- Τ2: U=2856.000,
p>0,0167
Τ1-Τ3: U=3253.500,
p<0,0167*
Τ2-Τ3: U=6582.500,
p>0,0167
χ2(6)=19.612, p<0,05*

Kruskal–Wallis Test:
Η(2)=0.330, p>0.05
Kruskal–Wallis Test:
Η(2)=13.280, p<0.05*
Mann–Whitney Test:
Τ1-Τ2: U=3300.000,
p>0,0167
Τ1-Τ3: U=3405.500,
p<0,0167*
Τ2-Τ3: U=5739.500,
p<0,0167*
χ2(2)=14.269, p<0,05*

χ2(2)=0.375, p>0,05

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου, Δείγμα Καταναλωτών: 311
* Στατιστικώς σημαντική διαφορά

Το μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών δε βρέθηκε να διαφέρει στατιστικώς σημαντικά
καθώς η πλειοψηφία των καταναλωτών και των τριών συστάδων έχει αποφοιτήσει από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (57,6%, 58,5% και 59% αντίστοιχα). Η οικογενειακή κατάσταση των καταναλωτών ήταν ακόμη ένα δημογραφικό χαρακτηριστικό των συστάδων, το
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οποίο βρέθηκε να διαφέρει στατιστικώς σημαντικά με τη διαφορά να εντοπίζεται μεταξύ της
Συστάδας 1 και των δυο άλλων συστάδων, καθώς η πλειοψηφία των καταναλωτών της
Συστάδας 1 (60,6%) είναι ανύπαντροι, ενώ οι πλειοψηφία των καταναλωτών των δυο άλλων
συστάδων είναι παντρεμένοι (57,5% και 57,6% αντίστοιχα). Αναφορικά με το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των καταναλωτών των τριών συστάδων, βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά,
καθώς οι καταναλωτές της Συστάδας 3 βρέθηκε να έχουν υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα
συγκριτικά με τους καταναλωτές των δύο άλλων συστάδων. Τέλος, η Συστάδα 3 βρέθηκε να
διαφέρει στατιστικώς σημαντικά, ως προς τις υπόλοιπες συστάδες, ως προς την ύπαρξη
εργαζόμενης μητέρας στα νοικοκυριά των καταναλωτών (Πίνακας 4).

Αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς τη νωπή και μεταποιημένη τομάτα
Τα σημαντικότερα κριτήρια με τα οποία οι καταναλωτές της Συστάδας 1 επιλέγουν νωπές
τομάτες είναι i) η τιμή, ii) το αν η αγορά πραγματοποιείται εντός της εποχής καλλιέργειας και
iii) το αν οι τομάτες είναι εισαγωγής ή όχι. Για τους καταναλωτές της Συστάδας 2 τα πιο
σημαντικά κριτήρια επιλογής νωπής τομάτας είναι i) το αν οι τομάτες είναι εισαγωγής ή όχι,
ii) η τιμή τους και iii) το αν η αγορά πραγματοποιείται εντός της εποχής της καλλιέργειας ή
όχι. Τέλος, για τη Συστάδα 3 τα τρία πιο σημαντικά κριτήρια επιλογής νωπής τομάτας είναι i)
το αν οι τομάτες είναι εισαγωγής ή όχι, ii) το αν η αγορά πραγματοποιείται εντός της εποχής
της καλλιέργειας και iii) η περιοχή προέλευσης (εντός Ελλάδας) της τομάτας. Μεταξύ των
συστάδων εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές, ως προς τη σημαντικότητα ορισμένων κριτηρίων. Συγκεκριμένα, οι Συστάδες 1 και 2 διέφεραν σημαντικά ως προς τη
σημαντικότητα του κριτηρίου αν η αγορά πραγματοποιείται εντός της εποχής καλλιέργειας
της τομάτας, με τη Συστάδα 2 να εμφανίζει πιο έντονο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο
κριτήριο. Οι συστάδες 1 και 3 διέφεραν στατιστικώς σημαντικά ως προς το αν η αγορά πραγματοποιείται εντός εποχής της καλλιέργειας, το αν οι τομάτες είναι εισαγωγής ή όχι, την
περιοχή προέλευσης της ελληνικής τομάτας και το αν είναι βιολογικής καλλιέργειας, με τη
Συστάδα 3 να εμφανίζει μεγαλύτερες μέσες τιμές για όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια.
Τέλος, οι Συστάδες 2 και 3 διέφεραν στατιστικώς σημαντικά ως προς τη σημαντικότητα του
κριτηρίου καλλιεργούμενη ποικιλία τομάτας με τη μέση τιμή και στην περίπτωση αυτή να
είναι μεγαλύτερη για τη Συστάδα 3.
Οι καταναλωτές των Συστάδων 1 και 2 προτιμούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους
συνήθως από τις λαϊκές αγορές ενώ στις προτιμήσεις τους για το σημείο πώλησης ακολουθεί
το μανάβικο της γειτονιάς. Αντίθετα, οι προτιμήσεις των καταναλωτών της Συστάδας 3 είναι
αντίστροφες καθώς προτιμούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους κυρίως από τα μανάβικα
της γειτονιάς τους. Όσον αφορά τη συχνότητα και την ποσότητα αγοράς νωπής τομάτας εντός
και εκτός εποχής, οι καταναλωτές των Συστάδων 1 και 2 αγοράζουν 2 με 3 φορές την
εβδομάδα συνολικά 2 με 3 κιλά νωπής τομάτας εντός εποχής, ενώ εκτός εποχής της καλλιέργειας αγοράζουν με συχνότητα αγοράς μικρότερης της μιας φοράς ανά εβδομάδα, 1 με 1,5
κιλό νωπής τομάτας. Αντίθετα, οι καταναλωτές της Συστάδας 3 αγοράζουν κατά μέσο όρο 2
με 3 φορές την εβδομάδα συνολικά 3 με 4 κιλά νωπής τομάτας εντός της εποχής της
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καλλιέργειας, ενώ εκτός της εποχής αγοράζουν 1,5 με 2 κιλά νωπής τομάτας μια φορά την
εβδομάδα. Οι μέσες τιμές των μεταβλητών συχνότητα και ποσότητα αγοράς εκτός εποχής
βρέθηκαν να διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των Συστάδων 2 και 3, ενώ οι μέσες
τιμές της μεταβλητής ποσότητα αγοράς εντός εποχής βρέθηκαν να διαφέρουν στατιστικώς
σημαντικά μεταξύ των Συστάδων 1 και 3, με τη Συστάδα 3 να εμφανίζει τις μεγαλύτερες
μέσες τιμές σε όλες τις περιπτώσεις (Πίνακας 5).
Το 63,6% των καταναλωτών της Συστάδας 1 αγοράζει νωπές τομάτες αποκλειστικά σε
μορφή χύμα, ενώ το υπόλοιπο 36,4% αγοράζει νωπές τομάτες και σε μορφή χύμα αλλά και
συσκευασμένες. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Συστάδα 2 και τη Συστάδα 3 είναι 80,2%,
58,3% και 19,8%, 41% αντίστοιχα. Οι καταναλωτές των τριών συστάδων βρέθηκαν να
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά και ως προς ορισμένες πληροφορίες που επιθυμούν να
έχουν στη διάθεσή τους όταν αγοράζουν νωπές τομάτες. Οι πληροφορίες που διέφεραν
στατιστικώς σημαντικά ήταν η πληροφόρηση για τη μέθοδο καλλιέργειας, για την κατηγορία
ποιότητας της τομάτας, για την ημερομηνία συγκομιδής, για την ημερομηνία τελευταίου
ψεκασμού, τον έλεγχο ποιότητας από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, την ημερομηνία λήξης της νωπής τομάτας και την επωνυμία της επιχείρησης που
τις παράγει. Οι διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των Συστάδων 1 και 3, με τη Συστάδα 3 να
εμφανίζει τις μεγαλύτερες μέσες τιμές. Οι Συστάδες 1 και 3 βρέθηκαν να διαφέρουν
σημαντικά ως προς τις πληροφορίες, ημερομηνία τελευταίου ψεκασμού, έλεγχος ποιότητας
και επωνυμία επιχείρησης με τη Συστάδα 2 να εμφανίζει τις μεγαλύτερες μέσες τιμές. Οι
Συστάδες 2 και 3 δε διέφεραν στατιστικώς σημαντικά ως προς τις συγκεκριμένες πληροφορίες (Πίνακας 5).
Οι τρεις συστάδες καταναλωτών διέφεραν στατιστικώς σημαντικά και ως προς την κατανάλωση τομάτας βιολογικής καλλιέργειας (χ2(2)=8.590, p<05) με τη διαφορά να εντοπίζεται
μεταξύ της Συστάδας 3 και των δυο άλλων συστάδων. Συγκεκριμένα, το 41,7% των καταναλωτών της Συστάδας 3 καταναλώνει τομάτες βιολογικής καλλιέργειας, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό για τις συστάδες 1 και 2 ήταν 21,2% και 33% αντίστοιχα. Στατιστικώς σημαντικές
διαφορές μεταξύ των συστάδων παρατηρήθηκαν και ως προς τα σημεία αγοράς τομάτας
βιολογικής καλλιέργειας και συγκεκριμένα ως προς την προτίμηση των καταστημάτων πώλησης προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και των μανάβικων της γειτονιάς των καταναλωτών.
Η διαφορά εντοπίζεται μεταξύ των συστάδων 2 και 3. Επίσης, στατιστικώς σημαντικές
διαφορές εντοπίστηκαν μεταξύ των συστάδων 1 και 3 ως προς το βαθμό συμφωνίας με τις
δηλώσεις «Θεωρώ τις τομάτες βιολογικής καλλιέργειας πιο υγιεινές από εκείνες της
συμβατικής καλλιέργειας» και «αποφασίζω στο σημείο πώλησης αν θα αγοράσω τομάτες
βιολογικής καλλιέργειας», με τη Συστάδα 3 να εμφανίζει τις μεγαλύτερες μέσες τιμές
(Πίνακας 6).
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Πίνακας 5. Αγοραστική συμπεριφορά συστάδων ως προς τη νωπή και μεταποιημένη τομάτα
Συστάδα
Συστάδα
Συστάδα
Σημαντικότητα
1
2
3
διαφοράς συστάδων
Μέση
Μέση
Μέση
(Kruskal-Wallis Test)
τιμή
τιμή
τιμή
Παράγοντες αγοράς νωπής τομάτας
3.20
3.26
3.12
Η(2)=1.629 p>0.05
3.11
3.22
3.36
Η(2)=6.122 p<0.05*

Μεταβλητές

Τιμή
Αν είναι εντός εποχής
Αν είναι εισαγωγής

3.00

Περιοχή προέλευσης (εντός
Ελλάδας)
Αν είναι βιολογικής
καλλιέργειας
Καλλιεργούμενη Ποικιλία
τομάτας

3.38

3.40

Η(2)=12.093 p<0.05*

2.89

3.00

3.22

Η(2)=7.413 p<0.05*

2.23

2.48

2.65

Η(2)=9.234 p<0.05*

1.89

1.90

2.22

H(2)=9.363 p<0.05*

Μανάβικο της γειτονιάς

2.67

Από Σ/Μ της γειτονιάς
Από μεγάλα Σ/Μ
εκτός πόλης

2.33
1.86

Σημεία αγοράς νωπής τομάτας
2.70
2.95
H(2)=7.806 p<0.05*
2.16
1.49

2.35
1.76

H(2)=3.321 p>0.05
H(2)=10.048 p<0.05*

Συγκυριακοί έλεγχοι
μεταξύ των συστάδων
(Mann-Whitney Test)

1-3:
p<0.0167*
1-2:
p<0.0167*
1-3:
p<0.0167*
1-3:
p<0.0167*
1-3:
p<0.0167*
2-3:
p<0.0167*
2-3:
p<0.0167*
1-2:
p<0.0167*
2-3:
p<0.0167*
-

Λαϊκή αγορά
2.92
2.99
2.86
H(2)=1.050 p>0.05
Συχνότητα αγοράς εντός
2.28
2.39
2.17
Η(2)=5.849 p>0.05
εποχής
Συχνότητα αγοράς εκτός
3.53
3.85
3.52
Η(2)=6.456 p<0.05*
2-3:
εποχής
p<0.0167*
Ποσότητα αγοράς εντός
4.12
4.37
4.69
Η(2)=8.388 p<0.05*
1-3:
εποχής
p<0.0167*
Ποσότητα αγοράς εκτός
2.36
2.37
2.80
Η(2)=8.352 p<0.05*
2-3:
εποχής
p<0.0167*
Πληροφορίες που θα ήθελαν να υπάρχουν στις ετικέτες νωπής τομάτας
Προέλευση
3.55
3.67
3.72
H(2)=4.279 p>0.05
Τιμή
3.70
3.74
3.55
H(2)=4.368 p>0.05
Μέθοδο καλλιέργειας
2.88
3.29
3.43
H(2)=6.110 p<0.05*
1-3:
p<0.0167*
Κατηγορία ποιότητας
2.94
3.14
3.34
H(2)=10.774 p<0.05* 1-3:
p<0.0167*
Ημερομηνία συγκομιδής
2.80
3.15
3.31
H(2)=13.921 p<0.05* 1-3:
p<0.0167*
Ημε/νια τελευταίου ψεκασμού
2.59
2.97
3.15
H(2)=13.963 p<0.05* 1-2:
p<0.0167*
1-3:
p<0.0167*
Έλεγχο ποιότητας
2.92
3.44
3.37
H(2)=15.588 p<0.05* 1-2:
p<0.0167*
1-3:
p<0.0167*
Ημερομηνία Λήξης
3.12
3.53
3.75
H(2)=8.151 p<0.05*
1-3:
p<0.0167*
Επωνυμία επιχείρησης
2.88
3.71
3.45
H(2)=9.207 p<0.05*
1-2:
p<0.0167*
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου, Δείγμα Καταναλωτών: 311
* Στατιστικώς σημαντική διαφορά
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U=3694.000
U=2663.000
U=3375.500
U=3579.000
U=3486.500
U=5911.500
U=6176.000
U=2664.500
U=6096.500

U=6137.000
U=3440.000
U=5694.500

U=282.500
U=3416.500
U=3216.000
U=2769.000
U=3185.500
U=2433.000
U=3397.000
U=293.500
U=75.000
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Πίνακας 6. Αγοραστική συμπεριφορά συστάδων ως προς τη τομάτα βιολογικής καλλιέργειας
και τα μεταποιημένα προϊόντα τομάτας
Συστάδα
Συστάδα
Συστάδα Σημαντικότητα
1
2
3
διαφοράς συστάδων
Μέση
Μέση
Μέση
(Kruskal-Wallis Test)
τιμή
τιμή
τιμή
Σημεία αγοράς τομάτας βιολογικής καλλιέργειας**

Μεταβλητές

Κατάστημα βιολογικών
προϊόντων

2.00

2.09

2.67

H(2)=9.087 p<0.05*

Μανάβικο της γειτονιάς

2.14

2.06

2.67

H(2)=8.833 p<0.05*

Συγκυριακοί έλεγχοι
μεταξύ των συστάδων
(Mann-Whitney Test)

Από Σ/Μ της γειτονιάς

1.93

1.80

1.93

H(2)=1.336 p>0.05

2-3:
U=699.000
p<0.0167*
2-3:
U=684.000
p<0.0167*
-

Από μεγάλα Σ/Μ
εκτός πόλης
Λαϊκή αγορά

2.14

1.76

2.03

H(2)=1.778 p>0.05

-

Θεωρώ τις τομάτες βιολογικής
καλλιέργειας πιο υγιεινές από
εκείνες της συμβατικής
καλλιέργειας.
Αποφασίζω στο σημείο
πώλησης αν θα αγοράσω
τομάτες βιολογικής
καλλιέργειας.

2.00
2.42
1.86
H(2)=5.800 p>0.05
Δηλώσεις για τις τομάτες βιολογικής καλλιέργειας**
3.73
4.31
4.57
H(2)=13.878 p<0.05*

3.13

3.66

3.81

H(2)=6.178 p<0.05*

Δηλώσεις για τα μεταποιημένα προϊόντα τομάτας
Προτιμώ τις χάρτινες
3.96
3.65
4.01
H(2)=12.017 p<0.05*
συσκευασίες μεταποιημένων
προϊόντων τομάτας γιατί είναι
πιο εύχρηστες.
Θεωρώ τις μεταλλικές
3.92
3.49
3.63
H(2)=10.473 p<0.05*
συσκευασίες επικίνδυνες για
πρόκληση τραυματισμού.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου, Δείγμα Καταναλωτών: 311, 107**
* Στατιστικώς σημαντική διαφορά

1-3:
U=203.000
p<0.0167*
1-3:
U=263.500
p<0.0167*

2-3:
U=4030.000
p<0.0167*
1-2:
U=1528.500
p<0.0167*

Τέλος, η κατανάλωση μεταποιημένων προϊόντων τομάτας δε διέφερε στατιστικώς
σημαντικά μεταξύ των καταναλωτών των τριών συστάδων (χ2(2)=3.905, p>0.05). Παρ’ όλα
αυτά, παρουσιάστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ της στάσης των καταναλωτών των συστάδων, ως προς τα υλικά συσκευασίας των μεταποιημένων προϊόντων
τομάτας. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές των συστάδων 2 και 3 διέφεραν στατιστικώς σημαντικά ως προς το βαθμό συμφωνίας τους με τη δήλωση «προτιμώ τις χάρτινες συσκευασίες
μεταποιημένων προϊόντων τομάτας γιατί είναι πιο εύχρηστες» με τη Συστάδα 3 να εμφανίζει
τη μεγαλύτερη μέση τιμή, ενώ οι καταναλωτές των συστάδων 1 και 2 διέφεραν στατιστικώς
σημαντικά ως προς το βαθμό συμφωνίας τους με τη δήλωση «Θεωρώ τις μεταλλικές
συσκευασίες επικίνδυνες για πρόκληση τραυματισμού» με τη Συστάδα 1 να εμφανίζει τη
μεγαλύτερη μέση τιμή (Πίνακας 6).

Συζήτηση
Από τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης προέκυψαν τρεις βασικοί λόγοι για
τους οποίους οι συμμετέχοντες στην έρευνα καταναλώνουν νωπές τομάτες. Συγκεκριμένα, οι
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παράγοντες αυτοί ήταν η Διατροφική Αξία, η ικανοποίηση των καταναλωτών από τα Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά της τομάτας και οι Διατροφικές Συνήθειές τους. Ο σπουδαιότερος από τους παράγοντες αυτούς ήταν η Διατροφική Αξία καθώς εξηγούσε το μεγαλύτερο
ποσοστό της διακύμανσης, ενώ σε σημαντικότητα τον ακολουθούσαν τα Οργανοληπτικά
Χαρακτηριστικά και οι Διατροφικές Συνήθειες.
Από τα αποτελέσματα της Διβηματικής Ανάλυσης σε Συστάδες προέκυψε ότι οι καταναλωτές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης μπορούν να διαχωριστούν σε
τρεις διαφορετικές συστάδες, κάθε μια από τις οποίες μπορεί να χαρακτηριστεί από μια από
τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για την τμηματοποίηση (Πίνακας 3). Κατά συνέπεια, η
Συστάδα 1, που περιέχει το μικρότερο αριθμό καταναλωτών (66), χαρακτηρίζεται από τον
παράγοντα Διατροφική Συνήθεια, η Συστάδα 2 (106 καταναλωτές) χαρακτηρίζεται από τον
παράγοντα Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά, ενώ η Συστάδα 3 (139 καταναλωτές) χαρακτηρίζεται από τη μεταβλητή Διατροφική Αξία.
Το μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών, δε βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των
καταναλωτών των τριών συστάδων, καθώς το μορφωτικό επίπεδο όλων των καταναλωτών
που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν ιδιαίτερα υψηλό, αφού το 58,6% αυτών είναι απόφοιτοι
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι καταναλωτές της Συστάδας 2 ανήκουν κυρίως σε
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες από αυτούς της Συστάδας 1 και η πλειοψηφία τους είναι
παντρεμένοι, σε αντίθεση με αυτούς της Συστάδας 1 που είναι ανύπαντροι. Οι μεγαλύτεροι
ηλικιακά καταναλωτές τείνουν να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα όπως η προέλευση
αλλά και ως προς τα χαρακτηριστικά των τροφίμων που αγοράζουν γενικότερα. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με το ότι η συγκεκριμένη συστάδα χαρακτηρίζεται από τον παράγοντα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αποδεικνύει, ότι οι συγκεκριμένοι καταναλωτές ενδιαφέρονται κυρίως για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τομάτας. Επίσης, η στατιστικώς σημαντική
διαφορά μεταξύ των δύο συστάδων ως προς τη δήλωση «θεωρώ τις μεταλλικές συσκευασίες
επικίνδυνες για πρόκληση τραυματισμού» πιθανόν να μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι
οι νεαροί καταναλωτές έλκονται συνήθως από τις πιο όμορφες και εύχρηστες συσκευασίες
των τροφίμων.
Παρόμοιες είναι οι διαφορές μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών
χαρακτηριστικών των Συστάδων 1 και 3 καθώς σε αυτή την περίπτωση οι καταναλωτές της
Συστάδας 1 ανήκουν σε νεαρότερες ηλικιακές ομάδες και στην πλειοψηφία τους είναι
ανύπαντροι, σε αντίθεση με εκείνους της Συστάδας 3 που στην πλειοψηφία τους είναι
παντρεμένοι. Επιπροσθέτως, η Συστάδα 3 χαρακτηρίζεται από τον παράγοντα Διατροφική
Αξία, κατά συνέπεια οι καταναλωτές της συγκεκριμένης συστάδας ενδιαφέρονται σε ακόμη
πιο έντονο βαθμό για την κατάσταση της τομάτας που αγοράζουν. Το γεγονός ότι οι
καταναλωτές της Συστάδας 3 καταναλώνουν νωπές τομάτες διότι τις θεωρούν θρεπτική
τροφή, αντανακλάται και στη στατιστικώς σημαντική διαφορά των δύο συστάδων αναφορικά
με την ποσότητα αγοράς εντός εποχής. Επίσης, οι καταναλωτές της Συστάδας 3 καταναλώνουν τομάτες βιολογικής καλλιέργειας με μεγαλύτερη συχνότητα συγκριτικά με εκείνους
της Συστάδας 1, γεγονός που ως ένα βαθμό οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών της Συστάδας 3 έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη λόγω υψηλότερου εισοδήματος.
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Ανάμεσα στις διαφορές μεταξύ των Συστάδων 2 και 3, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς τη σημαντικότητα του κριτηρίου επιλογής
Καλλιεργούμενη Ποικιλία, όπου οι καταναλωτές της Συστάδας 3 τείνουν να το θεωρούν
περισσότερο σημαντικό, πιθανόν διότι πιστεύουν ότι κάποιες ποικιλίες τομάτας έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία συγκριτικά με κάποιες άλλες. Το γεγονός ότι οι καταναλωτές της
Συστάδας 3 καταναλώνουν τομάτες διότι τις θεωρούν θρεπτική τροφή, αντανακλάται και στο
γεγονός ότι τείνουν να αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες τομάτας και με μεγαλύτερη
συχνότητα εκτός εποχής της κατανάλωσης σε σύγκριση με τους καταναλωτές της Συστάδας
2. Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της Συστάδας 3, σε σύγκριση με τους καταναλωτές της
Συστάδας 2, τείνουν να καταναλώνουν με μεγαλύτερη συχνότητα τομάτες βιολογικής καλλιέργειας και να προτιμούν τα σημεία πώλησής τους που έχουν συνήθως υψηλότερες τιμές,
πιθανότατα εξαιτίας του υψηλότερου εισοδήματος που διαθέτουν. Τέλος, η στατιστικώς
σημαντική διαφορά σε σχέση με τις προτιμήσεις των καταναλωτών των δύο συστάδων ως
προς τις χάρτινες συσκευασίες μεταποιημένων προϊόντων τομάτας οφείλεται στη διαφορά
εισοδήματος, στη διαφορά ως προς το βαθμό ενδιαφέροντός τους για την κατάσταση των
τροφίμων που αγοράζουν, αλλά και ως προς τη θρεπτική τους αξία,.

Συμπεράσματα - Τελικές Παρατηρήσεις
Βασικός στόχος της έρευνας ήταν ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την
αγορά και κατανάλωση νωπής και μεταποιημένης τομάτας, και ο προσδιορισμός των συστάδων καταναλωτών των συγκεκριμένων προϊόντων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Όπως προέκυψε από την ανάλυση, οι τρεις βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την
κατανάλωση νωπής και μεταποιημένης τομάτας είναι η διατροφική της αξία, οι προτιμήσεις
των καταναλωτών ως προς τα οργανοληπτικά της χαρακτηριστικά και οι διατροφικές τους
συνήθειες. Επιπροσθέτως, προσδιορίστηκαν τρεις συστάδες καταναλωτών. Η πρώτη συστάδα
χαρακτηρίζεται από τον παράγοντα Διατροφική Συνήθεια, η δεύτερη από τον παράγοντα
Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά και η τρίτη από τον παράγοντα Διατροφική Αξία. Όπως
αποδείχθηκε από την περαιτέρω στατιστική ανάλυση των δεδομένων, η συμπεριφορά των
μελών των συστάδων διαφοροποιείται με βάση τα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά
τους χαρακτηριστικά. Από την παρούσα έρευνα λοιπόν προκύπτει πως οι σημερινοί καταναλωτές γίνονται περισσότερο απαιτητικοί σε θέματα διατροφής, υγείας και παρουσιάζουν
έντονο ενδιαφέρον για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων που καταναλώνουν, αλλά
και για την πληροφόρησή τους σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής και τη θρεπτική τους
αξία. Κατά συνέπεια, η παρούσα έρευνα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη κατάλληλων
στρατηγικών προώθησης, καθώς ο εντοπισμός των προσδιοριστικών παραγόντων της αγοράς
και κατανάλωσης νωπής και μεταποιημένης τομάτας για την κάθε συστάδα κρίνεται απαραίτητος, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά των συγκεκριμένων προϊόντων τόσο
στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά. Τέλος, είναι απαραίτητη η συνεχής έρευνα της
ελληνικής και διεθνούς αγοράς, προκειμένου τα παραγόμενα προϊόντα να προσαρμόζονται
συνεχώς στις αλλαγές των προτιμήσεων των καταναλωτών.
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Παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση της
ποιότητας του κρέατος από τους καταναλωτές:
Η περίπτωση του χοιρινού κρέατος στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης
Π. Παπαναγιώτου1 και Ε. Τζίμητρα-Καλογιάννη2 ∗∗
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Περίληψη
Παρόλο που η αντίληψη της ποιότητας του κρέατος έχει αποτελέσει το επίκεντρο διαφόρων
ευρωπαϊκών ερευνών, έχει παραμεληθεί σχετικά στην Ελλάδα. Στόχο, λοιπόν, της παρούσας
εργασίας αποτελεί η συμβολή στη γνώση του τρόπου, με τον οποίο οι Έλληνες καταναλωτές
αντιλαμβάνονται την ποιότητα του χοιρινού κρέατος. Ο παραπάνω στόχος επιδιώχτηκε μέσω
μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Για τη διεξαγωγή της έρευνας
υιοθετήθηκε η μέθοδος mall intercept, ενώ σε αυτή συμμετείχαν 200 καταναλωτές. Στα
δεδομένα, που συγκεντρώθηκαν με τη χρησιμοποίηση δομημένου ερωτηματολογίου, εφαρμόστηκαν μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ των
μεταβλητών και παραγοντική ανάλυση για τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν
την αντίληψη της ποιότητας του χοιρινού κρέατος από τους καταναλωτές. Τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι ο τρόπος που οι Έλληνες καταναλωτές αντιλαμβάνονται την ποιότητα του
κρέατος δεν παρεκκλίνει ιδιαίτερα από αυτόν των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Τα χαρακτηριστικά του κρέατος, επομένως, που μπορούν να διαπιστωθούν μέσω της προσωπικής εμπειρίας, όπως η γεύση και η φρεσκάδα, κυριαρχούν κατά την αξιολόγηση της ποιότητας. Η
επιλογή του ποιοτικού χοιρινού επηρεάζεται ιδιαίτερα από την εμφάνισή του. Το λίπος αποφεύγεται για λόγους υγείας, ενώ προτιμάται για τις ευεργετικές του επιδράσεις στις
εμπειρικές διαστάσεις της ποιότητας. Ο τόπος προμήθειας και η χώρα προέλευσης παίζουν
σημαντικό ρόλο στην επιλογή του χοιρινού. Έτσι, ο κρεοπώλης αντιμετωπίζεται από τους
καταναλωτές ως μια έμπιστη πηγή παροχής πληροφοριών ποιότητας, ενώ το χοιρινό
ελληνικής προέλευσης συνδέεται με αρκετές ποιοτικές διαστάσεις. Επιπλέον, η προοπτική
εξέλιξης του τομέα του βιολογικού χοιρινού αναδεικνύεται. Τέλος, η τιμή όπως και η ευκολία
δε φαίνεται να αποτελούν ενδείξεις ανώτερης ποιότητας για τους καταναλωτές.
Λέξεις-κλειδιά: αντιληπτή ποιότητα, ποιοτικές ενδείξεις, ποιοτικές ιδιότητες, παραγοντική
ανάλυση, χοιρινό κρέας
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Abstract
Despite the fact that perceived quality of meat is an issue of paramount importance in Europe,
it has not been much explored in Greece. Thus, the present paper attempts to contribute to the
development of knowledge on the way Greek consumers perceive pork meat quality. The
aforementioned purpose was sought by means of a survey conducted in Thessaloniki, using a
structured questionnaire, which was completed by 200 consumers. The data were collected by
means of mall-intercept personal interviews. The methods of analysis employed are
nonparametric statistical tests to identify associations among the variables and factor analysis
to uncover the dimensions that underlie consumers’ perception of quality. Findings indicate
that the way Greek consumers perceive meat quality does not deviate significantly from that
of other European consumers. Thus, attributes of meat that can be assessed through
experience, like flavour and freshness, seem to dominate the formation of quality judgements
regarding pork meat. Quality selection of pork is greatly influenced by its appearance. Fat is
avoided for health reasons and preferred for its positive effects on the sensory dimensions of
pork. Place of purchase and country of origin, also, seem to play a substantial role for quality
selection. Butcher is identified as the credible source that provides consumers with quality
information, while pork of domestic origin is associated with several important quality
dimensions. Additionally, a potential for further development of the organic pork meat sector
in Greece is uncovered. Finally, price and dimensions of quality related to convenience do not
exert a significant influence on the formation of quality judgements.
Key-words: perceived quality, quality cues, quality attributes, factor analysis, pork meat.

Εισαγωγή
Η ποιότητα των τροφίμων έχει αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος πληθώρας
Ευρωπαίων επιστημόνων και ερευνητών. Λόγω όμως των πολλών διαστάσεων της έννοιάς
της, είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε ερευνητή να ορίζει με σαφήνεια τη σκοπιά από την
οποία πραγματεύεται την έννοια της ποιότητας (Steenkamp, 1989). Η παρούσα, λοιπόν,
εργασία υιοθετεί την προσέγγιση της «αντιληπτής ποιότητας», η οποία αναλύει την ποιότητα
του προϊόντος από τη σκοπιά του καταναλωτή, μετατρέποντάς την σε μια υποκειμενική κρίση
που βασίζεται στις αντιλήψεις, στις ανάγκες και στους στόχους των καταναλωτών (Northen,
2000). Η προσέγγιση αυτή έχει αποτελέσει το θέμα πολλών ερευνών σχετικών με τα τρόφιμα,
αφού ο ορισμός της ποιότητας από τους καταναλωτές είναι αυτός που κινεί την παγκόσμια
βιομηχανία τροφίμων, ενώ είναι ταυτόχρονα και αυτός που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί πιο
δύσκολα (Cardello, 1995).
Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου το θέμα είναι σχετικά παραμελημένο, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο έχουν αναπτυχθεί αρκετά θεωρητικά μοντέλα σχετικά με την αντιληπτή ποιότητα των
τροφίμων, ενώ συγκεκριμένα για το κρέας έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός εμπειρικών
ερευνών. Η παρούσα εργασία είναι κατά κύριο λόγο διερευνητική, αφού είναι η πρώτη
έρευνα ‘αντιληπτής ποιότητας’ στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, που
εστιάζει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριμένο είδος κρέατος, το χοιρινό. Στο σημείο αυτό, θα
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πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή του χοιρινού κρέατος στηρίζεται στο γεγονός ότι είναι το
πρώτο σε κατανάλωση κρέας στην Ελλάδα (28,1 κιλά/άτομο ετησίως για την περίοδο
2003/2004, European Commission, 2005).

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Η αξιολόγηση της ποιότητας από τους καταναλωτές πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Το
πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα πριν από την αγορά του προϊόντος, ενώ το δεύτερο ακολουθεί
την αγορά του προϊόντος. Μετά από την αγορά, οι καταναλωτές αξιολογούν το προϊόν με
βάση το αν αυτό συγκεντρώνει κάποιες ‘ποιοτικές ιδιότητες’ (‘quality attributes’), τις οποίες
οι ίδιοι θεωρούν σημαντικές. ‘Ποιοτικές ιδιότητες’ είναι τα λειτουργικά και ψυχοκοινωνικά
οφέλη που παρέχονται από το προϊόν στον καταναλωτή, ενώ αντιπροσωπεύουν οτιδήποτε
θεωρείται ότι κάνει ή προσφέρει το προϊόν στον καταναλωτή (Steenkamp & Van Trijp,
1996). Οι ποιοτικές ιδιότητες χωρίζονται σε ‘ιδιότητες εμπειρίας’ (‘experience attributes’), οι
οποίες επιβεβαιώνονται μέσω της προσωπικής επαφής με το προϊόν και κυρίως μέσω της
κατανάλωσης (π.χ. γεύση), και σε ‘ιδιότητες εμπιστοσύνης’ (‘credence attributes’), οι οποίες
πολλές φορές δεν επιβεβαιώνονται ακόμα και μετά την κατανάλωση (π.χ. θρεπτική αξία), ενώ
είναι ζήτημα εμπιστοσύνης προς τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με το προϊόν κατά
την αγορά του (Steenkamp, 1989). Δεδομένου όμως του ότι είναι αδύνατο για τους
καταναλωτές να γνωρίζουν τις ιδιότητες των προϊόντων πριν τα καταναλώσουν, στηρίζονται
στην επιλογή και αξιολόγηση κάποιων προτιμώμενων ‘ποιοτικών ενδείξεων’ (‘quality cues’)
προκειμένου να τις προβλέψουν. ‘Ποιοτικές ενδείξεις’ είναι οποιοδήποτε πληροφοριακό
ερέθισμα μπορεί να εξακριβωθεί μέσω των αισθήσεων πριν την κατανάλωση (Steenkamp &
Van Trijp, 1996). Οι ποιοτικές ενδείξεις διακρίνονται σε ‘ενδογενείς’ (‘intrinsic cues’, π.χ.
χρώμα), οι οποίες δεν μπορούν να αλλάξουν χωρίς ταυτόχρονα να αλλάξει και η φύση του
προϊόντος, και σε ‘εξωγενείς’, οι οποίες σχετίζονται με το προϊόν, αλλά δεν αποτελούν μέρος
αυτού (‘extrinsic cues’, π.χ. τιμή) (Olson and Jacoby, 1972).
Αντικειμενικό σκοπό λοιπόν της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της έννοιας
της ποιότητας του χοιρινού κρέατος, όπως την αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές. Έτσι,
επιχειρείται ο εντοπισμός των σημαντικότερων ποιοτικών ενδείξεων που χρησιμοποιούνται
από τους καταναλωτές κατά την αγορά του χοιρινού κρέατος, των ποιοτικών ιδιοτήτων που
αναζητούν οι καταναλωτές στο κρέας, καθώς και η σημασία που προσδίδουν σε καθεμία από
αυτές. Επιπλέον, επιδιώκεται στο βαθμό που είναι δυνατό να αποκαλυφτούν οι συνδέσεις που
κάνουν οι καταναλωτές μεταξύ των ποιοτικών ενδείξεων και των ποιοτικών ιδιοτήτων. Τέλος,
επιχειρείται ο εντοπισμός κάποιων κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν
την αξιολόγηση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος.
Προκειμένου να εκπληρωθεί ο παραπάνω σκοπός, έγινε διεξοδική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, με αποτέλεσμα να ενταχθούν στην παρούσα έρευνα οι παράγοντες που
ακολουθούν. Έτσι, οι ενδογενείς ποιοτικές ενδείξεις που εξετάζονται είναι το χρώμα και η
ποσότητα του λίπους (Bredhal et al, 1998, Brunso et al, 2005, Glitsch, 2000, Grunert, 1997,
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Scholderer & Brunso et al, 2004, Steenkamp & Van Trijp, 1996). Οι δύο αυτές ενδείξεις αναφέρονται μαζί στη βιβλιογραφία ως εμφάνιση του κρέατος (Andersen et al, 2005). Στην
παρούσα εργασία, το χρώμα και η ποσότητα του λίπους εξετάζονται τόσο συνδυαστικά, ως
εμφάνιση του κρέατος, όσο και ξεχωριστά. Οι εξωγενείς ποιοτικές ενδείξεις που ελέγχονται
είναι η χώρα προέλευσης (Davidson et al, 2003, Grunert, 1997, Hoffmann, 2000, Oude
Ophuis & Van Trijp, 1995), η τιμή (Acebron & Dopico, 2000, Bredahl, 2003, Glitsch, 2000,
Northen, 2000), η μέθοδος παραγωγής (Grunert et al, 2004, Scholderer & Nielsen et al, 2004),
ο τόπος προμήθειας (Glitsch, 2000, Grunert, 1997), η μάρκα (Bredhal et al, 1998) και η
τοποθέτηση του κρέατος σε ειδική προσφορά (Acebron & Dopico, 2000). Οι ποιοτικές
ιδιότητες εμπειρίας που μελετώνται είναι το πόσο γευστικό, τρυφερό και χυμώδες είναι το
κρέας (Bredahl et al, 1998, Becker, 2000, Bredahl, 2003, Brunso et al, 2002, Grunert, 1997,
Steenkamp & Van Trijp, 1996), η φρεσκάδα και η απουσία λίπους (Becker, 2000, Brunso et
al, 2002, Glitsch, 2000, Grunert, 1997), η οσμή (Becker, 2000, Glitsch, 2000), η απουσία
χόνδρων (Becker, 2000) και η ευκολία τόσο στην παρασκευή του κρέατος όσο και με την
έννοια της δυνατότητας διατήρησής του σε καλή κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα
(Issanchou, 1996; Grunert, 2006, Steenkamp & Van Trijp, 1996, Verbeke & Viaene, 1999).
Οι ποιοτικές ιδιότητες εμπιστοσύνης που εξετάζονται είναι η θρεπτική αξία και το πόσο
υγιεινό είναι το κρέας (Becker, 2000, Bredahl et al, 1998, Grunert, 1997, Steenkamp, 1989),
όπως και η ασφάλεια κατανάλωσής του (Becker, 2000, Grunert, 2006, Issanchou, 1996). Οι
συνδέσεις μεταξύ ποιοτικών ιδιοτήτων και ενδείξεων που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία και
που επιδιώκεται να ελεγχθούν είναι η χρησιμοποίηση του χρώματος, της ποσότητας του
λίπους, της βιολογικής μεθόδου παραγωγής και της χώρας προέλευσης του κρέατος για την
πρόβλεψη ιδιοτήτων τόσο εμπειρίας όσο και εμπιστοσύνης (Brunso et al, 2002, Scholderer &
Nielsen et al, 2004, Krystallis et al, 2007).

Μεθοδολογία Έρευνας
Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 200 καταναλωτές χοιρινού κρέατος, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2007 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το μέγεθος του δείγματος
αποφασίστηκε με κριτήριο τη δυνατότητα διεξαγωγής παραγοντικής ανάλυσης στα δεδομένα.
Σύμφωνα με το Σιάρδο (1999), ένα δείγμα τουλάχιστον 200 παρατηρήσεων θεωρείται
ικανοποιητικό για τον περιορισμό των σφαλμάτων στους συντελεστές συσχέτισης και τη
σταθερότητα των αποτελεσμάτων της παραγοντικής ανάλυσης. Όπως όμως αναφέρεται παρακάτω, ο τελικός αριθμός των παρατηρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στη διαδικασία της παραγοντικής ανάλυσης ήταν 184. Ωστόσο, ακόμα και μετά από τον αποκλεισμό 16
παρατηρήσεων, ικανοποιείται το κριτήριο Ν - n - 1 ≥ 50 (όπου N, αριθμός παρατηρήσεων και
n, αριθμός μεταβλητών) (Lawley & Maxwell, 1974), ενώ η αναλογία μεταξύ παρατηρήσεων
και μεταβλητών είναι τουλάχιστον 2:1 (Kline, 1994), αφού στην προκειμένη περίπτωση είναι
4,2:1. Για τη διεξαγωγή της έρευνας, υιοθετήθηκε η μέθοδος mall-intercept (Malhotra, 2007),
αλλά επιδιώχτηκε μια ισορροπία κάποιων κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών, όπως η
ηλικία και το φύλο. Πέραν των μεταβλητών που αφορούσαν κοινωνικοοικονομικά στοιχεία,
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όλες οι υπόλοιπες μετρήθηκαν με 5βάθμιες κλίμακες μέτρησης τύπου Likert.
Πριν από την εφαρμογή των αναλύσεων, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s alpha
προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου (Cronbach, 1951). Ο δείκτης
αυτός λαμβάνει τιμές από 0 έως 1, ενώ τιμές κάτω του 0,6 θεωρούνται μη ικανοποιητικές
(Malhotra, 2007). Ωστόσο, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τιμές άνω του 0,5 είναι
αποδεκτές, αν και ιδανικά ο δείκτης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 0,7 (Francis &
Carmines, 1993). Για κάθε πολυθεματική μεταβλητή υπολογίστηκε ο δείκτης Cronbach’s
alpha, και βρέθηκε μεταξύ 0,609 και 0,934.
Έπειτα, εφαρμόστηκε ο έλεγχος του χ2 με σκοπό τον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών
σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές. Ο χ2 ελέγχει τη μηδενική υπόθεση ότι δύο μεταβλητές
είναι στατιστικά ανεξάρτητες, και πληροφορεί για το επίπεδο σημαντικότητας (α) και τους
βαθμούς ελευθερίας (Β.Ε.) (Aaker et al, 1998). Όλες οι σχέσεις ελέγχθηκαν για επίπεδο
σημαντικότητας 0,05.
Επιπλέον, εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος του Friedman, ο οποίος ελέγχει την
υπόθεση ότι ένας αριθμός μεταβλητών που σχετίζονται μεταξύ τους προέρχεται από τον ίδιο
πληθυσμό και μας πληροφορεί για τον αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση
μεταξύ τους. Συνεπώς, ο έλεγχος αυτός κατατάσσει τις μεταβλητές σε σαφή σειρά προτεραιότητας με βάση τη μέση τακτική βαθμολογία (mean rank) τους (Friedman, 1937).
Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης με σκοπό τον εντοπισμό
των παραγόντων που επηρεάζουν την αντιληπτή ποιότητα. Εφόσον πρωταρχικό στόχο της
παρούσας έρευνας αποτελεί η αποκάλυψη λανθανουσών διαστάσεων στις παρατηρήσεις,
θεωρήθηκε ότι η μέθοδος των κύριων αξόνων (principal axis factoring) είναι η πιο κατάλληλη να εφαρμοστεί στα δεδομένα, αφού λαμβάνει υπόψη μόνο την κοινή διακύμανση των
μεταβλητών (Malhotra, 2007). Όπως αναφέρουν οι Fabrigar et al (1999) και ο Malhotra
(2007), η διερευνητική παραγοντική ανάλυση, είδος της οποίας είναι και η μέθοδος των
κύριων αξόνων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν στόχος της έρευνας είναι ο εντοπισμός
λανθανουσών δομών στις μεταβλητές, σε αντίθεση με τη μέθοδο των κύριων συνιστωσών
(principal component analysis), η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν στόχος της έρευνας είναι η μείωση του αριθμού των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός αυτός
γίνεται επειδή η πρώτη ενδιαφέρεται για την κοινή διακύμανση που υπάρχει στον πίνακα των
συσχετίσεων των μεταβλητών, ενώ δεν ενδιαφέρεται για τη διακύμανση που οφείλεται στους
ειδικούς παράγοντες και στον παράγοντα σφάλμα (Σιάρδος, 1999), κάτι που δεν ισχύει στη
μέθοδο των κύριων συνιστωσών.
Για τον έλεγχο της καταλληλότητας της εφαρμογής της παραγοντικής ανάλυσης στα
δεδομένα, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett, ο οποίος εξασφαλίζει ότι ο
πίνακας των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι ταυτοτικός, δηλαδή ότι τα διαγώνια στοιχεία του δεν είναι μονάδες και τα εκτός της διαγωνίου μηδενικά. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχει, και απορρίπτει στην προκειμένη περίπτωση, την υπόθεση ότι οι μεταβλητές
είναι μη συσχετιζόμενες μεταξύ τους (εξασφαλίζει δηλαδή ότι δεν έχουν απόλυτη συσχέτιση
με τον εαυτό τους, ίση με 1, και 0 συσχέτιση με όλες τις υπόλοιπες). Επίσης, υπολογίστηκε ο
δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), μικρές τιμές του οποίου αποκαλύπτουν την ακαταλληΠρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
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λότητα της εφαρμογής της παραγοντικής ανάλυσης στις παρατηρήσεις. Οι πιο συνηθισμένες
τεχνικές απόφασης του αριθμού των εξαγόμενων παραγόντων είναι το κριτήριο του Kaiser
(Καρλής, 2005) και ο έλεγχος κρημνού ή έλεγχος με τη χρήση κρημνογραφήματος του Cattell
(scree plot). Ωστόσο, και τα δύο κριτήρια έχουν μειονεκτήματα. Το κριτήριο του Kaiser δεν
είναι πάντοτε ασφαλές και δε συνίσταται ως «άριστη» λύση (Σιάρδος, 1999, Costello &
Osborne, 2005), ενώ συνήθως υπερεκτιμά τον αριθμό των παραγόντων που χρειάζονται
(Καρλής, 2005, Fabrigar, 1999). Ο έλεγχος κρημνού (scree plot), από την άλλη, εμπεριέχει
μία υποκειμενικότητα στην επιλογή του αριθμού των εξαγόμενων παραγόντων (Fabrigar,
1999, Καρλής, 2005). Ωστόσο, θεωρείται από πολλούς ένα από τα καλύτερα κριτήρια
απόφασης του αριθμού των εξαγόμενων παραγόντων (Costello & Osborne, 2005). Η επιλογή
του αριθμού των εξαγόμενων παραγόντων έγινε λαμβάνοντας υπόψη το κρημνογράφημα (scree
plot) του Cattell, ενώ ταυτόχρονα επιδιώχτηκε να δοθεί μια λογική και χρήσιμη ερμηνεία
στους παράγοντες (Costello & Osborne, 2005). Τέλος, για την ευκολότερη ερμηνεία των
αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ορθογωνική μέθοδος περιστροφής (Varimax) των αξόνων.

Αποτελέσματα και Συζήτηση
Από το σύνολο των 200 καταναλωτών, το 60% είναι γυναίκες και το 40% άνδρες, με
μέσο όρο ηλικίας τα 42 χρόνια. Η μέση δαπάνη για χοιρινό κρέας των νοικοκυριών που
συμμετείχαν στην έρευνα είναι 12,23€/εβδομάδα, ενώ το 62% των ερωτώμενων δήλωσαν
υπεύθυνοι για την αγορά χοιρινού κρέατος στο νοικοκυριό τους. Περισσότεροι από τους
μισούς συμμετέχοντες (60%) αγοράζουν χοιρινό κρέας μία φορά την εβδομάδα ή και
λιγότερο συχνά, ενώ το 67% του δείγματος καταναλώνει χοιρινό κρέας τουλάχιστον μία φορά
την εβδομάδα. Οι άνδρες ερωτώμενοι φαίνεται ότι καταναλώνουν χοιρινό κρέας πιο συχνά
από τις γυναίκες, με 38,3% των γυναικών να καταναλώνουν χοιρινό λιγότερο συχνά από μία
φορά την εβδομάδα και 37,3% των ανδρών να καταναλώνουν τουλάχιστον δύο φορές την
εβδομάδα χοιρινό κρέας (χ2 = 12,380, Β.Ε. = 3, α = 0,006).
Η συντριπτική πλειοψηφία (75,5%) του δείγματος αγοράζει κρέας από τον τοπικό
κρεοπώλη κατά κύριο λόγο, ενώ μόλις το 13,5% των ερωτώμενων προμηθεύεται χοιρινό
κρέας από το σουπερμάρκετ. Οι κυριότεροι λόγοι επιλογής του προτιμώμενου τόπου προμήθειας είναι η προσωπική εμπειρία των καταναλωτών από παλαιότερες αγορές και η εμπιστοσύνη που έχουν στο συγκεκριμένο κατάστημα για την παροχή έγκυρων πληροφοριών ποιότητας. Μικρότερης σημασίας λόγοι επιλογής τόπου προμήθειας είναι λόγοι ευκολίας καθώς
και η ελκυστικότητα του τρόπου παρουσίασης του κρέατος. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο
του χ2, οι καταναλωτές που αγοράζουν χοιρινό από τον κρεοπώλη θεωρούν πιο σημαντικούς
τους λόγους προσωπικής εμπειρίας (χ2 = 25,638, Β.Ε. = 2, α = 0,000) και εμπιστοσύνης προς
τον προμηθευτή (χ2 = 37,850, Β.Ε. = 2, α = 0,000), σε αντίθεση με αυτούς που προμηθεύονται κρέας από το σουπερμάρκετ, οι οποίοι δίνουν περισσότερη σημασία στην ευκολία
κατά την αγορά κρέατος (χ2 = 15,189, Β.Ε. = 2, α = 0,001).
Η εμφάνιση του χοιρινού κρέατος καθώς και η φήμη του καταστήματος προμήθειας είναι
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οι πιο σημαντικές ποιοτικές ενδείξεις σύμφωνα με τους καταναλωτές, με 91% των ερωτώμενων να παραδέχονται ότι λαμβάνουν υπόψη την πρώτη όταν κρίνουν την ποιότητα του
κρέατος και 87% τη δεύτερη. Οι υπόλοιπες ποιοτικές ενδείξεις φαίνεται ότι είναι μικρότερης
σημασίας. Ο έλεγχος Friedman (Πίνακας 1) έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις βαθμολογίες των ποιοτικών ενδείξεων, ενώ ο έλεγχος ανά δύο μεταβλητές έδειξε ότι η εμφάνιση του κρέατος και η φήμη του καταστήματος προμήθειας είναι
ίσης σημασίας, αφού δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων
τακτικών βαθμολογιών αυτών των δύο (χ2 = 3,374, Β.Ε. = 1, α = 0,066), ενώ το ίδιο ισχύει
και μεταξύ των μεταβλητών τιμή και τοποθέτηση του κρέατος σε ειδική προσφορά (χ2 =
0,254, Β.Ε. = 1, α = 0,615). Τέλος, η μάρκα κατατάσσεται ως η λιγότερη σημαντική ποιοτική
ένδειξη, γεγονός το οποίο προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι το τυποποιημένο χοιρινό
κρέας είναι ιδιαίτερα σπάνιο στην ελληνική αγορά.
Πίνακας 1. Μέση τακτική βαθμολογία ποιοτικών ενδείξεων
Κατάταξη

Ποιοτικές ενδείξεις

Μέση τακτική
βαθμολογία
5,18

1

Τόπος προμήθειας

1

Εμφάνιση χοιρινού κρέατος

4,96

2

Χώρα προέλευσης

4,64

3

Μέθοδος παραγωγής

3,88

4

Ειδική προσφορά

3,36

4

Τιμή

3,35

5

Μάρκα

2,63

Αποτελέσματα ελέγχου
Friedman
χ2 = 296,605
Β.Ε. = 6
α = 0,000
N = 200

Πηγή: Papanagiotou, 2007, Επεξεργασία στοιχείων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος χ2 έδειξε ότι το ποσοστό των γυναικών (77%) που
λαμβάνουν υπόψη τη χώρα προέλευσης του κρέατος κατά την αγορά του, είναι μεγαλύτερο
από αυτό (67%) των ανδρών (χ2 = 6,920, Β.Ε. = 2, α = 0,031). Το γεγονός αυτό αποδίδεται
συχνά στο ότι οι γυναίκες συνήθως θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο για την αγορά ασφαλούς κρέατος, ενώ λόγω του ότι εκ φύσεως φοβούνται περισσότερο από τους άντρες την
ανάληψη κινδύνων (Hoffmann, 2000) στηρίζονται στην ένδειξη χώρα προέλευσης για να
βεβαιωθούν για την ασφάλεια των τροφίμων. Επίσης, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η
πλειοψηφία των ερωτώμενων που λαμβάνουν υπόψη τη μέθοδο παραγωγής όταν αξιολογούν
την ποιότητα του κρέατος έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον πανεπιστημιακή εκπαίδευση (χ2 =
13,678, Β.Ε. = 4, α = 0,008).
Το χρώμα του χοιρινού είναι πολύ σημαντική ποιοτική ένδειξη για τους καταναλωτές,
αφού το 80,5% του δείγματος παραδέχεται ότι το λαμβάνει υπόψη κατά την αγορά του
κρέατος. Η ποσότητα του λίπους, από την άλλη, εμφανίζεται ως μικρότερης σημασίας
ποιοτική ένδειξη, αφού μόλις το 58,5% των καταναλωτών θεωρεί το λίπος χρήσιμη ποιοτική
ένδειξη για την αξιολόγηση της ποιότητας του χοιρινού. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα
υποστηρίζουν ότι η ποσότητα του λίπους επηρεάζει το πόσο γευστικό (85%), υγιεινό και
θρεπτικό (75%), χυμώδες (74%) και τρυφερό (69,5%) είναι το χοιρινό κρέας. Επιπλέον, οι
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καταναλωτές εμφανίζονται να προτιμούν μικρές ποσότητες λίπους στο χοιρινό κρέας, με τις
γυναίκες να είναι αυτές που προτιμούν μικρότερη ποσότητα λίπους σε σύγκριση με τους
άντρες (χ2 = 12,599, Β.Ε. = 4, α = 0,013).
Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (70%) θεωρεί το χοιρινό κρέας ελληνικής προέλευσης
υψηλότερης ποιότητας από το εισαγόμενο, ενώ το συνδέουν με πλήθος ποιοτικών ιδιοτήτων
τόσο εμπειρίας όσο και εμπιστοσύνης. Έτσι, το 84,5% του δείγματος πιστεύει ότι το ελληνικό
χοιρινό είναι πιο φρέσκο, το 76% ότι είναι πιο ασφαλές, το 69,5% ότι είναι πιο υγιεινό και το
67% ότι είναι πιο γευστικό από το εισαγόμενο, ενώ λιγότεροι καταναλωτές θεωρούν το
εγχώριο κρέας ανώτερο από το εισαγόμενο όσον αφορά τις υπόλοιπες ποιοτικές ιδιότητες.
Ένα σημαντικό ποσοστό (72%) των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί το βιολογικό
κρέας υψηλότερης ποιότητας από το συμβατικό. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 16
καταναλωτές (8%) δεν απάντησαν στις ερωτήσεις για το βιολογικό κρέας, ισχυριζόμενοι ότι
αγνοούν την ύπαρξή του. Επίσης, παρόλο που δε συμπεριλήφθηκε ερώτηση σχετική με την
αγορά βιολογικού κρέατος, οι περισσότεροι καταναλωτές δήλωσαν κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων ότι δεν αγοράζουν βιολογικό κρέας, γεγονός που προφανώς οφείλεται στη
χαμηλή διαθεσιμότητα του στην ελληνική αγορά (Krystallis et al, 2006). Επιπλέον, οι
ερωτώμενοι συνδέουν τη βιολογική παραγωγή περισσότερο με ιδιότητες εμπιστοσύνης από
όσο με ιδιότητες εμπειρίας.
Όσον αφορά τις ποιοτικές ιδιότητες εμπειρίας του χοιρινού κρέατος, οι καταναλωτές
δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη γεύση, τη φρεσκάδα και την οσμή του κρέατος, αφού
περισσότεροι από το 90% των ερωτώμενων θεωρούν (πολύ) σημαντικές τις ιδιότητες αυτές
όταν αξιολογούν την ποιότητα του χοιρινού κρέατος. Το πόσο τρυφερό και χυμώδες είναι το
κρέας λαμβάνονται, επίσης, υπόψη κατά τη διαμόρφωση των κρίσεων σχετικά με την
ποιότητά του. Η απουσία χόνδρων και λίπους είναι ποιοτικές ιδιότητες μικρότερης σημασίας
για τους καταναλωτές. Τα αποτελέσματα του ελέγχου Friedman παρουσιάζονται στον Πίνακα
2. Όπως προέκυψε από τις ανά δύο συγκρίσεις των μέσων τακτικών βαθμολογιών, η φρεσκάδα με τη γεύση (χ2 = 0,080, Β.Ε. = 1, α = 0,777), όπως και η οσμή με την τρυφερότητα (χ2 =
1,613, Β.Ε. = 1, α = 0,204), είναι ίσης σημασίας.
Η ευκολία (convenience) εξετάστηκε ξεχωριστά από τις υπόλοιπες ποιοτικές ιδιότητες
εμπειρίας, εξαιτίας της ιδιομορφίας της να μπορεί να αξιολογηθεί μετά την αγορά του κρέατος, αλλά πριν από την κατανάλωσή του. Παρόλο όμως που η ευκολία αποτελεί σύγχρονη
τάση στην Ευρώπη, δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική στην Ελλάδα, αφού μόλις οι
μισοί ερωτώμενοι λαμβάνουν υπόψη, κατά την αξιολόγηση της ποιότητας του χοιρινού
κρέατος, την ευκολία παρασκευής του καθώς και τη δυνατότητα διατήρησής του σε καλή
κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τις ποιοτικές ιδιότητες εμπιστοσύνης,
η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων θεωρεί ότι το χοιρινό κρέας ανώτερης ποιότητας
θα πρέπει να είναι υγιεινό, ασφαλές και θρεπτικό.
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Πίνακας 2. Μέση τακτική βαθμολογία ποιοτικών ιδιοτήτων εμπειρίας
Κατάταξη

Ποιοτικές ιδιότητες

Μέση τακτική βαθμολογία

1

Πόσο φρέσκο είναι

4,93

1

Πόσο γευστικό είναι

4,90

2

Οσμή

4,31

2

Πόσο τρυφερό είναι

4,07

3

Πόσο χυμώδες είναι

3,71

4

Απουσία χόνδρων

3,24

5

Απουσία λίπους

2,84

Αποτελέσματα ελέγχου
Friedman

χ2 = 276,856
Β.Ε. = 6
α = 0,000
N = 200

Πηγή: Papanagiotou, 2007, Επεξεργασία στοιχείων

Για την καλύτερη σύγκριση της σημασίας των παραγόντων που επηρεάζουν την αντιληπτή ποιότητα, θεωρήθηκε χρήσιμη η διεξαγωγή ενός ελέγχου Friedman που να περιλαμβάνει
το σύνολο των ποιοτικών ενδείξεων και τις ποιοτικές ιδιότητες εμπειρίας. Η κατάταξη που
προέκυψε παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Παρόλο που οι ανά δύο συγκρίσεις δείχνουν ότι
πολλές μεταβλητές είναι ίσης σημασίας, χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν. Κατ’
αρχάς, φαίνεται ότι οι ποιοτικές ιδιότητες εμπειρίας είναι πιο σημαντικές σε σχέση με τις
ποιοτικές ενδείξεις, εκτός από το χρώμα του χοιρινού και τον τόπο προμήθειας που έχουν
μέση τακτική βαθμολογία μεγαλύτερη από σημαντικό αριθμό ποιοτικών ιδιοτήτων. Επιπλέον,
η τιμή όπως και η μάρκα παρουσιάζονται ως ελάχιστα χρήσιμες για την αξιολόγηση της
ποιότητας του κρέατος από τους καταναλωτές.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι στον έλεγχο αυτό δε συμπεριλήφθηκε η ενδογενής ένδειξη εμφάνιση, αλλά αντικαταστάθηκε από τις ενδείξεις χρώμα και λίπος από τις
οποίες και θεωρείται ότι αποτελείται. Τα αποτελέσματα όμως, κατατάσσουν το χρώμα ως
πολύ σημαντικότερη ποιοτική ένδειξη σε σύγκριση με το λίπος του κρέατος.
Μετά τον έλεγχο των αντιαπεικονισμένων συντελεστών συσχέτισης και την απομάκρυνση των μεταβλητών με χαμηλές τιμές (Σιάρδος, 1999), ο αριθμός των μεταβλητών που
συμπεριλήφθηκαν στην παραγοντική ανάλυση είναι 44, και η αναλογία μεταξύ του μεγέθους
του δείγματος (184, αφού 16 ερωτώμενοι δεν απάντησαν σε κάποιες ερωτήσεις σχετικές με
το βιολογικό κρέας) και των μεταβλητών είναι 4,2:1, αναλογία επαρκής για τη διεξαγωγή
παραγοντικής ανάλυσης (Malhotra, 2007). Επιπλέον, ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett
απέρριψε την υπόθεση ότι ο πίνακας των συσχετίσεων είναι ταυτοτικός, ενώ η τιμή του ΚΜΟ
που προέκυψε είναι 0,784, αναδεικνύοντας την καταλληλότητα εφαρμογής της παραγοντικής
ανάλυσης στα δεδομένα. Όπως φαίνεται στο κρημνογράφημα (Διάγραμμα 1), η τάση ευθυγράμμισης της γραμμής που ενώνει τις τιμές των χαρακτηριστικών ριζών (eigenvalues) αρχίζει μετά από τον εντέκατο παράγοντα. Μετά από δοκιμές, με 10 και 11 παράγοντες, αντίστοιχα (Costello & Osborne, 2005 και Fabrigar et al, 1999), o αριθμός των εξαχθέντων
παραγόντων αποφασίστηκε σε 10. Η ερμηνεία των παραγόντων έγινε με βάση τον εμπειρικό
κανόνα της διατήρησης σε κάθε παράγοντα εκείνων των μεταβλητών που έχουν φορτία
μεγαλύτερα του 0,4 (Hair et al, 1998). Επίσης, για κάθε παράγοντα υπολογίστηκε ο δείκτης
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Cronbach’s alpha, ο οποίος έλαβε τιμές από 0,670 έως 0,916, με εξαίρεση τον ένατο παράγοντα ο οποίος είναι γενικότερα προβληματικός, αφού περιλαμβάνει μόνο δύο μεταβλητές με
σημαντικά φορτία. Ωστόσο, η τιμή του δείκτη Cronbach’s alpha του παράγοντα αυτού είναι
0,502, τιμή που γίνεται αποδεκτή από κάποιους ερευνητές.
Πίνακας 3. Μέση τακτική βαθμολογία ποιοτικών ενδείξεων και ιδιοτήτων
1

Πόσο φρέσκο είναι

Μέση τακτική
βαθμολογία
12,58

1

Πόσο γευστικό είναι

12,44

2

Οσμή

11,20

2

Χρώμα

11,18

2

Τόπος προμήθειας

11,00

2

Πόσο τρυφερό είναι

10,68

3

Πόσο χυμώδες είναι

9,90

3

Χώρα προέλευσης

9,55

4

Απουσία χόνδρων

8,64

4

Μέθοδος παραγωγής

7,80

5

Απουσία λίπους

7,73

5

Λίπος

7,45

5

Δυνατότητα διατήρησης σε καλή κατάσταση

7,44

5

Ευκολία προετοιμασίας

7,30

5

Ειδική προσφορά

6,64

5

Τιμή

6,55

6

Μάρκα

4,93

Κατάταξη

Ποιοτικές ενδείξεις και ιδιότητες

Αποτελέσματα
ελέγχου Friedman

χ2 = 790,590
B.E. = 16
α = 0,000
N = 200

Πηγή: Papanagiotou, 2007, Επεξεργασία στοιχείων

Διάγραμμα 1. Κρημνογράφημα (scree plot)
Πριν από την περαιτέρω ανάλυση, θεωρείται χρήσιμο να αναφερθούν κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, οι μεταβλητές που σχετίζονται με την τιμή αλλά και την τοποθέτηση του
κρέατος σε ειδική προσφορά, έχουν εξαιρεθεί από την παραγοντική ανάλυση λόγω των πολύ
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χαμηλών τιμών τους στον πίνακα των αντιαπεικονισμένων συντελεστών συσχέτισης. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές δε συνδέουν την ανώτερη ποιότητα με
χρηματικά ζητήματα. Δεύτερον, οι μεταβλητές που αποτελούν πτυχές της ευκολίας δεν είχαν
φορτία σε κανέναν από τους παράγοντες, γεγονός που ενισχύει το συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές δε θεωρούν την ευκολία ως διάσταση της ποιότητας του κρέατος, αν και αυτό θα
μπορούσε να οφείλεται σε πιθανή παράλειψη σημαντικών διαστάσεων της ευκολίας από την
παρούσα έρευνα. Τρίτον, η ένδειξη «χώρα προέλευσης» είχε σημαντικά φορτία σε δύο
παράγοντες. Δεδομένης όμως της μεγάλης σημασίας της, δε θεωρήθηκε πρέπουσα η απαλοιφή της από την ανάλυση.
Ο πρώτος παράγοντας που προέκυψε ονομάστηκε «ελληνική προέλευση», αφού όλες οι
μεταβλητές που σχετίζονται με την ένδειξη χώρα προέλευσης αλλά και οι μεταβλητές που
συνδέουν το ελληνικό χοιρινό με ποιοτικές διαστάσεις είχαν υψηλά φορτία σε αυτόν. Όλες οι
μεταβλητές που σχετίζονται με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής είχαν σημαντικά φορτία
στον παράγοντα «βιολογική μέθοδος παραγωγής». Παρόλο που είναι πιθανό οι δύο αυτοί
παράγοντες να προέκυψαν λόγω του μεγάλου αριθμού σχετικών μεταβλητών, η εξαγωγή τους
δεν παύει να αποτελεί απόδειξη του σημαντικού ρόλου που ήδη παίζει η ελληνική προέλευση
και που θα μπορούσε να διαδραματίσει η βιολογική παραγωγή στην αξιολόγηση και επιλογή
κρέατος. Επιπλέον, το παραπάνω εύρημα αποτελεί και απόδειξη των επιδράσεων του «φαινομένου του φωτοστέφανου» σχετικά με τις δύο αυτές ενδείξεις.
Ο τρίτος και ο τέταρτος παράγοντας επιβεβαιώνουν τη διάκριση της βιβλιογραφίας μεταξύ των «ποιοτικών ιδιοτήτων εμπειρίας» (εκτός της ιδιότητας «απουσία λίπους») και των
«ποιοτικών ιδιοτήτων εμπιστοσύνης» και, συνεπώς, ονομάστηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Οι
μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τις ερωτήσεις σχετικά με τις ιδιότητες που συνάγονται από
την ένδειξη χρώμα, είχαν σημαντικά φορτία στον πέμπτο παράγοντα, ο οποίος ονομάστηκε
«ιδιότητες που προβλέπονται από το χρώμα».
Οι μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τις ιδιότητες που επηρεάζονται από το λίπος είχαν
υψηλά φορτία σε δύο παράγοντες, τον πέμπτο και τον έβδομο. Ο πέμπτος όμως παράγοντας
συγκέντρωσε τις «ιδιότητες εμπειρίας που επηρεάζονται από το λίπος», σε αντίθεση με τον
έβδομο που περιείχε τις «ιδιότητες εμπιστοσύνης που επηρεάζονται από το λίπος». Αξίζει
επίσης να σημειωθεί ότι η ιδιότητα «απουσία λίπους» είχε σημαντικό φορτίο στον έβδομο
παράγοντα, συνδέοντας έτσι την ποιοτική αυτή ιδιότητα με οφέλη υγείας.
Όλες οι μεταβλητές που σχετίζονται με τον τόπο προμήθειας είχαν σημαντικά φορτία
στον παράγοντα «τόπος προμήθειας», τονίζοντας έτσι τη σημασία των κρεοπωλών για τους
καταναλωτές. Ωστόσο, και η μεταβλητή «χώρα προέλευσης» είχε υψηλό φορτίο στον
παράγοντα αυτό, αποκαλύπτοντας κάποια συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών ενδείξεων. Η
σύνδεση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί, αν ληφθεί υπόψη η σημασία του χοιρινού ελληνικής
προέλευσης και της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι καταναλωτές στους κρεοπώλες. Συνεπώς,
οι ερωτώμενοι προφανώς εμπιστεύονται τους κρεοπώλες για να τους δώσουν έγκυρες
πληροφορίες σχετικές με την προέλευση του κρέατος.
Παρόλο που στη βιβλιογραφία ο όρος εμφάνιση κρέατος περιλαμβάνει τόσο το ορατό
λίπος όσο και το χρώμα (Andersen et al, 2005), στην παρούσα εργασία μόνο η ένδειξη
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«χρώμα» είχε φορτίο μεγαλύτερο του 0,4 στον ίδιο παράγοντα με την ένδειξη «εμφάνιση» κι
αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές αξιολογούν το λίπος περισσότερο κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης του κρέατος παρά πριν από την αγορά του.
Ωστόσο, αυτός ο παράγοντας ονομάστηκε «εμφάνιση».
Ο τελευταίος παράγοντας ήταν ο πιο δύσκολος στο να ονομαστεί, αφού παρόλο που όλες
οι μεταβλητές του είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό (ήταν όλες εξωγενείς ενδείξεις), δεν ήταν
μια εξαντλητική λίστα των εξωγενών ενδείξεων. Έτσι, ο δέκατος παράγοντας ονομάστηκε
«υπόλοιπες εξωγενείς ενδείξεις».

Συμπεράσματα
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, τόσο οι ποιοτικές ενδείξεις όσο και οι ποιοτικές
ιδιότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντίληψη της ποιότητας του χοιρινού
κρέατος από τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι ποιοτικές ιδιότητες, και πιο συγκεκριμένα
εκείνες που μπορούν να αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης του κρέατος, όπως
είναι η φρεσκάδα και η γεύση, φαίνεται ότι κυριαρχούν στη διαμόρφωση των σχετικών με
την ποιότητα κρίσεων. Επίσης, η εξαγωγή δύο παραγόντων από τις μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν ποιοτικές ιδιότητες, συνηγορεί υπέρ της διάκρισης των βιβλιογραφικών αναφορών
μεταξύ της ποιότητας που σχετίζεται με την απόλαυση κατά την κατανάλωση του κρέατος
(ποιοτικές ιδιότητες εμπειρίας) και της ποιότητας που σχετίζεται με την υγεία (ποιοτικές
ιδιότητες εμπιστοσύνης).
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής του ποιοτικού κρέατος, οι καταναλωτές δίνουν
ιδιαίτερη σημασία τόσο στις ενδογενείς ενδείξεις, τις οποίες μπορούν να διαπιστώσουν οπτικά, όσο και στις εξωγενείς ενδείξεις που είναι διαθέσιμες στο σημείο πώλησης. Ωστόσο, το
χρώμα (ενδογενής ένδειξη) αποτελεί την πιο σημαντική ποιοτική ένδειξη, σύμφωνα με τους
καταναλωτές.
Η περιεκτικότητα του κρέατος σε λίπος, φαίνεται πως είναι μικρότερης σημασίας
ποιοτική ένδειξη σε σχέση με το χρώμα. Επίσης, το λίπος έχει διττό ρόλο στην αξιολόγηση
της ποιότητας του χοιρινού, σύμφωνα με τις απόψεις των καταναλωτών. Από τη μία
σχετίζεται με τις εμπειρικές διαστάσεις της ποιότητας (επηρεάζοντας το πόσο γευστικό,
χυμώδες και τρυφερό είναι), στις οποίες συμβάλλει θετικά, ενώ, από την άλλη, επηρεάζει
αρνητικά τις διαστάσεις της ποιότητας που σχετίζονται με την υγεία (πόσο υγιεινό και
θρεπτικό είναι). Ο πρώτος ρόλος αποτελεί προφανώς το λόγο που οι καταναλωτές προτιμούν
μία μικρή ποσότητα λίπους στο κρέας που επιλέγουν, ενώ ο δεύτερος είναι η αιτία που η
‘απουσία λίπους’ θεωρείται σημαντική ποιοτική ιδιότητα του κρέατος.
Το γεγονός ότι οι γυναίκες προτιμούν χοιρινό κρέας με λιγότερο λίπος από ό,τι οι άντρες
είναι αποτέλεσμα του ότι είτε οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για την υγεία τους ή
για τη διατήρηση χαμηλού σωματικού βάρους από τους άντρες, είτε του ότι οι άντρες έχουν
πιο έντονο συναίσθημα απόλαυσης από την κατανάλωση κρέατος, με αποτέλεσμα να προσδίδουν περισσότερη σημασία σε οτιδήποτε συμβάλλει σε αυτό.
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Από τις εξωγενείς ποιοτικές ενδείξεις που εξετάστηκαν στην έρευνα, ο τόπος προμήθειας
αλλά και η χώρα προέλευσης παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αξιολόγηση της ποιότητας κατά
την αγορά του κρέατος. Η μέθοδος παραγωγής παίζει δευτερεύοντα ρόλο στην επιλογή
ποιοτικού χοιρινού. Η τιμή δεν εμφανίζεται να είναι σημαντική για τη διαπίστωση της
ποιότητας του χοιρινού κρέατος από τους καταναλωτές. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι
καταναλωτές γνωρίζουν από προσωπική εμπειρία ότι υπάρχει περίπτωση κρέας καλής ποιότητας να πωλείται σε χαμηλές τιμές ή να τοποθετείται σε ειδικές προσφορές.
Τόσο η ελληνική προέλευση του κρέατος όσο και η βιολογική μέθοδος παραγωγής του
χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές ως ενδείξεις ανώτερης ποιότητας. Παρόλο που και
τα δύο χρησιμοποιούνται κυρίως για την πρόβλεψη ποιοτικών ιδιοτήτων εμπιστοσύνης, συσχετίζονται από τους καταναλωτές και με ποιοτικές ιδιότητες εμπειρίας, γεγονός που αποτελεί
απόδειξη του «φαινομένου του φωτοστέφανου», όπως έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία.
Η προτίμηση των καταναλωτών για ελληνικό κρέας πιθανότατα δεν είναι μόνο συνέπεια
της εθνοκεντρικής συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών (Krystallis et al, 2007) αλλά
και των διαφόρων πρόσφατων κρουσμάτων μη ασφαλών κρεάτων προερχόμενων από άλλες
χώρες (π.χ. γρίπη πουλερικών, νόσος «τρελών αγελάδων). Η υπόθεση αυτή ενισχύεται επίσης
από το γεγονός ότι οι γυναίκες εκδηλώνουν πιο έντονη προτίμηση για ελληνικό κρέας
θεωρώντας το προφανώς ως ένα μέσο διασφάλισης υψηλότερης ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα
από τη φύση τους αποφεύγουν περισσότερο τους κινδύνους (risk averse, Hoffmann, 2000)
από ό,τι οι άντρες.
Η συσχέτιση της βιολογικής μεθόδου παραγωγής του χοιρινού κρέατος με την υψηλή
ποιότητα, σε συνδυασμό με τη χαμηλή διαθεσιμότητα του βιολογικού χοιρινού στην ελληνική
αγορά, αναδεικνύει τη δυνατότητα ανάπτυξης του τομέα της βιολογικής παραγωγής κρέατος
στην Ελλάδα. Επίσης, η συσχέτιση του υψηλού μορφωτικού επιπέδου με τη χρησιμοποίηση
της μεθόδου παραγωγής ως ποιοτικής ένδειξης, προβάλλει την έλλειψη ενημέρωσης των
καταναλωτών σχετικά με τις θετικές διαστάσεις των βιολογικών προϊόντων αλλά και την
υιοθέτηση ανεπαρκών μεθόδων προώθησης αυτών.
Πέραν του ότι αποτελεί το προτιμώμενο μέρος προμήθειας χοιρινού κρέατος, ο κρεοπώλης φαίνεται να έχει έναν ακόμη σημαντικό ρόλο για τους καταναλωτές, αφού αποτελεί
μία έμπιστη πηγή παροχής σημαντικών πληροφοριών σχετικών με την ποιότητα του κρέατος.
Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι καταναλωτές προς τον κρεοπώλη στηρίζεται στην προσωπική
τους εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τους αγοραστικούς κινδύνους που προέρχονται από
το γεγονός ότι το χοιρινό κρέας πωλείται κυρίως μη συσκευασμένο και χωρίς μάρκα.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, παρόλο που οι εξωγενείς ενδείξεις (βιολογική
μέθοδος παραγωγής, κρεοπώλης, ελληνική προέλευση) επηρεάζουν ήδη σε μεγάλο βαθμό την
αξιολόγηση της ποιότητας του κρέατος από τους καταναλωτές, υπάρχει περιθώριο, εάν χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά, να διαδραματίσουν ακόμη σημαντικότερο ρόλο. Επίσης,
τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, εκτός από το φύλο, δε φαίνεται να επιδρούν
ιδιαίτερα στη διαμόρφωση των σχετικών με την ποιότητα του κρέατος κρίσεων.
Σε γενικές γραμμές, τα ευρήματα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι ο τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας του κρέατος από τους Έλληνες καταναλωτές που συμμετείχαν στην
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παρούσα έρευνα δε διαφέρει ουσιαστικά από αυτόν των υπόλοιπων Ευρωπαίων, όπως προκύπτει από άλλες έρευνες.
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Στατιστική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν
στην κατανάλωση αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών
στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
Κ. Σαρρή1, Ε. Τζίμητρα-Καλογιάννη2,
Α. Παπαδάκη-Κλαυδιανού3 και Α. Μιχαηλίδης4
Περίληψη
Τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά κατείχαν πάντοτε σημαντική θέση στη διατροφή των
ανθρώπων και στη φαρμακευτική όλων των λαών και όλων των πολιτισμών. Κατά τα
τελευταία χρόνια, μία σημαντική χρήση των αρωματικών φυτών είναι η εξαγωγή αιθέριων
ελαίων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία, τη ζαχαροπλαστική, την οδοντοκρεμοποιεία, τη βιομηχανία τροφίμων και τη φαρμακευτική. Επιπλέον, τα αιθέρια έλαια
χρησιμοποιούνται ευρύτατα και στη μέθοδο βελτίωσης της υγείας και της ομορφιάς που είναι
γνωστή ως “αρωματοθεραπεία”. Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η στατιστική
διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην κατανάλωση αρωματικών φυτών. Για το
σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική έρευνα στο πολεοδομικό
συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις σε οκτώ ομάδες καταναλωτών των πέντε ατόμων. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων
αυτών χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου της ποσοτικής έρευνας, το
οποίο συμπληρώθηκε από 400 καταναλωτές. Η μέθοδος που επιλέχθηκε ως καταλληλότερη,
για τη στατιστική διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των καταναλωτών, είναι η
κατηγορική παλινδρόμηση (Categorical Regression), η οποία αποτελεί επέκταση της κλασικής στατιστικής τεχνικής της ανάλυσης παλινδρόμησης, που χρησιμοποιείται όταν κάποιες
από τις μεταβλητές δεν είναι αριθμητικές ή υπάρχει υποψία ότι οι σχέσεις μεταξύ τους δεν
είναι γραμμικές. Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι καταναλωτές, του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, επιλέγουν τα αρωματικά φυτά κυρίως διότι θεωρούν
ότι έχουν ωραία γεύση και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις αρωματικές ιδιότητες των τροφίμων
στα οποία προσμιγνύονται.
Λέξεις-κλειδιά: Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, Καταναλωτές, Κατηγορική παλινδρόμηση,
Δειγματοληπτική έρευνα
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Abstract
The aromatic and medicinal plants always held an important place in human nutrition and
pharmaceuticals for all peoples and cultures. In recent years, an important use of herbs has
been seen in the extraction of essential oils which are widely used in the cosmetics, food and
pharmaceuticals industries. Furthermore, essential oils are widely used as methods of
improving health and beauty, also known as "aromatherapy". The main purpose of this study
is the statistical investigation of the factors influencing the consumption of aromatic plants.
To this end, both qualitative and quantitative research was undertaken in the city of
Thessaloniki. The qualitative research in the form of personal interviews was conducted
amongst eight groups, consisting of five persons each. The results of these interviews were
used to compile the quantitative survey questionnaire, which was completed by 400
consumers. The method chosen as the most appropriate for the statistical investigation of
attitudes and opinions of consumers is the categorical regression, an extension of the classical
statistical technique of regression analysis, which is used when some of the variables are not
numerical or it is suspected that the relationship between them is not linear. The statistical
analysis showed that consumers in, the city of Thessaloniki, use herbs mainly because they
consider them nice-tasting, while at the same time they enhance the aromatic properties of the
foods which they are mixed into.
Key-words: Aromatic plants, Consumers, Categorical regression model, Survey

Εισαγωγή
Η Ελλάδα, λόγω των ιδιαίτερων ευνοϊκών εδαφοκλιματικών της συνθηκών, διαθέτει μία
από τις πλουσιότερες χλωρίδες του κόσμου σε ό,τι αφορά τα αρωματικά και φαρμακευτικά
φυτά. Έτσι, ενώ σήμερα θα έπρεπε να περιλαμβάνεται μεταξύ των σημαντικότερων χωρών
παραγωγής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, βρίσκεται σχεδόν στην αρχή της προσπάθειας αυτής κυρίως λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στη διάθεση
των προϊόντων τους σε αγορές του εξωτερικού.
Τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά και ιδιαίτερα τα μπαχαρικά παράγονται κυρίως στις
Ασιατικές χώρες, όπως είναι η Ινδία, η Ινδονησία (Μαλαισία, Κεϋλάνη), στη Λατινική Αμερική (Περού, Μεξικό, Βραζιλία), αλλά και στην Αφρικανική Ήπειρο, όπου σημαντικές παραγωγικές χώρες είναι το Μαρόκο, η Αίγυπτος, το Σουδάν και η Μαδαγασκάρη. Στην Ευρώπη
έγιναν γνωστά όταν τα έφεραν Άγγλοι, Γάλλοι και Ολλανδοί από τις αποικίες. Ωστόσο, και η
Ελλάδα διαθέτει μεγάλη παράδοση στη χρήση αρωματικών φυτών και μπαχαρικών, αλλά και
μια μεγάλη ποικιλία των ειδών αυτών. Η χρησιμοποίηση των αρωματικών-φαρμακευτικών
φυτών συνεχίσθηκε από την αρχαιότητα μέχρι την σημερινή εποχή, όπου η επιστήμη βρήκε
και προσπαθεί να βρει κι άλλα φυτά για τη χρησιμοποίησή τους τόσο στις βιομηχανίες
καλλυντικών και τροφίμων, όσο και στην παρασκευή φαρμάκων (Σκρουμπής, 1998).
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι θεραπευτικές ιδιότητες πολλών από τα φυτά αυτά ήταν
γνωστές στην αρχαιότητα από τον πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη. Με τα αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά ασχολήθηκαν επίσης ο Θεόφραστος και αργότερα ο Διοσκουρίδης ο
Αναζαρβέας, που στο περίφημο «περί ύλης ιατρικής» σύγγραμμά του περιέγραψε τις
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θεραπευτικές ιδιότητες 600 περίπου φυτών. Εκτός από τους Έλληνες και άλλοι λαοί
ασχολήθηκαν στην αρχαιότητα με τα αρωματικά φυτά. Στην Ασία δημιουργήθηκε από τους
Κινέζους πριν από 6000-7000 χρόνια ένα μεγάλο εμπόριο αρτυμάτων, που στη συνέχεια οι
Άραβες το μετέφεραν στην Ευρώπη (Ακτσελή και Μανακίδου, 1997).
Οι Σουμέριοι, που ήταν ένας από τους αρχαιότερους λαούς του κόσμου, καθώς και οι
Ασσύριοι, που κατοικούσαν στην ίδια περιοχή (Μεσοποταμία), γνώριζαν τις θεραπευτικές
ιδιότητες 200 περίπου φυτών, πολλά από τα οποία τα χρησιμοποιούσαν οι γιατροί και οι
μάγοι της εποχής εκείνης. Στην αρχαία Βαβυλώνα, εκτός από τους κρεμαστούς κήπους στους
οποίους καλλιεργούσαν πολλά διακοσμητικά φυτά, υπήρχαν και άλλοι μεγάλοι κήποι με
αρωματικά φυτά για παραγωγή αρτυμάτων, που τα έσοδά τους αποτελούσαν ένα σημαντικό
μέρος της όλης οικονομίας της.
Επίσης, οι κάτοικοι της αρχαίας Αιγύπτου, που ήταν ένα σημαντικό κέντρο αρωματικών
φυτών, χρησιμοποιούσαν για τη μουμιοποίηση των νεκρών μερικά από αυτά, όπως το
γλυκάνισο, το κύμινο, την κανέλλα και πιθανόν τη μαντζουράνα, ενώ αρωματικά φυτά
χρησιμοποιούσαν στις θρησκευτικές τελετές, στα τρόφιμα, στην παρασκευή αρωμάτων και
αρωματικών αλοιφών, καθώς και για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Η χρήση των
αρωμάτων κατά την εποχή εκείνη αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στις πυραμίδες της
Αιγύπτου βρέθηκαν ξηρά (αφυγρανθέντα) αρώματα (Σκρουμπής, 1998).
Η πρώτη αυθεντική περιγραφή αποστάξεως πραγματικών αιθέριων ελαίων ανήκει στον
Καταλανό γιατρό Arnold de Villanova, που θεωρείται ότι εισήγαγε στην Ευρώπη την τεχνική
της αποστάξεως στη διαγνωστική θεραπεία. Η απόσταξη, σαν μέθοδος διαχωρισμού των
αιθέριων ελαίων από τα φυτά με τη βοήθεια της θερμότητας, έλαβε τον ορισμό της από τον
Ελβετό Bombastus Paracalsus von Hohenheim. Μέχρι το 18ο αιώνα αρκετοί ερευνητές,
κυρίως φαρμακοποιοί, ασχολήθηκαν και περιέγραψαν τις μεθόδους παραλαβής και τη φύση
των αιθέριων ελαίων. Η επανάσταση στην επιστήμη της χημείας, που άρχισε με τις εργασίες
του A. Lavoisier, είχε σαν αποτέλεσμα μια νέα προσέγγιση στη μελέτη της φύσεως και της
χημείας των αιθέριων ελαίων. Η μελέτη τους συνεχίστηκε κατά το 19ο αιώνα και συνεχίζεται
μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να έχουν μελετηθεί σχεδόν πλήρως τα περισσότερα από αυτά.
Αυτό έγινε χάρη στην εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων αναλύσεως. Οι κυριότερες από αυτές
είναι η «αεριο-υγροχρωματογραφία» και η «φασματογραφία μαζών» που εφευρέθηκαν στα
μέσα του αιώνα μας και θεωρούνται σαν επανάσταση στον τομέα της αναλυτικής χημείας
(Σκρουμπής, 1988).
Ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τα μπαχαρικά ήδη από παλαιότατων χρόνων για να
πλουτίσει το καθημερινό του γεύμα (Λιβέρη, 1997). Η ιστορία μάλιστα κατέγραψε όχι λίγους
πολέμους στην αρχαιότητα, οι οποίοι προκλήθηκαν με σκοπό την κατάκτηση των περιοχών,
όπου παραγόντουσαν μπαχαρικά. Τα μπαχαρικά ήταν επίσης ένας από τους «θησαυρούς» για
τους οποίους ξεκίνησε η εξερεύνηση του κόσμου τον 15ο και 16ο αιώνα και κατ’ επέκταση
ένα από τα αίτια της ανακάλυψης της Αμερικής. Έκτοτε, διετέλεσαν ως ένα από τα πλέον
βασικά είδη εμπορίου, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αποκλειστικό προνόμιο των
πλουσίων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις πιο εκλεπτυσμένες γεύσεις.
Αξίζει να επισημανθεί ότι τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, παρά την σημαντική τους
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κατανάλωση, δεν έχουν διερευνηθεί ικανοποιητικά διεθνώς και ειδικότερα στην ελληνική
βιβλιογραφία δεν υπάρχουν σημαντικές αναφορές τόσο ως προς την οικονομική τους αξία
όσο και ως προς την καταναλωτική συμπεριφορά. Άλλωστε, η πλειονότητα της σχετικής
βιβλιογραφίας περιορίζεται στη χημική σύνθεση των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών και
σε γενικότερες προσεγγίσεις παραϊατρικών αποτελεσμάτων. Μοναδική ίσως εξαίρεση
αποτελεί η εργασία των Bhattarai και Karki (2004) οι οποίοι εκτίμησαν ότι ο βασικός παράγοντας κατανάλωσης αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών είναι η αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων κυρίως από μεγαλύτερους σε ηλικία καταναλωτές σε αναπτυγμένες χώρες της δυτικής Ευρώπης.
Το βασικό πρόβλημα στο οποίο καλείται να ανταποκριθεί η παρούσα εργασία αναφέρεται
στην έλλειψη ερευνητικών δεδομένων και κυρίως στην απουσία βιβλιογραφικών αναφορών
ως προς τους παράγοντες υιοθέτησης της κατανάλωσης των αρωματικών-φαρμακευτικών
φυτών. Έτσι, βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η στατιστική διερεύνηση των
παραγόντων που επιδρούν στην κατανάλωση αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών καθώς
επίσης και των πιθανών εξαρτήσεων μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών που αντιστοιχούν
στις διάφορες χρήσεις και της κατανάλωσης αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών. Κατ’ αυτή
την έννοια η συμβολή της παρούσας εργασία δεν περιορίζεται μόνο στην διερεύνηση, για
πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, της καταναλωτικής συμπεριφοράς ως προς τα
αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά αλλά επεκτείνεται και σε μεθοδολογικό επίπεδο καθώς η
χρήση της τεχνικής της κατηγορικής παλινδρόμησης είναι επίσης περιορισμένη και μάλλον
σχετικά άγνωστη στην βιβλιογραφία και συχνά υποκαθίσταται από άλλες στατιστικές τεχνικές λιγότερο κατάλληλες στα δεδομένα καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Μεθοδολογικό πλαίσιο
Για τη διερεύνηση των στόχων της εργασίας πραγματοποιήθηκαν τόσο ποιοτική όσο και
ποσοτική έρευνα στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2004, σε σαράντα καταναλωτές, οι
οποίοι διακρίθηκαν σε οκτώ (8) ομάδες εστίασης καταναλωτών (Consumer Focus Groups),
κάθε μία από τις οποίες αποτελούνταν από πέντε (5) άτομα.
Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στηρίχθηκαν όλες στο ίδιο ερωτηματολόγιο, το
οποίο αποτελούνταν από 21 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (Open Type Questions) ή ερωτήσεις
ελεύθερης απάντησης, δηλαδή ερωτήσεις στις οποίες ο ερωτώμενος αφήνεται ελεύθερος να
διατυπώσει την απάντησή του (Δαουτόπουλος, 2002). Οι συγκεντρώσεις των focus-groups
πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των εκάστοτε ερωτώμενων. Για την αποτύπωση των
απαντήσεων των καταναλωτών, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο. Στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν οι συζητήσεις και κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των καταναλωτών της κάθε ομάδας. Με βάση τις απαντήσεις των
ερωτώμενων στην ποιοτική έρευνα, συντάχθηκαν οι απαντήσεις των ερωτήσεων κλειστού
τύπου στο ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήθηκε στην ποσοτική έρευνα.
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Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός πλήρως δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο συντάχθηκε με βάση τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, που
προηγήθηκε ενώ παράλληλα βασίστηκε στη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, αφού
βεβαίως έγιναν οι αναγκαίες μετατροπές, προκειμένου να ανταποκρίνεται στους συγκεκριμένους σκοπούς της έρευνας (Oppenheim, 1992· Δαουτόπουλος, 2000· Javeau, 1996· Σιάρδος,
1997· Κυριαζή, 1998).
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έλαβε χώρα στο πολεοδομικό συγκρότημα της
Θεσσαλονίκης στο χρονικό διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2004. Στην έρευνα
συμπεριλήφθηκε δείγμα από τον αντίστοιχο πληθυσμό με σκοπό, στο βαθμό που αυτό είναι
εφικτό, τα αποτελέσματα να γενικευτούν για το σύνολο του πληθυσμού του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ως πληθυσμός της παρούσας έρευνας ορίστηκε το σύνολο των κατοίκων όλων των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
Το πλαίσιο δείγματος (sampling frame) αποτελείται από τους κατάλογους εκείνους, που
περιλαμβάνουν όλους τους δυνητικούς ερωτώμενους από όπου θα επιλεγεί το δείγμα
(Σταθακόπουλος, 1997). Στη συγκεκριμένη έρευνα το δειγματοληπτικό πλαίσιο ήταν οι
πολεοδομικοί χάρτες των δήμων της Θεσσαλονίκης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σχετικά με τον πληθυσμό του κάθε δήμου, σύμφωνα με
την απογραφή του 2001 (ΕΣΥΕ, 2001).
Ως μονάδα δειγματοληψίας θεωρήθηκε ένα άτομο-καταναλωτής. Η δειγματοληψία
πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εφαρμόστηκε η στρωματωμένη τυχαία
δειγματοληψία (stratified random sampling) (Δαουτόπουλος, 2002) με αναλογική κατανομή
του δείγματος μεταξύ των δήμων (Σταθακόπουλος, 2001). Κάθε δήμος του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης θεωρήθηκε, ότι αντιστοιχεί σε ένα στρώμα. Στο δεύτερο
στάδιο της δειγματοληψίας εφαρμόστηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία σε κάθε δήμο/
στρώμα. Κύριο χαρακτηριστικό της τυχαίας δειγματοληψίας είναι, ότι κάθε μέλος του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να περιληφθεί στο δείγμα (Παρασκευόπουλος, 1993).
Η τυχαία δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στα σημεία πώλησης (mall interception
technique) (Gelperowic and Beharell, 1994). Η τεχνική αυτή έχει ως εξής: ο ερευνητής
μετακινείται σε σημεία πώλησης αρωματικών φυτών και σταματά όσους διέρχονται, ρωτώντας τους αν θα ήθελαν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη έρευνα. Στην περίπτωση που
συμφωνήσουν, ξεκινάει η διαδικασία της συνέντευξης από τον ερευνητή με τη χρήση του
ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου.
Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, το ελάχιστο απαιτούμενο δείγμα ορίστηκε
στα 400 άτομα, για διάστημα εμπιστοσύνης 95% (α=0,05) και μέσο αποδεκτό σφάλμα ±4%,
σύμφωνα με τη σχέση που αναφέρει ο Crimp (1985) σχετικά με τον καθορισμό του μεγέθους
n=

pqZ 2
E2

του δείγματος για τυχαία δειγματοληψία:
Όπου: n είναι το μέγεθος του δείγματος, Z είναι ο συντελεστής αξιοπιστίας, E είναι το αποδεκτό περιθώριο σφάλματος, p είναι το ποσοστό που θέλουμε να εκτιμηθεί και το q ισούται
με 1-p
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Όσον αφορά την ανάλυση, η εισαγωγή των δεδομένων, μετά από κωδικοποίηση και η
στατιστική τους ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS ver. 11.5 for
Windows (Statistical Package for Social Sciences). Για τη διερεύνηση των πιθανών εξαρτήσεων μεταξύ των μεταβλητών του ερωτηματολογίου, επιλέχθηκε η μέθοδος της κατηγορικής
παλινδρόμησης, γνωστής και ως παλινδρόμηση με άριστη κλιμάκωση (Meulman et al., 2001·
Σιάρδος, 2002), η οποία αποτελεί επέκταση της κλασικής στατιστικής τεχνικής της ανάλυσης
γραμμικής παλινδρόμησης και χρησιμοποιείται όταν κάποιες από τις μεταβλητές δεν είναι
αριθμητικές (ισοδιαστημάτων ή αναλογικές) ή υπάρχει υποψία ότι οι σχέσεις μεταξύ των
μεταβλητών δεν είναι γραμμικές (Σιάρδος, 2002). Η κατηγορική παλινδρόμηση ποσοτικοποιεί δεδομένα κατηγορικών μεταβλητών με την απόδοση αριθμητικών τιμών στις κατηγορίες, αποσκοπώντας στην άριστη γραμμική παλινδρόμηση των μετασχηματισμένων μεταβλητών (Kooij and Meulman, 1997). Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης των τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής για οποιοδήποτε συνδυασμό των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Οι κατηγορίες των μεταβλητών ποσοτικοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το τετράγωνο
του συντελεστή πολλαπλής συσχέτισης, μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και της ομάδας
των ανεξάρτητων, να είναι μέγιστο. Η επίδραση καθεμιάς ανεξάρτητης μεταβλητής επί της
εξαρτημένης περιγράφεται με τον αντίστοιχο συντελεστή παλινδρόμησης. Για οποιαδήποτε
μεταβολή κάποιας ανεξάρτητης μεταβλητής το πρόσημο του συντελεστή παλινδρόμησης
υποδηλώνει το βαθμό μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής (Σιάρδος, 2002). Η κατηγορική παλινδρόμηση είναι ισοδύναμη της ανάλυσης της μη γραμμικής κανονικοποιημένης
συσχέτισης με δύο ομάδες (στη μία ομάδα περιλαμβάνεται η εξαρτημένη μεταβλητή και στην
άλλη όλες οι ανεξάρτητες), της "ordered probit" και της "logit".

Αποτελέσματα κατηγορική παλινδρόμησης
Ερευνώντας τους παράγοντες που καθορίζουν την κατανάλωση αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα, συμπεριλήφθηκαν δεδομένα που αναφέρονταν σε δεκατρείς
τακτικές μεταβλητές (Πίνακας 1) σχετικές με τους λόγους κατανάλωσης των αρωματικώνφαρμακευτικών φυτών (ωραία γεύση, υγιεινή διατροφή, αρωματικές ιδιότητες, παράδοση,
θεραπευτικές ιδιότητες, θερμιδική αξία, περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία και μέταλλα, περιεκτικότητα σε βιταμίνες, καλλυντικές ιδιότητες, αρωματοθεραπεία, ζαχαροπλαστική, θρησκευτικοί λόγοι και λοιποί λόγοι κατανάλωσης). Μετά από έλεγχο και απόρριψη των ασυνήθων,
στατιστικά, καταλοίπων (>|±3|) περιορίστηκαν κατά έντεκα τα ερωτηματολόγια (N=389) που
συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορική ανάλυση παλινδρόμησης.
Η κατηγορική παλινδρόμηση, έδωσε τιμή συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού
R2=0,894916, που υποδηλώνει ότι κατά προσέγγιση το 89,5% της διακύμανσης των μετασχηματισμένων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από τις μετασχηματισμένες τιμές
των ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στην εξίσωση παλινδρόμησης. Επιπλέον, η
σχετική ανάλυση της διακύμανσης έδωσε τιμή F=0,899 η οποία αντιστοιχεί σε μηδενικό
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, δηλώνοντας την καλή προσαρμογή του υποδείγματος
κατηγορικής παλινδρόμησης στα μετασχηματισμένα δεδομένα.
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Πίνακας 1. Εξαρτημένη και ανεξάρτητες μεταβλητές, κλίμακες μέτρησης και
κατηγοριοποίηση απαντήσεων
Μεταβλητές
Κατανάλωση αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών
(εξαρτημένη μεταβλητή)
Ωραία γεύση
Υγιεινή διατροφή
Περιεκτικότητα σε βιταμίνες
Παράδοση
Περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία-μέταλλα
Θερμιδική αξία
Αρωματοθεραπέια
Θρησκευτικοί λόγοι
Ζαχαροπλαστική
Θεραπευτικές ιδιότητες
Αρωματικές ιδιότητες
Καλλυντικά
Λοιποί λόγοι

Κλίμακες
μέτρησης

Κατηγορίες απαντήσεων

Τακτική

1=καθόλου, 2=σπάνια, 3=ορισμένες φορές,
4=συχνά, 5=πολύ συχνά

Τακτικές

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε
συμφωνώ/ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ,
5=συμφωνώ απόλυτα

Ερώτηση: Κατανάλωση αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών διότι ανταποκρίνονται στις παραπάνω ιδιότητες

Από τους τυποποιημένους συντελεστές παλινδρόμησης (πίνακας 2), των ανεξάρτητων
μεταβλητών, υψηλότερη τιμή εμφανίζει εκείνος που αντιστοιχεί στη μεταβλητή της “γεύσης”
και ακολουθούν, κατά σειρά, η μεταβλητή της “παράδοσης”, των “αρωματικών ιδιοτήτων”,
της “υγιεινής διατροφής” και της “περιεκτικότητας σε ιχνοστοιχεία και μέταλλα” (οι δύο
πρώτες μεταβλητές και η πέμπτη, κατά σειρά, με αρνητικό πρόσημο).
Από τους συντελεστές μηδενικής τάξης (απλής συσχέτισης) υψηλότεροι εμφανίζονται οι
συντελεστές που αφορούν την “ωραία γεύση” (αρνητικό πρόσημο), την “παράδοση” (αρνητικό πρόσημο), την “υγιεινή διατροφή” (θετικό πρόσημο), τις “αρωματικές ιδιότητες” (θετικό
πρόσημο), και την “περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία-μέταλλα” (αρνητικό πρόσημο), ενδεικτικοί της διμερούς σχέσης (θετική στην τρίτη και τέταρτη μεταβλητή και αρνητική στις άλλες
τρεις) που συνδέει κάθε μια από τις αντίστοιχες ανεξάρτητες μεταβλητές με την εξαρτημένη,
όταν αγνοηθεί η παρουσία όλων των υπολοίπων.
Οι μερικοί συντελεστές συσχέτισης, με την απομάκρυνση της γραμμικής σχέσης των
υπόλοιπων μεταβλητών τόσο από τη συγκεκριμένη ανεξάρτητη όσο και από την εξαρτημένη
μεταβλητή, εμφανίζονται με ψηλότερη τιμή στη μεταβλητή της “ωραίας γεύσης” και με
χαμηλότερες διαδοχικά τιμές στις μεταβλητές της “παράδοσης” και των “αρωματικών
ιδιοτήτων”. Συγκεκριμένα, η τιμή -0,285 του μερικού συντελεστή συσχέτισης της μεταβλητής
“ωραία γεύση” εξηγεί το 8,12% της διακύμανσης των τακτικών τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής, όταν απομακρυνθούν οι επιδράσεις όλων των υπόλοιπων ανεξάρτητων μεταβλητών.
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Πίνακας 2. Τυποποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης, συντελεστές συσχέτισης, σχετική
σημασία και τιμές ανοχής (R2=0,894916)
Ανεξάρτητες Μεταβλητές
Ωραία γεύση
Υγιεινή διατροφή
Περιεκτικότητα σε βιταμίνες
Παράδοση
Περιεκτικότητα σε
ιχνοστοιχεία-μέταλλα
Θερμιδική αξία
Αρωματοθεραπέια
Θρησκευτικοί λόγοι
Ζαχαροπλαστική
Θεραπευτικές ιδιότητες
Αρωματικές ιδιότητες
Καλλυντικά
Λοιποί λόγοι

Τυποποιημένοι
Συντελεστές
Παλινδρόμησης
Τυπικό
β
Σφάλμα
0,057
-0,296
0,068
0,103
0,011
0,057
0,055
-0,284

Απλής

Μερικοί

Μερικής

23,849
2,303
0,091
22,838

-0,399
0,376
0,182
-0,382

-0,285
0,080
0,011
-0,273

-0,262
0,068
0,011
-0,251

-0,091

0,057

2,508

-0,239

-0,080

-0,080

0,070

0,935

0,946

0,057
0,019
-0,077
0,048
0,046
0,217
-0,034
0,023

0,057
0,048
0,048
0,048
0,068
0,080
0,057
0,057

1,539
0,268
2,107
1,293
0,057
9,268
0,650
0,319

0,091
0,048
-0,201
0,077
0,205
0,331
-0,114
0,057

0,068
0,019
-0,067
0,057
0,000
0,194
-0,034
0,023

0,057
0,019
-0,067
0,048
0,137
0,171
-0,034
0,023

0,015
0,007
0,059
0,013
0,132
0,194
0,008
0,008

1,186
0,910
0,785
0,996
0,707
0,855
1,174
1,083

1,197
0,919
0,795
1,005
0,707
0,866
1,174
1,094

F

Συντελεστές Συσχέτισης

Σχετική

σημασία

0,178
0,139
0,008
0,171

Ανοχή
Πριν

Μετά

0,912
0,695
0,980
0,873

0,889
0,673
0,980
0,851

Εξαρτημένη Μεταβλητή: Κατανάλωση αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών

Σε ό,τι αφορά τους συντελεστές μερικής συσχέτισης, επίσης υψηλότερη εμφανίζεται η
συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής με την μεταβλητή της “ωραίας γεύσης”. Το
τετράγωνο του συντελεστή αυτού εκφράζει την αναλογία της εξηγούμενης, από την ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία, διακύμανσης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής σε σχέση με τη συνολική, όταν απομακρυνθούν οι επιδράσεις των λοιπών ανεξάρτητων μεταβλητών. Συγκεκριμένα, με την απομάκρυνση των επιδράσεων όλων των υπόλοιπων μεταβλητών
επί της μεταβλητής της “ωραίας γεύσης”, το εναπομένον ποσοστό εξηγεί το 6,86% της
διακύμανσης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής.
Η σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών εμφανίζεται μεγαλύτερη για τη
μεταβλητή των “αρωματικών ιδιοτήτων” (19,4%), ακολουθούμενη κατά σειρά από τη μεταβλητή της “ωραίας γεύσης” (17,8%), της “παράδοσης” (17,1%), της “υγιεινής διατροφής”
(13,9%) και των “θεραπευτικών ιδιοτήτων” (13,2%). Αθροιστικά οι εν λόγω μεταβλητές εξηγούν το 81,3% της συνολικής σημασίας.
Η έλλειψη πολυσυγγραμμικότητας γίνεται ιδιαίτερα φανερή και από τις πολύ υψηλές
τιμές ανοχής των ανεξάρτητων μεταβλητών, τιμές που εκφράζουν τη συμμετοχή της διακύμανσης κάθε μίας ανεξάρτητης μεταβλητής που δεν εξηγείται από τις λοιπές ανεξάρτητες
μεταβλητές.
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Σχήμα 1. Διαγράμματα μετασχηματισμού
Το σχήμα 1 αντιστοιχεί στα διαγράμματα μετασχηματισμού της εξαρτημένης μεταβλητής
και των πέντε ανεξάρτητων μεταβλητών της κατηγορικής παλινδρόμησης που εμφάνισαν
υψηλές τιμές συντελεστών σχετικής σημασίας. Η ανάλυση των καταλοίπων των μετασχηματισμένων δεδομένων για κάθε μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές έδωσε γραφικές απεικονίσεις στις οποίες η διασπορά των σημείων δεν εμφανίζει συγκεκριμένη διάταξη, βεβαιώνοντας έτσι για τη βελτίωση της ικανότητας πρόβλεψης των ανεξάρτητων μεταβλητών μέσω
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του μετασχηματισμού τους. Λόγω του περιορισμένου του χώρου, το διάγραμμα διασποράς
των καταλοίπων δεν εμφανίζεται.

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Στην εργασία αυτή διερευνήθηκαν οι πιθανές εξαρτήσεις μεταξύ της μεταβλητής που
αναφέρεται στην κατανάλωση αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών (εξαρτημένη), στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, και των λοιπών ανεξάρτητων μεταβλητών που σχετίζονται με τους πιθανούς λόγους κατανάλωσης. Η σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών εμφανίζεται μεγαλύτερη για τη μεταβλητή των “αρωματικών ιδιοτήτων”, ακολουθούμενη κατά σειρά από τη μεταβλητή της “ωραίας γεύσης”, της “παράδοσης”, της “υγιεινής
διατροφής” και των “θεραπευτικών ιδιοτήτων”. Αθροιστικά οι εν λόγω μεταβλητές εξηγούν
σχεδόν όλο το ποσοστό της σχετικής σημασίας.
Αξίζει να επισημανθεί η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων της εργασίας σε σχέση με
τις προγενέστερες έρευνες των Bhattarai και Karki (2004) οι οποίοι εκτίμησαν ότι ο βασικός
παράγοντας κατανάλωσης αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών είναι η αντιμετώπιση χρόνιων
παθήσεων κυρίως από μεγαλύτερους σε ηλικία καταναλωτές σε αναπτυγμένες χώρες της
δυτικής Ευρώπης. Πράγματι η παρούσα εργασία εκτιμά διαφορετικούς παράγοντες όπως οι
“αρωματικές ιδιότητες” και η “ωραία γεύση” στοιχείο που ενδεχομένως υποδηλώνει μια
μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς ή μία διαφοροποίηση των παραγόντων κατανάλωσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης σε σχέση με τις χώρες της δυτικής
Ευρώπης.
Πρακτικά, τα αποτελέσματα της εν λόγω κατηγορικής παλινδρόμησης θα μπορούσαν να
χρησιμεύσουν στην επιλογή της κατάλληλης πολιτικής προώθησης των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών καθώς προσδιορίζουν το πλαίσιο στόχευσης μίας τέτοιας πολιτικής. Επιπλέον, υποδεικνύουν την ανάγκη διαχωρισμού του πληθυσμού των καταναλωτών σε συστάδες προκειμένου να εκτιμηθούν με περισσότερη λεπτομέρεια οι παράμετροι κατανάλωσης
αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών σε κάθε συστάδα και να αξιοποιηθούν περισσότερο
προσωποποιημένες πολιτικές προώθησης.
Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται ικανοποιητικά, καθώς
επιτεύχθηκε ο κύριος στόχος της εργασίας, που ήταν η στατιστική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην κατανάλωση αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών καθώς επίσης
και των πιθανών εξαρτήσεων μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών που αντιστοιχούν στις
διάφορες χρήσεις και της κατανάλωσης αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών. Ωστόσο, θα είχε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί μια επαναληπτική έρευνα σε μεταγενέστερο χρόνο
και αντιπροσωπευτικότερο δείγμα, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας και να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε συνδυασμό με ορισμένες επιπλέον στατιστικές τεχνικές διαχωρισμού σε συστάδες.
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Ο βαθμός αποδοχής των πιστοποιημένων προϊόντων και
υπηρεσιών από το καταναλωτικό κοινό: Η περίπτωση των
αστικών κέντρων της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας,
της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας
Σ. Καρπάτσης1 και Θ. Κουτρουμανίδης2
Περίληψη
Τα τελευταία έτη, η έννοια της ποιότητας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τον
επιχειρηματικό κόσμο όσο και για το καταναλωτικό κοινό. Το ενδιαφέρον αυξήθηκε
ιδιαίτερα με τα πρόσφατα διατροφικά σκάνδαλα (νόσος της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας
στα βοοειδή, διοξίνες, κτλ) που σημειώθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα. Η κοινωνία άρχισε να
αναζητά πιο ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω των συστημάτων διασφάλισης της
ποιότητας και της υιοθέτησης των πιστοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών. Στόχος της
παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών
απέναντι στα πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να καθοριστεί ο βαθμός
αποδοχής τους. Η έρευνα διεξήχθη με την μορφή προσωπικών συνεντεύξεων, μέσω 385
κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων με ερωτήσεις κλειστού τύπου, που απευθύνθηκαν σε ομάδες καταναλωτών στα αστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της
Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι των
ερωτηθέντων γνωρίζουν την ύπαρξη των πιστοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών. Πολλοί
απ’ αυτούς αγοράζουν ήδη τέτοια προϊόντα εδώ και αρκετά έτη. Τα χαρακτηριστικά των
καταναλωτών (φύλο, εισόδημα, μορφωτικό επίπεδο) επηρεάζουν τις στάσεις τους και την
τελική επιλογή τους ως προς τα πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες.
Λέξεις-κλειδιά: Ποιότητα, Πιστοποιημένα Προϊόντα - Υπηρεσίες, Αγοραστική Συμπεριφορά
Καταναλωτών.

Abstract
The last years, the meaning of quality acquired great interest both for the world of business
and for the consumers. The interest has been increased especially with the last nutritional
scandals (bovine spongiform encephalopathy, dioxins etc.) which were recorded in global
scale. The society started searching for more qualitative products and services through
certified systems of quality and the adoption of certified products and services. The aim of the
present project is to study the purchasing behavior of consumers to the certified products and
services, in order to define their acceptance. The research was conducted in the form of
1
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personal interviews, through 385 questionnaires, suitably organized with close questions,
which were directed to consumers of Thessaloniki, Kavala, Alexandroupoli and Orestiada.
The results showed that most of questioners know the existence of certified products and
services and a lot of them have been buying such products for many years. The characteristics
of consumers (gender, income, educational level) affect their attitude and their final choice
about the certified products and services.
Key-words: Quality, Certified Products-Services, Consumers’ Purchasing Behavior.

Εισαγωγή
Η εξέλιξη της ποιότητας υπήρξε ουσιαστική και συνεχής τα τελευταία έτη. Οι έννοιες της
ποιότητας και της διασφάλισής της είναι «παλιές», αφού από την αρχαιότητα μεγάλοι πολιτισμοί τις είχαν εισαγάγει σε πολλούς τομείς της καθημερινής τους ζωής (Τρίλιζας 2001). Το
επιστημονικό ενδιαφέρον για την έννοια της ποιότητας και η «επισήμανση» της ως ποιότητα
έχουν επιφέρει τις αλλαγές που διαπιστώνονται στην κοινωνία (James 2000). Η εφαρμογή
των στρατηγικών του μάνατζμεντ που επιδίωκαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών οδήγησε στη σημερινή εποχή της ποιότητας (James 2000).
Οι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν δοθεί για την έννοια της ποιότητας ποικίλουν (Τσιότρας 2000). Με βάση την επίσημη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004), ως πρώτη
προϋπόθεση για την ποιότητα αποτελεί η ασφάλεια των τροφίμων, ενώ ακολουθεί το περιβάλλον, η καλή διαβίωση των ζώων και η θρεπτική αξία των τροφίμων. Ακόμα, άλλες πτυχές
της ποιότητας μπορεί να είναι η γεύση, η οσμή, και η εμφάνιση, αλλά αυτές θεωρούνται
προαιρετικές διότι περιλαμβάνουν ένα στοιχείο υποκειμενικότητας, σε συνάρτηση με τις
προτιμήσεις των καταναλωτών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2004).
Αρχικά η έννοια της ποιότητας εφαρμόστηκε, μέσω των πρώτων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σε στρατιωτικές μονάδες και σε ερευνητικά διαστημικά προγράμματα στις
Η.Π.Α.. Συνεπώς η δημιουργία των συστημάτων ποιότητας δεν είχε στόχο την ικανοποίηση
των αναγκών των καταναλωτών. Αργότερα, τα συστήματα ποιότητας χρησιμοποιήθηκαν
στον αγοραστικό τομέα, με κοινό αποδέκτη τον ίδιο τον καταναλωτή (James 2000). Σύμφωνα
με τον Τσιότρα (2000), ως Διασφάλιση Ποιότητας ορίζεται το σύνολο των προγραμματισθέντων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία πληροί ορισμένες προδιαγραφές.
Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία τόσο
για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Ιδιαίτερα, με τα πρόσφατα διατροφικά
σκάνδαλα (νόσος της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας στα βοοειδή, διοξίνες, κτλ), αυξήθηκε η
ανησυχία των καταναλωτών για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων (Ψωμάς κ.α.
2004). Αποτέλεσμα αυτών ήταν να δοθεί βαρύτητα, σε διάφορα επίπεδα (ερευνητικά - επιχειρησιακά - ελεγκτικά), στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων (Κιρκαγασλής και Κουλοχέρης
2006).
Η βιβλιογραφία σχετικά με τα συστήματα ποιότητας και τις στάσεις των επιχειρήσεων
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απέναντι στην έννοια της πιστοποίησης εμφανίζεται ιδιαίτερα πλούσια. Οι Κιρκαγασλής και
Κουλοχέρης (2006) αναφέρουν μια σειρά από τέτοιες μελέτες που έχουν αναδείξει τη
σημασία της πιστοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεικτικά, η πλειοψηφία του δείγματος
1.000 επιχειρήσεων της Αυστραλίας και της Ν. Ζηλανδίας (Terziovski κ.α. 1997) ανέφερε ως
κινητήριο αίτιο επιδίωξης για πιστοποίηση, «την ικανότητα του πιστοποιητικού να ανοίγει
πόρτες πελατών που μέχρι πριν ήταν κλειστές». Ακόμα, ο Taylor (1995) διαπιστώνει ότι 30
από 115 πιστοποιημένες επιχειρήσεις της Βόρειας Ιρλανδίας επεδίωξαν την πιστοποίηση
επειδή δέχτηκαν «πιέσεις» από τους πελάτες.
Κατά καιρούς έχουν γίνει έρευνες για να περιγραφούν και να προβλεφθούν οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Ο Hawkins και οι συνεργάτες του (1998) σημειώνουν
ότι η γνώση της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι ουσιαστική για τις επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς, γιατί μόνον έτσι μπορούν να διευκρινιστούν οι διαδικασίες επιλογής και
χρησιμοποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, οι οποίες επηρεάζουν τον κάθε
καταναλωτή και την ευρύτερη κοινωνία.
Στον ελλαδικό χώρο έχουν σημειωθεί αρκετές έρευνες που αφορούν την αγοραστική
συμπεριφορά των καταναλωτών, ιδιαίτερα ως προς συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι
περισσότερες απ’ αυτές αφορούν τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στην υγιεινή και
στην ασφάλεια των τροφίμων μέσα από την διαδικασία της πιστοποίησης των διαφόρων
συστημάτων ποιότητας. Ο Drichoutis και οι συνεργάτες του (2005) διερεύνησαν τους παράγοντες που σχετίζονται με το βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές της Αθήνας προσέχουν τις
ετικέτες των τροφίμων. Ο Krystallis και οι συνεργάτες του (2003), σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, διερεύνησαν τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στα τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,
Πάτρα και Τρίπολη από τους Skuras και Varkou (2002), διερευνήθηκαν οι στάσεις των
καταναλωτών και η προθυμία πληρωμής απέναντι σε κρασιά ανώτερης ποιότητος με
πιστοποίηση ονομασίας προέλευσης. Η Tzimitra – Kalogianni και οι συνεργάτες της (1999)
διερεύνησαν τις στάσεις των καταναλωτών της Θεσσαλονίκης απέναντι στο κρασί. Επιπλέον,
η Tzimitra –Kalogianni (1997) διερεύνησε τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στο κρέας.
Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται να σκιαγραφηθεί το προφίλ των ερωτηθέντων
καταναλωτών, και να αναλυθεί η αγοραστική συμπεριφορά τους απέναντι στα πιστοποιημένα
προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Μεθοδολογία
Περιοχή έρευνας
Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκαν τέσσερα αστικά κέντρα της Βορείου Ελλάδος και πιο
συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης που ανήκει στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας,
της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας που ανήκουν στην περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα μέλη του δείγματος επιλέχθηκαν τυχαία σε
κεντρικά σημεία της αγοράς (Shopping-center sampling) των επιλεγμένων αστικών κέντρων
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(Σούπερ Μάρκετ, Πολυκαταστήματα).
Η δειγματοληψία των Εμπορικών Κέντρων (Shopping-center sampling) είναι μια σχετικά
νέα μέθοδος, που χρησιμοποιείται με επιτυχία σε μεγάλο εύρος ερευνών όπως αναφέρει η
Γεροθανάση (2006), εξαιτίας του μικρού κόστους (Aaker et al 1995). Η τεχνική που
χρησιμοποιήθηκε είναι γνωστή ως mall interception (Tull and Hawkins 1993).

Συγκέντρωση στοιχείων
Για τη συγκέντρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συντάχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 21 ερωτήσεις κλειστού τύπου, κατανεμημένες σε τρεις ενότητες που αφορούσαν τις στάσεις των
καταναλωτών απέναντι στην έννοια της ποιότητας, στη γνώση τους σε σχέση με τα πιστοποιημένα προϊόντα και τις υπηρεσίες και, τέλος, στα ατομικά – δημογραφικά στοιχεία των
ερωτηθέντων καταναλωτών.
Το μέγεθος του δείγματος εκτιμήθηκε με βάση την απλή τυχαία δειγματοληψία, η οποία
απαιτεί τη λιγότερη δυνατή γνώση σχετικά με τον πληθυσμό από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο
(Freese 1984, Αστέρης 1985, Μάτης 1988, Δαμιανός 1999 και Καλαματιανού 2000).
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων σε
385 καταναλωτές που τυχαία επιλέχθηκαν κατά το διάστημα Μάρτιος – Απρίλιος 2004. Η
μέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη για τη συλλογή των
στατιστικών στοιχείων, η οποία χρησιμοποιείται πάρα πολύ στις δειγματοληπτικές έρευνες
(Κιόχος 1993, Ψωμάς κ.α 2004). Πιο αναλυτικά, γινόταν η ερώτηση στον κάθε καταναλωτή
εάν επιθυμούσε να συμμετάσχει στην έρευνα και εάν δεχόταν, τότε αποτελούσε αμέσως
υποκείμενο του δείγματος της με την προϋπόθεση ότι ήταν πάνω από 18 ετών και κατοικούσε
σε κάποιο από τα παραπάνω αστικά κέντρα.

Στατιστική επεξεργασία
Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση των μεταβλητών της έρευνας με στόχο να
περιγραφούν οι στάσεις των καταναλωτών απέναντι στα πιστοποιημένα προϊόντα και τις
υπηρεσίες. Ο Σιάρδος (1997) αναφέρει ότι η περιγραφική ανάλυση ως προς μεταβλητές
κλειδιά θεωρείται απαραίτητη για την εκπόνηση της έρευνας και αποτελεί το πρώτο στάδιο
κάθε στατιστικής ανάλυσης. Για τον έλεγχο των επιμέρους επιδράσεων των μεταβλητών
φύλο, ηλικία, εισόδημα και μόρφωση επί της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών
έγινε έλεγχος του χ2 και για τον προσδιορισμό του μεγέθους των επιδράσεων χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές συνάφειας.
Η καταχώρηση των κωδικοποιημένων ερωτημάτων στον Η/Υ και η επεξεργασία τους
έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) και Microsoft Office Excel.
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Αποτελέσματα
Ανάλυση Περιγραφικής Στατιστικής
Τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με την πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου,
που αφορά τις στάσεις των ερωτηθέντων απέναντι στην έννοια της ποιότητας, έδειξαν ότι οι
περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες αρκετά συχνά έως πάρα πολύ
συχνά με γνώμονα την ποιότητα, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης τους από κάποια αγορά,
οι περισσότεροι δεν διστάζουν να αλλάξουν τις προτιμήσεις τους προς κάποιο άλλο προϊόν ή
υπηρεσία (Πίνακας 1).
Περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι ένα ακριβό ή επώνυμο προϊόν είναι πιο
ποιοτικό σε αντίθεση με ένα φθηνότερο ή ένα μη επώνυμο, ενώ τα ¾ των καταναλωτών
πιστεύει ότι η ποιότητα κρύβεται πίσω από τη χειρονακτική εργασία και όχι από την
εκβιομηχάνιση και τη μαζική παραγωγή των προϊόντων. Ακόμα, το 74,8% των ερωτηθέντων
γνωρίζουν ότι στα περισσότερα προϊόντα αναγράφονται στην συσκευασία τους τηλέφωνα
εξυπηρέτησης ή παραπόνων πελατών. Ωστόσο, σχεδόν οι 9 στους 10 ερωτηθέντες δεν έχουν
τύχει ή αποφεύγουν να τηλεφωνήσουν στις γραμμές παραπόνων (Πίνακας 2).
Πίνακας 1. Συχνότητα αγοράς ποιοτικών προϊόντων-υπηρεσιών, Ν=385, (αρ. ερωτ./%)
Δυνατές απαντήσεις

Πάρα
πολύ
συχνά

Πολύ
συχνά

Αρκετά
συχνά

Λίγο
συχνά

Καθόλου
συχνά

Δεν
απαντώ

1) Πόσο συχνά αγοράζετε προϊόντα
και υπηρεσίες που πιστεύετε ότι
είναι
ποιοτικές,
αγνοώντας
οποιοδήποτε άλλο προϊόν;

54
(14%)

128
(33,3)

131
(34%)

50 (13%)

15
(3,9%)

7
(1,8%)

2) Με ποια συχνότητα στρέφεστε σε
άλλο προϊόν ή υπηρεσία όταν για
κάποιο λόγο αλλάξατε την άποψη
που είχατε γι’ αυτό, όσον αφορά την
ποιότητά του;

40
(10,4%)

97
(25,2%)

133
(34,6%)

96 (24,9%)

14
(3,6%)

5
(1,3%)

Πίνακας 2. Προσέγγιση της έννοιας της ποιότητας Ν=385, (Αρ. ερωτ./%)
Δυνατές απαντήσεις

Ναι

Όχι

1) Θεωρείτε ότι ένα ακριβότερο προϊόν είναι περισσότερο
ποιοτικό;
2) Θεωρείτε ότι η ποιότητα ενός προϊόντος συνδέεται με την
χειρονακτική εργασία, «τη μαστοριά» και όχι με την μαζική
παραγωγή;
3) Πιστεύετε ότι τα προϊόντα επώνυμων εταιριών είναι
περισσότερο ποιοτικά;
4) Γνωρίζετε ότι πολλά προϊόντα (π.χ. οι σοκολάτες) στην
συσκευασία τους, σας προτρέπουν να τηλεφωνήσετε στην
περίπτωση που έφτασε στα χέρια σας αλλοιωμένο;

217
(56,4%)

152
(39,5%)

Δεν έχω γνώμη
Δεν απαντώ
16
(4,1%)

284
(73,8%)

79
(20,5%)

22
(5,7%)

223
(57,9%)

146
(37,9%)

16
(4,2%)

288
(74,8%)

89
(23,1%)

8
(2,1%)

40
(10,4%)

335
(87%)

10
(2,6%)

5) Έχετε ποτέ τηλεφωνήσει σε τέτοια γραμμή παραπόνων;
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Σχετικά με το αν γνωρίζουν τα πιστοποιημένα προϊόντα το 60,5% απάντησε θετικά, ενώ
το 39,5% για πρώτη φορά άκουγε αυτή τη κατηγορία των προϊόντων. Στην ερώτηση “με
ποιον τρόπο μάθατε για τα πιστοποιημένα προϊόντα”, στην οποία δόθηκαν περισσότερες από
μία απαντήσεις, φαίνεται ότι οι περισσότεροι καταναλωτές πληροφορούνται κυρίως από τις
ετικέτες των προϊόντων (75 απαντήσεις) και έπειτα μέσω των διαφημίσεων (65 απαντήσεις),
του ευρύτερου κοινωνικού (51 απαντήσεις) και φιλικού (37 απαντήσεις) περιβάλλοντος. ενώ
λιγότεροι απάντησαν “από κάπου αλλού” (28 απαντήσεις) ή από κάποια τυχαία δοκιμή των
προϊόντων (10 απαντήσεις). Επίσης, το 64,8% των ερωτηθέντων φαίνεται ότι επηρεάζονται
«αρκετά» έως πάρα πολύ από τις διαφημίσεις των πιστοποιημένων προϊόντων όσον αφορά
την τελική επιλογή τους για κάποιο τέτοιο προϊόν. Από το 60,5% του συνόλου των
καταναλωτών που γνωρίζουν τα πιστοποιημένα προϊόντα, το 89,7% προχωρούν στην αγορά
των συγκεκριμένων προϊόντων, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι τρόφιμα, ακολουθούν τα
βιομηχανικά και τέλος τα μεταποιημένα. Συγκεκριμένα, το 9,1% αγοράζει πιστοποιημένα
προϊόντα σε χρονικό διάστημα έως και έξι μήνες, το 12,9% από μισό έως ένα έτος, το 17,2%
από ένα έως δύο έτη, το 22,5% από δύο έως τρία έτη, το 14,4% από τρία έως πέντε έτη, ενώ
το 23,9% αγοράζει ήδη πάνω από πέντε έτη. Το 67,4% των ερωτηθέντων προμηθεύεται τα
πιστοποιημένα προϊόντα από όλα τα καταστήματα, ενώ μόλις το 23,6 % (από το 60,5%) των
καταναλωτών απάντησε από εξειδικευμένα - συγκεκριμένα καταστήματα.
Πίνακας 3. Κοινωνικό – δημογραφικό προφίλ του δείγματος Ν=385, (Αρ. ερωτ. / %)
1. Φύλο
Άνδρας
217
56,4%

Γυναίκα
165
42,8%

Δεν απαντώ
3
0,8%

2. Ηλικία
18-30
31-40
41-50
≥ 51
Δεν απαντώ
160
71
76
37
41
41,6%
18,4%
19,7%
9,6%
10,7%
3. Μορφωτικό επίπεδο
Δημοτικό
Γυμνάσιο Τεχνική σχολή Λύκειο Α.Τ.Ε.Ι.
Α.Ε.Ι. Δεν απαντώ
19
22
44
117
113
62
8
4,9%
5,7%
11,4%
30,4%
29,4%
16,1%
2,1%
4. Οικογενειακή κατάσταση
Άγαμος/η
Έγγαμος/η
Διαζευγμένος/η
Δεν απαντώ
170
195
8
12
44,2%
50,6%
2,1%
3,1%
5. Αριθμός παιδιών στην οικογένεια
0
1
2
3
≥4
255
76
47
5
2
66,2% 19,7% 12,2% 1,3%
0,6%
6. Καθαρό μηνιαίο προσωπικό εισόδημα
0-300 € 301-600 € 601-900 € 901-1200 € 1201-1500 € 1501 € ≤ Δεν απαντώ
31
41
52
49
34
59
119
8,1%
10,7%
13,5%
12,7%
8,8%
15,3%
30,9%

Ακόμα, το 73% των ερωτηθέντων που γνωρίζουν τα πιστοποιημένα προϊόντα πιστεύουν
ότι ένα πιστοποιημένο προϊόν σε σχέση με ένα μη πιστοποιημένο είναι ως προς την ποιότητα
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του ανώτερο. Επιπλέον ένα πιστοποιημένο προϊόν θεωρείται ως προς την τιμή του ακριβότερο από το 50,6% των καταναλωτών. Το 51,9% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι ευκολότερο να βρουν ένα πιστοποιημένο προϊόν σε σχέση με ένα μη πιστοποιημένο και το 46,8% το
έχει συμπεριλάβει εξίσου στις καταναλωτικές του συνήθειες σε σχέση με ένα μη πιστοποιημένο προϊόν. Ακόμη, το 79,8% θεωρεί ότι το πιστοποιημένο προϊόν είναι περισσότερο
ασφαλές, ενώ το 62,7% ότι είναι πιο φιλικό ως προς το περιβάλλον.
Όσον αφορά το δημογραφικό προφίλ του δείγματος, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3, οι
περισσότεροι είναι άντρες 18-30 ετών, που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Το 50,6% των ερωτηθέντων είναι έγγαμοι και το 85,9% έχουν έως και ένα παιδί.
Τέλος, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των κλάσεων του μηνιαίου
προσωπικού εισοδήματος των ερωτηθέντων καταναλωτών.

Έλεγχος των επιμέρους επιδράσεων της ηλικίας, του φύλου, της μόρφωσης και του
εισοδήματος επί της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών
Ο πληθυσμός των καταναλωτών έχει χωρισθεί σε υποπληθυσμούς ανάλογα με την ηλικία,
το φύλο, τη μόρφωση και το εισόδημα. Από τους υποπληθυσμούς αυτούς παίρνουμε δείγματα
συγκεκριμένου μεγέθους.
Ελέγχουμε την ομοιογένεια του πληθυσμού ως προς τις μεταβλητές: ηλικία, φύλο, μόρ2

φωση και εισόδημα με τον έλεγχο χ . Συγκεκριμένα εξετάζουμε αν επιδρά στην γνώση τους
για τα πιστοποιημένα προϊόντα η ηλικία, το φύλο και η μόρφωση. Επίσης εξετάζουμε κατά
πόσο επιδρά το εισόδημά τους στο αν αγοράζουν όχι πιστοποιημένα προϊόντα.
Για τον έλεγχο της επίδρασης της ηλικίας στην γνώση ή όχι των πιστοποιημένων
προϊόντων η μηδενική υπόθεση Η 0 διατυπώνεται ως ακολούθως:
Η0: Το πλήθος είναι ομοιογενές ή ότι δεν επιδρά η ηλικία στο αν γνωρίζουν ή όχι τα
πιστοποιημένα προϊόντα.
Ο έλεγχος για την απόρριψη ή μη της μηδενικής υπόθεσης Η0 γίνεται σε επίπεδο
σημαντικότητας α=5%.Το στατιστικό με το οποίο ελέγχεται η μηδενική υπόθεση είναι το:
χ2 =

3

2

n ij2

∑∑ θ
i=1 j=1

-n = 1,9

ij

(όπου n ij : συχνότητες, θ ij : θεωρητικές συχνότητες, n: μέγεθος του δείγματος)
2

Η κριτική τιμή της κατανομής χ για το επίπεδο σημαντικότητας α=5% και για
2

(3-1)x(2-1) = 2 βαθμούς ελευθερίας είναι: χ 2;0,05 = 5,991. Η απορριπτική περιοχή για την
2

2

Η0 είναι η R = {χ > χ 2;0,05 = 5,991}. Στην περίπτωσή μας έχουμε ότι το στατιστικό χ2 =
2

1,9 < χ 2;0,05 = 5,991 συνεπώς η Η0 δεν απορρίπτεται.
Αυτό σημαίνει ότι το πλήθος είναι ομοιογενές ή ότι η ηλικία δεν επιδρά στο αν γνωρίζουν
ή όχι τα πιστοποιημένα προϊόντα.
Για τον έλεγχο της επίδρασης του φύλου στην γνώση ή όχι των πιστοποιημένων
προϊόντων η μηδενική υπόθεση Η0 διατυπώνεται ως ακολούθως:
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Η0: Το πλήθος είναι ομοιογενές ή ότι δεν επιδρά το φύλο στο αν γνωρίζουν ή όχι τα
πιστοποιημένα προϊόντα.
Ο έλεγχος για την απόρριψη ή μη της μηδενικής υπόθεσης Η 0 γίνεται σε επίπεδο
σημαντικότητας α=5%. Το στατιστικό με το οποίο ελέγχεται η μηδενική υπόθεση είναι το:
χ2 =

2

n ij2

2

∑∑ θ
i=1 j=1

-n = 6,8

ij

(όπου n ij : συχνότητες, θ ij : θεωρητικές συχνότητες, n: μέγεθος του δείγματος)
2

Η κριτική τιμή της κατανομής χ για το επίπεδο σημαντικότητας α=5% και για
2

(2-1)x(2-1) = 1 βαθμό ελευθερίας είναι: χ 1;0,05 = 3,841. Η απορριπτική περιοχή για την Η0
2

2

είναι η R = {χ > χ 1;0,05 = 3,841}. Στην περίπτωσή μας έχουμε ότι το στατιστικό χ2 = 6,8
2

> χ 1;0,05 = 3,841 συνεπώς η Η0 απορρίπτεται.
Αυτό σημαίνει ότι το πλήθος δεν είναι ομοιογενές ή ότι το φύλο επιδρά στο αν γνωρίζουν
ή όχι τα πιστοποιημένα προϊόντα.
Για τον έλεγχο της επίδρασης της μόρφωσης στην γνώση ή όχι των πιστοποιημένων
προϊόντων η μηδενική υπόθεση Η0 διατυπώνεται ως ακολούθως:
Η0: Το πλήθος είναι ομοιογενές ή ότι δεν επιδρά η μόρφωση στο αν γνωρίζουν ή όχι τα
πιστοποιημένα προϊόντα.
Ο έλεγχος για την απόρριψη ή μη της μηδενικής υπόθεσης Η0γίνεται σε επίπεδο
σημαντικότητας α=5%. Το στατιστικό με το οποίο ελέγχεται η μηδενική υπόθεση είναι το:
χ2 =

3

n ij2

2

∑∑ θ
i=1 j=1

-n = 12,11

ij

(όπου n ij : συχνότητες, θ ij : θεωρητικές συχνότητες, n: μέγεθος του δείγματος)
2

Η κριτική τιμή της κατανομής χ για το επίπεδο σημαντικότητας α=5% και για
2

(3-1)x(2-1) = 2 βαθμούς ελευθερίας είναι: χ 2;0,05 = 5,991. Η απορριπτική περιοχή για την
2

2

Η0 είναι η R = {χ > χ 2;0,05 = 5,991}. Στην περίπτωσή μας έχουμε ότι το στατιστικό χ2 =
2

12,11 > χ 2;0,05 = 5,991 συνεπώς η Η0 απορρίπτεται.
Αυτό σημαίνει ότι το πλήθος δεν είναι ομοιογενές ή ότι η μόρφωση επιδρά στο αν
γνωρίζουν ή όχι τα πιστοποιημένα προϊόντα.
Τέλος για τον έλεγχο της επίδρασης του εισοδήματος στο αν αγοράζουν ή όχι τα
πιστοποιημένα προϊόντα η μηδενική υπόθεση Η 0 διατυπώνεται ως ακολούθως:
Η0: Το πλήθος είναι ομοιογενές ή ότι δεν επιδρά το εισόδημα στο αν αγοράζουν ή όχι τα
πιστοποιημένα προϊόντα.
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Ο έλεγχος για την απόρριψη ή μη της Η0γίνεται σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Το
στατιστικό με το οποίο ελέγχεται η μηδενική υπόθεση είναι το:
χ2 =

3

2

n ij2

∑∑ θ
i=1 j=1

-n = 9,58

ij

(όπου n ij : συχνότητες, θ ij : θεωρητικές συχνότητες, n: μέγεθος του δείγματος)
2

Η κριτική τιμή της κατανομής χ για το επίπεδο σημαντικότητας α=5% και για
2

(3-1)x(2-1) = 2 βαθμούς ελευθερίας είναι: χ 2;0,05 = 5,991. Η απορριπτική περιοχή για την
2

2

Η0 είναι η R = {χ > χ 2;0,05 - 5,991}. Στην περίπτωσή μας έχουμε ότι το στατιστικό χ2 =
2

9,58 > χ 2;0,05 = 5,991 συνεπώς η Η0 απορρίπτεται.
Αυτό σημαίνει ότι το πλήθος δεν είναι ομοιογενές ή ότι το εισόδημα επιδρά στο αν
αγοράζουν ή όχι τα πιστοποιημένα προϊόντα.
Συμπερασματικά προκύπτει, με τον έλεγχο χ2 σε επίπεδο σημαντικότητας α = 5%, ότι οι
μεταβλητές φύλο και μόρφωση των καταναλωτών επιδρούν στην γνώση ή μη των
πιστοποιημένων προϊόντων, όπως και ότι η μεταβλητή εισόδημα επιδρά στο να αγοράζουν ή
όχι οι καταναλωτές τα πιστοποιημένα προϊόντα.
Τέλος η μεταβλητή ηλικία προέκυψε, σε επίπεδο σημαντικότητας α = 5%, ότι δεν επιδρά
στην γνώση ή μη των πιστοποιημένων προϊόντων από την πλευρά των καταναλωτών.
Για να ελέγξουμε το μέγεθος των επιδράσεων που εντοπίσαμε ότι υφίστανται μεταξύ των
μεταβλητών φύλο και μόρφωση των καταναλωτών με την γνώση ή μη των πιστοποιημένων
προϊόντων, όπως και της μεταβλητής εισόδημα των καταναλωτών με την αγορά ή μη
πιστοποιημένων προϊόντων χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους συντελεστές συνάφειας:

χ2
για πίνακες συνάφειας 2x2, με φ2 ∈ [0,1]
n
(n n -n n )
Τον συντελεστή φ του Pearson: φ = 11 22 12 21 για πίνακες συνάφειας 2x2, με φ
n1.n 2.n ..1n ..2

φ2 =

∈ [-1,1]

Τον συντελεστή συνάφειας του Gramer: ν2 =

χ2
n * min{s − 1, k − 1}

για πίνακες συνάφειας

s x k, με ν2 ∈ [0,1]
Τον συντελεστή συνάφειας του Pearson: C =
C ∈ [0,

χ2
για πίνακες συνάφειας s x k, με
χ 2 +n

q-1
] όπου q = min{s,k}.
q

Μεγάλες τιμές για τους παραπάνω συντελεστές σημαίνει την ύπαρξη ισχυρής επίδρασης.
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιδράσεις που εντοπίσθηκαν με τον έλεγχο χ2 είναι από
ελάχιστες έως πολύ μικρές, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 4.
Πίνακας 4. Έλεγχος του μεγέθους των επιδράσεων των μεταβλητών φύλο, εισόδημα
και μόρφωση επί της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών
Φύλο
Εισόδημα
Μόρφωση

φ2
0,0178
-

φ του Pearson
0,1332
-

ν2
0,036
0,032

C
0,186
0,1764

Συμπεράσματα - Συζήτηση
Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό
των καταναλωτών έχουν ως βασικό κριτήριο για την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας την
ποιότητα. Επίσης, οι περισσότεροι δηλώνουν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν ένα δοκιμασμένο
από τους ίδιους προϊόν, εάν διαπιστώσουν ότι έχει μειωθεί ή αλλοιωθεί η ποιότητά του. Αυτά
τα συμπεράσματα έρχονται να αντικρούσουν την παγιωμένη αντίληψη που επικρατούσε στην
χώρα μας για την άγνοια και την έλλειψη ενημέρωσης των καταναλωτών στα θέματα
ποιότητας, η οποία επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Αρβανιτογιάννη και Κρυστάλλη
(2002).
Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι ένα
επώνυμο προϊόν είναι πάντα πιο ποιοτικό σε σχέση με κάποιο άλλο. Η άποψη αυτή των
καταναλωτών δικαιολογείται αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ένα προϊόν για να γίνει επώνυμο,
υφίσταται αρκετές δοκιμές και ελέγχους. Συνεπώς, μπορεί να λεχθεί ότι τα περισσότερα, αν
όχι όλα, τα επώνυμα προϊόντα έχουν υψηλή ποιότητα. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι
αρκετές φορές οι καταναλωτές αγοράζουν ένα επώνυμο προϊόν για την κοινωνική τους
καταξίωση και όχι για την ποιότητά του.
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη κατά τα οποία οι καταναλωτές που γνώριζαν τα
πιστοποιημένα ήταν λίγοι (Αρβανιτογιάννης και Κρυστάλλης 2002), από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα 2/3 των ερωτηθέντων καταναλωτών γνωρίζουν τα πιστοποιημένα προϊόντα
και ότι οι περισσότεροι τα αγοράζουν ήδη εδώ και πέντε έτη. Οι περισσότεροι καταναλωτές
έχουν ενημερωθεί για τα πιστοποιημένα προϊόντα, που είναι κυρίως τρόφιμα και βιομηχανοποιημένα προϊόντα, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Προφανώς, η αγοραστική συμπεριφορά έχει αλλάξει και η καταναλωτική συνείδηση έχει αυξηθεί καθώς οι περισσότεροι
ερωτηθέντες καταναλωτές γνωρίζουν πλέον για την εξέλιξη της ποιότητας που ωθεί στη
δημιουργία νέων - πιστοποιημένων προϊόντων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αρκετοί είναι οι καταναλωτές που
ενδιαφέρονται και ενημερώνονται σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων. Συγκεκριμένα, οι
ερωτηθέντες καταναλωτές υποστηρίζουν ότι ένα πιστοποιημένο προϊόν σε σχέση με ένα μη
πιστοποιημένο έχει ανώτερη ποιότητα, το θεωρούν ακριβότερο, μπορούν να το βρουν το ίδιο
εύκολα όσο ένα μη πιστοποιημένο, αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια και υπο700
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στηρίζουν ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Γενικά, διαπιστώθηκε ότι το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα επιδρούν στην
τελική επιλογή και στις στάσεις των καταναλωτών σε σχέση με τα πιστοποιημένα προϊόντα
και υπηρεσίες σε αντίθεση με την ηλικία η οποία δεν ασκεί καμία επίδραση.
Όσον αφορά το φύλο, οι άνδρες καταναλωτές γνωρίζουν περισσότερο σε σχέση με τις
γυναίκες για τα πιστοποιημένα προϊόντα. Οι άνδρες είναι περισσότερο ενημερωμένοι ενδεχομένως είτε λόγω κάποιων πιο εξειδικευμένων γνώσεων των ανδρών μέσα από το εργασιακό
τους περιβάλλον, είτε λόγω της ελληνικής παράδοσης που θέλει τον άνδρα ως το μέλος του
νοικοκυριού που αναλαμβάνει, ως επί τον πλείστον, τις αγορές προϊόντων για την οικογένεια.
Επίσης, σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι που γνώριζαν για τα πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες ήταν απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν επιχειρούνταν να ερμηνευτεί γιατί συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε να
λεχθεί ότι τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο δέχονται σαφώς περισσότερα ερεθίσματα
(μέσω των σπουδών τους, κτλ.) σε σχέση με τους καταναλωτές που έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του Wiseman (1994) στη Ν. Ζηλανδία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών είναι αυτό
που καθορίζει τις στάσεις τους απέναντι στα υγιεινά και ασφαλή πιστοποιημένα τρόφιμα.
Ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοραστικής συμπεριφοράς φαίνεται να
διαδραματίζει και το εισόδημα. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι καταναλωτές οι οποίοι είχαν
εισόδημα από 1201 € και πάνω αγοράζουν πιο συχνά πιστοποιημένα προϊόντα σε σχέση με
τους καταναλωτές που είχαν εισόδημα κάτω από 1200 €. Οι χαμηλόμισθοι καταναλωτές
ενδεχομένως δεν γνώριζαν καθόλου για την ύπαρξη των πιστοποιημένων προϊόντων ή να μη
προτιμούσαν τα πιστοποιημένα προϊόντα γιατί τα θεωρούσαν ακριβότερα με αποτέλεσμα να
καταφεύγουν σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής. Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω το ότι συγκλίνουν με τα συμπεράσματα της έρευνας του Ton και των συνεργατών του (1996), η οποία έδειξε ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών για ασφαλή προϊόντα
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το εισόδημα. Οι υψηλότερες οικονομικά τάξεις, είναι
περισσότερο πρόθυμες να δαπανήσουν μεγαλύτερα ποσά για την αγορά ποιοτικότερων
προϊόντων και ιδιαίτερα τροφίμων. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και οι Petrovici
και Ritson (2000) κατά τους οποίους οι καταναλωτές με υψηλό εισόδημα αγοράζουν
περισσότερα και πιο ποιοτικά τρόφιμα, ενώ οι καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος περιορίζονται στην αγορά προϊόντων (κυρίως τροφίμων) πρώτης ανάγκης ή κατώτερης ποιότητας.
Διαπιστώνεται, προφανώς, ότι το βιοτικό επίπεδο που συνδέεται με το εισόδημα και το
μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών είναι αυτό που καθορίζει τις στάσεις τους προς την
αγορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι καταναλωτές με υψηλό μορφωτικό επίπεδο
και υψηλότερα εισοδήματα έχουν το μορφωτικό υπόβαθρο, το χρόνο και τη διάθεση να
ενημερώνονται και να δέχονται πληροφορίες σχετικά με θέματα ποιότητας πιστοποιημένων
προϊόντων και υπηρεσιών. Αντιθέτως, οι καταναλωτές με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και
χαμηλά εισοδήματα έχουν περιορισμένες ευκαιρίες να πληροφορηθούν και σαφώς δεν διαθέτουν την οικονομική άνεση για την αγορά ακριβότερων προϊόντων.
Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία αυτής της έρευνας, καθώς και τα
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συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν τόσο από τις εταιρείες για τη βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων και την καλύτερη προώθηση τους (μάρκετινγκ, διαφήμιση, κτλ), όσο και από τους
κρατικούς ή άλλους οργανισμούς που επιτηρούν και ελέγχουν την αγορά, εκπαιδεύουν
(ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.) ή προστατεύουν τους καταναλωτές (Ινστιτούτο
Καταναλωτών) σχεδιάζοντας και προωθώντας νέα μοντέλα πιστοποίησης.
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Παγκοσμιοποίηση των καταναλωτικών προτύπων
διατροφής στην Ελλάδα (1957-2005)
Ι. Σωτηρόπουλος1, Γ. Γεωργακόπουλος2 και Κ. Κυρίτσης3
Περίληψη
Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να περιγραφεί η εξέλιξη της διατροφικής κατανάλωσης
στην Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 1957-2005. Αναλύονται όλες οι διαστάσεις των
διατροφικών προτύπων και ειδικότερα: α) Τα φυσικά τους χαρακτηριστικά (φυτικά και ζωικά
συστατικά). β) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (αγροτικά, βιομηχανικά και τριτογενούς
παραγωγής) και γ) τα κοινωνικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά (η κατανάλωση των επί
μέρους κοινωνικών, οικονομικών, δημογραφικών, γεωγραφικών και επαγγελματικών στρωμάτων του πληθυσμού).
Λέξεις-κλειδιά: Οικονομικές μεταβλητές, «παγκοσμιοποίηση», κατανάλωση, διατροφικά
πρότυπα

Abstract
An attempt is made in this paper to describe the development of dietary consumption in
Greece during the period 1957 to 2005. All dimensions of alimentary consumption patterns
are examined here with a specific focus on: a) their natural characteristics (i.e. plant and
animal components); b) technical features of the production process (primary, secondary and
tertiary transformation processes); and c) socio-economic attributes of these patterns of
consumption (i.e. consumption features of the different social, economic, demographic,
geographic and professional layers of the population).
Key-words: Economic variables, «globalisation», consumption, dietary patterns.

Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία είναι περιγραφική και δεν ασχολείται με την αιτιολόγηση της
εξέλιξης της διατροφικής κατανάλωσης γι’ αυτή την πεντηκονταετία. Προσπαθεί να περιγράψει αναλυτικά τα διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα μεταπολεμικά (1957-2005), την εξέλιξη,
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τις αλλαγές και αναδιαμορφώσεις τους, και να θέσει τις βάσεις κατανόησης, ερμηνείας και
αιτιολόγησης της εξέλιξής τους. Δεν περιορίζεται στην ανάλυση των στοιχείων όπως δημοσιεύονται από την Ε.Σ.Υ.Ε. (π.χ. ανά κατηγορία προϊόντων), αλλά τα διασπά και επανασυνθέτει με νέα κριτήρια (π.χ. αγροτικά-βιομηχανικά, φυτικά-ζωικά). Η διάσπαση, επανασύνθεση και ανάλυση στο εσωτερικό κάθε διατροφικής κατηγορίας αναδεικνύει τα ιδιαίτερα
ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις διαφοροποιήσεις και ανατροπές προτύπων, που απαντούν σε
μια δεύτερη κατηγορία ερωτημάτων σχετικά με τα χαρακτηριστικά («μεσογειακά» ή
«διεθνοποιημένα-βιομηχανικά») των διατροφικών προτύπων στην Ελλάδα για την περίοδο
1957-2005.

Θεωρητικά πλαίσια και μεθοδολογία
Κατά τη μεταπολεμική περίοδο (1950-2005) σημειώθηκε πλήρης ανατροπή των
διατροφικών προτύπων στην Ελλάδα (Σωτηρόπουλος-Ντεμούσης, 2002, σελ. 458). Πρόκειται
για εξέλιξη με ιστορικές διαστάσεις: Παρακμάζει μια αρχαία (35 αιώνων: Renaud, 1996,
σελ. 21) παράδοση («μεσογειακά διατροφικά πρότυπα») με παγκόσμια αποδοχή και ευρύτερες (οικονομικές, παραγωγικές, υγείας-«προσδόκιμου ζωής», πολιτισμικές, συμβολικές έως
θρησκευτικές, κοινωνικές κ.ά.) ρίζες και αλληλεπιδράσεις και επικρατούν τα σύγχρονα
«διεθνοποιημένα», «βιομηχανικά» και προσφοράς υπηρεσιών-τριτογενούς τομέα.
Η εξέλιξη της διατροφικής κατανάλωσης, διερευνάται, σ’ αυτή την εργασία, στο
ευρύτερο πλαίσιο ζήτησης και προσφοράς: Ζήτησης εντός ενός ρευστού «διατροφικού περιβάλλοντος» ταχέως μεταβαλλόμενου (Deaton 1992, σελ. 104) και προσφοράς, όχι απλά
τροφίμων αλλά, «πακέτων χαρακτηριστικών ιδιοτήτων» (Lancaster, 1966, σελ. 133).
Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από τις «Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών» (Ε.Ο.Π.
1957/58, 1963/64, 1974, 1981/82, 1988/89, 1993/94, 1998/1999, 2004/05) και τη «Στατιστική
της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος» της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.), το Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, και το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Οι μέθοδοι επεξεργασίας των στοιχείων
(με το πρόγραμμα Excel) είναι περιγραφικής στατιστικής.
Για την κατασκευή υποδείγματος περιγραφής των διατροφικών προτύπων έχει χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση (Σωτηρόπουλος, 2006.γ, σελ. 463): Qδιατροφικό πρότυπο = (Qφυσικά,
Qτεχνικά, Qβιολογικά συστατικά), και αναλυτικότερα η: Qδιατροφικό πρότυπο = (Qφυτ.,
Qζωικά, Qαγροτ., Qβιομηχ., Qβιολ. συστατ.).

Φυσικά χαρακτηριστικά (φυτικά/ζωικά)
Οι αλλαγές στα διατροφικά πρότυπα στη μεταπολεμική Ελλάδα υπήρξαν και ριζικές και
ραγδαίες (πίνακας 1). Μέσα σε μια πεντηκονταετία καταγράφονται 3 διαδοχικά πρότυπα
εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Κατά την πρώτη περίοδο (δεκαετίες ΄50 και ΄60) τα
βασικά χαρακτηριστικά των διατροφικών προτύπων είναι «μεσογειακά».
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Πίνακας 1. Δομή διατροφικών προτύπων: 1957-2005, (σε ποσοστά %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΕΟΠ
΄57/58 ΄63/64
15,6
16,9
Δημητριακά
16,1
14,6
Κρέας
5,3
6,5
Ψάρια
11,1
10,2
Έλαια
12,1
8,1
Γαλακτοκομικά
10,0
8,8
Λαχανικά
8,0
5,1
Φρούτα
8,3
Ζάχαρη και είδη ζαχαροπλαστικής 6,4
0,9
1,1
Άλλα τρόφιμα
12,3
12,8
Έξοδα εκτός οικίας
2,1
7,6
Μη οινοπνευμ. ποτά*
100
100
Σύνολο διατροφής

1974
9,7
25,9
4,5
8,5
11,6
9,9
7,9
6,8
1,3
8,9
5,0
100

΄81/82 ΄87/88 ΄93/94 ΄98/99 ΄04/05
8,6
8,8
10,0
8,7
8,6
26,7
23,2
20,2
15,1
14,4
5,0
4,7
5,0
5,1
5,4
6,6
4,8
4,2
3,5
3,6
11,9
12,6
13,0
12,0
12,0
8,8
8,2
8,4
8,1
7,5
7,1
7,6
6,3
5,4
4,9
4,8
5,3
4,7
4,0
4,2
0,6
0,9
0,9
0,6
0,9
17,4
21,1
24,4
33,7
34,7
2,3
2,8
3,0
3,7
3,7
100
100
100
100
100

* Μη οινοπνευματώδη ποτά και παγωτά στην ΕΟΠ 1957/58.
Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ ΄57/58, ΄63/64, ΄74, ΄81/82, ΄87/88, ΄93/94, ΄98/99, ΄04/05.

Κατ’ αυτή την περίοδο οι διατροφικές κατηγορίες που κυριαρχούν είναι αυτές των
δημητριακών (ψωμί), των λαχανικών και οσπρίων, των φρούτων, του ελαιολάδου, του
κρασιού και από τα είδη του κρέατος τα αρνί-κατσίκι. Στην ΕΟΠ 1974 καταγράφεται μια
πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση κρέατος που έμελλε να χαρακτηρίσει τα
διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας ΄90-΄00, με καθοριστική
επίδραση έκτοτε. Οι βασικότερες μέχρι τότε κατηγορίες γνωρίζουν μείωση ποσοστών, ενώ
από τις αρχές της δεκαετίας ΄80-΄90 διαφαίνεται μια νέα τάση που και αυτή θα αποδειχθεί
πολύ σημαντική στη διαμόρφωση των νέο-ελληνικών διατροφικών προτύπων: Σταδιακή και
σταθερή αύξηση των εξόδων εκτός οικίας. Στη δεκαετία ΄90 έως 2005 και η κατηγορία του
κρέατος υποχωρεί, όπως συνεχίζουν να υποχωρούν και οι άλλες βασικές, για τις προηγούμενες δεκαετίες, κατηγορίες υπέρ των εξόδων εκτός οικίας, κ.ά. βιομηχανικών ειδών όπως,
για παράδειγμα, τα μη οινοπνευματώδη ποτά.
Από φυσική άποψη η ραγδαία παρακμή των μεσογειακών προτύπων φαίνεται πως αρχίζει
από την προοδευτική αύξηση της κατανάλωσης κρέατος μετά τη δεκαετία ΄60 και των
εξόδων εκτός οικίας από τις αρχές της δεκαετίας ΄80. Η ανάλυση, ωστόσο, στο εσωτερικό
κάθε διατροφικής κατηγορίας αναδεικνύει σημαντικές ιδιαιτερότητες με καθοριστική βαρύτητα στην ελληνική διατροφική παράδοση (όσπρια, κρέας, ελαιόλαδο, κρασί, ούζο), και
προσδίδει νέα, επί πλέον χαρακτηριστικά στα νέα διατροφικά πρότυπα που επικρατούν μετά
τη δεκαετία ΄60 στην Ελλάδα. Οι βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται είναι το κρέας (πίνακας 2), τα δημητριακά, τα λαχανικά, και τα ποτά.
Η βαρύτητα του κρέατος στην ανατροπή των παραδοσιακών-μεσογειακών διατροφικών
προτύπων και επικράτηση των διεθνών («δυτικών»), δεν περιορίζεται στις αυξημένες καταναλώσεις4,4αλλά επεκτείνεται και στα χαρακτηριστικά του. Η αναλογία αρνί/μοσχάρι5 είναι
44

Κατά τον Εξαρχο (Σπουδαί, 1977, σελ. 532) «…η μέση κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση κρέατος
έφθανε τα 13 χγρ…» κατά την προπολεμική περίοδο και «…μέχρι το 1940…». Το 1997 έφθανε
αντίστοιχα τα 88,4 κιλά/άτομο.
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1/1 περίπου στην Ε.Ο.Π. 1957/58 αλλά 1/3,1 στην Ε.Ο.Π. 2004/05. Το διατροφικό πρότυπο
κατανάλωσης κρέατος ανατρέπεται πλήρως, εάν ληφθεί υπόψη και ο οκταπλασιασμός περίπου ποσοστιαία κατανάλωσης χοιρινού, ο υπερδιπλασιασμός ανάλογα της κατανάλωσης πουλερικών και υπερτριπλασιασμός παρασκευασμάτων6,6η σημαντική μείωση στην κατανάλωση
βοδινού και προβατίσιου-γιδίσιου κρέατος σε ποσοστά περί και κάτω της μονάδας. Στα κατεψυγμένα η κατανάλωση αρχικά αυξάνεται (δεκαετίες ΄60 έως ΄80) για να μειωθεί δραστικά
έκτοτε σε πολύ μικρά ποσοστά με τάσεις συνεχώς πτωτικές. Οι Έλληνες, τελικά, από «αρτοφάγος» λαός κατά τον Όμηρο (Montanari 1997, σελ. 30) δεν έχουν απλά και μόνον μεταστραφεί προς την κρεοφαγία (χαρακτηριστικό, κατά τον Όμηρο επίσης των Βορείων λαών:
Montanari 1997, σελ. 30), αλλά υιοθετούν και τα πρότυπα κατανάλωσης κρέατος μειώνοντας
τα μεσογειακά είδη και αυξάνοντας τα Βόρειας και Δυτικής προέλευσης και τα βιομηχανικά.
Πίνακας 2. Δομή διατροφικού προτύπου κατανάλωσης κρέατος 1957-2005 (σε ποσοστά %).
ΕΟΠ:
1 Μοσχαρίσιο

΄57/58 ΄63/64
34,8
17,0

2 Αρνίσιο

32,0

29,5

3 Χοιρινό

2,1

4 Πουλερικά

6,7

5 Βοδινό

1974
43,5

΄81/82 ΄87/88 ΄93/94 ΄98/99 ΄04/05
46,2
43,9
43,9
46,5
39,5

13,9

17,3

13,3

22,1

5,1

11,1

11,0

9,7

13,0

16,6

3,5

13,5

8,0

10,7

14,0

14,3

15,3

8,3

8,1

1,0

0,6

1,2

0,4

0,4

0,7

6 Προβατίσιο

5,5

5,6

6,9

2,7

1,7

1,4

1,3

1,1

7 Κατεψυγμένο

3,9

5,3

8,4

5,3

4,0

2,9

1,6

1,2

8 Παρασκευάσματα

3,6

3,8

4,8

6,4

12,5

13,7

7,7

12,6

9 Λοιπά είδη
Σύνολο κρέατος

12,0

13,6

12,6

3,0

5,1

2,9

2,4

1,8

1,9

1,6

0,6

100

100

100

100

100

100

100

100

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

Τα βιομηχανικά λαχανικά, επίσης, είναι αυτά που αυξάνουν τα ποσοστά τους εις βάρος
των νωπών λαχανικών, των γεώμηλων και ιδίως των οσπρίων (πίνακας 3). Τα βιομηχανικά
λαχανικά εμφανίστηκαν στην Ελληνική αγορά το 1969 και ως κατεψυγμένα, συντηρημένα,
τοματοπολτός κ.α. είδη καταλαμβάνουν κατά το 2005 το 15,2% του συνόλου της διατροφικής
κατανάλωσης λαχανικών, ενώ τα νωπά έχουν σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα της δεκαετίας
΄50 επίπεδα και η κατανάλωση οσπρίων έχει μειωθεί στο ½ της αντίστοιχης της δεκαετίας
΄50. Τα όσπρια έχουν συμβολική αξία στα παραδοσιακά «μεσογειακά» ελληνικά πρότυπα
λόγω και της θρεπτικής τους αξίας αλλά και της αυξημένης κατανάλωσης που παρουσίαζαν
55

Το αρνί χαρακτηρίζεται ως τυπικό μεσογειακό προϊόν με οικονομικές, πολιτιστικές και συμβολικέςθρησκευτικές προεκτάσεις, ενώ το μοσχαρίσιο κρέας των αγελάδων (cow) τυπικού, δηλαδή, Β.
Αμερικανικού και Β. Ευρωπαϊκού προϊόντος (π.χ. οι εικόνες των καταπράσινων πεδιάδων της
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης με κοπάδια αγελάδων).
66
Τα (προϊόντα της μεταποίησης) παρασκευάσματα (λουκάνικο, σαλάμι, ζαμπόν, μπέικον, κ.ά) είναι η
πρώτη κατηγορία όπου οι υποκαταστάσεις (μετά τη δεκαετία ΄60 και ειδικότερα μετά το 1974) δεν
συμβαίνουν μόνον μεταξύ μεσογειακών/«δυτικά» προϊόντα, αλλά και κυρίως μεταξύ «δυτικής»
προέλευσης προϊόντων.
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ιστορικά (π.χ. η φασολάδα ως «εθνικό φαγητό» των Ελλήνων).
Πίνακας 3. Δομή διατροφικού προτύπου κατανάλωσης λαχανικών 1957-2005 (ποσοστά %).
ΕΟΠ:
Όσπρια
Γεώμηλα (πατάτες)
Λαχανικά νωπά
Λαχανικά κατεψυγμένα,
συντηρημένα
Τοματοπολτός
Σύνολο λαχανικών

΄57/58
13,5
16,0
70,5

΄63/64
20,1
23,6
56,3

100

100

1974
12,1
19,7
63,8

΄81/82 ΄87/88
9,1
7,6
24,0
20,7
61,8
65,5

΄93/94 ΄98/99 ΄04/05
7,7
6,9
6,7
23,2
20,9
16,2
62,0
63,8
62,0

1,8

3,2

3,8

3,7

4,8

11,5

2,4
100

2,0
100

2,5
100

3,4
100

3,5
100

3,7
100

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

Στα οινοπνευματώδη ποτά οι συμπεριφορές είναι ανάλογες: Η «δυτικής προέλευσης»
μπύρα έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα μετά τη δεκαετία ΄70 (με πτωτικές τάσεις
πάντως στην τελευταία ΕΟΠ), ενώ το κρασί παρουσιάζει, κατά την τελευταία πενταετία,
έντονα ανοδικές τάσεις. Τα λοιπά οινοπνευματώδη κινούνται σε σταθερά υψηλά επίπεδα, με
το ουίσκι να κατέχει το 17,2% του συνόλου της κατανάλωσης στην κατηγορία (υψηλότερο
ποσοστό κατά κεφαλήν κατανάλωσης διεθνώς)-πίνακας 4.
Πίνακας 4. Δομή προτύπου κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών 1957-2005 (ποσοστά %)
ΕΟΠ:
Κρασί
Μπύρα
Λοιπά οινοπνευματώδη ποτά
Σύνολο οινοπνευματωδών ποτών

΄57/58
42,6
18,0
39,3
100,0

΄81/82 ΄98/99 ΄04/05
26,2
26,1
34,3
35,3
35,1
28,6
38,6
38,8
37,2
100,0 100,0 100,0

Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58, 1981/82, 1998/99, 2004/05.

Παρόμοιων χαρακτηριστικών συμπεριφορές που παρατηρούνται στην κατηγορία του
κρέατος, των λαχανικών και των οινοπνευματωδών ποτών, παρατηρούνται και στα «έλαιαλίπη», στα ζαχαρώδη, στα μη οινοπνευματώδη ποτά, στα έξοδα εκτός οικίας, κ.ά., αλλά και
στην αυτοκατανάλωση (Σωτηρόπουλος, Μυγδάκος 2004α, σελ. 407).
Συνοπτικά (από φυσική άποψη) τα φυτικά προϊόντα υπερείχαν κατά την περίοδο
κυριαρχίας του μεσογειακού προτύπου και μετά από μια μικρή περίοδο (δεκαετία ΄80)
εξακολουθούν να υπερέχουν, με πολύ μικρότερη διαφορά, στα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα
στην Ελλάδα (πίνακας 5). Η ραγδαία, όμως, μείωση πολλών παραδοσιακών κατηγοριών
(όσπρια, νωπά λαχανικά και φρούτα, έλαια και δημητριακά) σε σχέση με την αύξηση των
αντίστοιχων επεξεργασμένων (βιομηχανικά λαχανικά, έλαια, είδη ζαχαροπλαστικής και
ειδικά τα βιομηχανικά δημητριακά), απομακρύνουν τα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα στην
Ελλάδα από τα μεσογειακά τους χαρακτηριστικά προσανατολίζοντάς τα σε «δυτικής προέλευσης» (Δ. Ευρώπη-Β. Αμερική) βιομηχανοποιημένα.
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Πίνακας 5. Ποσοστιαία κατανομή φυτικών/ζωικά συστατικά στα διατροφικά πρότυπα της
Ελλάδας μεταπολεμικά (1957-2005)
Προέλευση συστατικών
Φυτικά συστατικά
Ζωικά συστατικά
Σύνολο

ΕΟΠ
ΕΟΠ
΄57/58 ΄63/64
60,2
65,8
39,8
34,2
100
100

ΕΟΠ
1974
52,1
47,9
100

ΕΟΠ
ΕΟΠ
ΕΟΠ
ΕΟΠ
ΕΟΠ
΄81/82 ΄87/88 ΄93/94 ΄98/99 ΄04/05
47,9
49,3
50,4
53,1
53,0
52,1
50,7
49,6
46,9
47,0
100
100
100
100
100

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

Τεχνικά χαρακτηριστικά (αγροτικά/βιομηχανικά)
Στη βιομηχανοποίηση των διατροφικών προτύπων της σύγχρονης Ελλάδας ενδεικτικό
παράδειγμα είναι η κατηγορία «Αλεύρι, ψωμί, δημητριακά» (πίνακας 6). Τα ποσοστά των
παραδοσιακών προϊόντων μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, ενώ ταυτόχρονα των βιομηχανικών αυξάνονται. Το ψωμί έχει σταθεροποιηθεί στο ½ του συνόλου κατανάλωσης της
κατηγορίας ακολουθώντας μια ελαφρά φθίνουσα τάση, ενώ τα βιομηχανικά δημητριακά,
υποκαθιστώντας τα αγροτικά είδη της κατηγορίας τείνουν να καλύψουν το υπόλοιπο ½. Στην
αρχή αυτής της περιόδου τα βιομηχανικά δημητριακά απορροφούσαν δαπάνες κατώτερες του
1/5.
Πίνακας 6. Δομή προτύπου κατανάλωσης δημητριακών 1957-2005, (ποσοστά %)
ΕΟΠ:
Ψωμί
Αλεύρι
Ρύζι
Βιομηχανικά δημητριακά
Σίτος, αραβόσιτος κ.ά. είδη
Σύνολο δημητριακών

΄57/58 ΄63/64
67,0
31,3
6,4
24,1
7,5
11,1
18,9
17,5
100

16,0
100

1974
55,3
8,7
13,2
20,4
2,1
100

΄81/82 ΄87/88 ΄93/94 ΄98/99 ΄04/05
55,1
49,9
55,6
50,5
50,7
8,2
5,2
3,9
4,1
3,9
7,9
8,1
6,5
6,3
6,0
23,1
31,1
31,2
39,1
39,4
5,6
100

5,7
100

2,8
100

100

100

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

Για την ανάλυση, όμως, με τεχνικά κριτήρια των διατροφικών προτύπων, διερευνώντας
το βαθμό βιομηχανοποίησής τους, είναι ανάγκη αυτά να ταξινομηθούν κατ’ αρχάς σε βιομηχανικά και αγροτικά και εν συνεχεία σε βαθμούς βιομηχανοποίησης. Οι απλούστεροι είναι
δύο (α΄ και β΄) συναρτήσει βαθμού επεξεργασίας.
Το αλεύρι, τα τυριά, το γιαούρτι, το βούτυρο, το ελαιόλαδο, τα συντηρημένα ή παρασκευασμένα τρόφιμα με παραδοσιακούς τρόπους (καπνιστά, αποξηραμένα, αλίπαστα), και
οριακά η ζάχαρη και οι μαρμελάδες, είναι βιομηχανικά προϊόντα α΄ βαθμού επεξεργασίας.
Τα δημητριακά παρασκευάσματα, τα ζυμαρικά, το ψωμί, οι φρυγανιές, τα μπισκότα-βουτήματα και συναφή, τα παρασκευάσματα κρέατος, τα κατεψυγμένα, τα έτοιμα φαγητά και σε
κονσέρβες, τα φυτικά λίπη, όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, τα παγωτά, σοκολάτες κ.ο.κ., τα
έξοδα σε εστιατόρια-καφενεία, τα μη οινοπνευματώδη ποτά, και τα λοιπά τρόφιμα (αλάτι,
μουστάρδες, σούπες, κ.ά.) αποτελούν την ομάδα των βιομηχανικών προϊόντων β΄ βαθμού
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επεξεργασίας7.7
Τα νωπά, τέλος, προϊόντα (κρέατα, ψάρια, φρουτο-λαχανικά, γάλα και αυγά)
κατατάσσονται στα αγροτικά προϊόντα
Στη διάρκεια αυτής της μεταπολεμικής πεντηκονταετίας οι καταναλώσεις (πίνακας 7α.)
αγροτικών προϊόντων μειώνονται σταδιακά όπως και οι καταναλώσεις βιομηχανικών προϊόντων α΄ επεξεργασίας (με εξαίρεση την τελευταία ΕΟΠ 2004/05, όπου παρατηρείται μικρή
αύξηση). Οι καταναλώσεις, αντίθετα, βιομηχανικών προϊόντων β΄ επεξεργασίας αυξάνουν τα
ποσοστά συμμετοχής τους στο σύνολο των διατροφικών ποσοστών. Από 36,6% το 1957/58,
στο 56,0% το 2004/05. Τα αγροτικά χαρακτηριστικά των μεταπολεμικών διατροφικών
προτύπων στην Ελλάδα αποδυναμώνονται με την πάροδο των ετών σταδιακά, επιτρέποντας
το χαρακτηρισμό των σύγχρονων διατροφικών προτύπων στην Ελλάδα ως βιομηχανικών.
Πίνακας 7α. Ποσοστιαία (%) συμμετοχή των αγροτικών και των βιομηχανικών
(α΄& β΄ επεξεργασίας) προϊόντων, στο σύνολο των διατροφικών δαπανών (1957-2005)
ΕΟΠ:
Αγροτικά προϊόντα
Βιομηχανικά προϊόντα Α΄ βαθμού
επεξεργασίας
Βιομηχανικά προϊόντα Β΄ βαθμού
επεξεργασίας
Σύνολο διατροφικών προϊόντων

΄57/58 ΄63/64
43,5
34,0

1974
47,3

΄81/82 ΄87/88 ΄93/94 ΄98/99 ΄04/05
45,3
40,8
38,1
32,7
29,9

19,9

24,6

16,9

15,6

13,8

13,2

11,6

14,1

36,6

41,3

35,8

39,1

45,4

48,6

55,7

56,0

100

100

100

100

100

100

100

100

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

Στη σταδιακή επικράτηση των βιομηχανικών προτύπων διακρίνονται, πάντως, δύο
διαφορετικές περίοδοι. Κατά την πρώτη, η οποία διαρκεί έως και τη δεκαετία ΄80, στην ομάδα αυτών των προϊόντων κυριαρχούν οι καταναλώσεις των εντός οικίας βιομηχανικών
προϊόντων. Κατά τη δεύτερη (αρχές δεκαετίας ΄90 και εντεύθεν) αυξάνονται με γρήγορους
ρυθμούς οι καταναλώσεις εκτός οικίας (εστιατόρια, καφενεία, καντίνες). Ενώ, έτσι, κατά την
πρώτη περίοδο αυξάνεται η προστιθέμενη αξία β΄ γενούς τομέα και η διατροφή βιομηχανοποιείται, κατά τη δεύτερη αυξάνεται η προστιθέμενη αξία γ΄ γενούς τομέα και η διατροφή
τριτογενοποιείται, προεξάρχει ουσιαστικά δηλαδή η προσφορά υπηρεσιών (πίνακας 7β).

77

Μέχρι τη δεκαετία του ΄50 τα α΄ επεξεργασίας βιομηχανικά προϊόντα παράγονταν από μονάδες που
είχαν τη μορφή της οικοτεχνίας ή οριακά της βιοτεχνίας (: ανεμόμυλοι-νερόμυλοι, ελαιοτριβεία,
τυροκομεία, κ.ά.). Με την πάροδο των ετών, την πρόοδο της τεχνολογίας και τη συγκέντρωση του
παραγωγικού δυναμικού απέκτησαν εντονότερα βιομηχανικά χαρακτηριστικά και αντίστοιχη
προστιθέμενη αξία καθώς και τριτογενούς τομέα (εμπορικών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
μάρκετινγκ κ.ο.κ.). Συνετέλεσαν, έτσι, σε συνδυασμό με την αύξηση της κατανάλωσης των β΄
επεξεργασίας βιομηχανικών προϊόντων στην ένταση της βιομηχανοποίησης στη διατροφή στην Ελλάδα
μεταπολεμικά.
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Πίνακας 7β. Ποσοστιαία (%) συμμετοχή των αγροτικών και των βιομηχανικών
(α΄& β΄ επεξεργασίας) προϊόντων, και των εξόδων εκτός οικίας, στο σύνολο των διατροφικών
δαπανών (1957-2005)
ΕΟΠ:
Αγροτικά προϊόντα
Βιομηχανικά προϊόντα
Α΄ βαθμού επεξεργασίας
Βιομηχανικά προϊόντα Β΄ βαθμού
επεξεργασίας εντός οικίας
Βιομηχανικά προϊόντα Β΄ βαθμού
επεξεργασίας εκτός οικίας
(«Έξοδα εκτός οικίας»)
Σύνολο διατροφικών προϊόντων

΄57/58 ΄63/64
43,5
34,0

1974
47,3

΄81/82 ΄87/88 ΄93/94 ΄98/99 ΄04/05
45,3
40,8
38,1
32,7
29,9

19,9

24,6

16,9

15,6

13,8

13,2

11,6

14,1

24,3

28,5

18,4

21,7

24,3

24,2

22,0

21,3

12,3

12,8

8,9

17,4

21,1

24,4

33,7

34,7

100

100

100

100

100

100

100

100

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

Η βιομηχανοποίηση και τριτογενοποίηση της διατροφικής κατανάλωσης δεν εξελίχθηκε
με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες. Σε κάθε διατροφική κατηγορία παρατηρούνται ιδιαιτερότητες και επί μέρους εξελίξεις με συνέπεια τα επί μέρους αυτά πρότυπα (π.χ. κρέατος,
δημητριακών, λαχανικών κ.ά.) να έχουν ειδικότερη διαμόρφωση και αλλαγές ανά εποχή.
Η (συμβολική, για τη μεσογειακή διατροφή) κατηγορία, κατ’ αρχάς, των δημητριακών
βιομηχανοποιείται με αργούς ρυθμούς στις πρώτες δύο δεκαετίες (ζυμαρικά, μπισκότα, παξιμάδια κ.ά.) χάνοντας επίσης με αργούς ρυθμούς τα αγροτικά- αγροτοβιομηχανικά και παραδοσιακά της χαρακτηριστικά (αλεύρι, ψωμί, ρύζι κ.ά. δημητριακά όπως σίτος, καλαμπόκι).
Μετά τη δεκαετία ΄80 οι ρυθμοί εντείνονται με νεοβιομηχανικά χαρακτηριστικά (κορν-φλέικς,
γαριδάκια, κρακεράκια, κρέπες, τάρτες, ποπ-κορν, κουάκερ, ομογενοποιημένες παιδικές
τροφές, προϊόντα διαίτης κ.ά.). Αυτά τα προϊόντα έχουν «δυτική» προέλευση και ακολουθούν
τα διεθνή πρότυπα στη διατροφή. Τα πρότυπα αυτά έχουν και κοινωνικές αλλά και βιοιατρικές αναφορές. Με την επικράτηση του προτύπου εξωτερικής εμφάνισης που προκρίνει
το λεπτό αντί του ευτραφούς σώματος (όπως π.χ. σε προγενέστερες εποχές στη Δ. Ευρώπη)
που παραπέμπει σε νέες αξίες και τρόπους ζωής (: η εμφάνιση στις παραλίες το καλοκαίρι
μετά την ανάπτυξη του τουρισμού) τα δημητριακά που περιέχουν ζάχαρη και τα ζυμαρικά
μειώνουν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των διατροφικών δαπανών. Αυτό συμβαίνει πολύ
περισσότερο στην εποχή της «ζαχαροφοβίας» και της «λιποφοβίας» (μετά τη δεκαετία ΄60,
βλ. Malassis, 1986, σελ. 56-57, 72, 225, 294 και Fischler, 1990, σελ. 272 και 297) αλλά και
ιατρικών παραινέσεων, απαιτήσεων ορισμένων επαγγελμάτων, κυριαρχία της εικόνας στην
ψηφιακή εποχή κ.ά.
Οι ίδιες παρατηρήσεις έχουν αφετηρία και σ’ ότι αφορά τα λιπαρά (: τα σπορέλαια
υποκαθιστούν σε μεγάλη έκταση το βούτυρο), τα ζαχαρώδη (όπου τα παραδοσιακά μεσογειακά γλυκά ταψιού, κουταλιού, μπακλαβάδες κ.ά. υποχωρούν ενώπιον των «δυτικών» προϊόντων με βασικό συστατικό το γάλα όπως πάστες, τούρτες και μίγματα, παγωτά) κοκ. Στα
γαλακτοκομικά τα δυτικής προέλευσης πρότυπα διατροφής επικράτησαν με δύο τρόπους: α)
Με άμεσο τρόπο δηλαδή εισαγωγές προϊόντων «δυτικής» βιομηχανίας όπως τα τυριά
Roquefort, Gouda, Emmental, τα βιομηχανικά γιαούρτια «δυτικού τύπου», τα προϊόντα
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«light» κ.ά. β) Με έμμεσο τρόπο δηλαδή με τις μεθόδους συντήρησής τους μετά τον εξηλεκτρισμό της χώρας και τη γενίκευση χρήσης του ηλεκτρικού ψυγείου το οποίο υποκατέστησε
π.χ. το αλάτι ως μέθοδο συντήρησης (όπως στα τυριά).
Η χρήση του ηλεκτρικού ψυγείου επέδρασε καθοριστικά στην κατανάλωση κρέατος,
ψαριών, γαλακτοκομικών, ειδών ζαχαροπλαστικής, κατεψυγμένων προϊόντων κρέατος, ψαριών, λαχανικών, φρούτων κ.ά. Το ηλεκτρικό ψυγείο αλλά και νεότερες μέθοδοι συντήρησης
(χημικές) συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση κατανάλωσης των βιομηχανικών διεθνούς
παραγωγής και εμπορίου φρούτων, λαχανικών (π.χ. μπανάνες κ.ά. εξωτικά αλλά και βασικά
π.χ. πατάτες) κ.ά. προϊόντων.
Οι διαφορές, έτσι, στα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών διατροφικών προτύπων
ειδικότερα στο διάστημα αυτής της πεντηκονταετίας (1957-2005) έχουν μεγαλύτερη έκταση
και βάθος, παρ’ ότι ο χαρακτηρισμός παραμένει ο ίδιος «: βιομηχανικά προϊόντα». Στις δεκαετίες ΄50 και ΄60 κυριαρχούσαν οι κονσέρβες, ενώ μετά τη δεκαετία ΄70 επικρατεί σταδιακά
η κατάψυξη, η χημεία τροφίμων, η βιοτεχνολογία και πολλών ειδών καινοτομίες που σχετίζονται με τη συντήρηση, τη συσκευασία-τυποποίηση, την επεξεργασία και τη μεταποίηση των
αγροτικών προϊόντων. Πρόκειται για διεθνούς προέλευσης προϊόντα και τεχνογνωσία,
πράγμα που ισχύει και για τις εισροές στην αγροτική παραγωγή: φυτοφάρμακα, χημικά
λιπάσματα, ορμόνες, αντιβιοτικά, κρεατάλευρα, πτηνάλευρα, γενετική μηχανική κ.ά.. Μετά
τη δεκαετία ΄80 στα βιο-χημικά, χρωστικές και άλλα (αμφισβητούμενα από την ιατρική
επιστήμη και οργανώσεις καταναλωτών) πρόσθετα στα τρόφιμα, εμφανίζονται προβλήματα
(«διατροφικά σκάνδαλα») όπως τα τοξικά (π.χ. λάδια στην Ισπανία το 1981 με 400 νεκρούς
και στην Ουκρανία το 2008 με διεθνείς διαστάσεις), διοξίνες (στα Βελγικά κοτόπουλα:
1999), οι σαλμονέλες (σε κοτόπουλα, και αυγά), η νόσος των τρελών αγελάδων στη Β.Δ.Ευρώπη με αφετηρία τη Μ.Βρετανία (δεκαετίες ΄80 και ΄90), ο ιός λιστερίας (στα Γαλλικά
γαλακτοκομικά με 20 θανάτους το 1992-1995), τα βακτήρια Ε.Coli (20 νεκροί το 1996-97
στη Σκοτία) κ.ά..
Η προσφορά υπηρεσιών έχει επίσης σημαντικά επιδράσει στην επικράτηση των νέων
διατροφικών προτύπων. Οι βασικότερες είναι οι επικοινωνιακές, οι μεταφορικές, οι χρηματοοικονομικές, και οι εμπορικές (διεθνούς και εγχωρίου εμπορίου) και η προσφορά διατροφής
εκτός οικίας58(σε περίοδο ή όχι διακοπών). Μεταξύ αυτών η διαφήμιση και το marketing
έχουν αποτελέσει αντικείμενο καθημερινού (τύπος, ψηφιακά μέσα επικοινωνίας) αλλά και
επιστημονικού διαλόγου σ’ ότι αφορά την επιρροή τους στις αλλαγές των συμπεριφορών.
Ήδη από τη δεκαετία ΄80 οι διατροφικές αυτές τάσεις στη Δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζονται ως «ομοιομορφοποίηση» ή «διεθνοποίηση» που συνοδεύεται από «deregulation».
(βλ. και Malassis, 1986, σελ. 323). Στην Ελλάδα ενδεικτικές είναι οι εκάστοτε αναθεωρήσεις
του «Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή» και οι αντίστοιχες προσθαφαιρέσεις ειδών για τον
58

Στη διατροφή εκτός οικίας, ιδίως μετά τη δεκαετία ΄70, (βλ. και Mihalopoulos -Demoussis 2001) οι
αντίστοιχοι χώροι έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές σύμφωνα και με τις διεθνείς τάσεις: Το
παραδοσιακό «οινομαγειρείον», η «ταβέρνα», το «ζυθεστιατόριον» και «καφενείο», υποχωρούν
ενώπιον Cafeterias, pizzerias, cantinas, catering, fast food (0 καταστήματα το 1975, 183 το 1999),
clubs κ.ά.
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υπολογισμό του τιμαρίθμου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η coca cola (1982), το
seven up, το toast, το φαγητό σε fast food, η pizza σερβιριζόμενη (1988), ο καφές φίλτρου, η
μαγιονέζα, οι έτοιμες σούπες (1994), η pizza έτοιμη, το τσάι σε κουτί (1999) κ.ά. προϊόντα
όπως κέτσαπ, corn flakes, πουρές πατάτας, chips πατάτας.

Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά
Τα διατροφικά, πάντως, πρότυπα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα επί μέρους
κοινωνικά στρώματα (οικονομικά, επαγγελματικά, γεωγραφικά, δημογραφικά, ηλικιακά) του
πληθυσμού, αλλά και κατά τις διαφορετικές εποχές του έτους (Σωτηρόπουλος, Μυγδάκος,
2004.β.γ, 2005, 2006,α.β). Τα οικονομικά και επαγγελματικά (Διευθυντές, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργοδότες) ανώτερα στρώματα του πληθυσμού, οι νεαρότερες ηλικίες, τα ολιγομελή νοικοκυριά, τα ανώτερα επαγγελματικά στρώματα, οι κάτοικοι των αστικών περιοχών
και ειδικότερα της «Περιοχής Πρωτευούσης» υιοθετούν πρώτοι τα νέα βιομηχανικά-διεθνούς
προέλευσης διατροφικά πρότυπα. Αντίθετα τα οικονομικά και επαγγελματικά κατώτερα
(άνεργοι, εργάτες) στρώματα του πληθυσμού, οι μεγάλες ηλικίες, τα πολυμελή νοικοκυριά
και οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών (πίνακας 8). υιοθετούν με καθυστέρηση και σε
ορισμένες περιπτώσεις δεν αλλάζουν πολλές «παραδοσιακές» συνήθειες στη διατροφή.
Πίνακας 8. Κοινωνικο-οικονομικές κανονικότητες στη διατροφική συμπεριφορά (19572005)
«Νεωτεριστικές» συμπεριφορές
Ευπορότερα στρώματα
Νεαρότερες ηλικίες
Ολιγομελή-μονομελή νοικοκυριά
Διευθυντές & Ελεύθ. Επαγγελματίες
Εργοδότες
«Περιοχή Πρωτευούσης»

«Παραδοσιακότητα» συμπεριφορών
Οικονομικά αδύνατα στρώματα
Γ' ηλικία
Πολυμελή νοικοκυριά
Άνεργοι-μη αμειβόμενοι
Εργάτες
Αγροτικές περιοχές

Πηγή στοιχείων: ΕΣΥΕ, ΕΟΠ 1957/58 έως και 1998/99.

Ανεξάρτητα ιδιαιτεροτήτων, πάντως, όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα του
πληθυσμού υιοθέτησαν μεταπολεμικά τα νέα βιομηχανικά-διεθνοποιημένα και αυξημένης
προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών διατροφικά πρότυπα. Οι μεγάλες ηλικίες και τα οικονομικά
ασθενέστερα στρώματα του πληθυσμού εξακολουθούν, όμως, να ακολουθούν «παραδοσιακές» διατροφικές συμπεριφορές, αποτελώντας εξαίρεση σε βασικά σημεία των νέων
συμπεριφορών. Οι επί μέρους διαφοροποιήσεις, ωστόσο, είναι σημαντικές και αφορούν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και το χρόνο υιοθέτησης των διαφορετικών συμπεριφορών.
Μια σημαντική εξαίρεση, τέλος, είναι η εποχιακή κατανάλωση, που δεν φαίνεται να αλλάζει
τα βασικά της χαρακτηριστικά συν τω χρόνω παρά την ελαφρά τους άμβλυνση κατά τις
τελευταίες δύο δεκαετίες: Εκτός οικίας καταναλώσεις και φυτικής προέλευσης προϊόντα το
καλοκαίρι, εντός οικίας και ζωικής προέλευσης το χειμώνα.
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Συμπεράσματα
Η μεταπολεμική πεντηκονταετία 1957-2005 έχει ιστορική αξία για τα καταναλωτικά
πρότυπα διατροφής στην Ελλάδα. Παρακμάζουν και εγκαταλείπονται τα αρχαία «μεσογειακά» διατροφικά πρότυπα και επικρατούν τα νέα βιομηχανικά «δυτικής» προέλευσης
«παγκοσμιοποιημένα».
Τα βασικά χαρακτηριστικά των διατροφικών προτύπων περιγράφονται στο σχήμα:
Φυσικά, τεχνικά, βιολογικά χαρακτηριστικά (Σωτηρόπουλος, 2006.γ, σελ. 463).
Στα μεσογειακά από φυσική άποψη οι βασικές καταναλώσεις είναι δημητριακά,
λαχανικά-όσπρια, φρούτα, ελαιόλαδο, κρασί και από την κατηγορία κρέας (η οποία παρουσιάζει χαμηλές καταναλώσεις) τα παραδοσιακά αρνί-κατσίκι. Από τεχνική άποψη επικρατούν
τα αγροτικά προϊόντα και αυτά της αγροβιοτεχνίας – απλών τρόπων επεξεργασίας
(ελαιοτριβείων, αλευρόμυλων, τυροκομείων κ.ά.). Από βιολογική άποψη πρόκειται για διατροφικά πρότυπα χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες, πρωτεΐνες, λιπαρά και τα προβλήματα υγείας στον πληθυσμό που απορρέουν είναι αυτά της έλλειψης ορισμένων θρεπτικών
συστατικών και οι αντίστοιχες ασθένειες (π.χ. αβιταμινώσεις, αναιμίες), αλλά παρά ταύτα με
κορυφαίο παγκόσμια «προσδόκιμο ζωής».
Στα βιομηχανικά-διεθνοποιημένα με υψηλή προστιθέμενη αξία υπηρεσιών οι βασικές
καταναλώσεις είναι παρασκευάσματα κ.ά. προϊόντα επεξεργασίας -μεταποίησης (κονσέρβες,
κατεψυγμένα, μίγματα, έτοιμα φαγητά, προμαγειρευμένα, χωρίς λιπαρά-διαιτητικά) και ιδίως
η διατροφή εκτός οικίας. Η βαρύτητα του κρέατος (μοσχάρι) είναι αυξημένη, αν και μετά μια
μεγάλη αύξηση στην αρχή της περιόδου αλλαγών των προτύπων γνωρίζει δραστική μείωση
μετά τη δεκαετία ΄90 στη διατροφή εντός οικίας. Μείωση παρατηρείται και στα έλαια, στα
δημητριακά, στα όσπρια (σύμβολα της μεσογειακής διατροφής), στα νωπά λαχανικά, φρούτα,
κρασί, είδη ζαχαροπλαστικής, αλλά αύξηση στα διεθνούς προέλευσης οινοπνευματώδη ποτά
μπύρα και ουίσκι. Από βιολογική άποψη χαρακτηρίζεται ως κορεσμένο (θερμίδες, πρωτεΐνες,
λίπη) πρότυπο της αφθονίας. Απόρροιά του θεωρούνται πολλά προβλήματα υγείας (καρδιαγγειακά, καρκίνοι, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, μείωση «προσδόκιμου ζωής»), αλλά
και με θετικές επιδράσεις όπως π.χ. στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά.
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Κατανάλωση και ηλικία: Οικονομική ανάλυση της
διατροφικής κατανάλωσης στην Ελλάδα βάσει ηλικιών
(1963-2005)
Ε. Μυγδάκος1, Ι. Σωτηρόπουλος2, Ι. Δ. Σαλαβράκος3
Περίληψη
Στο άρθρο αυτό περιγράφεται η διατροφική κατανάλωση στην Ελλάδα, για την περίοδο
1963-2005, βάσει ηλικιακών κριτηρίων. Αναλύεται, αρχικά, η διατροφική κατανάλωση των
διαφορετικών στρωμάτων του πληθυσμού με βάση την ηλικία του αρχηγού του νοικοκυριού
(«μέχρι 24 ετών», 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, «άνω των 75 ετών») στο σύνολο της
κατανάλωσης και στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά (ζωικά-φυτικά, αγροτικάβιομηχανικά, διατροφή εντός-εκτός οικίας) της διατροφικής κατανάλωσης για την ίδια
χρονική περίοδο. Τα στοιχεία προέρχονται από τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών
(Ε.Ο.Π. 1963/64, 1974, 1981/82, 1988/89, 1993/94, 1998/1999, 2004/05) της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε), στην ανάλυση χρησιμοποιούνται μέθοδοι της
περιγραφικής στατιστικής και γίνεται με το πρόγραμμα Excel.
Λέξεις-κλειδιά: Διατροφική κατανάλωση, ηλικιακά στρώματα του πληθυσμού.

Abstract
The aim of the article is to demonstrate the changes which occurred in food consumption in
Greece during the 1963-2005 period, based on the country of origin effect, as well as,
population age. The structure of the article is as follows: In the first section we provide a
theoretical discussion on consumption and on the relevant consumption of agricultural
products. In this section the theory related to country of origin effect is the most critical. The
second section differentiates consumer population according to age. Thus we differentiate on
groups (“consumers until 24 years old”, “consumers between 25-34 years old”, consumers
between 35-44 years old”, “consumers between 45-54 years old”, “consumers between 55-64
years old”, “consumers between 65-74 years old”, “consumers above the age of 75 years”).
Thus we have a stratified sample. We obtained data from Official Government Statistics
(ESYE) for various years (1963/64, 1974, 1981/82, 1988/89, 1993/94, 1998/99, 2004/05) and
we use descriptive statistical methodology as well as Excel programme to present our findings.
Key-words: Food consumption, age classes of population.
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Εισαγωγή
Η εργασία αυτή σκοπό έχει να περιγράψει τα καταναλωτικά πρότυπα διατροφής των
διαφορετικών στρωμάτων του πληθυσμού με βάση την ηλικία του αρχηγού της οικογένειας
στην Ελλάδα, κατά τη χρονική περίοδο 1963-2005. Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη
για τα καταναλωτικά πρότυπα και τον τρόπο διατροφής των Ελλήνων γιατί τότε συνέβησαν
οι μεγάλες ανατροπές των καταναλωτικών και ειδικότερα των διατροφικών προτύπων:
Παρακμή των παραδοσιακών μεσογειακών προτύπων (με προαιώνια – αρχαία παράδοση) και
επικράτηση των «βιομηχανικών» με συνεχώς αυξανόμενη προστιθέμενη αξία υπηρεσιών
(έξοδα εκτός οικίας, εμπόριο, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικά, κ.ά.). Με βάση, έτσι, την
περιγραφή, γίνεται προσπάθεια κατανόησης και ερμηνείας των αλλαγών των χαρακτηριστικών των μεταπολεμικών διατροφικών προτύπων στην Ελλάδα όπως καταγράφονται στις
ΕΟΠ (1963-64 έως και 2004/05).

Θεωρητικές βάσεις της ανάλυσης
Για τον Deaton (1992, σελ. 104) η διατροφική κατανάλωση κινείται σε ένα ρευστό και
διαρκώς μεταβαλλόμενο διατροφικό περιβάλλον. Για τον Lankaster (1966, σελ. 133) το
διατροφικό προϊόν είναι ένα «πακέτο χαρακτηριστικών ιδιοτήτων» με πολλαπλές χρησιμότητες, και όχι μόνον την απλή βιολογική. Η καταναλωτική συμπεριφορά στη διατροφή
εκφράζει, έτσι, ευρύτερους τρόπους ζωής και πολιτισμό, όντας αποτέλεσμα παραγωγικών
δυνατοτήτων και συστήματος, επηρεάζοντας, ταυτόχρονα, νέες παραγωγικές δυνάμεις, και
συντελώντας στη διαμόρφωση νέας μορφής συστήματος. Αυτό όχι μόνον στη μακρο-περίοδο
(αρχαιότητα-σύγχρονη εποχή: Renaud, 1996, σελ. 19), αλλά και σε πολύ μικρότερες π.χ. σε
διάστημα δεκαετίας.
Η ανάλυση με βάση τις ηλικίες αναδεικνύει εντονότερα τις διαφορές των διατροφικών
προτύπων ανά χρονική περίοδο (π.χ. ανά Ε.Ο.Π.) για διαφορετικές ηλικίες, αλλά και για την
ίδια ομάδα ηλικιών διαχρονικά. Οι ηλικίες που υιοθετούν πρώτες στη σύγχρονη Ελλάδα τα
νέα διεθνούς προέλευσης (Δ. Ευρώπης - Β. Αμερικής) βιομηχανοποιημένα πρότυπα (Σωτηρόπουλος- Ντεμούσης, 2002, σελ. 463) είναι οι μικρότερες (όπως ορίζονται στις Ε.Ο.Π. της
Ε.Σ.Υ.Ε.: «μέχρι 24 ετών») (πίνακας 1). Αντίθετα οι μεγαλύτερες ηλικίες («75 ετών & άνω»)
(πίνακας 2) απομακρύνονται από τα «μεσογειακά» παραδοσιακά διατροφικά πρότυπα με
πολύ αργούς ρυθμούς και σε ορισμένα μόνο σημεία. Όταν, όμως, υιοθετήσουν τις νέες τάσεις
τις εγκαταλείπουν με μεγάλη δυσκολία. Οι «leaders» δηλαδή των αλλαγών στην καταναλωτική συμπεριφορά διατροφής είναι οι μικρότερες ηλικίες, και οι «παραδοσιακοί» οι μεγαλύτερες, με βάση το κριτήριο της ηλικίας.
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Πίνακας 1. Διατροφική κατανάλωση των μικρότερων («μέχρι 24 ετών») ηλικιών,
(1963 – 2005) (Σε ποσοστά %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΕΟΠ:
Δημητριακά
Κρέας
Ψάρια
Έλαια
Γαλακτοκομικά
Λαχανικά
Φρούτα
Ζάχαρη-είδη
ζαχαροπλαστικής
Έξ. εκτός οικίας
Μη οινοπν. ποτά
Άλλα τρόφιμα
Διατροφή

1963/64
15,3
9,7
5,3
22,0
7,9
8,4
4,6

1974
7,1
17,8
2,2
3,9
8,8
6,9
6,8

1981/82
7,2
14,5
1,8
1,9
8,8
6,2
5,8

1987/88
6,9
15,9
1,5
1,7
10,1
4,8
6,0

1993/94
6,8
12,3
1,3
2,1
8,6
3,7
3,7

1998/99
6,7
8,3
2,6
1,5
8,8
4,5
3,4

2004/05
5,5
5,9
1,5
1,6
7,1
3,2
2,3

9,9

7,9

5,2

4,5

3,8

3,7

3,6

14,6
1,0
1,4
100

34,1
2,1
2,3
100

45,0
1,4
2,3
100

43,1
2,5
2,9
100

52,3
3,4
2,1
100

55,0
3,2
2,4
100

63,9
4,6
0,0
100

Σημ.: Η Ε.Ο.Π. 1963/64 διενεργήθηκε αποκλειστικά και μόνον στα αγροτικά νοικοκυριά, και όλες οι υπόλοιπες Ε.Ο.Π.
στο σύνολο των νοικοκυριών της χώρας.
Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99, 2004/05
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Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64 και 2004/05

Διαγράμματα 1α και 1β. Τα διατροφικά πρότυπα των μικρότερων («μέχρι 24 ετών»)
ηλικιών, (1963/64 και 2004/05).
Οι διατροφικές κατηγορίες που πρώτες και πιο έντονα γνώρισαν μεγάλες αλλαγές στις
μικρότερες ηλικίες είναι αυτές που αφορούν τη διατροφή εκτός οικίας. Τα «έξοδα εκτός
οικίας» απορροφούν ήδη από τη δεκαετία ΄80 το 50% περίπου του συνόλου των διατροφικών
εξόδων, ποσοστό που αυξάνεται έκτοτε, ενώ στη δεκαετία του ’60 ήταν 14,6%. Στην ΕΟΠ
2004/05 οι διατροφικές δαπάνες εκτός οικίας τείνουν να προσεγγίσουν τα 2/3 του συνόλου
των διατροφικών δαπανών. Παρατηρώντας και τη δομή των άλλων δαπανών (αυξημένα
ποσοστά μη οινοπνευματωδών ποτών, γαλακτοκομικών, ειδών ζαχαροπλαστικής και, οριακά,
δημητριακών) αυτό σημαίνει σχεδόν αποκλειστικά διατροφή εκτός οικίας για τις μικρές
ηλικίες. Εάν ληφθεί υπόψη ότι σε επίπεδο γενικού πληθυσμού τα αντίστοιχα έξοδα εκτός
οικίας μόλις το 1998-99 φτάνουν το 33,7% των διατροφικών εξόδων, η κατηγορία ηλικιών
«μέχρι 24 ετών» είναι αυτή που (όπως και οι ευπορότερες οικονομικά τάξεις) (Σωτηρόπουλος-Μυγδάκος, 2004, σελ. 312) υιοθετεί πρώτη τις νέες «βιομηχανικές» και «διεθνοποιημένες» συμπεριφορές, και αναδεικνύει μια γενική τάση σε επίπεδο συνόλου πληθυσμού:
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Αύξηση της διατροφής εκτός οικίας σε μακροπρόθεσμη χρονική περίοδο.
Πίνακας 2. Διατροφική κατανάλωση των μεγαλύτερων («75 ετών & άνω») ηλικιών,
(1963 – 2005) (Σε ποσοστά %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΕΟΠ:
Δημητριακά
Κρέας
Ψάρια
Έλαια
Γαλακτοκομικά
Λαχανικά
Φρούτα
Ζάχαρη-ζαχαροπλ.
Έξ. εκτός οικίας
Μη οινοπν. ποτά
Άλλα τρόφιμα
Διατροφή

1963/64
15,7
14,8
7,8
6,8
14,4
8,9
5,3
8,1
14,3
2,4
1,3
100

1974
11,4
27,8
5,3
5,8
12,0
10,5
8,5
7,2
8,0
1,4
2,3
100

1981/82
9,5
28,6
6,4
9,2
11,1
8,6
8,2
3,8
11,6
0,7
2,1
100

1987/88
10,5
24,2
6,3
6,3
15,0
10,0
9,0
4,4
11,1
1,2
1,9
100

1993/94
12,2
20,4
6,1
6,6
15,3
10,2
8,0
4,0
14,0
1,4
1,7
100

1998/99
10,7
18,1
7,3
5,9
15,4
10,3
7,1
4,2
17,1
1,8
2,1
100

2004/05
10,8
18,0
7,5
5,5
15,1
10,5
6,9
4,5
17,5
3,2
0,7
100

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99, 2004/05
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Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64 και 2004/0

Διαγράμματα 2α και 2β. Τα διατροφικά πρότυπα των μεγαλύτερων («75 ετών & άνω»)
ηλικιών (1963/64 και 2004/05)
Οι υπόλοιπες εντός οικίας δαπάνες διατροφής απορροφούν μικρότερα ποσά συγκριτικά
με αυτές του συνόλου του πληθυσμού, ενώ παρατηρούνται διαφοροποιήσεις σε όλες σχεδόν
τις διατροφικές κατηγορίες: Οι ζωικής προέλευσης καταναλώσεις στις μικρές ηλικίες
παρουσιάζουν έντονα ανοδικές τάσεις μέχρι τη δεκαετία ΄70, καθοδικές όμως έκτοτε, και
«προηγούνται» των γενικών διατροφικών τάσεων της Ελληνικής κοινωνίας οι οποίες
παρουσιάζουν συνολικά αύξηση μετά τη δεκαετία ΄60, και μείωση μετά τη δεκαετία ΄80 (βλ.
και πίνακα 3). Στα δημητριακά, επίσης, παρατηρείται σταθερά φθίνουσα πορεία, όπως και
στα λαχανικά και στα φρούτα (με μικρής σημασίας κατά καιρούς διακυμάνσεις). Οι
«μοντέρνες» αυτές συμπεριφορές ενισχύονται από τις έντονα καθοδικές τάσεις σε έλαια και
ζάχαρη – είδη ζαχαροπλαστικής (διεθνές φαινόμενο η «ζαχαροφοβία» και η «λιποφοβία»
μετά τη δεκαετία ΄60: Malassis, 1986, σελ. 56-57, 72, 225, 294 και Fischler, 1990, σελ. 272
και 297), και την ανοδική πορεία των νέο-βιομηχανικών «μη οινοπνευματωδών ποτών». Τα
αυξανόμενα και σχετικά υψηλά ποσοστά μη οινοπνευματωδών ποτών, αλλά και το γεγονός
ότι και τα είδη ζαχαροπλαστικής έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα, αναδεικνύουν
720
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εντονότερα τα διεθνοποιημένα και βιομηχανικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης διατροφικής
συμπεριφοράς των μικρών ηλικιών στην Ελλάδα.
Τα διατροφικά πρότυπα της τρίτης ηλικίας (πίνακας 2), δεν ακολουθούν τα πρότυπα των
νεαρότερων ηλικιών, ούτε τα πρότυπα του «μέσου Έλληνα» (όπως περιγράφεται στο:
Σωτηρόπουλος- Ντεμούσης, 2002, σελ. 458), αλλά ούτε και τα πρότυπα των ενδιάμεσων
ηλικιών (35-64) τα οποία έχουν τα σημαντικότερά τους χαρακτηριστικά κοντά σ’ αυτά του
«μέσου Έλληνα» (βλ. και πίνακα 3). Τα δημητριακά απορροφούν σταθερά υψηλό μερίδιο
των διατροφικών δαπανών, με τάσεις αρχικά καθοδικές αλλά σταθεροποιούνται σε επίπεδα
άνω του 10%, με διακυμάνσεις, μετά τη δεκαετία ΄80. Στο γενικό πληθυσμό αλλά και στη
συμπεριφορά του «μέσου Έλληνα» τα επίπεδα είναι κάτω του 10%. Στα λαχανικά, όπου οι
τάσεις (στις νεαρές ηλικίες και στο γενικό πληθυσμό) είναι γενικά καθοδικές, στις μεγάλες
ηλικίες είναι ανοδικές, και σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες σχετικά συμπεριφορές στα
φρούτα (παρά τις ελαφρά καθοδικές τάσεις) οι μεγάλες ηλικίες αναδεικνύονται στους
σημαντικότερους υπερασπιστές της παραδοσιακής διατροφικής συμπεριφοράς.
Πίνακας 3. Διατροφική κατανάλωση των ενδιάμεσων ηλικιών («45 - 54 ετών»),
(1963 – 2005) (σε ποσοστά %)
1
2
3
4
5
6

ΕΟΠ:
Δημητριακά
Κρέας
Ψάρια
Έλαια
Γαλακτοκομικά
Λαχανικά

1963/64
17,3
15,0
7,1
12,4
7,6
9,9

1974
10,0
26,6
4,5
8,2
11,4
10,1

1981/82
8,2
27,5
5,1
6,7
11,1
9,2

1987/88
8,3
23,2
4,6
4,8
11,8
7,9

1993/94
9,8
21,0
4,9
4,1
12,5
8,1

1998/99
8,3
15,0
4,7
3,7
11,3
7,4

2004/05
8,4
14,5
5,1
3,3
11,2
7,0

7
8
9

Φρούτα
Ζάχαρη-ζαχαροπλ.
Έξ. εκτός οικίας

5,9
9,1
12,8

7,9
6,6
10,6

6,8
4,9
17,9

7,1
5,2
23,5

5,9
4,7
25,3

5,0
3,7
36,5

4,6
4,2
37,2

10
11

Μη οινοπν. ποτά
Άλλα τρόφιμα
Διατροφή

1,7
1,3
100

1,7
2,2
100

0,9
1,8
100

1,6
2,1
100

2,0
1,7
100

2,4
2,0
100

3,8
0,9
100

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99, 2004/05.
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Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64 και 2004/05.

Διαγράμματα 3α και 3β. Τα διατροφικά πρότυπα των ενδιάμεσων ηλικιών
(«45 - 54 ετών») (1963/64 και 2004/05)
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Αυτή την άποψη ενισχύει και η συμπεριφορά τους στα έλαια (συγκριτικά υψηλά
ποσοστά) και ζαχαρώδη (καθοδικές τάσεις αρχικά και σταθεροποίηση μετά τη δεκαετία ΄80),
αλλά και οι διακυμάνσεις στα μη οινοπνευματώδη ποτά. Στα μη οινοπνευματώδη ποτά τα
ποσοστά είναι πάντα πιο χαμηλά και από τις μικρότερες ηλικίες και από τις ενδιάμεσες και το
γενικό πληθυσμό. Τα έξοδα εκτός οικίας απορροφούν (αντίθετα απ΄ ότι στο σύνολο του
γενικού πληθυσμού και πολύ περισσότερο απ’ ότι στις μικρές ηλικίες) μικρό, αλλά
αυξανόμενο, ποσοστό διατροφικών δαπανών μετά τη δεκαετία ΄90. Η κατηγορία αυτή,
πάντως, πληθυσμού παραμένει (όπως και οι χαμηλότερες οικονομικά τάξεις: ΣωτηρόπουλοςΜυγδάκος, 2004, σελ. 312) στα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ όλων των κατηγοριών
πληθυσμού, σε πρότυπα ελάχιστα «διεθνοποιημένα» και «βιομηχανικά», ειδικά σε σύγκριση
με τις μικρότερες ηλικίες και τις ευπορότερες τάξεις.
Στις ενδιάμεσες ηλικίες τα έξοδα εκτός οικίας αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς μετά τη
δεκαετία ΄80 αλλά πολύ πιο έντονα μετά τη δεκαετία ΄90. Είναι πάντως πολύ πιο χαμηλά από
τις μικρές ηλικίες και πολύ πιο υψηλά από τις μεγάλες. Μια δεκαετία νωρίτερα (΄70)
παρατηρήθηκε και η αύξηση στην κατανάλωση κρέατος, για να ακολουθήσει, όπως είχε
παρατηρηθεί νωρίτερα διεθνώς, σταδιακή μείωση μετά τη δεκαετία ΄80, με τάσεις
σταθεροποίησης σε χαμηλά επίπεδα (χαμηλότερα των μεγάλων ηλικιών αλλά πολύ
υψηλότερα των μικρών) τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για συμπεριφορές διεθνοποιημένες
και βιομηχανικές, όπως φαίνεται και από την κατανάλωση μη οινοπνευματωδών ποτών
(συνεχής αύξηση), αλλά και ειδών ζαχαροπλαστικής. Στα άλλα είδη που χαρακτηρίζουν τα
πρότυπα ως παραδοσιακά ή διεθνοποιημένα-βιομηχανικά (δημητριακά, λαχανικά, φρούτα) οι
συμπεριφορές είναι ενδιάμεσες, πλησιέστερες προς τις μεγάλες ηλικίες παρά προς τις μικρές,
ακολουθώντας όμως τα διεθνή πρότυπα και τάσεις. Στα γαλακτοκομικά οι καταναλώσεις
είναι επίσης ενδιάμεσες με ελαφρά πτωτικές τάσεις. Πτωτικές τάσεις παρατηρούνται και στις
μικρές ηλικίες, όχι όμως και στις μεγάλες όπου, επί πλέον και τα ποσοστά είναι γενικά
αυξανόμενα συν τω χρόνω με ελαφρές διακυμάνσεις. Στα ψάρια παρατηρείται
σταθεροποίηση μετά τη δεκαετία ΄70 σε ποσοστά πλησίον των μεγάλων ηλικιών, και πολύ
υψηλότερα των μικρών, αλλά με καταναλώσεις πολύ χαμηλότερες της δεκαετίας ΄60. Στα
έλαια (του παραδοσιακού ελαιολάδου) οι τάσεις και σ’ αυτή την κατηγορία πληθυσμού είναι
πτωτικές όπως και στις μεγάλες ηλικίες, οι οποίες όμως καταναλώνουν μεγαλύτερες
ποσότητες ενώ οι μικρές ηλικίες ελάχιστες.

Διεθνοποίηση, βιομηχανοποίηση, τριτογενοποίηση
Οι ουσιαστικά σημαντικές, όμως, αλλαγές στη συμπεριφορά μικρών και μεγάλων ηλικιών
παρατηρούνται στα έξοδα εκτός οικίας. Αρχικά και για τρεις περίπου δεκαετίες οι μεγάλες
ηλικίες εγκαταλείπουν τους «ανά την επικράτειαν καφενέδες» υπέρ των εστιατορίων
(πίνακας 4). Είναι η μοναδική ηλικιακή ομάδα όπου κατά τη δεκαετία ΄60 οι δαπάνες
κατανάλωσης σε καφενεία υπερείχαν αυτών σε εστιατόρια. Αλλά και όταν κατά τη δεκαετία
΄80 οι τάσεις αντεστράφησαν, οι δαπάνες κατανάλωσης σε εστιατόρια παραμένουν σε
χαμηλότερα επίπεδα από αυτές των μικρών ηλικιών. Κατά τη δεκαετία ΄00 οι δαπάνες σε
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«καφενεία, μπαρ και συναφή» υπερέχουν εκ νέου αυτών σε εστιατόρια, όπου όμως και τα
χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής («καφενεία, μπαρ και τα συναφή») έχουν αλλάξει
σημαντικά. Η μεγάλη, πάντως, διαφοροποίηση συνίσταται στο ότι η νέα γενιά δαπανά πολύ
περισσότερα σε «καφενεία, μπαρ και τα συναφή» απ’ ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες. Η αλλαγή
όμως αυτή λαμβάνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις εάν ληφθεί υπ’ όψη ότι αυτό συμβαίνει
για πρώτη φορά ιστορικά, και λαμβάνοντας υπ’ όψη την πλήρη ανατροπή συμπεριφορών
(καφενεία/εστιατόρια), αναγκαιεί περαιτέρω έρευνας για προσδιορισμό χαρακτηριστικών,
αιτίων και τάσεων.
Πίνακας 4. Έξοδα εκτός οικίας α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω») και β) στις μικρές
ηλικίες («μέχρι 24 ετών»), (1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05) (Σε ποσοστά %)
Αρχηγός
Νοικοκυριού:

«μέχρι 24 ετών»

«75 ετών & άνω»

ΕΟΠ:
Έξοδα εκτός οικίας
Εστιατόρια
Καφενεία

΄63/64
100,0
33,0
67,0

΄81/82
100,0
56,0
44,0

΄98/99
100,0
57,8
42,2

΄04/05
100,0
46,3
53,7

΄63/64
100,0
65,4
34,6

΄81/82
100,0
68,0
32,0

΄98/99
100,0
62,0
38,0

΄04/05
100,0
36,7
63,3

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05.
100
80
60
40
20

100

67
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57,8

33

44

42,2

80

53,7
46,3

0

60
40
20

65,4

34,6

68
62

63,3

38

36,7

32

0

΄63/64*

΄81/82
Εστιατόρια

΄98/99
΄04/05
Καφενεία

΄63/64

΄81/82
Εστιατόρια

΄98/99
΄04/05
Καφενεία

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05

Διαγράμματα 4α και 4β. Έξοδα εκτός οικίας α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω») και
στις μικρές ηλικίες («μέχρι 24 ετών») (1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05)
Η περίπτωση του κρέατος αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα στην εξέλιξη
βιομηχανοποίησης της διατροφής στη σύγχρονη Ελλάδα (πίνακας 5). Τα ποσοστά
κατανάλωσης παρασκευασμάτων (της βιομηχανίας κρέατος) είναι υπερ-πενταπλάσια στις
μικρές ηλικίες σε σύγκριση με τις μεγάλες, στη δεκαετία ΄60 και περίπου πενταπλάσια στη
δεκαετία ΄90, ενώ είναι περίπου τετραπλάσια κατά τη δεκαετία ΄80. Τα παραδοσιακά
χαρακτηριστικά παραμένουν σημαντικά στις μεγάλες ηλικίες σε σχέση με τις μικρές (πίνακας
5: «αρνί και κατσίκι»), παρ’ ότι και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες τα ποσοστά των
αντίστοιχων παραδοσιακών ειδών μειώνονται, ραγδαία πάντως στις μικρές ηλικίες (δεκαετία
΄80 ιδίως) με μικρές αντίστροφες τάσεις τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα τα ποσοστά
μοσχαρίσιου κρέατος αυξάνονται ταχύτατα. Στις μικρές, πάντως, ηλικίες παρατηρείται
σημαντική μείωση κατά τις δεκαετίες ΄90 και΄00, πράγμα που δεν συμβαίνει στις μεγάλες
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ηλικίες παρά ελάχιστα. Η επιμονή στην κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος από τις μεγάλες
ηλικίες αναδεικνύει ένα επί πλέον χαρακτηριστικό στη διατροφική κατανάλωση των μεγάλων
ηλικιών: Δυσκολία στην υιοθέτηση νέων συμπεριφορών (δεκαετίες ΄60 και ΄70 για το
μοσχαρίσιο κρέας), αλλά και δυσκολία επίσης στην εγκατάλειψή τους έκτοτε και υιοθέτηση
άλλων νέων συμπεριφορών.
Πίνακας 5. Η κατανάλωση κρέατος α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω») και β) στις μικρές
ηλικίες («μέχρι 24 ετών»), (1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05) (ποσοστά %)
«75 ετών & άνω»
΄81/82
΄98/99

Αρχηγός νοικοκυριού
΄63/64
ΕΟΠ:
Μοσχάρι
Αρνί &
κατσίκι
Παρασκευάσματα

΄04/05

΄63/64

«μέχρι 24 ετών»
΄81/82
΄98/9
9
47,1
33,2

΄04/05

9,6

49,6

48,9

42,1

21,4

25,2

36,8

23,3

17,7

20,1

26,7

2,1

5,3

8,0

1,4

2,9

3,2

6,1

7,5

11,1

18,1

25,9

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05
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80
36,8
9,6
1,4

49,6
23,3
2,9

΄63/64*
΄81/82
Μοσχάρι
Παρασκευάσματα

48,9
17,7
3,2

60
42,1

40

20,1
6,1

20

΄98/99
΄04/05
Αρνί και κατσίκι

0

26,7
21,4
7,5

47,1
11,1
2,1

΄63/64
΄81/82
Μοσχάρι
Παρασκευάσματα

33,2
18,1
5,3

25,9
25,2
8,0

΄98/99
΄04/05
Αρνί και κατσίκι

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05

Διαγράμματα 5α και 5β. Η κατανάλωση κρέατος α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω») και β)
στις μικρές ηλικίες («μέχρι 24 ετών») (1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05)
Στην κατανάλωση οσπρίων, φρούτων, λαχανικών και ιδιαίτερα βιομηχανικών λαχανικών
και οσπρίων οι διαπιστώσεις ενισχύουν τα ανωτέρω: Παραδοσιακές συμπεριφορές οι μεγάλες
ηλικίες, βιομηχανικές-διεθνοποιημένες οι μικρές (βλ. πίνακα 6). Τα βιομηχανικά λαχανικά
απορροφούν το 1/4 περίπου των διατροφικών δαπανών των μικρών ηλικιών κατά τη δεκαετία
΄00, ενώ το 1/10 των μεγάλων ηλικιών. Πρόκειται για διατροφική κατηγορία που
εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά το 1969. Στα (παραδοσιακά) όσπρια αντίθετα η παρακμή
είναι από τις εντυπωσιακότερες μεταξύ όλων των κατηγοριών, με τάσεις μηδενισμού των
ποσοστών στις μικρές ηλικίες. Στα νωπά λαχανικά παρατηρείται μικρή αύξηση αρχικά και
στις δύο ομάδες ηλικιών (σταθερή στις μεγάλες, όπου και τα ποσοστά είναι εξαιρετικά
υψηλά), αλλά εντυπωσιακά μεγάλη κατά την τελευταία δεκαετία, ειδικότερα στις μικρές
ηλικίες.
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Πίνακας 6. Η κατανάλωση λαχανικών α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω») και β) στις μικρές
ηλικίες («μέχρι 24 ετών»), (1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05) (ποσοστά %)
Αρχηγός νοικοκυριού
ΕΟΠ:
Όσπρια
Λαχανικά νωπά*
Βιομηχανικά λαχανικά

«75 ετών & άνω»
΄81/82
΄98/99
11,1
8,4
65,8
68,3
3,4
5,9

΄63/64
20,0
63,9

΄04/05
8,3
75,2
11,5

΄63/64
35,0
48,3

«μέχρι 24 ετών»
΄81/82
΄98/99 ΄04/05
6,0
3,0
2,3
54,7
52,8
70,6
4,9
20,1
23,2

* (και τοματοπελτές) στην ΕΟΠ 1963/64.
Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05.
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΄63/64*
΄81/82
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8,4
5,9

11,5
8,3

΄98/99
΄04/05
Λαχανικά νωπά

20
0

48,3

54,7

35,0

6,0
4,9

΄63/64
΄81/82
Όσπρια
Βιομηχ. λαχανικά

70,6
52,8
20,1

23,2

3,0

2,3

΄98/99
΄04/05
Λαχανικά νωπά

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05

Διαγράμματα 6α και 6β. Η κατανάλωση λαχανικών α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω») και
β) στις μικρές ηλικίες («μέχρι 24 ετών»), (1963/64, 1981/82, 1998/99, 2004/05)
Η κατηγορία των δημητριακών (των «αρτοφάγων», κατά τον Όμηρο, Αχαιών-Ελλήνων:
Montanari 1997, σελ. 30) είναι βασική για τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των διατροφικών
προτύπων. Βιομηχανοποίηση, διεθνοποίηση και απώλεια των παραδοσιακών
χαρακτηριστικών παρατηρείται και σ’ αυτή τη διατροφική κατηγορία. Τα βιομηχανικά
δημητριακά προσεγγίζουν ποσοστά που καταλαμβάνουν το ½ των δαπανών της κατηγορίας
(48,2%) στις μικρές ηλικίες κατά τη δεκαετία ΄00, τριπλασιάζοντας περίπου τα μικρά (16,5
%) ποσοστά της δεκαετίας ΄60. Υψηλά είναι τα ποσοστά και των μεγάλων ηλικιών, αν και
μικρότερα από αυτά των μικρών. Το ψωμί, κατέχει υψηλά ποσοστά στις διατροφικές
δαπάνες, σταθερά αυξανόμενα. Ενδεικτικές σχετικά είναι και οι υποκαταστάσεις: Κατά τη
δεκαετία ΄60 το ψωμί υποκαθιστά το αλεύρι βιομηχανοποιώντας σε έναν πρώτο βαθμό τα
πρότυπα κατανάλωσης δημητριακών. Κατά τη δεκαετία ΄00 υποκαθίσταται και το ψωμί από
τα βιομηχανικά δημητριακά, βιομηχανοποιώντας ακόμα περισσότερο τα διατροφικά πρότυπα
δημητριακών. Όπως στο αλεύρι, έτσι και στο ρύζι (το άλλο παραδοσιακό αγροτικό προϊόν
της κατηγορίας) παρατηρείται μείωση επίσης ποσοστών συμμετοχής στο σύνολο των
δαπανών της κατηγορίας των δημητριακών (πίνακας 7).
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Πίνακας 7. Κατανάλωση δημητριακών α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω») και β) στις μικρές
ηλικίες («μέχρι 24 ετών»), (1963/64 και 2004/05). (σε ποσοστά %)
Αρχηγός νοικοκυριού:
ΕΟΠ:
Ψωμί
Αλεύρι
Βιομηχανικά δημητριακά
Ρύζι
Λοιπά δημητριακά

«75 ετών & άνω»
΄63/64
΄04/05
41,4
51,4
25,4
4,5
20,1
37,3
12,6
6,4
0,5
0,4

«μέχρι 24 ετών»
΄63/64
΄04/05
24,8
43,3
27,0
1,0
16,5
48,2
8,4
4,9
23,4
2,6

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 2004/05
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Βιομηχ. δημητριακά
Λοιπά δημητριακά

43,3
4,9
2,6
1,0
΄04/05
Αλεύρι
Ρύζι

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 2004/05

Διαγράμματα 7α και 7β. Κατανάλωση δημητριακών α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω»)
και β) στις μικρές ηλικίες («μέχρι 24 ετών»), (1963/64 και 2004/05)

Κατανάλωση/διατροφή
Η μελέτη των αναλογιών δαπανών κατανάλωσης προς τις δαπάνες διατροφής (πίνακας 8)
οδηγεί σε δύο βασικά συμπεράσματα: α) με την πάροδο των ετών όλο και μικρότερο ποσοστό
εισοδήματος δαπανάται για διατροφή (ο σχετικός δείκτης λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες
τιμές παρά τις πρόσκαιρες διακυμάνσεις) σε όλες τις ομάδες ηλικιών. Εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες («μέχρι 24 ετών»: 3 τελευταίες ΕΟΠ, «25-34 ετών» και «75 ετών & άνω»: 1
ΕΟΠ, όπου όλο και μεγαλύτερο ποσοστό εισοδήματος δαπανάται για διατροφή γι’ αυτό το
διάστημα). β) Μεγαλύτερο ποσοστό εισοδήματος δαπανούν για διατροφή οι μεγαλύτερες και
οι μικρότερες ηλικίες και μικρότερο οι μεσαίες. Στον κανόνα αυτό παρατηρούνται σημαντικές εξαιρέσεις όπως π.χ. οι μικρότερες ηλικίες κατά τη δεκαετία ΄80 και αρχές της δεκαετίας
΄90.
Τα μεγαλύτερα ποσά πάντως για διατροφή που δαπανούν οι «μεσαίες» ηλικίες (45-54
ετών) και οι αμέσως μικρότερες (35-44 ετών), είναι δυνατόν να εξηγηθούν από τη μορφή και
το μέγεθος της οικογένειας (παιδιά κτλ), αλλά και με οικονομικά κριτήρια (εισόδημα κ.ο.κ.).
Στα επίπεδα του μέσου όρου του συνόλου της χώρας κινούνται οι ηλικίες στα όρια των
προηγουμένων (25-34 και 55-64 ετών), ενώ σε μικρότερα επίπεδα οι 65-74 ετών, ακολούθως
οι «μέχρι 24 ετών», και τελευταίες οι ηλικίες «75 ετών και άνω» (πίνακας 9).
Με τη μελέτη των στοιχείων για όλες τις ομάδες ηλικιών, επί πλέον, σχηματοποιούνται
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τρεις (γενικών χαρακτηριστικών) ομάδες συμπεριφορών:
Πίνακας 8. Ο λόγος της Κατανάλωσης ως προς τον Μ.Ο. Διατροφής (1963-2005), σε όλες
τις
ηλικιακές ομάδες
Ετών:
ΕΟΠ ΄63/64
ΕΟΠ 1974
ΕΟΠ ΄81/82
ΕΟΠ ΄88/89
ΕΟΠ ΄93/94
ΕΟΠ ΄98/99
ΕΟΠ ΄04/05

μέχρι 24
2,32
3,36
3,80
4,45
4,08
3,98
3,82

25-34
3,02
3,09
3,31
3,80
3,97
3,99
3,75

35-44
2,69
2,85
3,03
3,55
3,75
3,90
4,11

45-54
2,83
2,80
2,93
3,30
3,71
4,00
4,14

55-64
2,76
2,67
2,89
3,17
3,44
3,80
4,06

65-74
2,82
2,55
2,54
2,97
3,19
3,37
3,73

75 & άνω
2,75
2,48
2,34
2,69
3,03
3,44
3,35

όλα τα νοικ.
2,79
2,80
2,95
3,34
3,59
3,81
3,25

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99, 2004/05.

Πίνακας 9. Ο λόγος της Διατροφής των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων ως προς τον
Μ.Ο. διατροφής στο σύνολο του πληθυσμού, (1963-2005)
Ετών:
ΕΟΠ ΄63/64
ΕΟΠ 1974
ΕΟΠ ΄81/82
ΕΟΠ ΄88/89
ΕΟΠ ΄93/94
ΕΟΠ ΄98/99
ΕΟΠ ΄04/05

μέχρι 24
0,9
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7

25-34
0,9
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

35-44
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

45-54
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3

55-64
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1

65-74
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9

75 & άνω
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99, 2004/05.

α) Αυτή των μεγάλων ηλικιών («75 ετών και άνω», γενικά χαρακτηριστικά της οποίας με
μικρότερη όμως ένταση συναντώνται και στην ηλικιακή ομάδα των 65-74 ετών).
β) Αυτή των μικρών ηλικιών («μέχρι 24 ετών», γενικά χαρακτηριστικά της οποίας επίσης,
αλλά με μικρότερη ένταση, συναντώνται και στην ηλικιακή ομάδα των 25-34 ετών).
γ) Αυτή των ενδιάμεσων ηλικιών από 35 έως 64 ετών, των οποίων η συμπεριφορά προσιδιάζει προς αυτή του γενικού πληθυσμού (Σωτηρόπουλος- Ντεμούσης, 2002, σελ. 458-463).

Συμπεράσματα
Από την παραπάνω ανάλυση συνάγονται τα εξής γενικά συμπεράσματα: Α) Τα καταναλωτικά πρότυπα διατροφής στη σύγχρονη Ελλάδα έχουν γνωρίσει μεγάλες αλλαγές μεταπολεμικά. Δεν είναι πλέον παραδοσιακά-«μεσογειακά» αλλά «διεθνοποιημένα» και «βιομηχανικά»-«τριτογενούς παραγωγής» με αυξημένη προστιθέμενη αξία υπηρεσιών. Β) Οι μικρότερες ηλικίες είναι «leaders» της «βιομηχανοποίησης» – «τριτογενοποίησης» και «διεθνοποίησης» της διατροφής στη σύγχρονη Ελλάδα. Γ) Αντίθετα οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν πιο
παραδοσιακές συμπεριφορές, αλλά όσες από τις νέες διατροφικές συνήθειες υιοθετούν
Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

727

Οικονομική ανάλυση της διατροφικής κατανάλωσης στην Ελλάδα

δύσκολα και με αργούς ρυθμούς τις εγκαταλείπουν. Δ) Οι δαπάνες για διατροφή μειώνονται
με την πάροδο των ετών σε όλες τις ηλικίες στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1963-2005. Ε) Το
γεγονός αυτό είναι πιο έντονο (ταχύτερη μείωση) στις μικρότερες ηλικίες (μέχρι 24 ετών).
ΣΤ) Στις μεγαλύτερες ηλικίες (75 ετών και άνω) η μείωση είναι πιο μικρή και πιο αργή στη
διάρκεια του χρόνου.
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Σ.Ε.
ΤΟΥ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.
Γ. Σιάρδος1*
Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας με τίτλο «ΑνταγωνιστικότηταΠεριβάλλον-Ποιότητα Ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη» με την έκδοση του συλλογικού
τόμου των εργασιών του περατώνει το έργο του. Προσωπικά, αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που οι αρχικοί στόχοι του 10ου Συνεδρίου σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκαν.
Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται 44 ερευνητικές εργασίες οι οποίες εκπονήθηκαν
από 121 επιστήμονες-ερευνητές του αγροτοοικονομικού χώρου. Οι εργασίες αυτές
εντάσσονται 11 θεματικές ενότητες που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων αγροτικής οικονομίας, από την αγροτική πολιτική, την παραγωγή, την ανταγωνιστικότητα και
την εμπορία μέχρι ζητήματα πολυτομεακής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας, εκπαίδευσης-πληροφόρησης, εναλλακτικών μορφών διαχείρισης, καταναλωτικής συμπεριφοράς, προστασίας και ασφάλειας των τροφίμων, κ.λπ.
Η ανακεφαλαίωση επί εισηγήσεων-εργασιών ακολουθεί τη σειρά των θεματικών
ενοτήτων του προγράμματος του Συνεδρίου.
Αγροτική πολιτική (μεταρρυθμίσεις, αναθεωρήσεις, επιπτώσεις και προσαρμογές)
Περιλαμβάνονται 7 εργασίες οι οποίες εκπονήθηκαν από 20 επιστήμονες με θέματα:
- Τη διερεύνηση εφαρμογής της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER Plus στην Ελλάδα
για τη χάραξη πολιτικής ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, με την
ομαδοποίηση των Ομάδων Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) με βάση τις χρηματοδοτήσεις.
- Τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της γεωργικής ασφάλισης ως μέσου βελτίωσης
του γεωργικού εισοδήματος των ελλήνων γεωργών, καθώς και της αποτελεσματικότητας
του ελληνικού γεωργοασφαλιστικού συστήματος, ως προς συγκεκριμένα προϊόντα. Με τη
χρήση μοντέλου προσομοίωσης παρουσιάζονται μέτρα και στρατηγικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων τόσο σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού εθνικών μέτρων πολιτικής.
- Την αξιολόγηση έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εφαρμογή πολυκριτήριας ανάλυσης PROMETHEE II και την κατάρτιση κατάλληλων δεικτών κατάταξης των φορέων
που συμμετέχουν στις δράσεις Συμβουλευτικής του έργου της Κ.Π. EQUAL σε θέματα
επιχειρηματικότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων.
1*

Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.
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- Την εκτίμηση, εμπειρικά, της συνάρτησης προσφοράς πρόβειου κρέατος στα πλαίσια
των μεταρρυθμίσεων και την επίδραση της Κ.Α.Π. κατά την τελευταία δεκαετία, με τον
υπολογισμό διαφόρων συμμετρικών, ασυμμετρικών και μη γραμμικών μοντέλων.
- Την επαλήθευση, εμπειρικά, της ισχύος του νόμου της μιας τιμής στο βόειο κρέας για τη
χώρα μας, με τη χρησιμοποίηση τεχνικής συνολοκλήρωσης.
- Τη διερεύνηση, με την εφαρμογή πολυκριτηριακού μοντέλου, των επιπτώσεων από την
αποσύνδεση του καπνού στο εισόδημα, στην απασχόληση και στο περιβάλλον. Λήφθηκαν υπόψη διάφορα κριτήρια, τα οποία εξηγούν τη συμπεριφορά των καπνοπαραγωγών
(μεγιστοποίηση αγροτικού εισοδήματος, ελαχιστοποίηση κινδύνου, ελαχιστοποίηση
εργασίας, κλπ.) και, τέλος,
- Τη διερεύνηση των συνεπειών της ασκούμενης πολιτικής στην γαλακτοπαραγωγό
αγελαδοτροφία, έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής κτηνοτροφίας
που επηρεάζεται από την άσκηση της Κ.Α.Π., με κύριο γνώρισμα της ασκούμενης πολιτικής το καθεστώς της υπερεισφοράς, γνωστό ως καθεστώς των ποσοστώσεων.
Γεωργική παραγωγή και παραγωγικότητα, τεχνολογική προσαρμογή και
ανταγωνιστικότητα
Περιλαμβάνονται 4 εισηγήσεις που εκπονήθηκαν από 11 επιστήμονες, με θέματα:
- Τη συγκριτική τεχνοοικονομική ανάλυση μεταξύ των ενταγμένων και των μη
ενταγμένων στο μέτρο «Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης» γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, τόσο ως ενιαίο σύνολο όσο και των βασικών κλάδων τους (βαμβακοκαλλιέργεια και σιτοκαλλιέργεια). Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας που προκύπτει
είναι ότι οι ενταγμένες στο μέτρο εκμεταλλεύσεις επιτυγχάνουν υψηλότερα οικονομικά
αποτελέσματα, ακόμη και χωρίς τον συνυπολογισμό των επιδοτήσεων που χορηγούνται
για την εφαρμογή του μέτρου.
- Την καινοτομία στις ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη συμβολή της στην
ανάπτυξή τους. Εκτιμάται η συμβολή των καινοτομιών στη συνολική παραγωγικότητα
των εκμεταλλεύσεων βιολογικής ελιάς με την πρόταση νέας μεθοδολογίας στη μέτρηση
της διαφοράς της συνολικής παραγωγικότητας και κατασκευάζεται μεταβλητή καινοτόμησης, η οποία, ως δείκτης τεχνολογικής διαφοράς, αντικαθιστά, σύμφωνα με τους
ερευνητές, τη χρονική τάση.
- Την εκτίμηση, οικονομετρικά, μιας στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής για
την ανάλυση του ρυθμού μεταβολής της συνολικής παραγωγικότητας των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τη διερεύνηση της σχετικής επίδρασης που έχει η τεχνολογική πρόοδος, οι οικονομίες κλίμακας καθώς και η μεταβολή της τεχνικής αποτελεσματικότητας στο ρυθμό μεταβολής της παραγωγικότητας και, τέλος,
- Την τεχνοοικονομική μελέτη της καλλιέργειας της τομάτας με τη χρήση υδροπονικών
συστημάτων στην Κύπρο ως παράδειγμα για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων της γεωργικής δομής της γεωργίας, ύστερα από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το
2004 και τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν τα γεωργικά προϊόντα κυρίως στην
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εγχώρια αγορά και την εγκατάλειψη πολλών παραγωγικών μονάδων οι οποίες σήμερα
είναι οικονομικά μη βιώσιμες.
Πολυτομεακή ανάπτυξη, απασχόληση στον αγροτικό τομέα, εναλλακτικός τουρισμός
Περιλαμβάνονται 5 εισηγήσεις που εκπονήθηκαν από 13 επιστήμονες, με θέματα:
- Τη διερεύνηση της στάσης των κατοίκων της περιοχής των Δελφών ως προς το
συνεδριακό τουρισμό ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου. Η περίπτωση των
Δελφών αντικατοπτρίζεται και σε πολλές ακόμη περιοχές του ελληνικού αγροτικού
χώρου, οι οποίες, λόγω ιδιαίτερου πολιτισμικού ενδιαφέροντος, μπορούν να ανελιχθούν
κοινωνικοοικονομικά ως υποδείγματα συνδυασμού πολιτισμικής, τουριστικής και αγροτικής δραστηριότητας.
- Τη διερεύνηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των μεταναστών στον αγροτικό
χώρο, σε συνδυασμό με την πολυπολιτισμικότητα και τα ζητήματα εθνοτικού αποκλεισμού σε περιοχές του νομού Καρδίτσας και Λασιθίου. Μελετώνται οι απόψεις-στάσεις
των γεωργών εργοδοτών για τη συμβολή των μεταναστών στις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενσωμάτωσή τους στην τοπική οικονομία και κοινωνία και εξετάζονται
ζητήματα πολυπολιτισμικότητας στη διαδικασία της ενσωμάτωσης.
- Τη διερεύνηση και αξιολόγηση πιθανών προβλημάτων ως βάσης διαχειριστικού σχεδίου
για την περιοχή, όπως αντιλαμβάνεται αυτά ο τοπικός πληθυσμός. Η έρευνα αφορά το
φοινικοδάσος του Βάι, στο βορειοανατολικό τμήμα της Κρήτης, το οποίο έχει καταστεί
τουριστικός προορισμός.
- Τη διερεύνηση πλευρών ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού στη λίμνη Ν. Πλαστήρα
του νομού Καρδίτσας, έναν από τους αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς της
Ελλάδας, με τη χρησιμοποίηση ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε σε δείγμα τουριστών.
Πιστεύεται ότι τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, σε μία πιο
αποτελεσματική στρατηγική τοποθέτησης της περιοχής στην τουριστική αγορά με γνώμονα την ήπια τουριστική ανάπτυξη και, τέλος,
- Τη διερεύνηση χαρακτηριστικών επιχειρηματιών και επιχειρήσεων φιλοξενίας που
έχουν επιδοτηθεί από κανονισμούς και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι τυχόν ιδιαιτερότητές τους στα πλαίσια ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού, ως μιας τοπικής - περιφερειακής δραστηριότητας στο νομό Φλώρινας,
που θα μπορούσε να συμβάλει στην αναγέννηση του αγροτικού χώρου, αλλά και ως
δραστηριότητα που θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στα οικονομικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονεκτικές περιοχές της χώρας.
Το αγροτικό τοπίο και η νέα γεωγραφία της ελληνικής υπαίθρου
Περιλαμβάνονται 2 εισηγήσεις που εκπονήθηκαν από 5 επιστήμονες, με θέματα.
- Το αγροτικό τοπίο και την κοινωνική αναπαραγωγή, με ειδικές περιπτώσεις την
Κάρπαθο και την Κύθνο. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ερμηνευτικού πλαισίου για τη διαχρονική εξέλιξη του αγροτικού τοπίου μέσα από την προσέγγιση της
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πολιτικής οικονομίας και την προοπτική διαμόρφωσης μιας ρεαλιστικής αναπτυξιακής
στρατηγικής, με συστατικό στοιχείο την ανασύστασή του και
- Το κοινωνικό κεφάλαιο ως ερμηνευτικό παράγοντα του επιπέδου ανάπτυξης των
ορεινών περιοχών, με αναφορά τις περιοχές Πηλίου και Ζαγορίου. Ως συμπέρασμα που
προκύπτει, σύμφωνα με τις απόψεις των ερευνητών, θεωρείται αναγκαία η προσαρμογή
και ο έλεγχος της αξιοπιστίας των μεθοδολογικών εργαλείων μέτρησης του κοινωνικού
κεφαλαίου, ανάλογα με το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο όπου αυτά χρησιμοποιούνται.
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και γυναικεία επιχειρηματικότητα
Περιλαμβάνονται 2 εισηγήσεις που εκπονήθηκαν από 5 επιστήμονες, με θέματα:
- Την εξέταση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε δύο ορεινές περιοχές της Κεντρικής
Μακεδονίας, την περιοχή Βόρα-Βεγορίτιδα και την περιοχή του Πάϊκου, οι οποίες παρά
το γεγονός της ίδιας γεωμορφολογίας και του αποκλεισμού τους από τα αστικά κέντρα,
διαφέρουν ως προς την παρουσία εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Διερευνώνται τα
χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών και των επιχειρήσεών που δημιουργούν σε
αγροτικές περιοχές με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των τομέων της οικονομίας τους,
καθώς και τα κίνητρα των γυναικών επιχειρηματιών για τη δημιουργία των επιχειρήσεών
τους.
- Τη διερεύνηση, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, της επίδρασης των συστημάτων
ποιότητας (Σ.Π.) και των πιστοποιητικών τους στην εμπορική πολιτική μιας επιχείρησης
και την παρουσίαση των δυνατοτήτων για την αξιοποίησή τους από τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς της χώρας. Γίνεται ανασκόπηση για τα πλεονεκτήματα που αποδίδονται
στα Σ.Π., με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εμπορία τροφίμων
και των απόψεων των καταναλωτών ως προς τα προϊόντα που φέρουν σήμανση ποιότητας
(βιολογικά, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης), ενώ η βαρύτητα δίνεται κυρίως
στα προϊόντα με πιστοποίηση.
Εκπαίδευση, κατάρτιση, ενημέρωση και πληροφόρηση
Περιλαμβάνονται 4 εισηγήσεις που εκπονήθηκαν από 10 επιστήμονες, με θέματα:
- Την αποτύπωση των χαρακτηριστικών και των τύπων των πληροφοριών που είναι
αναγκαίες για την επαγγελματική επιτυχία, σύμφωνα με η γνώμη των νέων-νεάνιδων της
υπαίθρου, κατά κύριο επάγγελμα γεωργοκτηνοτρόφων και την εκτίμηση των παραγόντων
που διαφοροποιούν τη στάση τους απέναντι στο ενδεχόμενο πληρωμής για πρόσβαση σε
συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Τα ευρήματα συζητούνται στο πλαίσιο
τόσο της αναθεωρημένης αγροτικής πολιτικής όσο και, κυρίως, των νέων προσεγγίσεων
στις Γεωργικές Εφαρμογές και τη γεωργική εκπαίδευση, υποδεικνύοντας τις κατευθυντήριες γραμμές του επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών.
- Τη διερεύνηση χαρακτηριστικών και στάσεων-απόψεων των γεωργών του νομού
Πέλλας ως προς το βαθμό υιοθέτησης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στις
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γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις, με παράλληλη τμηματοποίηση αυτών σε δεδομένες
διακριτές ομάδες, με στόχο την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας
της περιοχής και την επίλυση σημαντικών προβλημάτων.
- Τη διερεύνηση της στάσης των παραγωγών κηπευτικών συμβατικής, βιολογικής και
ολοκληρωμένης γεωργίας της Κεντρικής Μακεδονίας ως προς τις πηγές πληροφόρησης
και τις εστίες παροχής συμβουλευτικού έργου, καθώς και την εξέταση της επίδρασης που
ασκούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γεωργών, τα γνωρίσματα της γεωργικής
εκμετάλλευσης και οι αντιλήψεις των γεωργών ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης
πληροφόρησης και, τέλος,
- Την αναγνώριση των χαρακτηριστικών που επιδρούν στις αντιλήψεις των παραγωγών
κηπευτικών για τη διαδικασία πληροφόρησης-εκπαίδευσης. Εξετάζεται η βαρύτητα επίδρασης ορισμένων μεταβλητών, αφ’ ενός δημογραφικής φύσης και αφ’ ετέρου σχετιζόμενων με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως προς τις αντιλήψεις αυτές, σε παραγωγούς
κηπευτικών της Κεντρικής Μακεδονίας.
Το αγροδιατροφικό σύστημα
Περιλαμβάνονται 2 εισηγήσεις που εκπονήθηκαν από 4 επιστήμονες, με θέματα:
- Τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή ελαιόλαδου ιδιωτικής ετικέτας,
δηλαδή ενός τροφίμου «υψηλής προστιθέμενης αξίας» από τους καταναλωτές. Διαμορφώνεται, με βάση την υφιστάμενη βιβλιογραφία, θεωρητικό ερευνητικό υπόδειγμα και με
έρευνα πεδίου που πραγματοποιείται σε καταναλωτές στην Αθήνα διαπιστώνεται με τη
μέθοδο της «δημιουργίας μοντέλων και τη χρήση δομικών εξισώσεων» (SEM) ότι η
πρόθεση αγοράς ελαιόλαδου ιδιωτικής ετικέτας επηρεάζεται άμεσα από τις στάσεις των
καταναλωτών γι’ αυτό. Επιπλέον, οι στάσεις αυτές συνδέονται με τις απόψεις τους για τα
πλεονεκτήματα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, την αντιλαμβανόμενη οικονομική
κατάσταση, την αφοσίωση στα επώνυμα προϊόντα και την εμπιστοσύνη στα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας και
- Την παρουσίαση αποτελεσμάτων ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
πιστοποιημένων κατά ISO 9001:2000, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την
εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) στον κλάδο. Τα αποτελέσματα της
έρευνας δείχνουν ότι η εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στον ελληνικό κλάδο τροφίμων και ποτών
είναι περιορισμένη. Από την έρευνα διαπιστώνονται σημαντικές προοπτικές υιοθέτησής
της για το μέλλον.
Διεθνές εμπόριο και γεωργικές αγορές
Περιλαμβάνονται 3 εισηγήσεις που εκπονήθηκαν από 8 επιστήμονες, με θέματα:
- Τη διατύπωση ενός διαφοροποιημένου υποδείγματος εξίσωσης βαρύτητας, μεταξύ των
χωρών του Ο.Ο.Σ.Α., με τη χρησιμοποίηση των τελευταίων διαθέσιμων δεδομένων διμερών εμπορικών ροών και την εκτίμηση της σχέσης της φιλελευθεροποίησης με το διεθνές
αγροτικό εμπόριο. Μεταξύ κλάδων, γίνεται σύγκριση πλήθους παραγόντων που επηρεάΠρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας
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ζουν το διεθνές εμπόριο, όπως η ύπαρξη κοινών συνόρων, κοινής γλώσσας ή η συμμετοχή σε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου.
- Τη διερεύνηση της δυναμικής των ελληνικών εξαγωγών των προϊόντων ζωικής προέλευσης στο σύνολο της αγοράς της Ε.Ε., με τη χρησιμοποίηση Δεικτών Ανταγωνιστικού
Πλεονεκτήματος (Records of Competitive Advantage -RCA), για κάθε μία από τις
κατηγορίες που απαρτίζουν το σύνολο των προϊόντων ζωικής προέλευσης για κάθε
Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η κατηγορία των ψαριών
παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων ο
συγκεκριμένος δείκτης αφενός εμφανίζει τιμές πολύ μικρότερες από αυτές των ψαριών
και αφετέρου παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις και, τέλος,
- Την επισήμανση των πιθανών αιτίων των αλλαγών στην εγχώρια παραγωγή του
σπαραγγιού και την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών του. Το ελληνικό
σπαράγγι βρέθηκε να παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από την αγορά της Γερμανίας και
αδυναμία διείσδυσης σε άλλες αγορές με εξαίρεση εκείνης της Ολλανδίας. Το
μειονέκτημα εστιάστηκε στην έλλειψη κατάλληλων συνδέσμων εισαγωγής-προώθησης
του ελληνικού προϊόντος στις ξένες αγορές.
Εναλλακτικές μορφές γεωργίας
Περιλαμβάνονται 4 εισηγήσεις οι οποίες εκπονήθηκαν από 15 επιστήμονες, με θέματα:
- Τη διερεύνηση της δυνατότητας ολιστικής προσέγγισης με τη δημιουργία αγροπεριβαλλοντικών δεικτών, με στόχο τη συγκριτική εκτίμηση του επίπεδου αειφορίας των
αγροτικών οικοσυστημάτων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας μας. Η δημιουργία των
δεικτών βασίζεται σε συνδυασμό περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
αποδίδεται με τη βοήθεια θεματικών χαρτών, έτσι ώστε να οπτικοποιείται το συγκριτικό
επίπεδο αειφορίας των αγροοικοσυστημάτων.
- Την εφαρμογή οικονομετρικού υποδείγματος ανάλυσης διαρκείας, με τη χρησιμοποίηση
του υποδείγματος του αναλογικού κινδύνου για τη διερεύνηση των κινήτρων που ωθούν
τους παραγωγούς Κεντρικής Μακεδονίας στην υιοθέτηση συστημάτων βιολογικής γεωργίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δείξει την κατεύθυνση και την ένταση με την
οποία τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των αμπελουργών (π.χ. εκπαίδευση, κατά κύριο
επάγγελμα γεωργός), η διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. μονοκαλλιέργεια.), τα κίνητρα υιοθέτησης αλλά και η δυνατότητα πληροφόρησης, επηρεάζουν την
απόφαση για ένταξη στο αειφόρο αυτό σύστημα παραγωγής.
- Τη διερεύνηση της αποδοτικότητας της βιολογικής καλλιέργειας με την εφαρμογή του
θεωρητικού πλαισίου των πραγματικών χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (real options)
σε βιοκαλλιεργητές κερασιών. Η έρευνα έχει δείξει ότι η βιολογική καλλιέργεια, σε
σχέση με τη συμβατική είναι αποδοτική μόνον όταν επιδοτείται και, τέλος,
- Τη διερεύνηση της οικονομικότητας και των χαρακτηριστικών των εκμεταλλεύσεων της
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βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας. Διαπιστώνεται, όπως και στην προηγούμενη έρευνα, ότι
οι επιδοτήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των
εκμεταλλεύσεων, με τις εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερου μεγέθους να παρουσιάζουν
μικρότερη εξάρτηση απ’ ό,τι οι εκμεταλλεύσεις μικρότερου μεγέθους. Η εργασία
αποτελεί σημαντική βάση πληροφοριών για την οικονομικότητα ενός σχετικά νέου
κλάδου παραγωγής και τα συμπεράσματα μπορούν να βοηθήσουν για τον σχεδιασμό
πολιτικής αλλά και επιχειρηματικής στρατηγικής.
Εμπορία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
Περιλαμβάνονται 3 εργασίες που εκπονήθηκαν από 10 επιστήμονες, με θέματα:
- Τη διερεύνηση και τη διαπίστωση ασυμμετριών πληροφόρησης που αφορούν τις αγορές
φρούτων και λαχανικών. Η διαπίστωση αυτή υποχρεώνει την ανάγκη σήμανσης της
ποιότητας προϊόντων για τη μείωση των ασυμμετριών πληροφόρησης, ενός προβλήματος
που γίνεται αιτία για χαμηλά επίπεδα λειτουργικότητας της αγοράς και την κυριαρχία
προϊόντων που δεν παρέχουν τη μέγιστη αγοραστική απόδοση στους καταναλωτές.
- Τη διερεύνηση της επίδρασης του μεγέθους των ελληνικών γαλακτοκομικών επιχειρήσεων ως προς στην ανταγωνιστικότητα τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ένταση
κεφαλαίου, η κερδοφορία των επιχειρήσεων, ο ρυθμός διατηρήσιμης ανάπτυξης, καθώς
και τα έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι παράγοντες που επιδρούν στο μέγεθος και
στην ανταγωνιστικότητα και, τέλος,
- Την προσπάθεια για ανάλυση της αλυσίδας προσφοράς των προϊόντων της μέσης
αλιείας στην Ελλάδα, με τη χρησιμοποίηση της μεθοδολογικής προσέγγισης της Δομής,
Συμπεριφοράς και Απόδοσης (Structure-Conduct and Performance Analysis -SCP). Από
τα αποτελέσματα της ανάλυσης προκύπτει ότι υπάρχουν λίγοι αλλά σχετικά σημαντικοί
πωλητές οι οποίοι διαθέτουν ομοιογενές προϊόν στην αγορά. Οι πωλητές αυτοί εμφανίζουν αλληλεξάρτηση μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, ερμηνεύοντας έτσι τη διάρθρωση της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων ως
ολιγοπωλιακής.
Τρόφιμα και καταναλωτές: Συμπεριφορά, πρότυπα, προστασία, ασφάλεια,
πληροφόρηση και παρεμβάσεις
Περιλαμβάνονται 8 εργασίες που εκπονήθηκαν από 20 επιστήμονες, με θέματα:
- Την προσπάθεια ομαδοποίησης των καταναλωτών με βάση όχι μόνο τα κοινωνικοοικονομικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις αξίες τους,
προκειμένου να εντοπιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι καταλληλότερες αγορές-στόχοι
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες εύκολης σίτισης. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του
καταναλωτή είναι σε θέση να παράσχει σημαντικές πληροφορίες για τον προσανατολισμό
των επιχειρήσεων του αγροτροφικού κλάδου στην αγορά.
- Τη διερεύνηση των προτιμήσεων των καταναλωτών του πολεοδομικού συγκροτήματος
της Θεσσαλονίκης ως προς τη νωπή και μεταποιημένη τομάτα και τον εντοπισμό των
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παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά και την κατανάλωσή της. Από την έρευνα
προκύπτει πως οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση νωπής και μεταποιημένης τομάτας είναι η διατροφική της αξία, οι προτιμήσεις των καταναλωτών ως
προς τα οργανοληπτικά της χαρακτηριστικά και οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών.
- Τη διεύρυνση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αντιλαμβάνονται την ποιότητα του χοιρινού κρέατος. Η
έρευνα έχει δείξει ότι τα χαρακτηριστικά του κρέατος που μπορούν να διαπιστωθούν
μέσω της κατανάλωσης κυριαρχούν στην αξιολόγηση της ποιότητας. Η επιλογή του
χοιρινού επηρεάζεται ιδιαίτερα από την εμφάνισή του, ενώ σημαντικό ρόλο σε αυτή
παίζουν ο τόπος προμήθειας και η χώρα προέλευσής του. Από την άλλη, η τιμή δε
φαίνεται να αποτελεί ένδειξη ποιότητας για τους καταναλωτές.
- Την εστίαση στη συμπεριφορά, τις αντιλήψεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν την
αγορά και την κατανάλωση οίνου από τους καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου, στην
ευρύτερη περιοχή του Newcastle Upon Tyne, με στόχο το σχεδιασμό της κατάλληλης
στρατηγικής μάρκετινγκ του ελληνικού οίνου για τη συγκεκριμένη αγορά. Τα συμπεράσματα από την ποιοτική έρευνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά και την κατανάλωση οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο και να επιχειρηθεί η τμηματοποίηση των καταναλωτών, η οποία θα
οδηγήσει στον εντοπισμό των ομάδων-στόχων στις οποίες θα πρέπει να εστιαστούν οι
προσπάθειες των ελληνικών εξαγωγών οίνου.
- Τη διερεύνηση των παραγόντων (στάσεων και απόψεων των καταναλωτών) που
επιδρούν στην κατανάλωση αρωματικών φυτών στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι καταναλωτές επιλέγουν τα αρωματικά φυτά κυρίως
διότι θεωρούν ότι έχουν ωραία γεύση και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις αρωματικές
ιδιότητες των τροφίμων στα οποία προσμειγνύονται.
- Τη μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών ως προς τα πιστοποιημένα
προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να καθοριστεί ο βαθμός αποδοχής τους, στα αστικά
κέντρα της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι των καταναλωτών γνωρίζουν την ύπαρξη των
πιστοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών, όπου τα χαρακτηριστικά τους (φύλο,
εισόδημα, μορφωτικό επίπεδο) επηρεάζουν τις στάσεις τους και την τελική επιλογή τους
ως προς τα πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες.
- Την περιγραφή της εξέλιξης της διατροφικής κατανάλωσης στην Ελλάδα κατά την
προηγούμενη 50ετία και την ανάλυση όλων των διαστάσεων των διατροφικών προτύπων
και ειδικότερα: των φυσικών, τεχνικών, βιολογικών, θρεπτικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και, τέλος,
- Την περιγραφή και οικονομική ανάλυση, με βάση ηλικιακά κριτήρια, της διατροφικής
κατανάλωσης στην Ελλάδα, για την περίοδο των τελευταίων 40 ετών. Περιγράφεται η
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διατροφική κατανάλωση των διαφορετικών στρωμάτων του πληθυσμού με βάση την
ηλικία του αρχηγού του νοικοκυριού στο σύνολο της κατανάλωσης και αναλύονται τα
χαρακτηριστικά της διατροφικής κατανάλωσης για την ίδια χρονική περίοδο.
Με την ανακεφαλαιωτική παρουσίαση των εισηγήσεων μπορεί εύκολα να αντιληφθεί
κανείς ότι καλύπτεται περισσότερο από ικανοποιητικά το εννοιολογικό περιεχόμενο του
Συνεδρίου «Ανταγωνιστικότητα-Περιβάλλον-Ποιότητα Ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη».
Μέσα από τις εισηγήσεις, το Στρογγυλό Τραπέζι και τις γόνιμες συζητήσεις που αναπτύχθηκαν θεωρώ ότι καλύφθηκε μεγάλο μέρος των οικονομικών και των κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Καλλιεργήθηκε ο προβληματισμός και αναπτύχθηκαν νέες ιδέες για εντρύφηση στα ερευνητικά πεδία.
Οφείλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τους αξιολογητές των εργασιών, τους Προέδρους των συνεδριών, τα μέλη της Ε.Ε., της Ο.Ε. και της Σ.Ε. του Συνεδρίου, αλλά και
τους χορηγούς για την οικονομική στήριξη του συνεδρίου. Ακόμη, θέλω να ευχαριστήσω
τη Γραμματέα της Ε.Ε. κ. Μαρία Αλεμπάκη, καθώς και λοιπούς οργανωτικούς φορείς και
όσους βοήθησαν οργανωτικά στη διεξαγωγή του συνεδρίου που με ζήλο και μεγάλο
ενδιαφέρον ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στο έργο τους. Για τη διεξαγωγή και την
επιτυχία του Συνεδρίου, βέβαια, συντέλεσε στα μέγιστα η παρουσία των συνέδρων, οι
οποίοι με ξεχωριστό ενδιαφέρον και επιτυχείς παρεμβάσεις συμμετείχαν στις εργασίες
του, καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. για την πρόθυμη βοήθεια και συμπαράστασή τους. Σε
όλους τους συντελεστές αυτούς εκφράζω την ευαρέσκειά μου.
Σας ευχαριστώ.

Θεσσαλονίκη, 15-12-2009
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