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Στήριξη και προστασία της ελληνικής γεωργίας: διαχρονική εξέλιξη και κλαδική διαφοροποίηση
Δ. Κρεμμύδας 1 , Δ. Μπουρδάρας 2 , Π. Καρανικόλας 3 , Ν. Μαρτίνος 4
Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι ο αναλυτικός υπολογισμός της στήριξης και της προστασίας της ελληνικής
γεωργίας, τόσο διαχρονικά, γιά την περίοδο 1989-2002, όσο και σε επίπεδο κλάδων παραγωγής. H εργασία
υιοθετεί μια μεθοδολογία όμοια με αυτήν του ΟΟΣΑ, με ορισμένες βασικές προσαρμογές/διαφοροποιήσεις που
την καθιστούν περισσότερο ακριβή στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας.
Από την εργασία προκύπτει ότι το συνολικό επίπεδο στήριξης και προστασίας της ελληνικής γεωργίας
δεν διαφοροποιείται αισθητά από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, παρουσιάζει πτωτικές τάσεις τα τελευταία χρόνια
και εμφανίζει πολύ μεγάλη εσωτερική ανακατανομή στην ποσοστιαία συμμετοχή των διαφόρων κατηγοριών
στήριξης, με μετατόπιση του κέντρου βάρους προς τις άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Εντυπωσιακή είναι η
διαφοροποίηση των ποσοστών στήριξης των επιμέρους κλάδων παραγωγής και η διαχρονική τους εξέλιξη.
Η κριτική εξέταση των δεικτών μέτρησης της προστασίας και στήριξης της γεωργίας που χρησιμοποιεί
ο ΟΟΣΑ αποκαλύπτει την ευρύτατη χρήση αλλά και τον διαμφισβητούμενο χαρακτήρα τους. Τα ευρήματα της
εργασίας, εκτός των άλλων, μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό σημείο εκκίνησης για την ένταξη της όλης
προβληματικής γύρω από την προστασία της σύγχρονης γεωργίας σ’ ένα ευρύτερο – ‘πολυλειτουργικό’ –
πλαίσιο, που ενσωματώνει συγκεκριμένες κοινωνικές προτεραιότητες και προϋποθέτει μια διαφορετική
θεώρηση της γεωργίας στον σύγχρονο κόσμο.
Εισαγωγή
Ένα πολύ σημαντικό μέρος του δημόσιου διαλόγου που αναπτύσσεται εδώ και αρκετά χρόνια γύρω από
τη σύγχρονη γεωργία, εστιάζεται στο σύνολο των μέτρων πολιτικής που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη και
την προστασία της. Από τη δεκαετία του 1970, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια αφενός για μια
κατηγοριοποίηση και συγκριτική ανάλυση των διαφόρων μέτρων αγροτικής πολιτικής και αφετέρου για
μέτρηση των επιπέδων στήριξης και προστασίας της γεωργίας. Η προσπάθεια αυτή δεν εξαντλείται απλώς στην
‘τεχνική’ της διάσταση αλλά αποτελεί ίσως το πιό ουσιαστικό στοιχείο μιάς συνολικής επανεξέτασης και
αναθεώρησης των δημόσιων πολιτικών που αφορούν τη γεωργία. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές, π.χ., στις
πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της GATT και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
όπου οι σχετικοί δείκτες για τη στήριξη και την προστασία της γεωργίας κατέχουν κεντρική θέση. Είναι
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γνωστό ότι στο πλαίσιο αυτό ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι επιδράσεις που ασκούν τα διάφορα μέτρα πολιτικής
κυρίως στην παραγωγή και το εμπόριο και δευτερευόντως στις τιμές και τα εισοδήματα.
Η μέτρηση της προστασίας και στήριξης της γεωργίας επιδιώκεται με τρόπο που να επιτρέπει
διαχρονικές συγκρίσεις αλλά και συγκρίσεις μεταξύ χωρών. Οι πρώτες σχετικές προσπάθειες έγιναν τη
δεκαετία του 1970, αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο (Corden, 1971), στη συνέχεια από τον FAO ειδικά για τη
γεωργία (Josling, 1973), ουσιαστικά όμως εφαρμόζονται συστηματικά από τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Legg, 2003).

Έκτοτε,

δημοσιεύονται σε τακτική βάση, αποτελούν το ‘τεχνικό υπόβαθρο’ των συζητήσεων και συμφωνιών για τη
φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων και την αναμόρφωση των αγροτικών
πολιτικών, ενώ παράλληλα τροφοδοτούν μια αξιόλογη αντιπαράθεση επιχειρημάτων.
Δεν είναι υπερβολή να ισχυρισθεί κάποιος ότι οι δείκτες αυτοί, όπως μετρώνται και δημοσιεύονται απ’
τον ΟΟΣΑ, αποτελούν την ‘αιχμή του δόρατος’ της επικρατούσας σήμερα αντίληψης για το ρόλο της γεωργίας
στις σύγχρονες κοινωνίες και τις πολιτικές που (πρέπει να) ασκούνται γι’ αυτήν. Προφανώς δεν πρόκειται για
‘ουδέτερο’ ζήτημα, καθώς η γενικότερη κατεύθυνση προς την οποία επιδιώκεται η αναθεώρηση των
ασκούμενων πολιτικών για τη γεωργία προσδιορίζεται αφενός από την επιδίωξη για την όσο το δυνατόν πιό
‘αποτελεσματική’ λειτουργία των γεωργικών αγορών και αφετέρου από την ευρύτατη αμφισβήτηση της
αναγκαιότητας για παρέμβαση στον μηχανισμό της αγοράς.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στον αναλυτικό υπολογισμό των επιπέδων στήριξης και προστασίας της
ελληνικής γεωργίας. Οι υπολογισμοί γίνονται σε επίπεδο κλάδων παραγωγής για τη χρονική περίοδο 1989 –
2002. Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία είναι αυτή που έχει αναπτυχθεί από το 1987 από τον ΟΟΣΑ για τη
μέτρηση

της

στήριξης

και

προστασίας

του

γεωργικού

τομέα,

με

κάποιες

βασικές

προσαρμογές/διαφοροποιήσεις που την καθιστούν περισσότερο ακριβή στο πλαίσιο της ελληνικής
πραγματικότητας.
Η εργασία αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Αρχικά, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της
μεθοδολογίας του ΟΟΣΑ για τον υπολογισμό των δεικτών στήριξης και προστασίας της γεωργίας. Στη
συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση ορισμένων κριτικών που έχουν αναπτυχθεί για τη γενικότερη
φιλοσοφία, τον τρόπο υπολογισμού και τον τρόπο χρήσης των ενλόγω δεικτών. Αμέσως μετά παρουσιάζεται η
μεθοδολογική μας προσέγγιση και η διαφοροποίησή της από την αντίστοιχη του ΟΟΣΑ. Τα αποτελέσματα της
έρευνας συζητούνται στην επόμενη ενότητα. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα.
Η μεθοδολογία του ΟΟΣΑ για τη μέτρηση της στήριξης και της προστασίας της γεωργίας
Ο ΟΟΣΑ, από το 1987, μετρά τη στήριξη στη γεωργία με τη χρήση του Ισοδυνάμου Στήριξης του
Παραγωγού (Producer Support Equivalent) και του Ισοδυνάμου Στήριξης του Καταναλωτή (Consumer Support
Equivalent). Οι έννοιες αυτές αντικαταστάθηκαν το 1999, καθώς βασική επιδίωξη ήταν η μέτρηση του
συνόλου της στήριξης και της προστασίας προς τους παραγωγούς ή καταναλωτές, δηλαδή του συνόλου των
μεταβιβάσεων και όχι μόνο των επιδοτήσεων (Portugal, 2002).
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Έτσι, από το 1999 οι συνολικές μεταβιβάσεις που σχετίζονται με τις αγροτικές πολιτικές ταξινομούνται
σε τρεις βασικές κατηγορίες (OECD, 2004a και 2004b):
1. Οι μεταβιβάσεις από τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους προς τους παραγωγούς, η
μέτρηση των οποίων γίνεται πλέον με τον Εκτιμητή Στήριξης του Παραγωγού ή ΕΣΠ (Producer
Support Estimate, PSE). Το σημαντικότερο στοιχείο του ΕΣΠ είναι ο Δείκτης Στήριξης της Αγοραίας
τιμής ή ΔΣΑ (Market Price Support) που προσδιορίζεται απ’ τη διαφορά εγχώριων – διεθνών τιμών
για τα διάφορα προϊόντα.
2. Οι μεταβιβάσεις προς ή από τους καταναλωτές γεωργικών προϊόντων, η μέτρηση των οποίων γίνεται
πλέον με τον Εκτιμητή Στήριξης του Καταναλωτή ή ΕΣΚ (Consumer Support Estimate, CSE).
3. Οι μεταβιβάσεις προς υπηρεσίες που προσφέρονται γενικά στον γεωργικό τομέα, οι οποίες μετρώνται
με τον Εκτιμητή Στήριξης των Γενικών Υπηρεσιών που προσφέρονται στην γεωργία ή ΕΣΓΥ (General
Services Support Estimate, GSSE).
4. Από τον συνδυασμό των επιμέρους στοιχείων των παραπάνω κατηγοριών προκύπτει ο Εκτιμητής
Συνολικής Στήριξης της Γεωργίας ή ΕΣΣ (Total Support Estimate, TSE). Ουσιαστικά πρόκειται για το
άθροισμα του ΕΣΠ, του ΕΣΓΥ και του στοιχείου R του ΕΣΚ (μεταβιβάσεις από τους
φορολογούμενους στους καταναλωτές).
Οι δείκτες αυτοί μετρούν την ετήσια χρηματική αξία των ακαθάριστων μεταβιβάσεων προς τους
παραγωγούς γεωργικών προϊόντων (σε τιμές παραγωγού), μεταβιβάσεις που προκύπτουν από μέτρα πολιτικής
για τη στήριξη του γεωργικού τομέα, ανεξάρτητα από τη φύση, τον σκοπό και την επίπτωση αυτών των μέτρων
στη γεωργική παραγωγή ή το εισόδημα. Τα επιμέρους στοιχεία που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των
δεικτών αυτών απεικονίζονται στο διάγραμμα 1.
Η κριτική στη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ
Παρότι οι προαναφερθέντες δείκτες αποτελούν σήμερα ευρέως χρησιμοποιούμενα μέτρα στήριξης της
γεωργίας διεθνώς, διατυπώνονται σημαντικές κριτικές τόσο στο εννοιολογικό περιεχόμενο των ίδιων των
δεικτών όσο και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής. Η
αντιπαράθεση απόψεων δεν αφορά μόνο τις μεθόδους υπολογισμού των δεικτών αλλά και τα (επιθυμητά)
επίπεδα στήριξης της γεωργίας, καθώς και τη διαφοροποίηση των μέτρων πολιτικής. Ορισμένες από τις
κριτικές αυτές έχουν αρχίσει να συζητούνται και στο πλαίσιο του ίδιου του ΟΟΣΑ. Αυτό συμβαίνει, π.χ., με τις
παρακάτω κριτικές (Tangermann, 2005):
•

Ο ΕΣΠ πράγματι αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο τις αλλαγές στις αγροτικές πολιτικές και τις
προσπάθειες για την αναμόρφωσή τους; Μια χώρα μπορεί να έχει ήδη αντικαταστήσει τα μέτρα στήριξης
των τιμών με αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή ενισχύσεις, μειώνοντας έτσι και τις στρεβλωτικές προς
το εμπόριο συνέπειες, ωστόσο η συνολική στήριξη προς τους γεωργούς της να φαίνεται αμετάβλητη.
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•

Οι συνθήκες της διεθνούς αγοράς στρεβλώνουν τον ΕΣΠ; Ακόμα και αν η (εγχώρια) αγροτική πολιτική σε
μια χώρα δεν έχει αλλάξει, ο ΕΣΠ της μπορεί να εμφανίζει σημαντικές διαχρονικές διαφοροποιήσεις. Κι
αυτό γιατί, εάν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξουν οι διεθνείς τιμές, μεταβάλλεται η διαφορά μεταξύ των
εγχώριων και διεθνών τιμών, με αποτέλεσμα να αλλάξει το μέγεθος του ΔΣΑ που αποτελεί και το
σημαντικότερο στοιχείο του ΕΣΠ.

•

Είναι οι πραγματικές διεθνείς τιμές ένα σωστό σημείο αναφοράς για τον ΕΣΠ; Έχει υποστηριχθεί ότι οι
πραγματικές διεθνείς τιμές διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα λόγω των ασκούμενων αγροτικών πολιτικών,
επομένως ο ΔΣΑ εμφανίζεται διογκωμένος. Μια λύση στο πρόβλημα θα ήταν η χρησιμοποίηση διεθνών
τιμών ‘ισορροπίας’, που θα επικρατούσαν εάν δεν ασκούντο οι αγροτικές πολιτικές με τη σημερινή τους
μορφή.
Προβληματική είναι επίσης η σύγκριση μεταξύ των τιμών των προϊόντων, στην περίπτωση που αυτά

θεωρούνται ομοειδή χωρίς να είναι απολύτως όμοια, όταν δηλαδή εμφανίζουν διαφορετικά ποιοτικά ή άλλα
χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα προβλήματα δημιουργούνται με τη χρήση των τιμών συναλλάγματος, τόσο για
τη μετατροπή των διεθνών τιμών σε εγχώριες τιμές όσο και της μετατροπής της εκτιμώμενης στήριξης του
παραγωγού σε δολλάρια ΗΠΑ για να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών χωρών. Από τη
στιγμή που η «Στήριξη Αγοράς» αντικατοπτρίζει το κόστος ευκαιρίας των καταναλωτών από την διαφορά
εγχώριας – διεθνούς τιμής, θα ήταν σωστότερο η στήριξη να εκφράζεται σε όρους αγοραστικής δύναμης. Ένα
ακόμα σημείο που μπορεί να δημιουργήσει παρερμηνείες είναι το γεγονός πως ο ΕΣΠ εκφράζεται ως ποσοστό,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το ύψος της παραγωγικότητας (και της παραγωγής) των συγκρινόμενων χωρών
διαφέρει κατά πολύ. Θα μπορούσε σε αντιστάθμισμα αυτής της αδυναμίας ο ΕΣΠ να εκφράζεται ανά στρέμμα
ή ανά ζώο.
Σημαντικές, όμως, είναι και οι κριτικές απόψεις που διατυπώνονται σε αντιπαράθεση με την – κυρίαρχη
σήμερα – οπτική του ΟΟΣΑ και τις βασικές της υποθέσεις. Για παράδειγμα, ο ΔΣΑ που αποτελεί για τις
περισσότερες χώρες το μεγαλύτερο τμήμα της στήριξης, θεωρείται μια μεταβίβαση εισοδήματος του
καταναλωτή προς τον παραγωγό και στηρίζεται στην υπόθεση ότι χωρίς τα μέτρα προστασίας της εγχώριας
παραγωγής από τα διεθνή φθηνότερα προϊόντα, θα επικρατούσαν τελικά χαμηλότερες τιμές για τον
καταναλωτή (OECD, 2002).
Ωστόσο, η υπόθεση αυτή, στην περίπτωση των αγορών των γεωργικών προϊόντων καθίσταται
προβληματική, όχι μόνο γιατί είναι ελάχιστες οι αγορές των γεωργικών προϊόντων στις οποίες συναλλάσσονται
ο αρχικός παραγωγός με τον τελικό καταναλωτή αλλά, κυρίως, επειδή ο αγροτοδιατροφικός τομέας
χαρακτηρίζεται από μια έντονα ολιγοπωλιακή δομή, ιδιαίτερα στα στάδια της μεταποίησης και εμπορίας
(Hendrickson et al. 2001, ETC Communiqué 2003). Το γεγονός αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τη
διαμόρφωση των τιμών παραγωγού και καταναλωτή σε πολύ διαφορετικά επίπεδα. Ειδικότερα, η ύπαρξη
ολιγοπωλιακών κλάδων και η συγκέντρωση ισχύος σ’ αυτούς μειώνει σε ποικίλους βαθμούς τη μετακύλιση
τιμής (price transmission) από τους παραγωγούς στους καταναλωτές, οπότε οι μειώσεις που σημειώνονται στις
τιμές παραγωγού, δεν συνοδεύονται από ισόποση μείωση και στις τιμές που πληρώνουν οι τελικοί
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καταναλωτές (McCorriston and Seldon, 1996). Παράλληλα, η ύπαρξη των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων
συνεπάγεται την ιδιοποίηση σημαντικού μέρους της διαφοράς που παρουσιάζουν οι εγχώριες από τις διεθνείς
τιμές, οπότε, οι παραγωγοί δεν απολαμβάνουν το σύνολο των πόρων που εμφανίζονται ως αγροτικές
επιδοτήσεις ή ενισχύσεις, αλλά ούτε και οι καταναλωτές απολαμβάνουν τις χαμηλές τιμές (Wise, 2004).
Επομένως, η μεταφορά εισοδήματος από τους καταναλωτές προς τους παραγωγούς (άρα και το επίπεδο
προστασίας ενός γεωργικού τομέα) είναι στην πραγματικότητα μικρότερη, εάν συνυπολογισθεί η ιδιοποίηση
του μεγαλύτερου μέρους αυτών των μεταβιβάσεων από τις μεταποιητικές και λιανεμπορικές επιχειρήσεις (βλ.
και Lahidji, Michalski, et al., 1998). Τίθενται έτσι σοβαρά ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία της όλης
μεθοδολογίας του ΟΟΣΑ, που στηρίζεται στις βασικές υποθέσεις της οικονομικής της ευημερίας, μεταξύ των
οποίων είναι η ύπαρξη πλήρως ανταγωνιστικών αγορών και η ανυπαρξία ενδιάμεσων σταδίων στην
αγροτοδιατροφική αλυσίδα (McCorriston, 2002). Σημειώνεται ότι το πρόβλημα αυτό είχε επισημανθεί πολύ
νωρίτερα και από τον Colman (1985), ο οποίος τόνισε ότι ο δείκτης PSE υπολογίζεται μόνο σε ένα επίπεδο της
ευρύτερης αλυσίδας αλλά λόγω της ατελούς μετακύλισης των επιπτώσεων των μέτρων πολιτικής μπορεί να
είναι εντελώς διαφορετικός σε άλλα επίπεδα.
Προβληματική φαίνεται και η έννοια της «Διεθνούς Τιμής» που χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς για
τον υπολογισμό του ΔΣΑ και ειδικά για τα γεωργικά προϊόντα. Ο ΟΟΣΑ τείνει να επιλέγει τη χαμηλότερη τιμή
που επικρατεί ανάμεσα στις εξαγωγικές χώρες. Στην καλύτερη περίπτωση επιλέγει την τιμή από τη χώρα με τις
λιγότερες στρεβλώσεις (π.χ. χωρίς επιδοτήσεις), αλλά και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Η
υποεκτίμηση της Διεθνούς Τιμής μπορεί να καταλήξει σε υπερεκτίμηση της εξωτερικής προστασίας της
γεωργίας σε μια χώρα.
Το πρόβλημα της επιλογής της Διεθνούς Τιμής καταδεικνύεται στην περίπτωση του Γάλακτος (Doyon et
al., 2002). Για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται από τον ΟΟΣΑ η τιμή του προϊόντος της Νέας Ζηλανδίας με το
σκεπτικό ότι από όλες τις γαλακτοπαραγωγές χώρες η Ν. Ζηλανδία έχει άρει τους περισσότερους παράγοντες
στρέβλωσης της αγοράς και στήριξης τιμών. Ωστόσο σε αυτή την επιλογή, υπάρχουν κάποια προβλήματα: το
κόστος παραγωγής γάλακτος είναι ασυνήθιστα χαμηλό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, κυρίως λόγω των
παραγωγικών συνθηκών (εκτενείς βοσκότοποι). Επίσης η Ν. Ζηλανδία καθορίζει διοικητικά τις τιμές εξαγωγής
του γάλακτος ώστε να είναι κατώτερες των αντίστοιχων – επιδοτούμενων – ευρωπαϊκών, ενώ οι επιλεγμένες
τιμές είναι ο μέσος όρος όλων των μηνών πλήν των δύο χειμερινών, στους οποίους όμως η εγχώρια τιμή της Ν.
Ζηλανδίας είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή που λαμβάνεται ως διεθνής.
Τέλος, η σοβαρότερη ίσως κατηγορία κριτικών στη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ είναι αυτή που προσπαθεί
να δεί το ζήτημα της στήριξης της γεωργίας μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των ρόλων που αυτή επιτελεί στις
ανθρώπινες κοινωνίες. Εάν οι ρόλοι που επιτελεί η γεωργία δεν εξαντλούνται στην παραγωγή εμπορεύσιμων
αγαθών, αλλά προσφέρει και μια πλειάδα άλλων αγαθών και υπηρεσιών, που δεν αποτελούν αντικείμενο
αγοραίας ανταλλαγής, τότε κάποιες κοινωνίες μπορεί να εφαρμόζουν δημόσιες πολιτικές για να βοηθήσουν τη
γεωργία να επιτελέσει τους – κοινωνικά επιθυμητούς – ρόλους της και να ανταμείψουν τους γεωργούς για την
προσφορά αγαθών και υπηρεσιών που η κοινωνία θεωρεί ύψιστης προτεραιότητας. Μπορεί επομένως οι
δείκτες στήριξης και προστασίας της γεωργίας σε κάποιες χώρες να εμφανίζονται αυξημένοι, αυτό όμως να
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οφείλεται σε ενσωμάτωση στις τιμές των προϊόντων πολύ υψηλών προδιαγραφών για την ποιότητα και
ασφάλεια των τροφίμων ή για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων ή ακόμα και στην
αντιστάθμιση φυσικών και διαρθρωτικών μειονεκτημάτων διαφόρων αγροτικών περιοχών (βλ. ενδεικτικά
Wohlmeyer, 2002 και Prestegard, 2004).
Μεθοδολογία και δεδομένα της έρευνας
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μια μεθοδολογία υπολογισμού της στήριξης και της προστασίας
του γεωργικού τομέα της χώρας μας, η οποία στη βασική της λογική ακολουθεί τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ.
Όλων των ειδών τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόζονται στον γεωργικό τομέα, ομαδοποιούνται σε πέντε
διαφορετικές κατηγορίες και στη συνέχεια οι δείκτες εκφράζονται ως ποσοστά επί της ακαθάριστης προσόδου
του παραγωγού (διάγραμμα 2). Λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο υπολογισμού των επιμέρους μεγεθών
βρίσκονται στο Παράρτημα.
Σημειώνεται ότι στους υπολογισμούς που έχουν γίνει σύμφωνα με την παρούσα μεθοδολογία δεν
περιλαμβάνονται οι μεταβιβάσεις απ’ τους φορολογούμενους προς τους καταναλωτές. Δεδομένου ότι οι
μεταβιβάσεις αυτές καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κατά μέσο όρο 1,5-2% της
ακαθάριστης προσόδου και στην περίπτωση της Ελλάδας ακόμα χαμηλότερες, τα αποτελέσματα των δύο
μεθοδολογιών είναι συγκρίσιμα.
Η μεθοδολογία όμως της παρούσας εργασίας διαφοροποιείται από την αντίστοιχη του ΟΟΣΑ σε δύο
βασικά σημεία: Πρώτον, στις τιμές παραγωγού: η παρούσα μεθοδολογία χρησιμοποιεί για τα ελληνικά
γεωργικά προϊόντα τις τιμές παραγωγού όπως καταγράφονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ενώ ο ΟΟΣΑ λαμβάνει τις θεσμικές τιμές που πρέπει να απολαμβάνουν οι παραγωγοί
στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, στη Στήριξη της Αγοράς: Ο ΟΟΣΑ υπολογίζει τη στήριξη
της αγοράς σε μια χώρα με βάση τις διεθνείς τιμές των προϊόντων (για όσα προϊόντα υπάρχουν διεθνείς τιμές),
ενώ για τα υπόλοιπα κάνει μια αναγωγή του μέσου όρου της στήριξης της αγοράς σε αυτά. Αντίθετα, στην
παρούσα μεθοδολογία, ο υπολογισμός της στήριξης της αγοράς διαφοροποιείται ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι
διεθνούς τιμής (βλ. Παράρτημα).
Με βάση αναλυτικά στοιχεία για ποσότητες παραγωγής, τιμές, κάθε είδους ενισχύσεις, κ.λπ., που
προέρχονται από την ΕΣΥΕ, τη Eurostat, τις ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου, το
ΥΠΑΑΤ και τις ετήσιες Εισηγητικές Εκθέσεις του Προϋπολογισμού, γίνεται αναλυτικός υπολογισμός της
στήριξης και προστασίας της ελληνικής γεωργίας για τα έτη 1989 έως 2002, για 23 επιμέρους κλάδους
παραγωγής. Τα στοιχεία αυτά έρχονται ως συνέχεια των αντίστοιχων για τη χρονική περίοδο 1989–1997, για
την οποία οι υπολογισμοί είχαν γίνει από τον Δ. Μπουρδάρα (βλ. Μπουρδάρας, 2005). Η τελευταία εργασία
αποτέλεσε και τη βάση στην οποία στηρίχθηκε η παρούσα.
Αποτελέσματα – Συζήτηση
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Αξιοσημείωτες είναι οι διαχρονικές διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει το επίπεδο στήριξης της ελληνικής
γεωργίας (διάγραμμα 3). Η συνολική στήριξη εμφανίζει ανοδική πορεία μέχρι το 1993, από 35% σε 47%, στη
συνέχεια πέφτει απότομα κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, εμφανίζει μια σχετική διαχρονική σταθερότητα
αλλά μετά το 1999 πέφτει και πάλι για να φθάσει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τα τέλη της δεκαετίας του ’80.
Πολύ σημαντικές όμως είναι οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στη σύνθεση του συνολικού
επιπέδου στήριξης. Ενώ μέχρι το 1993 το άθροισμα των ‘άλλων δαπανών για τη στήριξη της αγοράς’ (π.χ.
παρέμβαση, απόσυρση, προγράμματα αναδιάρθρωσης των ποικιλιών) και η ‘στήριξη από τη διαφορά διεθνώνεσωτερικών τιμών’ αντιπροσώπευε τα δύο τρίτα περίπου της συνολικής στήριξης, στο τέλος της εξεταζόμενης
περιόδου αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο. Η μείωση αυτή σημειώνεται προς όφελος των ‘άμεσων δαπανών υπέρ
της παραγωγής’, οι οποίες αυξάνονται μετά το 1992 και κυρίως μετά το 1995, με αποτέλεσμα η ποσοστιαία
συμμετοχή τους να έχει υπερτριπλασιαστεί από το 1989 έως το 2002. Πολύ μικρότερες είναι οι μεταβολές των
‘γενικών υπηρεσιών’ και των ‘άμεσων διαρθρωτικών ενισχύσεων υπέρ του παραγωγού’ (π.χ. εξισωτική
αποζημίωση, ενίσχυση γεωργικών επενδύσεων, ενίσχυση ‘Νέων Γεωργών’). Η πτώση των θεσμικών τιμών για
βασικά γεωργικά προϊόντα μετά το 1992 και η συνακόλουθη πτώση των τιμών παραγωγού οδήγησαν σε
μείωση της διαφοράς των εγχώριων από τις διεθνείς τιμές, δηλαδή μείωση της εξωτερικής προστασίας (και της
στήριξης της αγοραίας τιμής), η οποία έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ. Παράλληλα, αυξήθηκαν θεαματικά
οι άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις που χορηγούνται με βάση την καλλιεργούμενη έκταση και τα εκτρεφόμενα
ζώα.
Εξάλλου, η στήριξη για το σύνολο της γεωργικής παραγωγής αυξάνεται περισσότερο από 10 ποσοστιαίες
μονάδες μεταξύ 1989 και 1993, στη συνέχεια όμως μειώνεται αργά αλλά σταθερά, για να καταλήξει στο 33%
περίπου το 2002. Αρκετά διαφοροποιημένη είναι η εικόνα αυτή μεταξύ των δύο μεγάλων παραγωγικών
κατευθύνσεων της ελληνικής γεωργίας. Από τη μια πλευρά, η φυτική παραγωγή ακολουθεί ένα πρότυπο
μεταβολής σχεδόν ίδιο με το σύνολο της γεωργικής παραγωγής, σ’ ένα επίπεδο όμως χαμηλότερο κατά 5
περίπου ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η ζωική παραγωγή εμφανίζει ποσοστά προστασίας σταθερά υψηλότερα του
μέσου όρου, σε ορισμένες μάλιστα περιόδους η διαφορά αυτή φθάνει και τις 12 ποσοστιαίες μονάδες. Μετά το
1999 και οι δύο κατευθύνσεις παρουσιάζουν μείωση, με σαφώς μεγαλύτερη στη ζωική παραγωγή, οπότε στο
τέλος της εξεταζόμενης περιόδου η μεν φυτική παραγωγή εμφανίζει επίπεδο προστασίας 30%, η δε ζωική 40%.
Η μεγάλη ανομοιογένεια στα επίπεδα στήριξης αποκαλύπτεται και στο επίπεδο των επιμέρους κλάδων
της ελληνικής γεωργίας. Ως προς τη φυτική παραγωγή, εμφανίζονται κλάδοι με επίπεδα στήριξης μεγαλύτερα
του 50%, όπως το βαμβάκι, τα τεύτλα και ο ηλίανθος κι από την άλλη τα οπωροκηπευτικά και οι ζωοτροφές με
12% και 5% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη είναι η διαχρονική μεταβολή των επιπέδων στήριξης, η οποία
διαφοροποιείται έντονα μεταξύ των επιμέρους προϊόντων. Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις του καπνού, με έντονα
πτωτικές τάσεις μετά το μέγιστο του 1993 (121% το 1993 και 43% το 2002), του ελαιολάδου με εντυπωσικά
αυξητική πορεία μετά το ελάχιστο του 1995 (8% το 1995 και 40% το 2002) και η πτωτική πορεία του ούτως ή
άλλως χαμηλού ποσοστού των οπωροκηπευτικών μετά το 1995. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση
των επιπέδων στήριξης μεταξύ των κλάδων της ζωικής παραγωγής, με το βόειο κρέας να έχει επίπεδο στήριξης
73% το 2002 και στο άλλο άκρο το αιγοπρόβειο κρέας με 19%. Ως προς τις διαχρονικές μεταβολές,
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χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του χοίρειου κρέατος, στο οποίο το ποσοστό στήριξης μεταξύ 1997 και
2000 αυξάνεται από 33% σε 55%, για να μειωθεί απότομα στη συνέχεια σε 45%.
Από μια διαφορετική θεώρηση προκύπτει ότι η στήριξη της ελληνικής γεωργίας εάν αναχθεί στην
καλλιεργούμενη έκταση και την ανθρώπινη απασχόληση, ενώ σε τρέχουσες τιμές παρουσιάζει σταθερά
αυξητική πορεία μέχρι το έτος 2000 (σχεδόν τριπλασιάζεται) και στη συνέχεια ελαφρή κάμψη, σε σταθερές
τιμές, μεταξύ 1989 και 2002, η μεν στήριξη ανά στρέμμα μειώνεται κατά 18%, η δε στήριξη ανά πλήρως
απασχολούμενο στη γεωργία αυξάνεται κατά 12% περίπου.
Επομένως, είναι εμφανείς οι αλλαγές που σημειώνονται στα επίπεδα στήριξης γύρω από δύο πολύ
σημαντικά χρονικά ορόσημα: το 1993/1994 και το 1999/2000. Πρόκειται, ως γνωστόν, για τις μείζονος
σημασίας αναμορφώσεις της ΚΑΠ στην εξαταζόμενη περίοδο (μεταρρύθμιση του 1992 και ‘Ατζέντα 2000’,
αντίστοιχα), με τη μείωση των θεσμικών τιμών και των τιμών παραγωγού σε βασικά προϊόντα και τη χορήγηση
άμεσων ενισχύσεων για αντιστάθμιση των εισοδηματικών απωλειών των γεωργών. Φαίνεται καθαρά πώς μετά
τη μεταρρύθμιση του 1992 άρχισε σταδιακά να μειώνεται η εξωτερική προστασία και να αυξάνονται οι άμεσες
ενισχύσεις στα χέρια του παραγωγού, παρόλο που εμφανίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ
επιμέρους κλάδων της γεωργικής παραγωγής.
Αν θα θέλαμε να συγκρίνουμε το εγχώριο επίπεδο προστασίας με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, θα
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την παρούσα μεθοδολογία και αυτήν του ΟΟΣΑ για να εξαγάγουμε κάποια
σχετικά συμπεράσματα. Ο ΟΟΣΑ μετρά το επίπεδο στήριξης των γεωργικών προϊόντων του συνόλου των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας τις ευρωπαϊκές σταθμισμένες (με βάση τον όγκο
παραγωγής) τιμές παραγωγού για να υπολογίσει το τμήμα που αναφέρεται στην Στήριξη της Αγοράς.
Χρησιμοποιεί επίσης τον Προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου (FEOGA) για να υπολογίσει το
υπόλοιπο μέρος της στήριξης. Η παρούσα μεθοδολογία χρησιμοποιεί για το πρώτο τμήμα της στήριξης τις
εγχώριες τιμές παραγωγού και για το δεύτερο το ίδιο ακριβώς στοιχείο που χρησιμοποιεί και ο ΟΟΣΑ.
Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αποτελέσματα των δύο μεθοδολογιών είναι και από αυτήν την
άποψη συγκρίσιμα.
Έτσι, από τη συγκριτική εξέταση της Συνολικής Στήριξης του Γεωργικού Τομέα όπως προκύπτει από
την παρούσα μελέτη για την Ελλάδα και της αντίστοιχης από τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ για την Ευρωπαϊκή
Ένωση φαίνεται ότι, σε γενικές γραμμές, το επίπεδο της συνολικής στήριξης του γεωργικού τομέα στην
Ελλάδα δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές με τη μέση στήριξη που παρέχεται στη γεωργία στο σύνολο της
ΕΕ 5 . Οι διαχρονικές μεταβολές και στις δύο περιπτώσεις ακολουθούν το ίδιο πρότυπο, έστω και με μικρή
χρονική υστέρηση στην Ελλάδα, ενώ η στήριξη στην Ελλάδα εμφανίζεται κατά 2-4% περίπου υψηλότερη της
μέσης ευρωπαϊκής για τα χρονικά διαστήματα 1993-1997 και 2000-2002. Επίσης, για ορισμένα από τα βασικά
προϊόντα για τα οποία δημοσιεύει αποτελέσματα ο ΟΟΣΑ, το εγχώριο επίπεδο στήριξης αποκλίνει από το μέσο
5

Αν και δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες διαφορές για το σύνολο της παραγωγής από τις δύο διαφορετικές μεθοδολογίες, στο
επίπεδο των επιμέρους προϊόντων η εικόνα διαφοροποιείται. Γενικά, οι διαφορές που προκύπτουν στα αποτελέσματα των δύο
μεθοδολογιών μπορούν να ερμηνευθούν κυρίως από τις διαφορετικές τιμές παραγωγού που λαμβάνει η κάθε μεθοδολογία και
δευτερευόντως από τον τρόπο υπολογισμού της Στήριξης της Αγοράς για τα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για
διεθνείς τιμές. Έτσι, εκεί που εμφανίζονται μεγάλες διαφορές στις τιμές παραγωγού, προκύπτουν και μεγάλες διαφορές στη στήριξη.
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ευρωπαϊκό. Έτσι, τα φυτικά προϊόντα τα οποία απολαμβάνουν υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου
επίπεδο προστασίας στην Ελλάδα είναι ο ηλίανθος, το καλαμπόκι, το μαλακό σιτάρι και τα ζαχαρότευτλα,
καθώς και το σύνολο των προϊόντων ζωικής παραγωγής εκτός του αιγοπρόβειου κρέατος.
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας επιτρέπουν την έναρξη ενός ουσιαστικού προβληματισμού για
τη διαχρονική πορεία της ελληνικής γεωργίας μετά τα τέλη της δεκαετίας του 1980, στο πλαίσιο των
γενικότερων διεθνών εξελίξεων και ειδικότερα σε σχέση με τη συζήτηση που διεξάγεται γύρω από τα
(επιθυμητά; επιτρεπτά;) επίπεδα στήριξης και προστασίας των γεωργικών τομέων διεθνώς. Παράλληλα, τα
αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα σημείο εκκίνησης για την κριτική εξέταση τόσο των
μεθόδων υπολογισμού των σχετικών δεικτών, όσο και των βασικών υποθέσεων στις οποίες στηρίζεται η όλη
προσέγγιση των μέτρων αγροτικής πολιτικής.
Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί πόσο συγκρίσιμα μπορεί να είναι τα επίπεδα στήριξης του
αιγοπρόβειου κρέατος όταν είναι γνωστό ότι ως «τιμή αναφοράς» λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (c.i.f. UK) του κατεψυγμένου αιγοπρόβειου κρέατος Νέας Ζηλανδίας, προσαυξημένη κατά
30% για να αντισταθμίσει τη διαφορά στο βάρος και την ποιότητα και αφαιρουμένου του κόστους σφαγής και
κατάψυξης. Για τον Έλληνα καταναλωτή και την περίπτωση της νωπής κατανάλωσης, το κατεψυγμένο
αιγοπρόβειο κρέας δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να θεωρηθεί ίδιο προϊόν με το φρέσκο ντόπιο αιγοπρόβειο
κρέας, επομένως η διαφορά των τιμών των παραπάνω ομοειδών προϊόντων δεν έχει κανένα φυσικό νόημα.
Νόημα έχει μόνο στην περίπτωση που το κρέας προορίζεται για μεταποίηση.
Η πιό ουσιαστική πρόκληση, βέβαια, είναι ο συσχετισμός της προβληματικής του ΟΟΣΑ με μια
εντελώς διαφορετική θεώρηση της γεωργίας στον σύγχρονο κόσμο, η οποία δεν εξαντλείται στην παραγωγική
της λειτουργία και στην επιδίωξη της – στενά οριζόμενης – αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των αγορών.
Από τη στιγμή που η μέτρηση της στήριξης και προστασίας της γεωργίας τοποθετηθεί σ’ ένα πολύ ευρύτερο
πλαίσιο («πολυλειτουργικό»), τότε υπάρχουν περιθώρια για μια νέα νομιμοποίηση των απόλυτα θεμιτών
επιδιώξεων πολλών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής, για άσκηση δημόσιων πολιτικών
στήριξης της γεωργίας. Κι αυτό με την προϋπόθεση ότι οι πολιτικές αυτές ασκούν την ελάχιστη δυνατή
αρνητική επίδραση στο σύστημα διεθνών συναλλαγών και εκφράζουν τις προτεραιότητες που θέτει μια
κοινωνία ως προς την ποιότητα του περιβάλλοντος, το επίπεδο της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων, τη
διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου της κ.λπ. Παράλληλα, το ευρύτερο αυτό πλαίσιο μεταθέτει τη
συζήτηση από το επίπεδο της αποτελεσματικότητας και της μη στρέβλωσης των τιμών σε κάποιες αγορές σε
εκείνο των διαφορετικών στρατηγικών για την ανάπτυξη της σύγχρονης γεωργίας (βλ. και Losch, 2004).
Συμπεράσματα
Το επίπεδο στήριξης και προστασίας της ελληνικής γεωργίας ακολουθεί τα τελευταία χρόνια πτωτική
πορεία και κυμαίνεται πιά στο 35% περίπου της ακαθάριστης προσόδου του παραγωγού. Με χρονικά ορόσημα
τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 1992 και την ‘Ατζέντα 2000’ το 1999, η σύνθεση της συνολικής στήριξης
παρουσιάζει πολύ σημαντικές μεταβολές, με διαρκή μείωση της συμμετοχής της εξωτερικής προστασίας και
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των ‘άλλων δαπανών για τη στήριξη της αγοράς’ (όπως παρέμβαση, απόσυρση, προγράμματα αναδιάρθρωσης
ποικιλιών) και ταυτόχρονα προοδευτική αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής των άμεσων εισοδηματικών
ενισχύσεων. Η ζωική παραγωγή απολαμβάνει υψηλότερο επίπεδο στήριξης και προστασίας συγκριτικά με τη
φυτική παραγωγή (40% έναντι 30% το 2002), με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων
παραγωγής, με πιό χαρακτηριστικές περιπτώσεις το βόειο κρέας, το βαμβάκι και τα τεύτλα σε πολύ υψηλά
επίπεδα και το αιγοπρόβειο κρέας, τα οπωροκηπευτικά και τις ζωοτροφές σε πολύ χαμηλά. Επίσης, σε
πραγματικούς όρους, μεταξύ 1989 και 2002, η στήριξη ανά Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας αυξάνεται κατά
12%, ενώ η στήριξη ανά Στρέμμα Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης μειώνεται κατά 18%.
Σε γενικές γραμμές, το επίπεδο της συνολικής στήριξης του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα δεν
παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές με τη μέση στήριξη που παρέχεται στη γεωργία στο σύνολο της ΕΕ.
Μεγαλύτερα του ευρωπαϊκού μέσου επίπεδα στήριξης απολαμβάνουν οι κλάδοι ζωικής παραγωγής στην
Ελλάδα, σε αντίθεση με τους κλάδους φυτικής παραγωγής.
Η κριτική εξέταση των δεικτών μέτρησης της προστασίας και στήριξης της γεωργίας που χρησιμοποιεί
ο ΟΟΣΑ αποκαλύπτει την ευρύτατη χρήση αλλά και τον διαμφισβητούμενο χαρακτήρα τους. Κριτικές απόψεις
διατυπώνονται αναφορικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο των δεικτών, τις μεθόδους υπολογισμού τους και
τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής (π.χ. προϋποθέτουν την
ύπαρξη πλήρως ανταγωνιστικών αγορών, την απευθείας συναλλαγή παραγωγών-καταναλωτών, ενώ αγνοείται
πλήρως η ολιγοπωλιακή φύση του παγκόσμιου αγροτοδιατροφικού συστήματος).
Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εάν εξετασθούν υπό το φώς των
βασικών διαπιστώσεων για την πορεία της ελληνικής γεωργίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δηλαδή τη
στασιμότητα των παραγωγικών επιδόσεων, τη μείωση του γεωργικού εισοδήματος και τη ραγδαία επιδείνωση
της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Ταυτόχρονα, αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης για την ένταξη της
όλης προβληματικής γύρω από την προστασία της σύγχρονης γεωργίας σ’ ένα ευρύτερο – ‘πολυλειτουργικό’ –
πλαίσιο, που ενσωματώνει συγκεκριμένες κοινωνικές προτεραιότητες και προϋποθέτει μια διαφορετική
θεώρηση της γεωργίας στον σύγχρονο κόσμο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο αναλυτικός υπολογισμός της Στήριξης και της Προστασίας της γεωργίας
Στο διάγραμμα 2 το συνολικό εμβαδόν OΟEE (στοιχείο ΟΕ) αναπαριστά την ακαθάριστη πρόσοδο των παραγωγών.
Θεωρούμε ότι αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία:
α) ΟΑ (ή εμβαδόν ΟΟΑΑ): η αξία της εγχώριας παραγωγής εκφρασμένη σε τιμές της διεθνούς αγοράς. Δείχνει την ακαθάριστη
πρόσοδο των παραγωγών στη θεωρητική περίπτωση που δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο στήριξης της γεωργικής παραγωγής.
β) ΑΓ (ή εμβαδόν ΑΑΓΓ): η προστασία της εγχώριας παραγωγής έναντι των χαμηλών τιμών της διεθνούς αγοράς. Στα προϊόντα για
τα οποία δημοσιεύονται οι διεθνείς τους τιμές το στοιχείο (ΑΒ) υπολογίζεται εύκολα μέσω της σύγκρισης εσωτερικών – διεθνών
τιμών. Για τα υπόλοιπα προϊόντα, για τα οποία δεν δημοσιεύονται διεθνείς τιμές, το στοιχείο της εξωτερικής προστασίας (ΒΓ)
υπολογίζεται από το δημοσιονομικό κόστος των διαφόρων μέτρων στήριξης των προϊόντων αυτών (παρέμβαση, απόσυρση κ.λπ.)
εκτός από τις άμεσες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς.
γ) ΓΕ (ή εμβαδόν ΓΓΕΕ): το σύνολο των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που καταβάλλονται άμεσα υπέρ των παραγωγών (ή στα χέρια
του παραγωγού). Το στοιχείο αυτό υποδιαιρείται στο υποσύνολο ΓΔ (ενισχύσεις που συνδέονται με την παραγωγή συγκεκριμένου
γεωργικού προϊόντος) και στο υποσύνολο ΔΕ (άμεσες διαρθρωτικής φύσεως ενισχύσεις).
δ) ΕΖ (ή εμβαδόν ΕΕΖΖ): οι ενισχύσεις που δεν καταλήγουν «στα χέρια των παραγωγών», όμως τους αφορούν και επηρεάζουν την
τελική τους θέση. Το σύνολο των μέτρων αυτών, που έχουν συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος, αποδίδονται συνήθως με τον όρο
«γενικές υπηρεσίες» και δεν επιμερίζεται στα επιμέρους προϊόντα αλλά αφορά το σύνολο της γεωργικής παραγωγής. Πρόκειται για
μέτρα πολιτικής όπως τα εγγειοβελτιωτικά έργα, οι γεωργικές συμβουλές, η κατάρτιση των αγροτών κ.λπ.

Ο υπολογισμός της εξωτερικής προστασίας (στοιχείο ΑΓ)
Η μεθοδολογία υπολογισμού της στήριξης διαφοροποιείται ως προς τον υπολογισμό του στοιχείου ΑΓ, ανάλογα με το αν για
ένα προϊόν έχουμε διαθέσιμες διεθνείς τιμές ή όχι. Στην περίπτωση που έχουμε διεθνείς τιμές, τότε η προστασία του προϊόντος από
το εξωτερικό περιβάλλον υπολογίζεται από την διαφορά τιμών (εσωτερικές μείον διεθνείς) επί τον όγκο παραγωγής του προϊόντος.
Χρησιμοποιούμε δηλαδή την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί και ο ΟΟΣΑ.
Όμως τα προϊόντα για τα οποία έχουμε διεθνείς τιμές καλύπτουν περίπου το 30% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής της
χώρας. Μεταξύ αυτών είναι το πρόβειο γάλα με 4,7% συμμετοχή στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της χώρας (μέσος όρος 19892002), ο αραβόσιτος με 3,4%, το κρέας πουλερικών με 3,2% και 11 ακόμη προϊόντα με μικρότερη ποσοστιαία συμμετοχή. Έτσι για
τα υπόλοιπα – τα περισσότερα – προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τις διεθνείς τιμές τους,
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υπολογίζουμε την εξωτερική προστασία αφαιρώντας από την αξία παραγωγής σε εγχώριες τιμές (δηλαδή από το ΟΓ) τις συνολικές
πιστώσεις που δαπανήθηκαν για εξαγωγικές επιδοτήσεις (στοιχείο ΑΒ) ή και για άλλα μέτρα στήριξης της εσωτερικής τιμής του
προϊόντος, όπως η παρέμβαση, απόσυρση, προγράμματα αναδιάρθρωσης των ποικιλιών κ.λπ. (στοιχείο ΒΓ). Τα δημοσιονομικά
στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τον παραπάνω υπολογισμό τα αντλούμε από τις ετήσιες εκθέσεις προϋπολογισμού του FEOGA
στις οποίες παρατίθενται πολύ αναλυτικά τα είδη της δαπάνης κατά προϊόν και κατά χώρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένους τομείς, όπως τα σιτηρά και τα ζωικά προϊόντα, υπάρχει ένα αρνητικό στοιχείο
στήριξης, που προκύπτει από τη στήριξη των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σαν εισροές στους τομείς αυτούς. Στον τομέα των
σιτηρών οι παραγωγοί αγοράζουν τον σπόρο σε υψηλότερες τιμές από αυτές της διεθνούς αγοράς. Στους τομείς των ζωικών
προϊόντων επίσης οι ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι αγοράζουν τις ζωοτροφές που βασίζονται σε σιτηρά σε πολύ πιο υψηλές τιμές από τις
διεθνείς. Τα εν λόγω αρνητικά στοιχεία της στήριξης υπολογίστηκαν για κάθε ένα προϊόν χωριστά και αφαιρέθηκαν από το εκάστοτε
στοιχείο ΑΒ.

Ο υπολογισμός των «ενισχύσεων στα χέρια του παραγωγού» (στοιχείο ΓΕ)
Εκτός από την προστασία από τις χαμηλότερες εξωτερικές τιμές, υπάρχει και ένα διόλου ευκαταφρόνητο στοιχείο στήριξης,
το οποίο συνίσταται σε δύο επιμέρους στοιχεία: Πρώτον, στην επιδότηση για την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος (στοιχείο ΓΔ)
π.χ. στρεμματική ενίσχυση ρυζιού ή σίτου, ενίσχυση ανά προβατίνα, ενίσχυση αρσενικών μόσχων κ.α. Δεύτερον, στις άμεσες
ενισχύσεις οι οποίες όμως δεν συνδέονται με την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος αλλά αφορούν τις λεγόμενες «διαρθρώσεις»
της παραγωγής (στοιχείο ΔΕ), όπως η εξισωτική αποζημίωση υπέρ των προβληματικών περιοχών, οι ενισχύσεις υπέρ των
επενδύσεων σε επίπεδο εκμετάλλευσης, τα κίνητρα υπέρ των νέων αγροτών κλπ. Τα στοιχεία αυτά στην ουσία συνίστανται από την
δημόσια δαπάνη (εθνική και κοινοτική) υπέρ των μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη. Μπορούμε να τα αντλήσουμε ανάλογα είτε από
τον Κοινοτικό είτε από τον Ελληνικό προϋπολογισμό. Για τον δεύτερο λαμβάνουμε τον απολογισμό για το Ν-2 έτος που υπάρχει σε
κάθε προϋπολογισμό του Ν έτους, στις ετήσιες εκθέσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Πρέπει εδώ να αναφερθεί το σοβαρό πρόβλημα με τον επιμερισμό των παραπάνω στοιχείων ανάμεσα στους διάφορους
κλάδους της γεωργικής μας παραγωγής. Καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να μπορούν να αποτελέσουν μια κλείδα για την
παραπάνω κατανομή, καταφύγαμε στη λύση του επιμερισμού των παραπάνω δαπανών σύμφωνα με την ποσοστιαία συμμετοχή κάθε
προϊόντος στη συνολική ακαθάριστη αξία της γεωργικής παραγωγής εκάστου έτους.

Ο υπολογισμός των γενικών υπηρεσιών (στοιχείο ΕΖ)
Όπως προαναφέρθηκε, το δημοσιονομικό κόστος αυτής της κατηγορίας δεν επιμερίζεται σαν στήριξη στα επιμέρους
προϊόντα, αλλά προστίθεται στο σύνολο της στήριξης. Υπολογίζεται αν από το «σύνολο δαπανών του ελληνικού προϋπολογισμού για
την γεωργία πλην δαπανών για FEOGA-ενισχύσεις και ΟΓΑ», αφαιρέσουμε τις «λοιπές δαπάνες του Υπ. Γεωργίας» και τις
«διαρθρωτικής φύσεως δαπάνες που καταβάλλονται απευθείας στους αγρότες» και προσθέσουμε την «κοινοτική συμμετοχή για τα
συνοδευτικά του FEOGA-εγγυήσεις» (πρόωρη συνταξιοδότηση, δάσωση, αγροπεριβαλλοντικά).
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Διάγραμμα 1: Ο Εκτιμητής Συνολικής Στήριξης της Γεωργίας (Total Support Estimate) του ΟΟΣΑ και
αντιστοίχιση εννοιών με την παρούσα μεθοδολογία
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Διάγραμμα 2: Η Στήριξη και Προστασία της Γεωργίας σύμφωνα με την παρούσα μεθοδολογία

Διάγραμμα 3: Η Στήριξη του Γεωργικού Τομέα στην Ελλάδα (% επί της Ακαθάριστης Προσόδου του
Παραγωγού)
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Περίληψη
Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εισάγει, μεταξύ άλλων, δυο σημαντικές καινοτομίες , την
αποδέσμευση των ενισχύσεων και την πολλαπλή συμμόρφωση. Σε μια προσπάθεια οικονομικής ανάλυσης των
επιπτώσεων της νέας Κ.Α.Π. και αποτίμησης διαφορετικών πολιτικών (πλήρης και μερική αποδέσμευση)
επελέγησαν οι βαμβακοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις, που καλλιεργούν τουλάχιστον 1 στρέμμα βαμβάκι (978
εκμεταλλεύσεις της βάσης δεδομένων του ΔΙΓΕΛΠ με περίοδο βάσης 2002), ώστε να μελετηθεί η
συμπεριφορά τους.
Υπόδειγμα μαθηματικού προγραμματισμού προσδιορίζει το άριστο σχέδιο παραγωγής κάθε μιας από τις
βαμβακοπαραγωγούς εκμεταλλεύσεις μεγιστοποιώντας το ετήσιο Ακαθάριστο Κέρδος για το έτος 2002.
Λαμβάνεται υπόψη εξειδίκευση της εφαρμογής της νέας Κ.Α.Π. (αποδέσμευση, πολλαπλή συμμόρφωση),
αγρονομικοί περιορισμοί και διαθεσιμότητα νερού για άρδευση, η δομή των εκμεταλλεύσεων, και περιορισμοί
της αγοράς.
Η ανάλυση του παραπάνω υποδείγματος επιτρέπει ποσοτικοποίηση στην βραχυχρόνια περίοδο, των
επιπτώσεων της αναθεώρησης της ΚΑΠ σε ότι αφορά το σχέδιο παραγωγής και τις αμειψισπορές, το
ακαθάριστο κέρδος ανά εκμετάλλευση και την εκτίμηση της ακαλλιέργητης γεωργικής γης. Τέλος εξετάζεται η
εξέλιξη των εκτάσεων των καλλιεργειών και του ακαθαρίστου κέρδους, σε διάφορα επίπεδα τιμών της
μηδικής, ceteris paribus. Τα αποτελέσματα δείχνουν μείωση της έκτασης του βαμβακιού στο μισό της
σημερινής έκτασης και σημαντική αύξηση των εκτάσεων κυρίως της μηδικής και κατόπιν του αραβοσίτου και
του μαλακού σιταριού.
Το μέσο Ακαθ. Κέρδος των εκμεταλλεύσεων, εφόσον προστεθεί και η Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση
αυξάνει ελάχιστα σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς της Κ.Α.Π., στο δεδομένο επίπεδο τιμών και ειδικά
με την προϋπόθεση ότι η τιμή της μηδικής θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα. Αυτό θα εξαρτηθεί από την
εξέλιξη του εγχώριου ζωϊκού πληθυσμού (μηρυκαστικά) και το βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός και η
εφαρμογή στρατηγικών θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη της προβατοτροφίας.
Ευχαριστίες
Η παρούσα εργασία επωφελήθηκε από παρατηρήσεις των Δ.Δαμιανού και Σ. Κατρανίδη σε προγενέστερη
μορφή της. Για λάθη και παραλήψεις που υπάρχουν ακόμη, εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι είναι οι συγγραφείς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την τελευταία δεκαπενταετία η καλλιέργεια του βαμβακιού γνώρισε μια έντονη ανοδική πορεία, μέχρι
την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Κ.Α.Π., αφού η καλλιεργούμενη έκταση αυξήθηκε σε ποσοστό που
υπερέβη το 60% ξεπερνώντας τα 4 εκατομμύρια στρέμματα. Όμως η μεγάλη επέκταση της καλλιέργειας
συνοδεύτηκε από σημαντική πτώση των τιμών σε σταθερές αξίες. Η πτώση των τιμών συνέβαλε στη μείωση
του εισοδήματος της βαμβακοκαλλιέργειας ανά στρέμμα και τούτο παρά τα πολύ υψηλά ποσοστά ενίσχυσης
του βαμβακιού 1 .
Οι βαμβακοπαραγωγοί προσπάθησαν να αντισταθμίσουν την απώλεια εισοδήματος μέσω της αύξησης
των καλλιεργούμενων εκτάσεων και της παραγόμενης ποσότητας βαμβακιού στις εκμεταλλεύσεις τους,
εξέλιξη που συνέβαλε στην περαιτέρω μείωση των τιμών, λόγω αύξησης της συνυπευθυνότητας στην ενίσχυση
αλλά και υποβάθμισης της ποιότητας του παραγόμενου βαμβακιού. Καταβλήθηκε προσπάθεια ανακοπής της
τάσης αυτής μέσω της εφαρμογής του Καν. 1051/01. Με σκοπό την μεγιστοποίηση των εισπραττόμενων
ενισχύσεων από την Ε.Ε εφαρμόσθηκαν στη χώρα μας μέτρα σταθεροποίησης της εγχώριας παραγωγής
βαμβακιού, που δεν επέτρεπαν πλέον την επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων (καλλιεργητική περίοδος
2000).
Η εφαρμογή της ενδιάμεσης μεταρρύθμισης της Κ.Α.Π. (Καν. 1782/03), κυρίως μέσω της εφαρμογής
του μέτρου της αποδέσμευσης από την καλλιεργητική περίοδο 2005-06, δημιουργεί καινούργιο πλαίσιο
δραστηριοποίησης της βαμβακοκαλλιέργειας. Αφενός καταργούνται οι περιορισμοί στην μέγιστη
καλλιεργούμενη έκταση βαμβακιού ανά εκμετάλλευση που ίσχυαν τις προηγούμενες περιόδους. Αφετέρου
όμως, η χορήγηση μόνον του δεσμευμένου μέρους της ενίσχυσης στην καλλιέργεια (ανά στρέμμα), δηλαδή το
35% του μέσου όρου των χορηγούμενων ενισχύσεων βαμβακιού κατά την περίοδο 2000-02 2 , καθιστά την
βαμβακοκαλλιέργεια λιγότερο ελκυστική στους παραγωγούς, απ’ ότι στο προηγούμενο καθεστώς της Κ.Α.Π.
Βέβαια οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τις λοιπές αλλαγές στο καθεστώς των
ενισχύσεων που προβλέπει η αναθεωρημένη Κ.Α.Π. Ειδικότερα η πλήρης αποδέσμευση των ενισχύσεων από
άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες του βαμβακιού, όπως ο αραβόσιτος και ο καπνός, η δυνατότητα
ενεργοποίησης των δικαιωμάτων καλλιεργώντας και μηδική για σανό στην επιλέξιμη έκταση (παρόλο που δεν
λάμβανε ενίσχυση στο προηγούμενο καθεστώς της Κ.Α.Π.), η απαγόρευση καλλιέργειας οπωροκηπευτικών,
επιτραπέζιας πατάτας και μονίμων καλλιεργειών στην επιλέξιμη έκταση, αλλά και η τήρηση των όρων της
πολλαπλής συμμόρφωσης (χλωρή λίπανση με επίσπορη καλλιέργεια βίκου στο 20% της επιλέξιμης έκτασης 3 )
ως προϋπόθεση για την λήψη της ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης είναι σημαντικές παράμετροι με βάση τις
οποίες οι παραγωγοί θα καταρτίσουν το καλλιεργητικό τους σχέδιο.
Η παρούσα εργασία εξετάζει την αναμενόμενη διάρθρωση παραγωγής των βαμβακοπαραγωγικών
εκμεταλλεύσεων στο καθεστώς την αναμορφωμένης Κ.Α.Π. με χρήση τομεακού υποδείγματος μαθηματικού
προγραμματισμού. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία, και στην ενότητα 3 η εξειδίκευση του
1

Οι ενισχύσεις του βαμβακιού ως ποσοστό του επιτυγχανόμενου Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος της καλλιέργειας ανήλθε
σε 170% το 2002 (Τσιμπούκας 2003)
2
Η δεσμευμένη ενίσχυση του βαμβακιού υπολογίζεται σε 54,65€/στρέμμα για Εθνική Μέγιστη Εγγυημένη Έκταση ίση με 3.700.000
στρέμματα βαμβακιού
3
Δεν συνυπολογίζεται σ’αυτή την περίπτωση η καλλιεργούμενη έκταση μηδικής
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υποδείγματος και η μελέτη περίπτωσης στους βαμβακοπαραγωγούς στην Ελλάδα. Στην ενότητα 4 αναλύονται
τα αποτελέσματα και οι αναμενόμενες επιπτώσεις της αλλαγής της Κ.Α.Π. και της αποδέσμευσης των
επιδοτήσεων και στη συνέχεια ανακεφαλαιώνονται τα συμπεράσματα.
2.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για τον σκοπό της ανάλυσης των επιπτώσεων της αλλαγής της ΚΑΠ επιλέχθηκε να αναπτυχθεί περιφερειακό
υπόδειγμα προσφοράς της γεωργίας αροτραίων καλλιεργειών με την χρήση γραμμικού προγραμματισμού.
Ανάλογα υποδείγματα έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των επιπτώσεων της Agenda 2000 στην
διάρθρωση του παραγωγικού συστήματος των εκμεταλλεύσεων (Ackrill et al., 2001 και Wilson et al., 2003).
Το στοιχείο των ρητά εκφρασμένων υποθέσεων για τη συμπεριφορά των παραγωγών, και το γεγονός ότι η
παρουσία δραματικών αλλαγών (ριζική αλλαγή πολιτικής) δεν επιδρά στην επεξηγηματική ικανότητα του
υποδείγματος, αναδεικνύεται από τους Salvatici et al. (2000), οι οποίοι προτείνουν το μαθηματικό
προγραμματισμό για κατασκευή υποδειγμάτων ανάλυσης πολιτικής μερικής ή πλήρους αποδέσμευσης των
επιδοτήσεων από τη γεωργική παραγωγή. Ο μαθηματικός προγραμματισμός περιλαμβάνεται στα εργαλεία της
οικονομικής ανάλυσης αγροτικής πολιτικής (Hazell and Norton, 1986), δίνοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης
αξιολόγησης παρεμβάσεων πολιτικής σε ένα σύστημα λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις μεταξύ των
συντελεστών παραγωγής και αγρονομικών περιορισμών καθώς και συνεργίες και ανταγωνισμούς μεταξύ των
παραγωγικών δραστηριοτήτων. Με βάση την υπόθεση ορθολογικής συμπεριφοράς, τα αποτελέσματα της
αριστοποίησης δίνουν την αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγής. Οταν τα επίπεδα δραστηριοτήτων του
υποδείγματος στη άριστη κατάσταση πλησιάζουν τις παρατηρήσεις τότε αναμένεται ότι το υπόδειγμα είναι σε
θέση να κάνει αξιόπιστες προβλέψεις σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες, την κατανομή των πόρων και το
γεωργικό εισόδημα για διαφορετικά σενάρια πολιτικής. Επιπλέον ενδιαφέρον έχουν οι δυϊκές τιμές των
σπάνιων συνελεστών παραγωγής καθώς και των περιορισμών που εξειδικεύουν την αγροτική πολιτική
προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες σε αυτούς που χαράζουν πολιτική. Ομως, στις περισσότερες
περιπτώσεις, είναι εξαιρετικά δύσκολη η προσέγγιση των αρίστων επιπέδων στις παρατηρήσεις λόγω εγγενών
αδυναμιών του γραμμικού προγραμματισμού. Οπως συνοψίζει ενδεικτικά ο Lehtonen (2001) οφείλονται σε:
(α) κανονιστική συμπεριφορά αριστοποίησης σύμφωνη με τις νεοκλασσικές υποθέσεις, (β) προβλήματα
αθροιστικής σύνθεσης, (γ) αυτοσχεδιασμούς στη διαδικασία ελέγχου και στάθμισης του υποδείγματος, (δ)
ασυνεχή αντίδραση σε ενδογενείς μεταβολές, και (ε) τάση για ισχυρή εξειδίκευση. Για να αντιμετωπιστούν οι
παραπάνω αδυναμίες το τομεακό υπόδειγμα αροτραίας γεωργίας προσαρμόστηκε κατάλληλα ακολουθώντας
μεθοδολογία που αναφέρεται σε πρόσφατες εργασίες αποτίμησης αγροτικής πολιτικής (Guindé et al., 2003).
Συγκεκριμένα, είναι αρκετά λεπτομερές ώστε να αντανακλά την ποικιλία της αροτραίας γεωργίας
συναρθρώνοντας εκατοντάδες υποδείγματα που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχες εκμεταλλεύσεις οι οποίες
παρουσιάζουν χωρική διασπορά καλύπτοντας την περιοχή ενδιαφέροντος, έχουν δε διαφορές ως προς τις
αποδόσεις και την οικονομική αποτελεσματικότητα, και κατά συνέπεια διαφορετικά κόστη παραγωγής
συνολικά και ανά καλλιέργεια. Η αθροιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων μετά την αριστοποίηση (ex post
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optimization) συμβάλλει στην αποφυγή προβλημάτων όπως η ασυνεχής αντίδραση και η υπερεξειδίκευση τα
οποία προκύπτουν όταν ο τομέας εξετάζεται μέσω μιάς ή μικρού αριθμού εκμεταλλεύσεων.
Οπως προαναφέρθηκε, τo υπόδειγμα γραμμικού προγραμματισμού που αναπτύχθηκε στη παρούσα εργασία 4
προσομοιώνει λήψη αποφάσεων σε παραγωγικές μονάδες αροτραίας γεωργίας. Οι παραγωγικές μονάδες
(γεωργικές εκμεταλλεύσεις) μεγιστοποιούν το ακαθάριστο κέρδος,

είναι δε ανεξάρτητες σε τελείως

ανταγωνιστική αγορά. Το υπόδειγμα παρουσιάζει κοινή δομή με αντίστοιχα υποδείγματα που περιλαμβάνουν
πολλαπλές παραγωγικές μονάδες στο πλαίσιο μιάς ή πολλών επιχειρήσεων, δομή που περιγράφεται στη
βιβλιογραφία με τον όρο ‘block angular’ (Williams, 1999). Η αντικειμενική συνάρτηση περιλαμβάνει όλες τις
μεταβλητές (δραστηριότητες σε διαφορετικές εκμεταλλεύσεις) ενώ οι περιορισμοί σχηματίζονται από πίνακες
τεχνικών συντελεστών, διαγώνια τοποθετημένους σε μορφή κλίμακας, όπου κάθε πίνακας αναφέρεται σε μία
αντιπροσωπευτική εκμετάλλευση ξεχωριστά. Εάν δεν υπάρχουν κοινοί παραγωγικοί συντελεστές, δεν έχουμε
περιορισμούς που να δραστηριοποιούνται οριζόντια για να κατανείμουν σπάνιους πόρους στις διάφορες
εκμεταλλεύσεις. Ετσι η μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος σε ενα τέτοιο υπόδειγμα ανάγεται
στην μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος ξεχωριστά καθενός μέρους της αντικειμενικής
συνάρτησης που αφορά την καθε παραγωγική μονάδα, πράγμα που ισοδυναμεί με το αντιμετωπίζεται
αυτόνομα κάθε μονάδα. Ετσι λαμβάνεται υπόψη η ετερογένεια των εκμεταλλεύσεων και αναλύεται η
βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά τους και οι προσαρμογές σε αλλαγές πολιτικής σε ότι αφορά την αμειψισπορά,
τα επίπεδα των δραστηριοτήτων και τις δομές.

Η αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί σημειώνονται συνοπτικά :
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όπου:
∀f ∈ [1, F ], t X f = (x1, f , K , K , xc , f , K , K , xC , f

)

X f είναι το άνυσμα στο χώρο R+C + J που περιέχει τις εκτάσεις

που καλλιεργούνται από κάθε φυτό {xc }c∈[ 1,C ] στην εκμετάλλευση f.
∀f ∈ [1, F ], t M f = (μ1, f , K , K , μ c , f , K , K , μ C , f

4

)

Η αριστοποίηση έχει γραφεί σε κώδικα GAMS (Brooke et al., 1998) και για την επίλυση χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος CPLEX.
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M f είναι το άνυσμα στο χώρο R C + J που περιέχει τα ακαθάριστα κέρδη που σχετίζονται με κάθε καλλιέργεια

{μ c }c∈[ 1,C ] στην εκμετάλλευση f.
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κάθε γραμμή Rk , k ∈ [1, K ] περιέχει τους τεχνικούς συντελεστές σχετικούς με τον περιορισμό k
κάθε στήλη Cc , c ∈ [1, C ] περιέχει τους τεχνικούς συντελεστές σχετικούς με την καλλιέργεια c.
∀f ∈ [1, F ], t B f = (b1, f , K , K , bk , f , K , K , bK , f

)

B f είναι το άνυσμα στο χώρο R K που περιέχει τα άνω όρια των περιορισμών στην εκμετάλλευση F.

3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι βαμβακοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα αντιπροσωπεύονται από 978 εκμεταλλεύσεις που
καλλιεργούσαν σύμφωνα με τα στοιχεία δικτύου Ευρωπαϊκής Γεωργικής Λογιστικής τουλάχιστον ενα στρέμμα
βαμβάκι την καλλιεργητική περίοδο 2001-2002. Μέσοι όροι σχετικά με τιμές, αποδόσεις και επιδοτήσεις
παρουσιάζονται στον πίνακα 1, και το γραμμικό τομεακό υπόδειγμα μεγιστοποιεί το συνολικό ακαθάριστο
κέρδος 5 . Αυτή η μεγιστοποίηση υπόκειται σε αριθμό περιορισμών στο επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που
αφορούν τη γή, τις αμειψισπορές, ποσοστώσεις, περιορισμούς στη ζήτηση από τις αγορές, συμβολαιακές
υποχρεώσεις των παραγωγών καθώς και τη διαθεσιμότητα νερού για άρδευση. Τα άριστα επίπεδα
δραστηριότητας εικονογραφούν σε ετήσια βάση την εξέλιξη της κατανομής καλλιεργειών και τα βασικά
οικονομικά αποτελέσματα (ακαθάριστα κέρδη, γεωργικά εισοδήματα).
Τα φυτά που περιλαμβάνονται στην ανάλυση είναι τα εξής:
{C}={μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, αραβόσιτος, καπνός, βαμβάκι, ζαχαρότευτλα, τομάτα, πατάτα, μηδική,
ενσιρωμένος αραβόσιτος, επίσπορος βίκος}
Οι περιορισμοί του υποδείγματος για το 2002 περιλαμβάνουν :
Διαθέσιμη αρδευόμενη έκταση
Περιορισμός στην καλλιέργεια βαμβακιού στις εκτάσεις του 2000
Ιδιατερότητα καλλιέργειας ξηρικού βαμβακιού σε χωράφια με υψηλό υρδοφόρο ορίζοντα
Ποσοστώσεις καπνού
5

Τα μεταβλητά κόστη ανά καλλιέργεια, που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του ακαθάριστου κέρδους και δίνονται από το
ΔΙΓΕΛΠ αθροιστικά στο σύνολο της εκμετάλλευσης, εκτιμήθηκαν με χρήση προγραμματισμού στόχων (Guindé et al., 2003) κατα
τρόπο ώστε να προσεγγίζουν μεταβλητά κόστη καλλιεργειών διαθέσιμα από επιτόπιες έρευνες ταυτόχρονα όμως να προσεγγίζουν και
αθροιστικά τα μεταβλητά κόστη σε επίπεδο εκμετάλλευσης στο δείγμα μας.
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Περιορισμός ζήτησης για πατάτα (+ 10% ποσότητας 2002)
Περιορισμός αγοράς σε ζαχαρότευτλα (συμβόλαια βιομηχανία ζάχαρης)
Περιορισμός ζήτησης για τομάτα (+ 10% ποσότητας 2002)
Διετής αμειψισπορά για τετραετή καλλιέργεια μηδικής
Περιορισμός κατανάλωσης νερού στα επίπεδα του 2002
Στην εξειδίκευση του υποδείγματος με τη νέα ΚΑΠ, εκτός από τις αλλαγές στις παραμέτρους που
διαμορφώνουν τα ακαθάριστα κέρδη, αφαιρούνται οι περιορισμοί για το βαμβάκι και τον καπνό, ενώ
προστίθενται οι παρακάτω περιορισμοί (πατάτα μόνο σε μη επιλέξιμη έκταση, και πολλαπλή συμμόρφωση με
επίσπορο βίκο):
Καλλιέργεια πατάτας στη μή επιλέξιμη έκταση
Πολλαπλή συμμόρφωση με επίσπορο βίκο στο 20% της επιλέξιμης έκτασης μειωμένης κατά την έκταση της
μηδικής
Πραγματοποιήθηκαν 3 διαφορετικές προσομοιώσεις στο πλαίσιο της εργασίας αυτής. Η πρώτη αφορά
το καθεστώς της Κ.ΑΠ. που ίσχυε το 2002 (μάλιστα είναι το τελευταίο από τα 3 έτη που λήφθηκαν υπόψη για
τον υπολογισμό της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης). Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίνονται όσον αφορά
την κατανομή της καλλιεργούμενης γης στις διάφορες καλλιέργειες με αυτή που προκύπτει από τις
παρατηρήσεις, δηλαδή τις εκμεταλλεύσεις του δείγματος. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης
σε σχέση με τις παρατηρήσεις (λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές στάθμισης που αντιστοιχούν σε κάθε
εκμετάλλευση του δείγματος) μπορεί να επιβεβαιώσει την ακρίβεια προβλέψεων του κατασκευασθέντος
τομεακού υποδείγματος.
Η δεύτερη προσομοίωση λαμβάνει υπόψη τις προβλεπόμενες μεταβολές της Αναθεωρημένης Κ.Α.Π.
(αποδέσμευση, πολλαπλή συμμόρφωση) και υπολογίζει την διάρθρωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Δεν
υπολογίζεται η αλλαγή στο καθεστώς ενισχύσεων των τεύτλων, αφού η διαδικασία εφαρμογής της είναι ακόμη
στο στάδιο οριστικοποίησής της από τις εθνικές αρχές (Ιούνιος 2006). Στην προσομοίωση αυτή εξετάζονται οι
επιπτώσεις στις εκμεταλλεύσεις του δείγματος, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την επιστροφή του ποιοτικού
παρακρατήματος των δημητριακών, η οποία ήταν επιλογή των εθνικών αρχών.
Στην τρίτη προσομοίωση, εκτός των μεταβολών της Αναθεωρημένης Κ.Α.Π. (όπως στα προηγούμενα)
προστίθεται η επιστροφή του ποιοτικού παρακρατήματος των δημητριακών. Το ύψος του επιστρεφόμενου
παρακρατήματος δεν μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια από τις παρατηρήσεις, αφού αυτές δεν καλύπτουν το
σύνολο των εκμεταλλεύσεων του ΔΙΓΕΛΠ που καλλιεργούν δημητριακά. Συνεπώς για τους υπολογισμούς
χρησιμοποιείται το μέγιστο ύψος που μπορεί να λάβει το επιστρεφόμενο ποιοτικό παρακράτημα, δηλαδή 10
ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας σκληρού σιταριού και αραβοσίτου.
Οι αναλύσεις αυτές αφορούν το σύνολο της χώρας αλλά και τις 4 εθνικές περιφέρειες του ΔΙΓΕΛΠ:
Την περιφέρεια 450 που περιλαμβάνει τη Μακεδονία και Θράκη, την περιφέρεια 460 που περιλαμβάνει την
Ήπειρο, τα νησιά Ιονίου και την Πελοπόννησο, την περιφέρεια 470 που είναι η Θεσσαλία και την περιφέρεια
480 που περιλαμβάνει τη Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη και τα Νησιά του Αιγαίου.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Κ.Α.Π.
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2., τα αποτελέσματα της 1ης προσομοίωσης (άριστο σχέδιο με την Κ.Α.Π.
2002), όσον αφορά την έκταση της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης (Χ.Γ.Ε.) 6 και την έκταση του
βαμβακιού (που είναι η κύρια εξεταζόμενη καλλιέργεια στην εργασία αυτή) σχεδόν συμπίπτουν με τις
υπολογιζόμενες εκτάσεις των παρατηρήσεων 2002 (6.396 χιλ. στρέμματα έναντι 6.403 χιλ. στρέμματα και
3.640 χιλ. στρέμματα έναντι 3.684 χιλ. στρέμματα), αποτέλεσμα που δείχνει την ικανότητα προβλέψεων του
τομεακού υποδείγματος.
Όσον αφορά τη διάρθρωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της 1ης
προσομοίωσης (άριστο σχέδιο με την Κ.Α.Π 2002) και της 2ης (Αναθεωρημένη Κ.Α.Π. χωρίς επιστροφή του
ποιοτικού παρακρατήματος δημητριακών) προκύπτει μείωση του βαμβακιού από 3.640 χιλ. σε 2.067 χιλ.
στρέμματα (Πίνακας 2). Σημαντική πτώση παρουσιάζουν ακόμη οι καλλιεργούμενες εκτάσεις του σκληρού
σιταριού (από 1.613 χιλ σε 1.104 χιλ. στρέμματα), δηλαδή μείωση 32%, ενώ παύει να καλλιεργείται ξηρικό
βαμβάκι. (66 χιλ. στρέμματα στην 1η προσομοίωση). Εντονη μείωση 74% παρουσιάζει η καλλιέργεια του
καπνού (από 52 χιλ. σε 13 χιλ. στρέμματα). Παρόλο που στο εξεταζόμενο δείγμα δεν περιλαμβάνονται όλες οι
εκμεταλλεύσεις του ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π. που καλλιεργούν καπνό και το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να γενικευθεί, η
τάση που θα ακολουθήσει η καλλιέργεια του καπνού είναι εμφανής. Ακόμα, μειώσεις παρουσιάζουν οι
καλλιέργειες των τεύτλων (χωρίς να έχει περιληφθεί στους υπολογισμούς η αποδέσμευση των ενισχύσεών της)
και της βιομηχανικής τομάτας (οι ενισχύσεις της αναμένονται σύντομα να ενταχθούν στην Ενιαία
Αποδεσμευμένη Ενίσχυση). Τέλος, μείωση των εκτάσεων εμφανίζει ο ενσιρωμένος αραβόσιτος, ενώ η έκταση
της πατάτας παραμένει σταθερή.
Εντυπωσιακή αύξηση εμφανίζει η μηδική, η έκταση της οποίας περίπου εξαπλασιάζεται ( από 158 χιλ.
σε 1.094 χιλ στρέμματα). Επίσης από ελάχιστες εκτάσεις η καλλιέργεια του μαλακού σιταριού φτάνει στις 867
χιλ. στρέμματα. Η καλλιέργεια αυτή είχε σχεδόν εξοβελιστεί την τελευταία δεκαετία από την καλλιέργεια του
σκληρού σιταριού στις πεδινές περιοχές της χώρας (στις οποίες αναφέρονται οι εκμεταλλεύσεις του δείγματος)
λόγω της ειδικής ενίσχυσης του σκληρού σιταριού. Η ενίσχυση αυτή εντάσσεται πλέον στην Ενιαία
Αποδεσμευμένη Ενίσχυση, δηλαδή δεν επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των παραγωγών για την επιλογή των
καλλιεργειών και συνεπώς η καλλιέργεια του μαλακού σιταριού γίνεται ξανά ανταγωνιστική στα ξηρικά
εδάφη. Μικρή αύξηση 11% παρουσιάζουν οι εκτάσεις του αραβοσίτου, από 570 χιλ. σε 635 χιλ. στρέμματα.
Τέλος, 350 χιλ. στρέμματα καλύπτονται από μια νέα «καλλιέργεια», αυτή του βαμβακιού με σκοπό την
είσπραξη της δεσμευμένης ενίσχυσης. Πρόκειται για καλλιέργεια βαμβακιού χωρίς την συγκομιδή προϊόντος,
όπου εκτελούνται οι ελάχιστες αναγκαίες καλλιεργητικές εργασίες, με σκοπό το φυτό να αναπτυχθεί μέχρι την
εξαγωγή καρυδιών, δηλαδή την προϋπόθεση που έχει θέση ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταβολή της δεσμευμένης
ενίσχυσης του βαμβακιού.
Συνολικά από 6.396 χιλ. στρέμματα που καλλιεργούν οι εκμεταλλεύσεις του δείγματος στο 35%
εμφανίζεται αλλαγή καλλιέργειας. Οι εκτάσεις που αποδεσμεύονται από τις καλλιέργειες που αναφέρονται στα
προηγούμενα εντάσσονται στις καλλιέργειες της μηδικής, του βαμβακιού για είσπραξη της δεσμευμένης
ενίσχυσης, του αραβοσίτου και του μαλακού σιταριού. Η τελευταία καλλιέργεια καλύπτει πλέον και εδάφη που
6

Στον υπολογισμό της Χ.Γ.Ε. δεν υπολογίζεται η έκταση του επίσπορου βίκου, ως διαδοχική καλλιέργεια.
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στο καθεστώς της Κ.Α.Π. 2002 καλλιεργούνταν με ποτιστικές καλλιέργειες. Στο καθεστώς της Κ.Α.Π. 2002,
τα εδάφη που αποδεσμεύονται από ξηρικές καλλιέργειες (σιτάρι σκληρό και βαμβάκι ξηρικό) ήταν συνολικά
574 χιλ. στρέμματα, ενώ στο καθεστώς της Αναθεωρημένης Κ.Α.Π. τα εδάφη που πρόσθετα καλλιεργούνται με
ξηρικές καλλιέργειες (μαλακό σιτάρι) ανέρχονται σε 850 χιλ. στρέμματα. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στην
ανεπάρκεια αρδευτικού νερού, αφού στο καθεστώς της Αναθεωρημένης Κ.Α.Π αυξάνουν οι εκτάσεις μηδικής
και αραβοσίτου, δηλαδή φυτών υψηλότερων απαιτήσεων σε άρδευση από το βαμβάκι.
Τέλος στο καθεστώς της Αναθεωρημένης Κ.Α.Π υπολογίζεται έκταση 37 χιλ. στρεμμάτων με παύση
καλλιέργειας, δηλαδή η διαφορά συνολικής Χ.Γ.Ε. μεταξύ των προσομοιώσεων (6.396 χιλ. και 6.359 χιλ.
στρέμματα αντιστοίχως), όπως φαίνεται στον πίνακα 2.. Το γεγονός ότι οι εκμεταλλεύσεις του εξεταζόμενου
δείγματος βρίσκονται σε πεδινές περιοχές, χρησιμοποιώντας υψηλών αποδόσεων εδάφη δικαιολογεί την
ελάχιστη έκταση (σε σχέση με την συνολική Χ.Γ.Ε.) που παρατηρείται με παύση καλλιέργειας.
Η διανομή του ποιοτικού παρακρατήματος στα δημητριακά επηρεάζει σημαντικά την διάρθρωση των
καλλιεργούμενων εκτάσεων της 2ης Προσομοίωσης που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα. Συγκρίνοντας τα
αποτελέσματα της 3ης Προσομοίωσης σε σχέση με την 2η παρατηρείται μείωση των εκτάσεων κυρίως στις
καλλιέργειες του βαμβακιού, του μαλακού σιταριού, του βαμβακιού με σκοπό την είσπραξη της δεσμευμένης
ενίσχυσης και της μηδικής (πίνακας 2). Αντίθετα αυξάνεται η καλλιέργεια του αραβοσίτου κατά 344 χιλ.
στρέμματα, και του σκληρού σιταριού κατά 501 χιλ. στρέμματα. Ειδικότερα η έκταση του αραβοσίτου φτάνει
σε 979 χιλ. στρέμματα (όσο περίπου και η καλλιέργεια της μηδικής στην ίδια Προσομοίωση), περίπου
υπερδιπλασιάζοντας την έκτασή του σε σχέση με την 1η Προσομοίωση (άριστο σχέδιο με την Κ.Α.Π 2002). Η
έκταση του σκληρού σιταριού υπολογίζεται σε 1.606 χιλ. στρέμματα (τριπλάσια από την έκταση του μαλακού
σιταριού στην ίδια Προσομοίωση) φτάνοντας ακριβώς την έκταση που είχε στην 1η Προσομοίωση (άριστο
σχέδιο με την Κ.Α.Π 2002). Η επιστροφή του ποιοτικού παρακρατήματος εμφανίζεται να έχει την ίδια
επίπτωση με την ειδική ενίσχυση του σκληρού σιταριού (καθεστώς Κ.ΑΠ. 2002) στην κατανομή των εκτάσεων
ανάμεσα σε μαλακό και σκληρό σιτάρι.
Οι εκτάσεις που αποδεσμεύονται (κυρίως από την καλλιέργεια του βαμβακιού) αξιοποιούνται στις
καλλιέργειες της μηδικής, του βαμβακιού για είσπραξη της δεσμευμένης ενίσχυσης, του αραβοσίτου και του
μαλακού σιταριού. Η επιστροφή του ποιοτικού παρακρατήματος συμβάλει σε σημαντικότερη μείωση της
έκτασης του βαμβακιού και σε μικρότερη αύξηση της έκτασης της μηδικής και του βαμβακιού για είσπραξη
της δεσμευμένης ενίσχυσης από το καθεστώς της αναθεωρημένης Κ.Α.Π. (2η Προσομοίωση), με σκοπό την
σημαντική αύξηση του αραβοσίτου (σε σχέση με την 2η Προσομοίωση). Ακόμη η επιστροφή του ποιοτικού
παρακρατήματος διατηρεί την έκταση του σκληρού σιταριού στο επίπεδο του καθεστώτος της Κ.ΑΠ. 2002
περιορίζοντας την αύξηση της έκτασης του μαλακού σιταριού σε σχέση με την 2η Προσομοίωση. (από 850 χιλ.
σε 513 χιλ. στρέμματα). Πάντως η αύξηση της έκτασης μαλακού σιταριού καλύπτει εκτάσεις που πριν
(καθεστώς Κ.Α.Π. 2002) χρησιμοποιούνταν από αρδευόμενες καλλιέργειες.
Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των μεταβολών στις καλλιεργούμενες εκτάσεις παρατηρείται
μείωση της έκτασης του βαμβακιού και στις 4 εξεταζόμενες περιφέρειες (Πίνακας 2). Ειδικότερα στην
περιφέρεια 460 (Δυτική Ελλάδα) που καλλιεργούνταν ελάχιστες εκτάσεις βαμβακιού (17 χιλ. στρέμματα),
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παρατηρείται παύση της καλλιέργειας. Στις λοιπές περιφέρειες μεταξύ εκτάσεων βαμβακιού της 1ης και 3ης
Προσομοίωσης, η μικρότερη ποσοστιαία μείωση 43% εμφανίζεται στην περιφέρεια 450 (Μακεδονία και
Θράκη). Οι εκτάσεις που απελευθερώνονται από το βαμβάκι χρησιμοποιούνται για την αύξηση των εκτάσεων
της μηδικής, του βαμβακιού για είσπραξη της δεσμευμένης ενίσχυσης, του αραβοσίτου και δευτερευόντως της
έκτασης του μαλακού σιταριού. Σχεδόν το σύνολο στην χώρα, των εκτάσεων βαμβακιού για είσπραξη της
δεσμευμένης ενίσχυσης συγκεντρώνεται στην περιφέρεια 450, αφού στην γεωγραφική αυτή ενότητα, η
«συμβατική» καλλιέργεια του βαμβακιού συναντά συχνά προβλήματα παραγωγικότητας λόγω κλιματολογικών
συνθηκών (όψιμη σπορά, φθινοπωρινές βροχοπτώσεις που δυσκολεύουν την συγκομιδή). Ελάχιστες εκτάσεις
καπνού καλλιεργούνται με βάση την 3η προσομοίωση (13 χιλ. στρέμματα) είναι δε οι μοναδικές που
απομένουν σε επίπεδο χώρας, λόγω ορισμένων ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Βόρεια Ελλάδα και
παραμένουν ανταγωνιστικές χωρίς ενισχύσεις. Ακόμη υπολογίζεται σημαντική πτώση των εκτάσεων σκληρού
σιταριού (από 992 χιλ. σε 599 χιλ. στρέμματα), η οποία θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν δεν υπήρχε η
επιστροφή του ποιοτικού παρακρατήματος στο σκληρό σιτάρι (333 χιλ. στρέμματα στην 2η Προσομοίωση). Οι
εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνται για την πολύ σημαντική αύξηση της έκτασης του μαλακού σιταριού μεταξύ
της 1ης και 3ης Προσομοίωσης (από 14 χιλ. στρέμματα σε 451 χιλ. στρέμματα αντιστοίχως), ενώ παρατηρείται
ότι σχεδόν το σύνολο των εκτάσεων μαλακού σιταριού της χώρας συγκεντρώνεται στην περιφέρεια 450. Στην
Βόρεια Ελλάδα οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν συχνά την καλλιέργεια μαλακού έναντι του σκληρού
σιταριού και η αποκλειστική αιτία που μέχρι σήμερα καλλιεργούνταν μόνον σκληρό σιτάρι οφείλονταν στην
ειδική ενίσχυση του σκληρού σιταριού, η οποία πλέον εντάσσεται στην Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση,
ώστε η καλλιέργεια του μαλακού σιταριού να καθίσταται ξανά ανταγωνιστική στα ξηρικά εδάφη της
περιφέρειας 450.
Στην Θεσσαλία (περιφέρεια 470) μεταξύ της 1ης και 3ης Προσομοίωσης υπολογίζεται ποσοστιαία
μείωση 52% των καλλιεργούμενων εκτάσεων βαμβακιού (από 1.630 χιλ. στρέμματα σε 787 χιλ. στρέμματα).
Οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την αύξηση της έκτασης της μηδικής, η οποία περίπου
δεκαπλασιάζεται, ώστε η Θεσσαλία να εμφανίζει στην 3η Προσομοίωση την μεγαλύτερη έκταση μηδικής σε
σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, ενώ οι υπόλοιπες εκτάσεις που απελευθερώνονται από το
βαμβάκι χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια σκληρού σιταριού. Η επέκταση της ξηρικής αυτής καλλιέργειας
οφείλεται στην έλλειψη αρδευτικού νερού, αφού η αύξηση της μηδικής έχει αρκετά μεγαλύτερες ανάγκες
άρδευσης από την καλλιέργεια βαμβακιού που αντικαθίσταται.
Τέλος στην Περιφέρεια 480 (Στερεά Ελλάδα) μεταξύ της 1ης και 3ης Προσομοίωσης παρατηρείται η
μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση της έκτασης βαμβακιού 69% (από 611 χιλ. σε 188 χιλ. στρέμματα), σε σχέση
με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Οι εκτάσεις αυτές καλύπτονται κυρίως από την καλλιέργεια
αραβοσίτου η οποία περίπου τετραπλασιάζεται (από 88 χιλ. σε 345 χιλ. στρέμματα) και δευτερευόντως από τις
καλλιέργειες μηδικής και σκληρού σιταριού.
Κατόπιν εξετάζεται η μεταβολή του μέσου Ακαθαρίστου Κέρδους των εκμεταλλεύσεων μεταξύ των
παρατηρήσεων (2002) και της 3ης Προσομοίωσης. Για να υπάρξει αντιστοιχία στη σύγκριση, οι επιδοτήσεις
του βαμβακιού τόσο κατά την συμμετοχή τους στο Ακαθάριστο Κέρδος των παρατηρήσεων όσο και κατά τον
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υπολογισμό της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης των εκμεταλλεύσεων προσαρμόζονται με βάση τον μέσο
όρο των εισροών από την Ε.Ε, για την ενίσχυση του βαμβακιού και για την τριετία αναφοράς (2000-2002). Η
προσαρμογή γίνεται με βάση το ποσό των εισροών από την Ε.Ε. για το έτος 2002 σε σχέση με τον μέσο όρο
των εισροών για την τριετία 2000-2002 όσον αφορά τις ενισχύσεις του βαμβακιού. Κατόπιν υπολογίζεται
ξεχωριστά το Ακαθάριστο Κέρδος στις παρατηρήσεις, το Ακαθάριστο Κέρδος

όπως προκύπτει από τα

αποτελέσματα της 3η Προσομοίωσης και ξεχωριστά η Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση (Ε.Α.Ε.) των
εκμεταλλεύσεων, η οποία είναι μειωμένη κατά τις κρατήσεις του Εθνικού Αποθέματος. Το άθροισμα των δυο
τελευταίων μεταβλητών υπολογίζει το συνολικό Ακαθάριστο Κέρδος των εκμεταλλεύσεων, όπως προκύπτει
από την 3η Προσομοίωση.
Η σύγκριση του μέσου όρου του ακαθαρίστου κέρδους ανά εκμετάλλευση στο σύνολο χώρας δείχνει
ελαφρά αύξηση 1,2% μεταξύ παρατηρήσεων και 3ης Προσομοίωσης (από 18.087 € σε 18.299 €), όπως φαίνεται
στον πίνακα 6. Να σημειωθεί ότι η Ε.Α.Ε. αντιστοιχεί σε 45,4% του συνολικού Ακαθάριστο Κέρδος των
εκμεταλλεύσεων (8.309€ σε σύνολο 18.299€).
Όσον αφορά τις εξεταζόμενες γεωγραφικές ενότητες 7 θετική μεταβολή 6,3% παρουσιάζει το συνολικό
Ακαθάριστο Κέρδος των εκμεταλλεύσεων της περιφέρειας 450, ενώ αρνητικές μεταβολές -5,4% και -6,6%
παρουσιάζουν οι εκμεταλλεύσεις των περιφερειών 470 και 480 αντίστοιχα. Οι εκμεταλλεύσεις της Μακεδονίας
Θράκης παρόλο που κατά μέσο όρο παρουσιάζουν το μικρότερο συνολικό Ακαθάριστο Κέρδος (17.514€) σε
σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες ευνοούνται σημαντικά, ιδιαίτερα από την εφαρμογή της (μερικής)
αποδέσμευσης του βαμβακιού.

Οι εκμεταλλεύσεις αυτές, στο προηγούμενο καθεστώς της Κ.Α.Π, λόγω

χαμηλών στρεμματικών αποδόσεων (εξαιτίας κλιματολογικών συνθηκών), εισέπρατταν την μικρότερη
ενίσχυση βαμβακιού αναγόμενη ανά στρέμμα, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες (πίνακας 6.). Όμως τόσο
η αποδεσμευμένη όσο και η δεσμευμένη ενίσχυση του βαμβακιού προσδιορίσθηκε ανά στρέμμα, με βάση την
τη μέση στρεμματική απόδοση της χώρας, με αποτέλεσμα να ευνοείται η περιφέρεια 450 έναντι των
περιφερειών 470 και 480, ως προς το ύψος της εισπραττόμενης ενίσχυσης. Επίσης η περιφέρεια 480 θα
μπορούσε να επιτύχει υψηλότερη Ε.Α.Ε. ανά εκμετάλλευση, αλλά στο καθεστώς της προηγούμενης Κ.Α.Π.
(παρατηρήσεις 2002), το 13% της Χ.Γ.Ε. είχε χρησιμοποιηθεί από την μηδική (έναντι μόνο 2% στις υπόλοιπες
περιφέρειες), δηλαδή καλλιέργεια που δεν εισέπραττε τότε ενίσχυση, για να ενσωματωθεί στην Ε.Α.Ε.
Η μηδική εμφανίζεται στα αποτελέσματα της 3ης Προσομοίωσης, ως η δεύτερη σε έκταση ποτιστική
καλλιέργεια (μετά το βαμβάκι) καλύπτοντας 1 εκατομ. στρέμματα (πίνακας 2), υπερεξαπλασιάζοντας την
έκτασή της σε σχέση την 1η Προσομοίωση. Η πολύ σημαντική αυτή επέκταση πραγματοποιήθηκε με την
χρήση των τρεχουσών τιμών του προϊόντος στο ΔΙΓΕΛΠ του 2002 ( κατά μέσο όρο 0,141€/Kg σανού). Όμως η
μηδική ως χονδροειδής ζωοοτροφή είναι προϊόν που δύσκολα μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί (παρά μόνο σε
αποξηραμένη μορφή), συνεπώς η τιμή της διαμορφώνεται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Συνεπώς για να
διατηρηθεί η τιμή της στο επίπεδο αυτό, ώστε να πραγματοποιηθεί η επέκταση της καλλιέργειας στον βαθμό
που εκτιμά η 3η Προσομοίωση, θα πρέπει να πολλαπλασιασθεί και η εγχώρια ζήτηση μηδικής, δηλαδή να
αυξηθεί σημαντικά το ζωϊκό κεφάλαιο μηρυκαστικών. Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στην διαμόρφωση του
7

Η περιφέρεια 460 δεν αναλύεται αφού ο αριθμός των παρατηρήσεων και τα καλλιεργούμενες εκτάσεις τους είναι ελάχιστες.
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μέσου Ακαθ. Κέρδους ανά εκμετάλλευση της χώρας, ανάλογα με τιμή του προϊόντος. Μάλιστα όσο αυξάνει η
τιμή της μηδικής μεγαλώνει με υψηλότερο ρυθμό το μέσο Ακαθ. Κέρδος ανά εκμετάλλευση της χώρας. Η
αύξηση της τιμής της μηδικής προκαλεί μεγέθυνση της έκτασής της, με παράλληλη αύξηση της έκτασης του
σκληρού σιταριού, σε βάρος κυρίως των εκτάσεων του βαμβακιού και αραβοσίτου και δευτερευόντως των
τεύτλων. Αντίθετα, μείωση της τιμής κάτω από το επίπεδο των 0,12 €/Kg συγκρατεί την έκταση στα επίπεδα
του 2002, με μείωση της έκτασης μόλις στα 2,5 εκ. στρέμματα και σημαντική αύξηση της καλλιέργειας
αραβοσίτου.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα με την χρήση του τομεακού υποδείγματος στις βαμβακοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις
δείχνουν ότι η αναθεωρημένη Κ.Α.Π. προκαλεί μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης βαμβακιού κατά 50%
περίπου, κυρίως στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα και λιγότερο στην Βόρειο Ελλάδα. Εφόσον η επιστροφή
του ποιοτικού παρακρατήματος των δημητριακών γίνει στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, η έκταση του
σκληρού σιταριού διατηρείται στα πριν την αναθεώρηση επίπεδα (αυξάνει στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα
και μειώνεται στη Βόρειο Ελλάδα), ενώ αυξάνεται σημαντικά η καλλιέργεια του μαλακού σιταριού (στην
Βόρειο Ελλάδα), σε έκταση που αντιστοιχεί στο 1/3 της έκτασης του σκληρού σιταριού. Η έκταση του
αραβοσίτου περίπου διπλασιάζεται, η αύξηση αυτή παρουσιάζεται σ’ολες τις περιφέρειες, κυρίως όμως στην
Στερεά Ελλάδα και δευτερευόντως στη Βόρειο Ελλάδα. Όμως την σημαντικότερη αύξηση εμφανίζει η μηδική
(στην Θεσσαλία και λιγότερο στην Βόρειο Ελλάδα). Η καλλιέργεια αυτή αφού υπερεξαπλασιάζει την έκτασή
της, αναδεικνύεται στην δεύτερη σε έκταση ποτιστική καλλιέργεια, μετά το βαμβάκι. Η τάση εξέλιξης του
καπνού δείχνει την καλλιέργεια να περιορίζεται σε λίγες εκτάσεις στην Βόρειο Ελλάδα, ενώ στην ίδια περιοχή
εμφανίζεται σε ορισμένες εκτάσεις η καλλιέργεια βαμβακιού με σκοπό την είσπραξη της δεσμευμένης
ενίσχυσης του προϊόντος. Συνολικά ελάχιστες εκτάσεις καταλήγουν σε παύση καλλιέργειας.
Το Ακαθάριστο Κέρδος ανά εκμετάλλευση στην χώρα, μετά την αναθεώρηση της Κ.Α.Π.
(προσθέτοντας και την Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση δηλ. το 45% του συνολικού Ακαθ. Κέρδους) υπερέχει
ελάχιστα του Ακαθ. Κέρδους του προηγούμενου καθεστώτος, με πιο ευνοημένες να εμφανίζονται οι
εκμεταλλεύσεις της Βόρειας Ελλάδα, από την μέθοδο υπολογισμού της αποδέσμευσης της ενίσχυσης του
βαμβακιού. Το θετικό αποτέλεσμα σε επίπεδο χώρας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην διατήρηση των τιμών σε
επίπεδα ανάλογα αυτών που πραγματοποιήθηκαν οι υπολογισμοί. Σε ορισμένα από τα εξεταζόμενα προϊόντα
(βαμβάκι, δημητριακά) υπάρχει εξάρτηση από τις διεθνείς τιμές. Όμως στην μηδική που παίζει κυρίαρχο ρόλο
τόσο στην κατανομή των εκτάσεων όσο και στην διαμόρφωση του ακαθάριστου κέρδους, η διατήρηση της
τιμής της προϋποθέτει μεγέθυνση της εγχώριας ζήτησης, μέσω μεγάλης αύξησης του ζωϊκού κεφαλαίου των
μηρυκαστικών. Ήδη μετά την οριστική κατοχύρωση του τυριού Φέτα ως Π.Ο.Π. εμφανίζονται μεμονωμένες
προσπάθειες για αύξηση της προβατοτροφίας. Η τάση αυτή πρέπει να θεωρηθεί υψίστης προτεραιότητας από
τις εθνικές αρχές και να ενταχθεί σε μια συνολική στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου. Για να ληφθούν υπόψη
οι παραπάνω αλληλεπιδράσεις μεταξύ τομέων θα είναι χρήσιμο να εμπλουτιστεί το υπόδειγμα με
ελαστικότητες ζήτησης, έργο που θα αποτελεί αντικείμενο έρευνητικής προσπάθειας σε εξέλιξη.
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος (τιμές 2002)
Μερική
αποδέσμευση
2006
€/στρέμμα

καλλιέργειες

τιμή

απόδοση

επιδότηση

Στρεμμ..
ενίσχυση

μονάδες

€/kg

kg /στρέμμα

€/kg

€/στρέμμα

Μαλακό σιτάρι

0.136

290

0

15

32.2

Σκληρό σιτάρι

0.141

295.8

0

44.4

35.1

Αραβόσιτος

0.145

1180.6

0

55.3

94.9

Καπνός

0.606

246.2

3.179

0

Ξηρικό βαμβάκι
Βαμβάκι

0.25
0.25

201.2
351.2

0.528
0.528

Βαμβάκι επιδότησης

0
0
0

Μεταβλητό
κόστος
€/στρέμμα

157.4
55
55
55

55.5
84
25

Πατάτα

0.199

3618.5

0

0

0

Ζαχαρότευτλα

0.039

7203.1

0

0

132.9

Τομάτα

0.07

5415.7

0.035

0

203.3

Ενσιρ. Αραβόσιτος

0.028

5924.5

0

55.4

96.4

Μηδική

0.141

1802.2

0

0

119
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τομάτα
βιομ.

αραβόσιτος
ενσιρ.

μηδική

11

283

47

8

235

0

6 403

0

12

226

35

8

158

0

6 396

2067

350

12

186

24

6

1094

945

6 359

0

1762

261

12

181

23

3

1007

963

6 376

24

33

1 414

0

10

175

21

7

58

0

2 977

326

24

33

1 383

0

11

142

10

8

29

0

2 971

333

300

13

0

878

272

11

133

2

6

347

472

2 953

451

599

406

13

0

787

244

11

129

1

3

325

476

2 969

Παρατηρήσεις 2002

0

0

0

0

1

17

0

0

0

0

0

0

0

17

1η Προσομοίωση
(Άριστο σχέδιο 2002)
2η Προσομοίωση

0
0

0
0

0
10

0
0

1
0

17
0

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

17
17

3η Προσομοίωση

0

0

10

0

0

0

8

0

0

0

0

0

3

17

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
470

Σύνολο χώρας

σιτάρι
μαλ.

σιτάρι
σκλ.

αραβόσιτος

καπνός

βαμβάκι
ξηρ.

βαμβάκι

Παρατηρήσεις 2002

53

1529

435

52

66

3684

0

1η Προσομοίωση (Άριστο
σχέδιο 2002)

17

1613

570

52

66

3640

2η Προσομοίωση

867

1104

635

13

0

3η Προσομοίωση

530

1606

979

13

Παρατηρήσεις 2002

51

934

250

(Άριστο σχέδιο 2002)

14

992

2η Προσομοίωση

658

3η Προσομοίωση

Παρατηρήσεις 2002
1η Προσομοίωση
(Άριστο σχέδιο 2002)

2

454

133

18

32

1 637

0

1

107

6

1

52

0

2 443

3

471

156

18

32

1 630

0

1

83

4

0

43

0

2 442

2η Προσομοίωση

209

579

148

0

0

870

12

1

54

1

0

568

342

2 443

3η Προσομοίωση

79

742

217

0

0

787

1

1

52

1

0

561

343

2 443

Παρατηρήσεις 2002
1η Προσομοίωση
(Άριστο σχέδιο 2002)

0

141

52

11

1

616

0

0

0

21

0

125

0

966

0

149

88

11

1

611

0

0

0

21

0

86

0

966

2η Προσομοίωση

0

191

177

0

0

318

58

0

0

21

0

180

128

946

3η Προσομοίωση

0

265

345

0

0

188

8

0

0

21

0

121

140

948

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 460

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 450

τεύτλα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 480

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (σε χιλιάδες στρεμματα)
βαμβάκι
επιδοτ. πατάτα

βίκος
ΣΥΝΟΛΟ
επίσπορος
ΧΓΕ

682

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (& ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ) ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2002 ΚΑΙ 3ης ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Περιφέρεια 450
Περιφέρεια470
Περιφέρεια 480
Χώρα

Ακαθ. Κέρδος
Παρατηρήσεων
(2002), σε €
16 473
21 025
19 084
18 087

Ακαθάριστο Κέρδος 3ης Προσομοίωσης
(χωρίς την Ενιαία Αποδεσμευμένη
Ενίσχυση) σε €
9 484
10 760
11 021
9 989

Ενιαία
Αποδεσμευμένη
Ενίσχυση (€)
8 029
9 130
6 800
8 309

Σύνολο Ακαθ.
Κέρδους 3ης
Προσομοίωσης €
17 514
19 890
17 821
18 299

% Μεταβολή
Ακαθ. Κέρδους
6.3%
-5.4%
-6.6%
1.2%

Απόδοση
Βαμβακιού
kg/στρ 2002
342
366
354
350

Επιδότηση βαμβακιού €/στρ.
(Μέσος όρος 2000-2002)
137
213
161
164
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α. Βόλτσου 1 , Ε. Παπαναγιώτου 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων στην παραγωγική σύνθεση και στο
οικονομικό αποτέλεσμα των καπνοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της
Δυτικής Μακεδονίας, από την εφαρμογή της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εφαρμόσθηκε ο Γραμμικός Προγραμματισμός σε δύο εναλλακτικά σενάρια. Το
πρώτο αφορά στη μεγιστοποίηση του ακαθάριστου κέρδους των καπνοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων με τη χρήση
των διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής και το δεύτερο στη μεγιστοποίηση του ακαθάριστου κέρδους όταν
εφαρμόζεται η πλήρης αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή.
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή είναι η μείωση της
συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης του καπνού, η μείωση του βαθμού απασχόλησης και η αύξηση των
εισοδημάτων των καπνοπαραγωγών.
Λέξεις-Κλειδιά: Πλήρης Αποσύνδεση των Ενισχύσεων, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Καπνός, Ορεινές και
Μειονεκτικές Περιοχές.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καπνός αποτέλεσε διαχρονικά ένα προϊόν πολύ μεγάλης σημασίας για την Ελληνική Γεωργία. Την τελευταία
εικοσαετία περίπου (1980-2002) η συνολικά καλλιεργούμενη έκταση τριών βασικών ποικιλιών του καπνού
(καπνός ανατολικού τύπου, καπνός τύπου μπέρλεϋ και καπνός τύπου βιρτζίνια) βαίνει μειούμενη (διάγραμμα
1, Παράρτημα). Συγκεκριμένα, για το έτος 2001, η συνολική καλλιεργούμενη έκταση του καπνού, σύμφωνα με
τα προσωρινά αποτελέσματα της ΕΣΥΕ, ανερχόταν σε 562.341,9 στρέμματα και το 64% αυτής βρίσκεται στην
ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας – Θράκης (40% στην Κεντρική Μακεδονία, 19% στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη και 5% στη Δυτική Μακεδονία) (Βιομηχανικά φυτά, Στατιστικές χρονολογικές σειρές,
www.minagric.gr./greek/stats/biomhx.html).
Μέχρι σήμερα, ο καπνός αποτελούσε μία από τις υψηλότερα ενισχυμένες καλλιέργειες στη χώρα μας. Με τη
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ όμως τα δεδομένα αλλάζουν. Το σημαντικό σημείο της μεταρρύθμισης είναι η
αντικατάσταση των ενισχύσεων της παραγωγής από μία ενίσχυση με το όνομα ενιαία ενίσχυση. Η ενιαία
ενίσχυση θα χορηγείται στους γεωργούς υπό τους όρους τήρησης προτύπων για το περιβάλλον, την υγεία των

1

Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος, PhD Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2

Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

685

ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και τη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων σε καλές συνθήκες γεωργικής
αξιοποίησης και περιβάλλοντος ή αλλιώς υπό τους όρους της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έπρεπε να αποφασίσουν για την εφαρμογή του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης
μέχρι την 1/8/2004 ή την 1/8/2005 ή το αργότερο την 1/8/2006. Η απόφαση αφορά στην επιλογή ανάμεσα στην
ολική ή πλήρης αποδέσμευση / αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή και στη μερική αποσύνδεση. Η
Ελλάδα απέρριψε το σενάριο της μερικής αποσύνδεσης για να μη χαθούν κοινοτικοί οικονομικοί πόροι από τη
μη χρησιμοποίησή τους τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τη χώρα και υιοθέτησε το σενάριο της ολικής ή
πλήρης αποσύνδεσης των κοινοτικών ενισχύσεων στο ελαιόλαδο, στις αροτραίες καλλιέργειες στον καπνό, στα
βοοειδή και στα αιγοπρόβατα (Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, 29/6/2005, www.\minagric.gr).
Όσον αφορά συγκεκριμένα την καλλιέργεια του καπνού, από τις 1/1/2006, εφαρμόζεται η πλήρης αποσύνδεση
των ενισχύσεων από την παραγωγή.
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις καπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις της Δυτικής Μακεδονίας και
συγκεκριμένα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της, με κύριο σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων
στην παραγωγική τους σύνθεση και στα οικονομικά τους αποτελέσματα από την εφαρμογή της πλήρους
αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή. Η πραγματοποίηση του σκοπού αυτού γίνεται με την
εφαρμογή του Γραμμικού Προγραμματισμού (ΓΠ) σε δύο εναλλακτικά σενάρια και με τη σύγκριση των
άριστων σχεδίων παραγωγής που προκύπτουν από τη χρήση του.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Τα τελευταία χρόνια πολλοί επιστήμονες έχουν ασχοληθεί με την εκτίμηση των επιπτώσεων της ΚΑΠ και την
κατά καιρούς μεταρρυθμίσεών της. Οι Donaldson et al (1995), χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο ΓΠ για να
εκτιμήσουν την επίδραση των αλλαγών της ΚΑΠ (μεταρρύθμιση 1992) σε τύπους εκμεταλλεύσεων, στη
νοτιοανατολική Αγγλία και στη νοτιοδυτική Γαλλία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο ανάπτυξης
καλλιεργειών (Crop Growth Model-CGM) το οποίο δημιούργησε πληροφορίες για τις παραγωγικές
δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο του ΓΠ το οποίο κατασκευάστηκε με
βάση τα τυπικά χαρακτηριστικά των τύπων εκμεταλλεύσεων κάθε περιοχής. Ο τύπος των εκμεταλλεύσεων στη
νοτιοανατολική Αγγλία χαρακτηρίζεται ως ‘’γενικός καλλιεργητικός’’ ή ‘’μικτός αρόσιμος’’ με μέσο μέγεθος
50-300 εκτάρια και παράγει το 40% των δημητριακών της περιοχής, ενώ στη νοτιοδυτική Γαλλία ο τύπος των
εκμεταλλεύσεων παράγει τουλάχιστον το 50% των δημητριακών, των ελιών και των πρωτεϊνούχων προϊόντων
της περιοχής. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ (1992) στη χρησιμοποιούμενη μέθοδο είχε ως
αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι εκμεταλλεύσεις της νοτιοανατολικής Αγγλίας με μεγαλύτερα εισοδήματα πριν
από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ από ότι μετά, ενώ στη νοτιοδυτική Γαλλία συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Οι
Eldon et al (1997) χρησιμοποίησαν τη δυαδική θεωρία για την ανάπτυξη ενός μοντέλου για τη γεωργία της
Ε.Ε. Το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ του 1992
στην αγρανάπαυση. Οι Winter και Gaskell (1998), εξέτασαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επόμενης
μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, αυτής που προτείνεται στην AGENDA 2000. Εστίασαν κυρίως στις αροτραίες
καλλιέργειας και στην κτηνοτροφία (βοδινό κρέας, πρόβατα, γαλακτοκομικά), ενώ χρησιμοποίησαν εμπειρικά
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δεδομένα. Με την απλή τυχαία δειγματοληψία επιλέχθηκαν 558 Βρετανοί γεωργοί και το δείγμα των γεωργών
στρωματοποιήθηκε σύμφωνα με τον τύπο της εκμετάλλευσης, το μέγεθος της εκμετάλλευσης και την περιοχή,
ενώ τα στοιχεία συλλέχθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις. Την επίδραση της AGENDA 2000, διερεύνησαν
και οι Topp και Mitchell (2003), σε περιοχή της Σκωτίας. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ΓΠ σε
συνεργασία με ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικο – οικονομικό μοντέλο και εκτίμησε την επίδραση των
αλλαγών των τιμών και της πολιτικής στα γεωργικά εισοδήματα και στην απασχόληση των πόρων σε επίπεδο
εκμετάλλευσης. Για την επίτευξη του σκοπού τους χρησιμοποιήθηκαν τρία σενάρια. Το πρώτο αφορούσε την
πολιτική της ΚΑΠ πριν την AGENDA 2000 και τις τιμές του 1998, το δεύτερο την πολιτική της AGENDA
2000 με τιμές του 1998 και το τρίτο την πολιτική της AGENDA 2000 και τις τιμές του 1999. Ο ΓΠ προέβλεπε
ότι τόσο τα γεωργικά εισοδήματα όσο και η απασχόληση θα μειωθούν, βάσει των προτάσεων της AGENDA
2000. Με την AGENDA 2000 ασχολήθηκαν και οι Veysset et al (2005). Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν ένα
μοντέλο ΓΠ για την αριστοποίηση του συστήματος παραγωγής θηλαζουσών αγελάδων στο Βόρειο Massif
Central Charolais. Το μοντέλο ονομάζεται Opt’INRA. και εφαρμόσθηκε σε δύο εκμεταλλεύσεις που
αντιπροσωπεύουν τις πιο συχνά εμφανιζόμενες εκμεταλλεύσεις στην περιοχή (μία μικτή εκμετάλλευση και μία
εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής), για να διερευνηθεί ποια από τις δύο υιοθετεί καλύτερη την AGENDA 2000.
Τέλος, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι του 1999. Οι Canali και Consortium Ecogene (2006),
ασχολήθηκαν με την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και την εκτίμηση των επιπτώσεών της. Συγκεκριμένα,
ανέλυσαν όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις επιδράσεις στον τομέα των αιγοπροβάτων (έμμεσες και
άμεσες) της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, ενώ τέλος, οι Matthews et al (2006) εκτίμησαν τις επιπτώσεις
της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ (2003) στην ορεινή γεωργία χρησιμοποιώντας μία μελέτη περίπτωσης.
Συγκεκριμένα, εκτίμησαν τις επιπτώσεις της εισαγωγής της ενιαίας ενίσχυσης, τη μετατροπή των άμεσων
ενισχύσεων υπό τον Πυλώνα 1 της ΚΑΠ και την αύξηση των αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων υπό τον
Πυλώνα 2 σε τρεις κλάδους παραγωγής (πρόβατα, θηλάζουσες αγελάδες και μοσχάρια πάχυνσης) για τις
περιόδους 2002/2003, 2004/2005 και 2005/2006 (αναθεωρημένη ΚΑΠ). Για την επίτευξη του σκοπού τους
χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο του ζωικού συστήματος (Livestock System Model-LSM) το οποίο εκτιμούσε
εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο ΓΠ για την εκτίμηση των επιπτώσεων της αναθεωρημένης ΚΑΠ του
2003 και συγκεκριμένα της εφαρμογής της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή, στην
παραγωγική σύνθεση και στα οικονομικά αποτελέσματα των καπνοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων των
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οικονομικά και τεχνικά δεδομένα 26
καπνοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου. Οι
καπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις επιλέχθηκαν με απλή τυχαία δειγματοληψία από επιλεγμένο δείγμα
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. Πεδίο της δειγματοληψίας για τους γεωργούς
αποτέλεσαν οι καταστάσεις των δικαιούχων της εξισωτικής αποζημίωσης των Διευθύνσεων Γεωργίας, ενώ το
δείγμα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών επιλέχθηκε με ενστρωματωμένη (Σιάρδος, 1997, σελ. 85 - 86)
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ή κατά στρώματα (Κάτος, 1986) τυχαία δειγματοληψία άριστης κατανομής κατά Neyman (Neyman 1967,
Yamane 1967).
Από το δείγμα των εκμεταλλεύσεων εκτιμήθηκε η μέση εκμετάλλευση στην οποία εφαρμόσθηκε ο ΓΠ. Η
μαθηματική έκφραση του Γραμμικού Προγραμματισμού έχει ως εξής (στους Hazell και Norton, 1986, σελ. 11,
στον Παπαναγιώτου, 2002, σελ. 112):
n

n

j =1

j =1

(1) ∑ c j x j = Z = μέγιστο (2) ∑ a ij x j ≥≡≤
b i (i = 1,2,3,..., m) (3) x ≥0 (j=1,2,3,…, n)
j

Όπου Z = η συνάρτηση που θα μεγιστοποιηθεί ή θα ελαχιστοποιηθεί, Xj = μονάδες περιορισμένων
συντελεστών ή παραγόμενη ποσότητα της δραστηριότητας (κλάδου παραγωγής) j, Cj = οικονομικά
αποτελέσματα δραστηριότητας (κλάδου παραγωγής) j, aij = απαιτήσεις j δραστηριότητας (κλάδου παραγωγής)
ανά μονάδα συντελεστή i (τεχνικοοικονομικοί συντελεστές), bi = διαθέσιμες ποσότητες του i συντελεστή, n =
αριθμός δραστηριοτήτων, m = αριθμός περιορισμών.
Η χρήση του ΓΠ είναι ευρέως διαδεδομένη και θεωρείται ως μέθοδος κατάλληλη για τη χρήση της στο
γεωργικό τομέα γιατί με τις κατάλληλες προσαρμογές μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα
(McCarl και Nuthall 1982, Bogahawatte 1984, Yiridoe et al 1984, Owsiήski και Romanowicz 1985, Payne
1985, Sher και Amir 1994, Stoorvogel 1995, Ramsden et al 1999, Salinas et al 1999, Βόλτσου και
Παπαναγιώτου 2000, Flury et al 2005).
Ως μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί συχνά για να εκτιμήσει τα αποτελέσματα εφαρμογής εναλλακτικών σεναρίων
σε εκμεταλλεύσεις. Όπως για παράδειγμα ο Stoorvogel (1995) χρησιμοποίησε ΓΠ για να εκτιμήσει
εναλλακτικά σενάρια χρήσης γης, ενώ τα σενάρια χρήσης γης χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση ερωτήσεων
της μορφής «τι θα γίνει εάν;», τόσο της αγροτικής πολιτικής όσο και των περιβαλλοντικών κινήτρων (π.χ. τι θα
γίνει όταν οι τιμές των λιπασμάτων είναι χαμηλότερες των επιδοτήσεων;). Οι Βόλτσου και Παπαναγιώτου
(2000) χρησιμοποίησαν τον ΓΠ για τη μελέτη του μεγέθους και της μορφής των επιπτώσεων από τα
εφαρμοζόμενα μέτρα Αγροτικής Πολιτικής, με κύριο μέτρο την εξισωτική αποζημίωση, σε επίπεδο κοινότητας.
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη δύο εναλλακτικών σεναρίων που αφορούσαν διαφορετικά επίπεδα
χρησιμοποιούμενων εισροών και συγκεκριμένα, αγροχημικών. Οι Salinas et al (1999) χρησιμοποίησαν το ΓΠ
για την αριστοποίηση του συστήματος παραγωγή αιγών, με την εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων, τόσο για το
ύψος των τιμών, όσο και για τη χρησιμοποιουμένη τεχνολογία. Τέλος, οι Kaya et al (2000) χρησιμοποίησαν
τον ΓΠ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της αγρανάπαυσης ανάμεσα σε δένδρα, ώστε να βελτιωθεί η
γονιμότητα του εδάφους και η παραγωγή. Κατά την εφαρμογή του χρησιμοποιήθηκαν τρία εναλλακτικά
σενάρια, το πρώτο δεν περιελάμβανε επιδότηση αγρανάπαυσης, το δεύτερο περιελάμβανε επιδότηση 50% για
κάλυψη του κόστους από την αγρανάπαυση και το τρίτο περιελάμβανε πλήρη επιδότηση για τον ίδιο λόγο.
Αντικειμενική συνάρτηση ήταν η μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.
Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας εργασίας, εφαρμόσθηκε ο ΓΠ σε δύο περιπτώσεις ή δύο
εναλλακτικά σενάρια. Το πρώτο εναλλακτικό σενάριο αφορά στη μεγιστοποίηση του ακαθάριστου κέρδους της
μέσης καπνοπαραγωγικής εκμετάλλευσης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας με
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τη χρήση των διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής και τις υφιστάμενες ενισχύσεις των κλάδων παραγωγής.
Ουσιαστικά, στην περίπτωση αυτή, επιζητείται η αριστοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, ή οι δυνατότητες
αναδιάρθρωσης με τη χρήση των διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής. Το δεύτερο εναλλακτικό σενάριο
αφορά στη μεγιστοποίηση του ακαθάριστου κέρδους της μέσης καπνοπαραγωγικής εκμετάλλευσης, στην
περίπτωση εφαρμογής της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή, με τη χρήση των
διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής.
Ο σκοπός της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με τη σύγκριση των άριστων σχεδίων παραγωγής που
προκύπτουν.
Για την κατασκευή της μήτρας του ΓΠ, χρησιμοποιήθηκαν οι υφιστάμενοι συντελεστές παραγωγής (έδαφος,
εργασία, κεφάλαιο). Ως περιορισμοί χρησιμοποιήθηκαν οι περιορισμοί της μέσης εκμετάλλευσης (συνολική
έκταση και κατά κατηγορίες, εργασία, κεφάλαιο, κλάδοι παραγωγής) και ως τεχνικοοικονομικά στοιχεία
(ακαθάριστο κέρδος, απαιτήσεις σε συντελεστές κ.λπ.) χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της μέσης
εκμετάλλευσης. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΓΠ είναι δύο άριστα σχέδια παραγωγής και η σύγκριση
μεταξύ τους θα αναδείξει τυχόν αλλαγές τόσο στην παραγωγική κατεύθυνση όσο και στα οικονομικά
αποτελέσματα των καπνοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Δυτικής
Μακεδονίας.
ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το μέγεθος της μέσης καπνοπαραγωγικής εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 88 περίπου στρέμματα, από τα οποία τα
52 είναι ιδιόκτητα και τα 36 ενοικιαζόμενα. Από τα 88 στρέμματα τα 17 είναι ποτιστικά (20%) και τα υπόλοιπα
71 ξηρικά. Στο σχέδιο της μέσης εκμετάλλευσης κυριαρχεί ο καπνός, ο οποίος καλύπτει το 29% της συνολικής
έκτασης, ακολουθεί το μαλακό σιτάρι με 23%, το σκληρό σιτάρι με 13,5%, το κριθάρι με 11% και το
ενσιρωμένο καλαμπόκι με 9% (πίνακας 1, στήλη 1).
Η μέση εκμετάλλευση παρέχει διαθέσιμη εργασία ίση με 2,32 Μ.Α.Ε., ήτοι 4.052 ώρες οικογενειακής εργασίας
και απαιτεί, σύμφωνα με το σχέδιό της, 3,18 Μ.Α.Ε., ήτοι 5.569 ώρες εργασίας, με αποτέλεσμα ο ετήσιος
βαθμός απασχόλησης να ανέρχεται σε 137,43%, γεγονός που σημαίνει πως για την κάλυψη των ετήσιων
αναγκών μισθώνεται εποχιακά ξένη ανθρώπινη εργασία.
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, η ακαθάριστη πρόσοδος υπολογίζεται σε 32.860 ευρώ, εκ των
οποίων το 6% προέρχεται από τις επιδοτήσεις/ενισχύσεις, χωρίς να υπολογίζεται στο ποσοστό αυτό η ενίσχυση
του καπνού. Εάν αυτή ληφθεί υπόψη, τότε οι ενισχύσεις φθάνουν στο 57% της ακαθάριστης προσόδου. Ο
καπνός αντιπροσωπεύει το 77% της συνολικής ακαθάριστης προσόδου, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι της ζωικής
και φυτικής παραγωγής συμμετέχουν με 23%.
Η μέση καπνοπαραγωγική εκμετάλλευση παρουσιάζει ζημία, η οποία ανέρχεται σε -673 ευρώ. Η έγγειος
πρόσοδος ανέρχεται σε 1.597 ευρώ, η καθαρή πρόσοδος σε 3.601 ευρώ, το εισόδημα από εργασία σε 8.260
ευρώ, το γεωργικό εισόδημα σε 12.534 ευρώ και τέλος, το ακαθάριστο κέρδος σε 18.239 ευρώ ή σε 208
ευρώ/στρέμμα περίπου (πίνακας 2, στήλη 1).
Η αριστοποίηση της μέσης εκμετάλλευσης οδηγεί σε ένα σχέδιο παραγωγής, στο οποίο η καλλιεργούμενη
έκταση μειώνεται κατά 10% περίπου, λόγω της παύσης καλλιέργειας των σιτηρών (σιτάρι μαλακό, σιτάρι
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σκληρό, κριθάρι), του ενσιρωμένου ξηρικού καλαμποκιού, του ποτιστικού καπνού (μπ.) και των
ζαχαροτεύτλων (πίνακας 1, στήλη 2).
Όσον αφορά τη διάρθρωση της παραγωγής, στις ξηρικές καλλιέργειες παρατηρείται αντικατάσταση των
σιτηρών (μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι και κριθάρι), του καπνού (μπ.) και του ενσιρωμένου ξηρικού
καλαμποκιού από το ξηρικό καλαμπόκι και από τον καπνό (κ.κ.). Συγκεκριμένα, η έκταση του καπνού (μπ).
μειώνεται κατά 78% περίπου, ενώ του ξηρικού καλαμποκιού δεκαπενταπλασιάζεται και του καπνού (κ.κ.)
αυξάνεται κατά 73 φορές περίπου. Στις ποτιστικές καλλιέργειες, παρατηρείται πλήρης αντικατάσταση των
ζαχαροτεύτλων και του ποτιστικού καπνού (μπ.) από το ποτιστικό καλαμπόκι, του οποίου η έκταση σχεδόν
δεκαπλασιάζεται (πίνακας 1, στήλη 2).
Ο βαθμός απασχόλησης μειώνεται κατά 29,5% περίπου, ενώ αξιοποιείται το 73,3% περίπου της ξένης
διαθέσιμης εργασίας και το 100% του ιδίου μεταβλητού κεφαλαίου.
Το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα, μειώνεται κατά 9,1%, γιατί το ποσοστό της μείωσης της
χρησιμοποιούμενης οικογενειακής εργασίας είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό μείωσης των δαπανών
παραγωγής. Επιπλέον, το γεωργικό εισόδημα αυξάνεται κατά 19,6% και το ακαθάριστο κέρδος κατά 7,5%
(πίνακας 2, στήλη 2).
Η εφαρμογή της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή, οδηγεί σε ένα άριστο σχέδιο
παραγωγής με την καλλιεργούμενη έκταση να είναι μειωμένη κατά 30% περίπου, σε σχέση με τη συνολική
καλλιεργούμενη έκταση κατά την αριστοποίηση.
Στο σχέδιο παραγωγής παρατηρείται αντικατάσταση του ξηρικού καλαμποκιού, το οποίο παύει πλέον να
καλλιεργείται, από το κριθάρι που εισέρχεται στο σχέδιο, μείωση της έκτασης του καπνού (κ.κ.) κατά 69,4%
και αντικατάσταση του ποτιστικού καλαμποκιού (-42%) από τα ζαχαρότευτλα που εισέρχονται στο άριστο
σχέδιο παραγωγής (πίνακας 1, στήλη 3).
Ο βαθμός απασχόλησης μειώνεται κατά 30,8% και το ιδίο μεταβλητό κεφάλαιο αξιοποιείται κατά 52%. Η
ακαθάριστη πρόσοδος μειώνεται κατά 72,5% και οι δαπάνες παραγωγής κατά 35,5%, με αποτέλεσμα το
σύστημα να εμφανίζει πολύ μεγάλη ζημία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα οικονομικά αποτελέσματα, αυτά είναι
αρνητικά, πλην του ακαθάριστου κέρδους, το οποίο είναι μειωμένο κατά 79,9% σε σχέση με το ακαθάριστο
κέρδος στο πρώτο άριστο σχέδιο παραγωγής (πίνακας 2, στήλη 3).
Συμπερασματικά, παρατηρείται πως η εφαρμογή της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή
θα οδηγήσει στη μείωση της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης του καπνού και στη διαμόρφωση μειωμένων
και αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Με την αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή όμως οι
γεωργοί θα λάβουν την ενιαία ενίσχυση η οποία θα ενισχύσει άμεσα το εισόδημά τους. Επομένως,
λαμβάνοντας υπόψη τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις ως συστατικό μέρος της ενιαίας ενίσχυσης, τα οικονομικά
αποτελέσματα των καπνοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων θα βελτιωθούν και συγκεκριμένα, το γεωργικό
εισόδημα από αρνητικό μέγεθος θα μετατραπεί σε θετικό και μάλιστα αυξανόμενο κατά 3% περίπου σε σχέση
με το γεωργικό εισόδημα της πρώτης άριστης κατάστασης, ενώ το ακαθάριστο κέρδος, αντί να μειωθεί κατά
79,9%, θα αυξηθεί κατά 14%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και συγκεκριμένα, η εφαρμογή της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την
παραγωγή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης του καπνού στις
καπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας.
Επομένως, ο καπνός ως κλάδος παραγωγής θα αποτελέσει προβληματική καλλιέργεια διότι θα εγκαταλειφθεί
ένα πολύ μεγάλο μέρος του όγκου της παραγωγής του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα και σε
άλλους τομείς της οικονομίας πέρα του γεωργικού τομέα, όπως είναι στο εμπόριο (εμπόριο καπνικών
προϊόντων) στη μεταποίηση (εγχώρια μεταποίηση καπνού) και στη βιομηχανία (ελληνικές καπνοβιομηχανίες).
Επιπλέον, η εφαρμογή της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή οδηγεί στη μείωση της
συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης στις καπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις των ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας κυρίως λόγω της έλλειψης των εναλλακτικών καλλιεργητικών
δραστηριοτήτων, γιατί οι ήδη καλλιεργητικές δραστηριότητες θεωρούνται ασύμφορες στην πλειοψηφία τους
για να συνεχιστούν. Η μείωση όμως της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
του βαθμού απασχόλησης, γεγονός πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για μια Περιφέρεια η οποία αντιμετωπίζει
τεράστιο πρόβλημα ανεργίας.
Τέλος, η πλήρης αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή θα έχει ως αποτέλεσμα το εισόδημα των
καπνοπαραγωγών προερχόμενο από την εκμετάλλευσή τους να είναι αρνητικό, λαμβάνοντας όμως την ενιαία
ενίσχυση, το εισόδημά τους όχι μόνο θα γίνει θετικό αλλά θα αυξηθεί σε σχέση με το εισόδημά τους πριν την
εφαρμογή της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή. Επομένως, η πλήρης αποσύνδεση
των ενισχύσεων από την παραγωγή θα δημιουργήσει αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα προερχόμενα από τις
καπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις, δεδομένης της υφιστάμενης παραγωγικής σύνθεσής τους και της
υφιστάμενης τεχνολογίας, όχι όμως το εισόδημα του γεωργού το οποίο θα ενισχύεται άμεσα με ένα
συγκεκριμένο ποσό.
Επομένως, οι επιπτώσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Δυτικής
Μακεδονίας, από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ στις καπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις είναι η
μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης του καπνού, το ακαλλιέργητο του εδάφους και η μείωση της
απασχόλησης. Για να αποφευχθούν οι επιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εισαχθούν στην περιοχή νέες
εναλλακτικές καλλιεργητικές δραστηριότητες, μαζί με νέες τεχνολογίες, στις οποίες θα μπορέσει να
απασχοληθεί ο πληθυσμός τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Διάγραμμα 1: Διαχρονική εξέλιξη της καλλιεργούμενης έκτασης καπνού
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Πηγή: www.minagric.gr./greek/stats/biomhx.html.
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Διάγραμμα 2: Διαχρονική εξέλιξη της παραγόμενης ποσότητας καπνού
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Πίνακας 1: Άριστα σχέδια παραγωγής της μέσης καπνοπαραγωγικής εκμ/σης
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

18.239,10

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ (στρ.)

87,77

Σιτάρι Μ.

20,19

Σιτάρι Σ.

11,85

ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(πλήρης
αποσύνδεση των
ενισχύσεων από την
παραγωγή)

19.607,64

3.949,26

7,50%

-79,86%

78,87

55,15

Κριθάρι

9,42

Μηδική π οτιστική

6,15

6,15

26,17
6,15

Καλαμπ όκι π οτιστικό

1,27

10,31

5,98

Καλαμπ όκι ξηρικό

2,23

34,25

Καπ ν ός κ.κ.

0,31

22,53

6,89

Καπ ν ός μπ . π οτιστικός

7,69
3,91

3,91

Καπ ν ός μπ . ξηρικός

17,73

Καλαμπ όκι εν σιρωμέν ο ξηρικό

7,85

Ζαχ αρότευτλα

1,35

Λοιπ ές ξηρικές καλλιέργειες

0,88

0,88

0,88

Λοιπ ές π οτιστικές καλλιέργειες

0,85

0,85

0,85

Ξέν ο π οτιστικό έδαφος

3,19

3,19

3,19

Ξέν ο ξηρικό έδαφος

32,62

23,72

0,00

Ιδιόκτητο π οτιστικό έδαφος

14,12

14,12

14,12
37,85

4,33

Ιδιόκτητο ξηρικό έδαφος

37,85

37,85

Συν ολικό π οτιστικό έδαφος

17,31

17,31

17,31

Συν ολικό ξηρικό έδαφος

70,46

61,56

37,85

Σύν ολο εδάφους

87,77

78,87

55,16

Χρησιμοπ οιούμεν η οικογεν ειακή εργασία (ώρες)

4.052

3.128

2.164

Ξέν η εργασία (ώρες)

2.029

1.486

8.234,81

8.234,81

Ιδίο μεταβλητό κεφάλαιο (ευρώ)

4.282,26

Πηγή: Αποτελέσματα εφαρμογής Γραμμικού Προγραμματισμού.

Πίνακας 2: Οικονομικά αποτελέσματα άριστων σχεδίων παραγωγής της μέσης
καπνοπαραγωγικής εκμ/σης
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Ακαθάριστη Πρόσοδος

ΥΦΙΣΤΑΜ ΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(πλήρης αποσύνδεση
των ενισχύσεων με την
παραγωγή)

32.860,06

30.220,95

8.324,02

-672,93

331,55

-10.957,52

Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα

11.245,30

10.216,38

-3.194,42

Γεωργικό Εισόδημα

12.534,43

14.992,35

-2.952,04

Έγγειος Πρόσοδος

1.596,93

2.406,35

-9.402,16

Καθαρή Πρόσοδος

3.601,04

4.362,60

-7.715,30

Εισόδημα απ ό εργασία

8.260,47

10.961,30

-6.194,26

18.239,10

19.607,64

3.949,26

Κέρδος ή Ζημία

Ακαθάριστο Κέρδος

Πηγή: Αποτελέσματα εφαρμογής Γραμμικού Προγραμματισμού.
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Η αποσύνδεση των ενισχύσεων της Νέας ΚΑΠ και οι επιπτώσεις στην απόδοση και στην
παραγωγή των καλλιεργειών: Μια πρώτη προσέγγιση.
Αναστάσιος Β. Σέμος ∗
Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ

Περίληψη
Η εργασία αυτή αναφέρεται στις αναμενόμενες επιπτώσεις στην απόδοση και στην παραγωγή των
αγροτικών προϊόντων μετά την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ και συγκεκριμένα του μέτρου της πλήρους αποσύνδεσης.
Κατ’ αρχήν παρουσιάστηκε το νέο μέτρο της αποσύνδεσης και αναλύθηκαν οι θεωρίες των αποφάσεων των
παραγωγών κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Κατόπιν εκτιμήθηκαν συναρτήσεις προσφοράς 8 αγροτικών
προϊόντων για την περίοδο 1971-2003 ώστε οι εκτιμητές συγκεκριμένων μεταβλητών να χρησιμοποιηθούν για την
εκτίμηση των επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με τη νέα ΚΓΠ και με τη νέα μορφή της επιδότησης
αναμένονται σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή και πιθανή αύξηση των αποδόσεων.
Λέξεις κλειδιά: Νέα ΚΓΠ, αποσύνδεση, ενιαία ενίσχυση, αποδόσεις, εξέλιξη της παραγωγής.

Εισαγωγή.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο στήριξης της γεωργικής παραγωγής. Στη
δεκαετία του '70 και τη δεκαετία του '80, στο συνδυασμό των πολιτικών που εφαρμόστηκαν κυριάρχησε η τιμή
του προϊόντος. Οι τιμές ήταν το κυρίαρχο μέσο και σε συνδυασμό με άλλα μέτρα προστασίας των συνόρων και
εσωτερικών μηχανισμών, περιλαμβάνοντας συχνά και τις αγορές και τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων
εξασφάλιζαν πλήρη προστασία για τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ. Και ενώ αυτός ο τύπος πολιτικής κυριαρχεί
ακόμα στον συνδυασμό πολιτικών σε πολλές χώρες, υπήρξε μια έντονη τάση δημιουργίας νέων τύπων
πολιτικών, πολλές από τις οποίες με τη μορφή δημοσιονομικής στήριξης, που πληρώνονται άμεσα στους
αγρότες. Οι αποκαλούμενες άμεσες πληρωμές είναι τώρα κυρίαρχες στον συνδυασμό πολιτικών ενός μεγάλου
αριθμού χωρών του ΟΟΣΑ αλλά κυρίως στην ΕΕ. Επίσης η ανάπτυξη μιας σύνθετης πολιτικής που
περιλαμβάνει τους όρους και τα κριτήρια εφαρμογής, όπως περιβαλλοντικούς περιορισμούς ή παραγωγή
επιλέξιμων ποσοτήτων, ή τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων, περιορισμοί πληρωμής και ποικίλες απαιτήσεις
σχετικά με αυτό που μπορεί ή δεν μπορεί να παραχθεί.
Μια άλλη σημαντική ανάπτυξη είναι ότι οι πληρωμές έχουν γίνει όλο και περισσότερο αποσυνδεμένες από την
παραγωγή των μεμονωμένων προϊόντων και όλο και περισσότερο συνδεμένες με έναν ειδικό παράγοντα, όπως
∗
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το έδαφος, που χρησιμοποιείται στη γεωργική παραγωγή ή την παραγωγή ενός υποσυνόλου των προϊόντων ή
πληρωμές βασισμένες στην ιστορική στήριξη, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση να συνεχίσει η παραγωγή
τέτοιων προϊόντων.
Ο όρος «αποσύνδεση» έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία τα τελευταία δέκα χρόνια και από
ακαδημαϊκούς ερευνητές αλλά και από φορείς χάραξης αγροτικής πολιτικής. Έχει χρησιμοποιηθεί επίσης κατά
περιόδους για να δείξει τα μέτρα που δεν έχουν επιπτώσεις στις σχετικές τιμές των γεωργικών προϊόντων ή των
τιμών των εισροών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Για τους φορείς χάραξης πολιτικής και ειδικότερα
για εκείνους που περιλαμβάνονται στις γεωργικές εμπορικές διαπραγματεύσεις, η αποσύνδεση αναφέρεται
συχνά στα αποτελέσματα ενός μέτρου ή ενός συνόλου μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, μια πολιτική θεωρείται ως
πολιτική «αποσύνδεσης» εάν δεν εξαρτάται καθόλου ή εξαρτάται ελάχιστα από την παραγωγή ή δεν επηρεάζει
τις αποφάσεις του παραγωγού κατά το σχεδιασμό της παραγωγής του.
Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη μελέτη της πολιτικής αποσύνδεσης και στις επιπτώσεις της στην πλευρά
της παραγωγής. Επειδή όμως δεν υπάρχουν απτά αποτελέσματα εφαρμογής της πολιτικής αυτής, η εργασία
περιορίζεται σε μια πρώτη προσέγγιση των πιθανών επιπτώσεων της πολιτικής αυτής.
Η πολιτική της αποσύνδεσης μπορεί να επηρεάσει της παραγωγή προς δύο κατευθύνσεις:
- Στις αποφάσεις κάθε παραγωγού για την ποσότητα που προτίθεται να παράγει.
- Την είσοδο ή την έξοδο παραγωγού από την παραγωγή.
Η πρώτη περίπτωση έχει μεγαλύτερη σημασία για τη μελέτη αφού εκτός της απόφασης ενός παραγωγού για το
ύψος της παραγωγής που επιθυμεί, περιλαμβάνει και το ενδιαφέρον του για την απόδοση της διαθέσιμης για
καλλιέργεια γεωργικής έκτασης και τη μελλοντική συνέχιση της δραστηριότητας.

Η έννοια της αποσύνδεσης.
Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε η Cahill (1997) πλήρης αποδέσμευση είναι η πολιτική η οποία με την
εφαρμογή της, δεν επηρεάζει τις αποφάσεις των παραγωγών. Συγκεκριμένα η ενίσχυση των παραγωγών,
σύμφωνα με τη νέα ΚΓΠ, ανεξάρτητα από την παραγωγή ή το ύψος της παραγωγής και με βάση μόνο μια
ιστορική περίοδο βάσης δεν επηρεάζει τις αποφάσεις των παραγωγών στις επιλογές τους για το είδος και το
ύψος της παραγωγής. Η πολιτική αυτή επικεντρώνεται στην ενίσχυση των παραγωγών και έχει μηδενική
επίδραση στην παραγωγή.
Μια πολιτική όμως με μηδενική επίδραση στην παραγωγή, είναι απίθανο να αποσυνδεθεί πλήρως υπό τη στενή
έννοια. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική θα μπορούσε να έχει μηδενική επίδραση στην ισορροπία των τιμών και
των ποσοτήτων αλλά οδηγεί στις σημαντικά διαφορετικές αντιδράσεις στους εξωγενείς παράγοντες που
επηρεάζουν την ελεύθερη αγορά. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Αν π.χ. παραστήσουμε S
την καμπύλη προσφοράς και με D την καμπύλη ζήτησης τότε η ποσότητα ισορροπίας θα είναι Q0. Εάν μια
πολιτική αποδέσμευσης μεταβάλει την καμπύλη προσφοράς από S σε S’ τότε αυτό δεν θα επιφέρει καμία
μεταβολή στην ποσότητα ή την τιμή του προϊόντος.
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Μία μετακίνηση της καμπύλης ζήτησης D προς τη θέση D’ θα οδηγήσει σε νέα θέση ισορροπίας με ποσότητα
Q1 η οποία είναι τελείως διαφορετική ποσότητα Q2 η οποία θα είχε παραχθεί χωρίς την εφαρμογή της
πολιτικής. Ουσιαστικά δηλαδή, μια πολιτική αποδέσμευσης, ενώ δεν επηρεάζει την παραγωγή έχει σημαντικές
επιπτώσεις στους μηχανισμούς διόρθωση της αγοράς ενός γεωργικού προϊόντος όταν διαταράσσεται η
ισορροπία από κάποια αιτία.
Μια πολιτική αποσύνδεσης προβλέπεται και στη νέα ΚΓΠ. Ένα σημαντικό τμήμα των επιδοτήσεων
(αποσυνδεμένο τμήμα), που εισπράττει σήμερα ο παραγωγός (ο μέσος όρος ετών 2000, 2001 και 2002) από μία
ή περισσότερες δραστηριότητες, ενοποιείται σε μία ενιαία ενίσχυση η καταβολή της οποίας δεν συνδέεται
πλέον με το συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας και την ποσότητα παραγωγής που παρήγαγε μέχρι τώρα ο
παραγωγός. Άρα η ενιαία ενίσχυση θα αποτελεί σταθερή εισοδηματική βάση το ποσό της οποίας (ποσό
αναφοράς) προκύπτει από τον μέσο όρο των ενισχύσεων της τριετίας 2000-2002 (περίοδος αναφοράς ή
ιστορική περίοδος). Η ενίσχυση αυτή αποτελεί άμεση μεταφορά εισοδήματος στον παραγωγό.

S’

P

S

D’
D
0
Q0

Q1

Q2

Q

Σχήμα 1 (OECD,2000)

Εξετάζοντας την πολιτική αυτή σε σχέση με την αγορά ενός προϊόντος σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς και
παγκόσμιας αγοράς εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα για τη νέα κατάσταση που δημιουργείται. Στο σχήμα
2, με τη βοήθεια του μοντέλου μερικής ισορροπίας (Partial equilibrium Model) παρουσιάζονται οι δύο αγορές,
η εσωτερική αγορά και η παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με την προηγούμενη πολιτική και με επιδοτούμενη τιμή
Ps οι παραγωγοί παρήγαγαν ποσότητα QPs. Η νέα πολιτική αποσύνδεσης ενισχύει το εισόδημα του παραγωγού
με την ενιαία επιδότηση (περιοχή πλέγματος στο σχήμα) και αφήνει τον παράγωγό να παράγει στην τιμή Pw και
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στο επίπεδο Qpw, όπου το οριακό κόστος καλύπτεται από τη διεθνή τιμή. Και αυτό γιατί μετά την εφαρμογή της
νέας ΚΓΠ με την πλήρη αποσύνδεση δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας για την παραγόμενη ποσότητα και
ο παραγωγός αποφασίζει πλέον σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές, αλλά και καθορίζει ένα επιθυμητό επίπεδο
παραγωγής για το οποίο γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός απορρόφησης παρά μόνο η αγορά.
Η παραπάνω ανάλυση δείχνει ότι το πρόβλημα της γεωργικής παραγωγής μετά από την πλήρη αποσύνδεση της
ενίσχυσης μετατοπίζεται πλέον, αποκλειστικά, στις αποφάσεις των παραγωγών. Επομένως, η πορεία της
παραγωγής όλων των γεωργικών προϊόντων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες τις διεθνούς
αγοράς και κυρίως από τις τιμές.
P

P

Sd
Ps

Pw

Dd

Dw
Q

QPw

Qd

QPs

Q
Qw

Εσωτερική αγορά

Διεθνής Αγορά

Σχήμα 2

Θεωρία των αποφάσεων του παραγωγού.
Οι αποφάσεις των παραγωγών ερμηνεύονται με συναρτήσεις παραγωγής ή προσφοράς, λαμβάνοντας
υπ’ όψη τα δεδομένα της αγοράς των αγροτικών προϊόντων ή των αγορών των εισροών για την παραγωγή.
Η διάκριση των όρων «συνάρτηση παραγωγής» και «συνάρτηση προσφοράς» είναι σαφής. Η μεν πρώτη
περιγράφει και ερμηνεύει τη σχέση μεταξύ της παραγόμενης ποσότητας (output) και των ποσοτήτων των
χρησιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής(inputs), η δε δεύτερη περιγράφει την αντίδραση της παραγωγής
(μέσω των παραγωγών) στις μεταβολές της τιμής του προϊόντος ή στις μεταβολές των τιμών των συντελεστών
παραγωγής (Labys, 1973). Επίσης, η διάκριση των όρων «στατική σχέση» και «δυναμική σχέση» είναι
σημαντική στην ερμηνεία των συναρτήσεων προσφοράς και παραγωγής.
Στατική σχέση (static relationship) στην περίπτωση της προσφοράς έχουμε όταν αντικειμενικός σκοπός του
παραγωγού είναι η βραχυχρόνια μεγιστοποίηση του κέρδους για κάθε παραγόμενη μονάδα προϊόντος μέσα στα
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πλαίσια των περιορισμών που επιβάλει η συνάρτηση παραγωγής. Στη στατική σχέση έχουμε σχετικά γρήγορη
και πλήρη προσαρμογή της παραγωγής σε κάθε μεταβολή των οικονομικών συνθηκών που επηρεάζουν της
μεταβλητές.
Στη δυναμική σχέση (dynamic relationship) έχουμε σύνδεση του επιθυμητού επιπέδου παραγωγής και της
παραγωγής των προηγουμένων ετών ή προηγουμένων παραγωγικών περιόδων. Η σύνδεση αυτή γίνεται μέσω
των προσδοκιών των παραγωγών για τις μελλοντικές τιμές κατά τη λήψη αποφάσεων για το ύψος της
παραγωγής.
Σε μια ελεύθερη αγορά οι αποφάσεις γενικώς των παραγωγών χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό
αβεβαιότητας. Πολλές πηγές αβεβαιότητας ήδη υπάρχουν από τη φύση της γεωργικής παραγωγής αλλά ακόμη
περισσότερες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της λήψης μιας απόφασης παραγωγής. Στην λήψη των
αποφάσεων του παραγωγού πρώτη προτεραιότητα φαίνεται να έχει η μεγιστοποίηση του κέρδους. Στην
περίπτωση αυτή οι αποφάσεις του παραγωγού αντιμετωπίζουν τις τυπικές αβεβαιότητες εξ αιτίας του ότι οι
τιμές του προϊόντος που θα παραχθεί δεν είναι γνωστές αλλά και η διαδικασία της παραγωγής με το κόστος της
τεχνολογίας δημιουργεί πρόσθετες αβεβαιότητες (Gardner and Rausser, 2001).
Επομένως, για κάθε παραγωγό που στοχεύει να μεγιστοποιήσει το κέρδος του καθορίζει την παραγωγή του σε
ορισμένο επίπεδο q πρέπει να μεγιστοποιήσει τη συνάρτηση E[U(w0+π)] όπου w0 είναι η συνολική αξία του
προϊόντος και π το κέρδος το οποίο είναι απροσδιόριστο γιατί εξαρτάται από την άγνωστη τιμή της αγοράς. Το
κέρδος μπορεί να γραφεί με μορφή στοχαστικής συνάρτησης:
π = pq-C(q.r) -K

(1)

όπου p η άγνωστη τιμή του προϊόντος στην αγορά, C(q.r) μεταβλητή η οποία αντιπροσωπεύει τη συνάρτηση
του μεταβλητού κόστους και Κ αντιπροσωπεύει τις σταθερές δαπάνες της παραγωγής.
Στη συνάρτηση (1) θεωρείται ότι η μόνη αβεβαιότητα του παραγωγού για τη γένεση κέρδους είναι η τιμή του
προϊόντος. Ενώ το επίπεδο παραγωγής q με τις διαθέσιμες υποδομές και συντελεστές παραγωγής μπορεί να
επιτευχθεί στο ακέραιο. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία για την εξασφάλιση ενός επιπέδου παραγωγής με
δεδομένους συντελεστές παραγωγής είναι η παραγωγικότητα που στην περίπτωση της γεωργικής παραγωγής
εκφράζεται με την απόδοση. Η απόδοση εκφράζεται με απλή συνάρτηση ως εξής:
Yti,t = Yt(pi,t,t,Zt)

(2)
*

όπου Υti,t, η απόδοση μιας καλλιέργειας i σε χρόνο t, P
P

I,t η

προσδοκώμενη τιμή του προϊόντος, t η χρονολογική

τάση και Ζt σύνολο εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση.
Από τις παραπάνω εξισώσεις (1) και (2) προκύπτει ότι στην περίπτωση της μεγιστοποίησης του κέρδους ο
παραγωγός εκείνο που μπορεί να επηρεάσει είναι το ύψος της παραγωγής μέσω της απόδοσης. Με δεδομένες
τις ποσότητες των συντελεστών παραγωγής ο παραγωγός θα μεγιστοποιήσει το κέρδος του με την βελτίωση
της απόδοσης κάτω από τις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς.
Στη περίπτωση που ο παραγωγός προσπαθεί να προσαρμόσει το είδος και το ύψος της παραγωγής του η
διαδικασία λήψης των αποφάσεων του είναι διαφορετική. Μια σειρά από παράγοντες μεσολαβούν και
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επηρεάζουν την απόφασή του για το ύψος της παραγωγής. Το επιθυμητό ύψος της παραγωγής έχει σχέση
πάντα με τη προσδοκώμενη τιμή της αγοράς ενώ η σχέση τους θεωρείται ότι είναι γραμμική (Nelrove,
1956,1979). Δηλαδή:
e

Qt* = α +βPt +ut

(3)
e

*

όπου Qt το επιθυμητό επίπεδο παραγωγής και Pt η προσδοκώμενη τιμή της αγοράς στην επόμενη εμπορική
περίοδο.
Η απόφαση του παραγωγού για το ύψος της επιθυμητής παραγωγής επηρεάζεται και από την παραγωγή του
προηγουμένου έτους. Δηλαδή, το ύψος της παραγωγής Qt σε ένα έτος t επηρεάζεται από το ύψος της
παραγωγής του προηγουμένου έτους Qt-1 και που τελικά διαφέρει από το επιθυμητό επίπεδο Qt*.

Και αυτό

γιατί η πραγματική αλλαγή στην παραγωγή δεν μπορεί να γίνει αυτόματα σε μια καλλιεργητική περίοδο λόγω
των δυσκολιών που πηγάζουν από τη διαδικασία της πληροφόρησης των συνθηκών της αγοράς αλλά και από
τις χρονοβόρες διαδικασίες της παραγωγής. Επομένως, το επιθυμητό επίπεδο παραγωγής είτε αυτό είναι
υψηλότερο είτε είναι χαμηλότερο, γεγονός που εξαρτάται από την ικανοποίηση ή μη του παραγωγού από τις
τιμές της ελεύθερης αγοράς, θα επιτευχθεί μακροχρόνια. Η σχέση που συνδέει τα προσδοκώμενα επίπεδα
παραγωγής με αυτά που τελικά πραγματοποιούνται μπορεί να γραφεί:
Qt –Qt-1 =λ(Qt* - Qt-1)

(4)

Ο συντελεστής λ δείχνει το ποσοστό της προσαρμογής στα επιθυμητά επίπεδα παραγωγής σε κάθε
καλλιεργητική περίοδο και παίρνει τιμές 0 ≤ λ ≤ 1 και ονομάζεται συντελεστής προσαρμογής.
Τέλος, με την υπόθεση ότι οι προσδοκώμενες τιμές αναθεωρούνται κατά ένα ποσοστό της διαφοράς των τιμών
της προηγουμένης περιόδου και των προσδοκώμενων τιμών της προηγουμένης περιόδου, η εξίσωση που
συνδέει αυτά τα μεγέθη μπορεί να γραφεί:
Pte-Pet-1 = γ(Pt-1 - Pet-1 )

0≤γ≤1

(5)

Ο συντελεστής γ εκφράζει το ποσοστό της αναθεώρησης των τιμών. Η τιμή του γ συνήθως τείνει προς τη
μονάδα για το λόγο ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων σε μια μεγάλη αγορά, όπως είναι η παγκόσμια, δεν
έχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Αντίθετα, στις κλειστές ελεγχόμενες αγορές οι διακυμάνσεις είναι μεγάλες και η
τιμή του γ τείνει προς το μηδέν.
Από τις εξισώσεις (3), (4), (5), με κατάλληλο μετασχηματισμό και αντικατάσταση προκύπτει μια εκτιμήσιμη
μορφή του σύνθετου υποδείγματος των τριών εξισώσεων η οποία περιέχει μόνο παρατηρήσιμες μεταβλητές
(Labys, 1973, Koutsoyiannis, 1977,Gafar, 1997 ):
Qt=αγλ +βγλPt-1+[(1-γ)+(1-λ)]Qt-1+Vt

(6)

Η συνάρτηση (6), στην οποία μπορούν να προστεθούν και άλλες εξωγενείς μεταβλητές, μπορεί να εκτιμηθεί
και να προσδιορισθεί το ύψος της ετήσιας παραγωγής στο μέλλον.
Η παραπάνω συνάρτηση απλοποιείται ακόμη περισσότερο εάν θεωρηθεί ότι στη διευρυμένη παγκόσμια αγορά
δεν έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις τιμών, οπότε το γ τείνει προς τη μονάδα και εάν αντικατασταθούν οι
συντελεστές των μεταβλητών ως εξής:
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α0=αγλ=αλ

α1=βγλ=βλ

Qt=a0 +α1+a2Qt-1

α2=(1-γ)+(1-λ)=1-λ
(7)

Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία για τη νέα κατάσταση που δημιουργείται με την νέα ΚΓΠ και συγκεκριμένα
με το μέτρο της αποσύνδεσης είναι ο χρόνος προσαρμογής στο νέο επίπεδο ισορροπίας της παραγωγής. Ο
χρόνος αυτός συνδέεται με την τιμή του λ η οποία εκτιμάται από τη σχέση:
α2=1-λ ή λ=1-α2.

(8)

Οι χρονικές περίοδοι ή οι καλλιεργητικές περίοδοι που απαιτούνται για προσαρμογή τουλάχιστον για το 95%
του επιθυμητού επιπέδου παραγωγής εκτιμάται από τη σχέση (Δρακάτος, 1971) :
(1-λ)ν ≤ 0,05

(9)

όπου ν τα καλλιεργητικά έτη προσαρμογής.
Στην ανάλυση που προηγήθηκε δίνεται έμφαση στον τρόπο λήψης αποφάσεων για την παραγωγή. Ο γεωργός
παράγει, αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιήσει τη γεωργική γη και τι θα καλλιεργήσει με σκοπό να
μεγιστοποιήσει την ωφέλειά του ή στο πως θα προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της αγοράς με γνώμονα πάντα
το οικονομικό του συμφέρον. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις (άμεσες) μπορούν να επηρεάσουν αυτές τις
αποφάσεις του εφόσον μόνο μαζί με αυτές έχει ικανοποιητικό εισόδημα και μόνο όταν η ωφέλεια είναι
μεγαλύτερη από κάποια άλλη παραγωγική δραστηριότητα (εναλλακτικό κόστος). Εάν αυτό δεν ισχύει, τότε η
όλη ενίσχυση δεν επηρεάζει την παραγωγική δραστηριότητα. Επομένως ως επίδραση παραγωγής μπορεί να
οριστεί το μέρος των άμεσων ενισχύσεων που προκαλούν αλλαγές στην παραγωγή, σε σχέση με μια
κατάσταση χωρίς αυτές τις ενισχύσεις. Η επίδραση παραγωγής μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0 και 100%. Η
επίδραση αυτή μπορεί ceteris paribus να μεταφραστεί σε αύξηση των τιμών του παραγωγού με επιδοτήσεις και
να έχει τα ίδια αποτελέσματα στην τιμή παραγωγού που θα είχε μια αύξηση της παραγόμενης ποσότητας. Το
ίδιο, με κάποιες μικρές διαφορές, ισχύει και για τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αποσυνδεδεμένες
ενισχύσεις, που χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς, έχουν επίδραση παραγωγής μεγαλύτερη από 0%, αν
αυξάνουν το εισόδημα και το κέρδος των γεωργών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνεται η παραγόμενη
ποσότητα σε σχέση με μια κατάσταση χωρίς συνδεδεμένες ενισχύσεις (Καβαλάρη κ.ά, 2004).

Ανάλυση των επιπτώσεων στην παραγωγή.
Η θεωρητική ανάλυση των επιπτώσεων στην παραγωγή μπορεί να γίνει με τη χρήση του μοντέλου μερικής
ισορροπίας(MMI).
Όπως είναι γνωστό η νέα ΚΑΠ στοχεύει σε μια ανταγωνιστική γεωργία, όπου η παραγωγή θα εξαρτάται και θα
καθορίζεται από τη λειτουργία της αγοράς και όχι από τις διάφορες ενισχύσεις που απολάμβαναν οι γεωργοί,
πρακτικές που συχνά στο παρελθόν έχουν ακολουθηθεί από τους παραγωγούς. Η μετάβαση όμως από μια
γεωργία προστατευτισμού σε μια γεωργία ελεύθερης δεν μπορεί να γίνει αυτόματα ούτε σε μια καλλιεργητική
περίοδο. Η προσαρμογή θα επέλθει σταδιακά με τις επιδράσεις των συνθηκών της ελεύθερης αγοράς. Κύριο
στοιχείο για την απόφαση της παραγωγής ενός προϊόντος, σύμφωνα πάντα με τις περιγραφείσες θεωρίες είναι
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η τιμή που επικρατεί στην αγορά. Κάθε παραγωγός συνεχίζει να παράγει εφ’ όσον ικανοποιείται από την τιμή
αυτή. Άλλως, σταδιακά εγκαταλείπει την παραγωγή ή και μειώνει την παραγωγή. Η παραγωγή φθάνει στα
επιθυμητά επίπεδα ανάλογα με τις επιβραδύνσεις που δέχεται λόγω των υποδομών που υπάρχουν για την
παραγωγή, ανάλογα με τις εναλλακτικές ευκαιρίες και ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.
Η πρώτη μείωση στην παραγωγή θα επέλθει με την έξοδο των παραγωγών υψηλού κόστους (σχ. 3).

Κόστος
τιμή

S
Β

Ps

Α
Pw

0
Qw

Qs

Παραγωγή

Σχήμα 3. Μείωση της παραγωγής λόγω εξόδου παραγωγών υψηλού κόστους

Εάν υποτεθεί ότι η καμπύλη προσφοράς S αντιπροσωπεύει και το οριακό κόστος παραγωγής, ένα μέρος των
παραγωγών οι οποίοι παρήγαγαν με βάση την υψηλή τιμή της ΕΕ, Ps είναι παραγωγοί υψηλού κόστους
(περιοχή καμπύλης S, ΑΒ) το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από τη νέα τιμή της διεθνούς αγοράς Pw και
εγκαταλείπουν την παραγωγή. Ο νέος όγκος της παραγωγής Qw προέρχεται από παραγωγούς που παράγουν με
κόστος παραγωγής που καλύπτεται από την διεθνή τιμή Pw. Αυτό μπορεί να συμβεί με πάρα πολλά αγροτικά
προϊόντα στην Ελλάδα όπως βαμβάκι, σιτηρά κ.λ.π..
Η μείωση της παραγωγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ελαστικότητα προσφοράς του προϊόντος. Και
σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκώμενων τιμών εξαρτάται από τη μακροχρόνια ελαστικότητα προσφοράς η
οποία δίνεται από τη σχέση (Burrell, 1986):
α1
PM
ELR=------- . ----1- α2
QM

(10)
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όπου α1 και α2 οι συντελεστές της συνάρτησης (7), PM και QM η μέση τιμή της αγοράς και η μέση παραγωγή
μια μακροχρόνιας περιόδου, αντίστοιχα. Η πλήρης προσαρμογή στο επίπεδο παραγωγής θα γίνει χρονικό
διάστημα που καθορίζεται από το συντελεστή λ της σχέσης (8).
Όσον αφορά την εξέλιξη των αποδόσεων των διαφόρων καλλιεργειών αυτές εξετάζονται σε συνδυασμό με τις
σχέσεις (1) και (2).
Η προσπάθεια κάθε παραγωγού για μεγιστοποίηση του κέρδους από τη δραστηριότητά του έχει δύο
συνιστώσες: Από τη μία πλευρά επιδιώκει τη μείωση του κόστους παραγωγής με χρήση αποδοτικών εισροών
αλλά και με καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών του και από την άλλη επιδιώκει την αύξηση της
ακαθάριστης προσόδου με δεδομένη τιμή αγοράς η οποία επιτυγχάνεται με την αύξηση της απόδοσης. Με αυτό
το σκεπτικό οι παραγωγοί που τελικά θα συνεχίσουν να παράγουν και χαρακτηρίστηκαν παραγωγοί χαμηλού
κόστους θα προσπαθήσουν να αυξήσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών τους εφ’ όσον συνεχίζουν να
παράγουν.

Παραδείγματα για απόδειξη.
Επειδή η εφαρμογή της νέας ΚΓΠ μόλις άρχισε δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για επεξεργασία και
ανάλυση. Για την εφαρμογή της θεωρίας που αναπτύχθηκε παραπάνω, θα χρησιμοποιηθούν αποτελέσματα μιας
σειράς συναρτήσεων προσφοράς για 8 ελληνικά αγροτικά προϊόντα που εκτιμήθηκαν με στοιχεία
χρονολογικών σειρών από το 1971 έως το 2003 (παράρτημα) με τη χρήση της εξίσωσης (7). Η εξίσωση αυτή
αποτελεί την ανηγμένη μορφή του δυναμικού μοντέλου προσφοράς αγροτικών προϊόντων και μπορεί να
περιληφθούν και εξωγενείς μεταβλητές αποδεδειγμένα μπορούν να επηρεάσουν την ποσότητα προσφοράς.
Στην περίπτωση αυτής της μελέτης περιλήφθηκε μόνο η ψευδομεταβλητή που αντιπροσωπεύει τις επιδράσεις
των καιρικών συνθηκών η οποία και αποτελεί σημαντικό παράγοντα των αποδόσεων για όλες τις αγροτικές
καλλιέργειες και κατ’ επέκταση καθορίζει και το ύψος της συνολικής παραγωγής. Και τούτο γιατί μερικά από
τα προϊόντα που περιλαμβάνονται είναι πολυετείς καλλιέργειες και τυχόν εισαγωγή εξωγενών μεταβλητών
(π.χ. τιμές ανταγωνιστικών προϊόντων) δεν έχουν καμία επίδραση ως προς το ύψος της παραγωγής, και αφ’
εταίρου στο μεγαλύτερο μέρος του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται η μελέτη υπήρχαν έντονα τα
στοιχεία της πολιτικής προστατευτισμού για όλες τις ετήσιες καλλιέργειες (Labys,1973). Άλλωστε έγιναν
πολλές μελέτες με συναρτήσεις προσφοράς αγροτικών προϊόντων με μόνη τη συμμετοχή ως ανεξάρτητων
μεταβλητών την τιμή και την ποσότητα του προηγουμένου έτους (Μπαλτάς, 1986, , Αποστόλου και Βαρελάς
1987, Lianos and Rizopoulos 1988, Σέμος, 1991)
Τα αποτελέσματα αυτών των εκτιμήσεων πλησιάζουν πολύ με τα αποτελέσματα παρόμοιων μελετών που
έγιναν στο παρελθόν (Μπαλτάς, 1986, Σέμος, 1991, Αποστόλου και Βαρελάς 1987). Στοιχεία των
εκτιμηθέντων συναρτήσεων προσφοράς παρουσιάζονται στο Παράρτημα και τα οποία χρησιμοποιούνται για
διάφορες εκτιμήσεις και υπολογισμούς ώστε να γίνει κατανοητή η πορεία που πιθανόν θα ακολουθήσει η
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παραγωγή ορισμένων αγροτικών προϊόντων καθώς επίσης και οι επιδράσεις των μηχανισμών της ελεύθερης
αγοράς στη συνολική παραγωγή.
Με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα 1 και λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις μεταβολές των τιμών που καλείται να
αντιμετωπίσει ο παραγωγός με την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ, μπορούν να εκτιμηθούν οι μεταβολές στην
παραγόμενη ποσότητα, η οποία προβλέπεται να έχει μειούμενη πορεία και ο χρόνος που απαιτείται
(καλλιεργητικές περίοδοι) ώστε να επιτευχθεί η νέα ισορροπία στην παραγωγή.
Πίνακας 1. Εκτιμηθέντες συντελεστές α1, α2, λ και μακροχρόνια ελαστικότητα προσφοράς ΕLR συναρτήσεων
προσφοράς ελληνικών αγροτικών προϊόντων.
α/α

Καλλιέργεια

α1

α2

λ=1-α2

ΕLR

1

Σιτάρι μαλακό

72,64

0,295

0,705

0,392

2

Σιτάρι σκληρό

16,18

0,672

0,328

0,738

3

Καλαμπόκι

46,17

0,536

0,464

1,203

4

Καπνός

0,440

0,786

0,214

0,960

5

Βαμβάκι

36,22

0,506

0,494

0,700

6

Ελαιόλαδο

28,32

0,202

0,798

0,270

7

Πορτοκάλια

14,22

0,558

0,442

0,838

8

Ροδάκινα

10,34

0,763

0,237

0,895

Ο επόμενος πίνακας 2 περιλαμβάνει τις μεταβολές των τιμών που απολάμβανε ο παραγωγός μαζί με τις
επιδοτήσεις και τις τιμές της διεθνούς αγοράς.
Πίνακας 2 Τιμές 8 αγροτικών προϊόντων και προσαρμογή τους στις τιμές της διεθνούς αγοράς.
α/α

Καλλιέργεια

1

Σιτάρι μαλακό

Τιμή παραγωγού
2004 με
επιδοτήσεις
(€)/κιλό
0,16

2

Σιτάρι σκληρό

0,27

0,19

0,08

-29,6%

3

Καλαμπόκι

0,16

0,12

0,04

-25%

4

Καπνός

4,67

3,4

1,27

-27,2%

5

Βαμβάκι

0,75

0,38

0,37

-49,3%

6

Ελαιόλαδο

5,1

3,75

1,35

-26,5%

7

Πορτοκάλια

0,354

0,33

0,024

-6,8%

8

Ροδάκινα

0,78

0,465

0,315

-40,4%

Διεθνής τιμή
προϊόντος 2005
σε (€)/κιλό

Μείωση τιμής
σε €

% μεταβολή
ΔΤ

0,11

0,05

-31%
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Πηγή : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Eurostat, FAO

Με τη χρήση των συντελεστών του πίνακα 1 και με τις μεταβολές των τιμών του πίνακα 2 εκτιμώνται οι
ποσοτικές μειώσεις της παραγωγής καθώς επίσης και ο χρόνος της μείωσης αυτής (σε καλλιεργητικές
περιόδους). Ο πίνακας 3 που ακολουθεί δίνει αυτές τις εκτιμήσεις.
Πίνακας 3. Ποσοτικές μειώσεις αγροτικών προϊόντων και χρόνος προσαρμογής της μείωσης.

α/α
Καλλιέργεια
1

Μέση
% μεταβολή
παραγωγή
της
το 2004 σε παραγωγής
000
(ΔΤ· ΕLR)
τόνους
2
3

Εκτιμώμενη
μείωση της
ποσότητας
000 τόνους

Χρόνος προσαρμογής
Στο 95% της μείωσης
((1-λ)ν ≤ 0,05), ν σε έτη

4

5

1

Σιτάρι μαλακό

323

-12,15%

39

2

2

Σιτάρι σκληρό

1300

-21,8%

283

7

3

Καλαμπόκι

2541

-30,5%

775

5

4

Καπνός

127

-26,1%

33

12

5

Βαμβάκι

1173

-34,5%

405

4

6

Ελαιόλαδο

450

-7,2%

32

2

7

Πορτοκάλια

772457

-5,7%

44

5

8

Ροδάκινα

790875

-36,2%

286

11

Αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Αρχής γινομένης από την εκτίμηση των συναρτήσεων προσφοράς, αν και δεν παρουσίασε ιδιαίτερα
προβλήματα, οι εκτιμηθέντες συντελεστές πρέπει να χρησιμοποιούνται με όλες τις απαραίτητες επιφυλάξεις.
Και αυτό γιατί στις εκτιμήσεις πάντα υπάρχουν πτυχές για διερεύνηση οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε
εσφαλμένα συμπεράσματα. Για τα περισσότερα προϊόντα που επιλέχθηκαν για εμπειρική απόδειξη των
επιπτώσεων της νέας ΚΓΠ φαίνεται πως η μετάβαση από μια προστατευτική πολιτική σε μια πολιτική της
ελεύθερης αγοράς θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή. Οι μειώσεις αυτές εκτιμήθηκαν σωρευτικά
σε χιλιάδες τόνους (στήλη 4 του πίνακα 3) αλλά η χρονική διάρκεια μείωσης κατανέμονται σε χρονικές
περιόδους (καλλιεργητικές περιόδους) που προσδιορίζεται από το συντελεστή προσαρμογής λ. Η στήλη 5 του
ιδίου πίνακα παρουσιάζει, κατά προσέγγιση, αυτές τις χρονικές περιόδους για προσαρμογή στα νέα επίπεδα
παραγωγής κατά 95%. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής προσαρμογής τόσο λιγότερες χρονικές περίοδοι
απαιτούνται για την πλήρη προσαρμογή.
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Συμπεράσματα
Στην εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια να εκτιμηθούν οι πιθανές επιπτώσεις της νέας ΚΓΠ στην παραγωγή
των αγροτικών προϊόντων. Η εργασία επικεντρώθηκε κυρίως στις μεθόδους μέτρησης των επιπτώσεων με
κάποιες εμπειρικές εφαρμογές σε ορισμένα προϊόντα και με δεδομένο την πλήρη αποσύνδεση των επιδοτήσεων
από το ύψος και το είδος της παραγωγής.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι:
-Η αλλαγή της νέας ΚΓΠ από μια πολιτική προστατευτισμού σε μια πολιτική της ελεύθερης αγοράς
εκτιμάται ότι θα επιφέρει μείωση της παραγωγής. Η εκτίμηση αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι με τη μείωση
της τιμής παραγωγού και την προσαρμογή της σε διεθνή επίπεδα τιμών θα μειωθεί και η παραγωγή αφού ο
παραγωγός παράγει με κίνητρο μόνο την τιμή του προϊόντος.
-Η μείωση αυτή για κάθε προϊόν δεν θα γίνει αυτόματα αλλά θα γίνει σταδιακά
ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές, την εξάρτηση του παραγωγού από το συγκεκριμένο προϊόν και από την
μη ύπαρξη πρόσφορων εναλλακτικών λύσεων.
-Η μείωση της παραγωγής θα επέλθει κυρίως από παραγωγούς υψηλού κόστους οι οποίοι θα
εγκαταλείψουν την παραγωγή λόγω της μη κάλυψης του κόστους αυτού από τη διεθνή τιμή.
- Τέλος, οι αποδόσεις προβλέπεται να αυξηθούν από τους παραμένοντες παραγωγούς οι οποίοι θα
επιδιώξουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.
Τα παραπάνω συμπεράσματα πρέπει να γίνουν δεκτά με όλες τις επιφυλάξεις που απορρέουν από τέτοιου
είδους εκτιμήσεις και για το λόγω ότι η νέα πολιτική μόλις τέθηκε σε εφαρμογή με άγνωστα αποτελέσματα
στην πράξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συναρτήσεις προσφοράς 8 ελληνικών αγροτικών προϊόντων για την περίοδο 1971-2003.
Συνάρτηση προσφοράς μαλακού σιταριού.
Qt=752,82+72,64Pt-1+0,295Qt-1-0,234Wt
(6,28)

(3,42)

(2,72)

R 2 = 0,856

F= 16,23

R 2 = 0,765

F= 11,22

R 2 = 0,785

F= 36,27

h=0,92

(4,32)

Συνάρτηση προσφοράς σκληρού σιταριού.
Qt=356,35+16,18Pt-1+0,672Qt-1-0,342Wt
(7,21)

(4,12)

(3,24)

h=0,15

(3,25)

Συνάρτηση προσφοράς καλαμποκιού.
Qt=117,23+46,17Pt-1+0,536Qt-1+0,126Wt
(6,32)

(2,12)

(2,14)

h= 1,02

(1,25)

Συνάρτηση προσφοράς καπνού
Qt=-1,89+0,440Pt-1+0,786Qt-1+1,6Wt
(1,32)

(4,34)

(2,16)

(5,43)

(4,14)

F=38,13

h =0,67

(6,25)

Συνάρτηση προσφοράς βαμβακιού
Qt=-70,36+36,22Pt-1+0,506Qt-1+2,6Wt
(3,12)

R 2 = 0,949

R 2 = 0,720

F= 10,08

h=0,98

R 2 = 0,860

F= 16,45

h=1,31

R 2 = 0,757

F= 22,03

h=0,65

R 2 = 0,842

F= 8,56

(3,50)

Συνάρτηση προσφοράς Ελαιόλαδου
Qt=-7442,4+28,32Pt-1+0,202Qt-1+0,002Wt
(1,12)

(2,13)

(3,35)

(1,56)

Συνάρτηση προσφοράς πορτοκαλιών
Qt=-8632,4+14,22Pt-1+0,558Qt-1+0,46Wt
(1,45)

(2,96)

(4,25)

(1,67)

Συνάρτηση προσφοράς ροδάκινων
Qt=-56.83+10,34Pt-1+0,763Qt-1+0,024Wt
(2,37)

(3,62)

(3,23)

h=1,21

(1,97)

Σημειώσεις Επεξηγήσεις: Qt Η ετήσια παραγωγή κάθε αγροτικού προϊόντος από 1971 έως 2003.
Pt-1 H τιμή παραγωγού μαζί με την επιδότηση του προηγουμένου έτους και σε
σταθερές τιμές 1990=100.
Wt Ψευδομεταβλητή καιρικών συνθηκών (weather index)
Yt
Wt =
όπου Υt η μέση απόδοση της καλλιέργειας του έτους t και Yt-3Y η μέση απόδοση των τριών
Yt −3Y
τελευταίων ετών (Stallings 1960).
Οι πηγές των παραπάνω στατιστικών στοιχείων είναι διάφορες όπως : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (σειρά Ετών), Eurostat (Χρονολογικές σειρές),
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).
Ο έλεγχος για αυτοσυσχέτιση έγινε με τη μέθοδο J. Durbin, με τη στατιστική h και για επίπεδο σημαντικότητας
5%, λόγω ύπαρξης μεταβλητής με χρονική υστέρηση. Η στατιστική h ακολουθεί την κανονική κατανομή και
γίνεται δεκτή η υπόθεση ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση όταν pr(-1,96≤ h ≤ 1,96)=0,95 (Gujarati 1995, pp
605).
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Τεστ για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας 1971-2003, με σταθερό όρο και όρο χρονολογικής τάσης (Augmented
Dickey-Fuller Test Statistics for Unit Roots)
p

ΔΧ t = α 0 + α1 X t −1 + α 2 t + ∑ γ j ΔΧ t − j + ε t
j=1

Μεταβλητές
α/α

(Χρονολογικές σειρές)

Τιμή από τεστ
μοναδιαίας ρίζας
(ADF Test
Statistics)

Χρονικές
υστερήσεις

Κρίσιμη
θεωρητική τιμή
σε επίπεδο
σημαντικότητας
5%

Παραγωγή προϊόντων
1

Μαλακού σιταριού

-9,78

0

-3,63

2

Σκληρού σιταριού

-5,45

0

-3,63

3

Καλαμποκιού

-6,37

0

-3,62

4

Καπνού

-12,24

0

-3,63

5

Βαμβακιού

-3,93

2

-3,66

6

Ελαιολάδου

-5,45

8

-3,79

7

Πορτοκαλιών

-5,28

3

-3,67

8

Ροδάκινων

-4,67

3

-3,67

Τιμές προϊόντων
9

Μαλακού σιταριού

-7,61

1

-3,64

10

Σκληρού σιταριού

-6,25

0

3,63

11

Καλαμποκιού

-2,22

1

-3,62*

12

Καπνού

-6,28

0

-3,56

13

Βαμβακιού

-4,35

4

-3,68

14

Ελαιολάδου

-5,32

3

2,55

15

Πορτοκαλιών

-4,62

0

-3,65

16

Ροδάκινων

-5,25

3

-2,33
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Για τη εφαρμογή του τεστ μοναδιαίας ρίζας επιλέχθηκε η αυτόματη επιλογή χρονικών υστερήσεων ώστε να
δίνεται η καλύτερη τιμή.

(Για περισσότερες λεπτομέρειες του Augmented Dickey-Fuller Test Statistics for Unit Roots βλέπε Gujarati,
1995)
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Εκτίμηση του Ρόλου της Εξισωτικής Αποζημίωσης στην Μείωση των Περιφερειακών
Ανισοτήτων: Προβλήματα Εκτίμησης
Βασιλάκη Άννα: Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, email: eeco4vaa@aua.gr
Καμπάς Αθανάσιος: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, email: tkampas@aua.gr
Περίληψη
Η Οδηγία 75/268 «περί ορεινής και ημιορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές»
αναφέρεται στην ενίσχυση της γεωργίας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, οι παραγωγοί των οποίων δεν
μπορούν να ελπίζουν στη βελτίωση του εισοδήματός τους με την ασκούμενη πολιτική στήριξης των τιμών. Το
κύριο μέσο ενίσχυσης του εισοδήματος των γεωργών των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών είναι η ετήσια
«εξισωτική αποζημίωση». Η τελευταία αποτελεί άμεση εισοδηματική ενίσχυση για αντιστάθμιση των μόνιμων
φυσικών μειονεκτημάτων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εκτιμήσει την επίδραση της εξισωτικής αποζημίωσης στην μείωση των
περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των νομών της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό, υπολογίστηκε ο πιο γνωστός
δείκτης ανισοκατανομής, ο δείκτης Gini, με και χωρίς εξισωτική αποζημίωση για την περίοδο 1995-2002. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι η εξισωτική αποζημίωση έχει θετική, αλλά μικρή, συνεισφορά στη
μείωση της ανισοκατανομής της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας μεταξύ των νομών της Ελλάδας στη
διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.
Το μέγεθος, όμως, της εκτιμώμενης μείωσης της ανισοκατανομής εξαρτάται από την παραμετρική υπόθεση η
οποία χρησιμοποιείται αναφορικά με την κατανομή της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του πρωτογενούς
τομέα. Αυτό συμβαίνει γιατί η εκτίμηση του δείκτη Gini βασίζεται στη μέση τιμή του δείγματος, η οποία δεν
χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της ελάχιστης διακύμανσης όταν η κατανομή του μεγέθους προς εκτίμηση
δεν είναι κανονική. Η εργασία εξετάζει στη συνέχεια την εναλλακτική υπόθεση της λογαριθμικής κατανομής
αναφορικά με την ακαθάριστη αξία παραγωγής και εκτιμά τη σχετική μεροληψία των αποτελεσμάτων. Τέλος,
εμπειρικά ελέγχονται οι δύο κατανομές και προτείνεται πρακτικοί τρόποι μείωσης της σχετικής μεροληψίας, ο
οποίος βασίζεται στην αναδειγματοληψία (bootstrapping).
Λέξεις Κλειδιά: Εξισωτική Αποζημίωση, Περιφερειακές Ανισότητες, Δείκτης Ανισοκατανομής Gini, Έλεγχοs
κανονικότητας, Αναδειγματοληψία
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Εισαγωγή
Το μέτρο τη Εξισωτικής Αποζημίωσης ξεκίνησε το 1975 με την Οδηγία 75/268 «περί ορεινής και ημιορεινής
γεωργίας και της γεωργίας σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές» και αποσκοπεί στην ενίσχυση της γεωργίας στις
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι παραγωγοί στις περιοχές αυτές δεν μπορούν να ελπίζουν στη βελτίωση
του εισοδήματός τους με την ασκούμενη πολιτική στήριξης των τιμών εφόσον ο κόστος παραγωγής τους είναι
υψηλότερο και οι επενδύσεις στοιχίζουν περισσότερο από ότι στις υπόλοιπες περιοχές. Με τα δεδομένα αυτά, η
διατήρηση πληθυσμού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές είναι αμφίβολη και γενικά αδύνατος πρέπει να
θεωρηθεί ο στόχος επίτευξης του συγκρίσιμου εισοδήματος από τους γεωργούς, κατοίκους τους.
(Παπαγεωργίου & Σπαθής 2000).
Το κύριο μέσο ενίσχυσης του εισοδήματος των γεωργών των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών είναι η
ετήσια εξισωτική αποζημίωση. Η τελευταία αποτελεί άμεση εισοδηματική ενίσχυση για αντιστάθμιση των
μόνιμων φυσικών μειονεκτημάτων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής
καθορίζεται από τη χώρα – μέλος, ανάλογα με τη σοβαρότητα των μόνιμων φυσικών μειονεκτημάτων.
Δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης ορίσθηκαν οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
εκμεταλλεύονται τουλάχιστον 30 στρέμματα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεχίσουν τη γεωργική
τους δραστηριότητα επί τουλάχιστον πέντε έτη. Αποδεσμεύονταν από την υποχρέωση αυτή όσοι αποφάσιζαν
να διακόψουν τη γεωργική δραστηριότητα (Οδηγία 72/160) και όσοι συνταξιοδοτούνταν από κάποιο σύστημα
συνταξιοδότησης.
Μια σειρά Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε. ακολούθησαν την Οδηγία 75/268 αποσκοπώντας στη συνέχιση
της ενίσχυσης των μειονεκτικών και ορεινών περιοχών. Κατά χρονολογική σειρά ήταν οι εξής:
● Ο Κανονισμός 797/85.
● Ο Κανονισμός 2328/91, στον οποίο υπάρχει διαφοροποίηση αναφορικά με τους δικαιούχους του μέτρου και
φαίνεται η στροφή της Κοινοτικής πολιτικής προς ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων για την επιβίωση της
υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος και όχι μόνο τη στήριξη των γεωργών.
● Ο Κανονισμός 950/97.
● Ο Κανονισμός 1257/99, ο οποίος προμηνύει τη στροφή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και προς
συμπληρωματικές δραστηριότητες του γεωργικού τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος.
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2) Η Εφαρμογή του Μέτρου της Εξισωτικής Αποζημίωσης στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα αξίζει να αναφέρουμε πως πάνω από τις μισές (57%) γεωργικές εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε
μειονεκτικές περιοχές. Σχεδόν το 1/3 αυτών είναι τοποθετημένες σε ορεινές περιοχές. Συγκεκριμένα 283.600
γεωργικές εκμεταλλεύσεις βρίσκονται μειονεκτικές και ορεινές περιοχές.
Η εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην περίοδο 1995-2002 γιατί το 1994 έγινε αλλαγή του λογιστικού
προτύπου στους λογαριασμούς της Ε.Ε. και έκτοτε δεν δημοσιεύεται το γεωργικό εισόδημα ανά νομό αλλά η
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Έτσι, δεν είναι δυνατή η σύγκριση με προγενέστερα χρόνια. Το 2002, δε,
αποτελεί την χρονιά με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες του μέτρου της Εξισωτικής
Αποζημίωσης . Πρέπει να διευκρινιστεί πως ο νομός της Αττικής δεν συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση λόγω
της μικρής συμμετοχής του στη γεωργική δραστηριότητα και της εξαίρεσής του από το καθεστώς της
εξισωτικής αποζημίωσης. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως ενώ τα ποσά της Εξισωτικής Αποζημίωσης
αναφέρονται στα έτη 1994 και 2001 εντούτοις εξετάζονται την επόμενη χρονιά γιατί τότε καταβάλλονται στους
δικαιούχους.
Τα δεδομένα αναφορικά με τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έλαβαν Εξισωτική Αποζημίωση
για τα έτη 1994 και 2001 σε επίπεδο νομού και το ύψος της Εξισωτικής Αποζημίωσης σε χιλιάδες € για τα έτη
αυτά, που πληρώθηκαν τα έτη 1995 και 2002 αντίστοιχα, προέρχονται από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1995 – 2002, ο αριθμός των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έλαβε Εξισωτική Αποζημίωση μειώθηκε κατά 36%, ενώ το ύψος της
καταβαλλόμενης αποζημίωσης αυξήθηκε κατά 34%.
3) Σχετικά με την Έννοια και τη Μέτρηση της Οικονομικής Ανισότητας
Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο ένα σχόλιο σχετικά με την έννοια της ανισοκατανομήσ εισοδήματος. Η
ανισοκατανομή του εισοδήματος σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους: αυτή
συμπεριλαμβάνει έννοιες όπως η επιθυμία ύπαρξης ενός συστήματος ανταμοιβών ή απλά σημαίνει διαφορές
στο εισόδημα. Πολύ συχνά αναφέρεται στη διασπορά της διανομής του εισοδήματος ή της κατανάλωσης ή
κάποιας άλλης ένδειξης της ευημερίας (Litchfield, 1999).
Ο τρόπος που κατανέμεται το εισόδημα και ο πλούτος σε μια κοινωνία είναι αντανάκλαση του επιπέδου της
διανεμητικής ισότητας (distributive justice) μιας κοινωνίας (Podder, 1998). Το γεγονός ότι η διανεμητική
ισότητα διαδραματίζει θετικό ρόλο στη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού αποτελεί ένα από τα
βασικά επιχειρήματα των υποστηρικτών του κράτους πρόνοιας (Roller, 1995). Έντονες ανισότητες στην
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κατανομή του εισοδήματος μπορεί να προκαλέσουν κοινωνική δυσαρέσκεια και πολιτική αστάθεια, οι οποίες
ενδέχεται να επιβραδύνουν την οικονομική μεγέθυνση της χώρας (Rodriguez, 2000).
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κανονιστικού χαρακτήρα, που βρίσκεται πίσω από την μελέτη της ανισοκατανομής
του εισοδήματος σχετίζεται με τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης πολιτικής (Kaplow,
2005). Για παράδειγμα, αν η ανισοκατανομή του εισοδήματος αυξάνει σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, τότε
ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι πολιτικές φορολογίας και οι πολιτικές των μεταβιβαστικών δαπανών δεν
είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικές.
Ανάμεσα σε μια πλειάδα δεικτών ανισοκατανομής η εργασία αυτή εστιάζει την προσοχή της στον δείκτη Gini,
ο οποίος είναι ο πιο γνωστός και πλέον διαδεδομένος στη σχετική βιβλιογραφία. Εναλλακτικοί τρόποι και
αντίστοιχοι δείκτες ανισοκατανομής σχολιάζονται από τον Yfantopoylos (1990) και τον Temkin (1993). Ο
δείκτης Gini δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

G=

1
∑∑ xi − x j
2N 2μ i j

(1)

όπου N συμβολίζει το μέγεθος του δείγματος των εισοδηματικών μεριδίων 1 , το μ συμβολίζει τον μέσο όρο
των εισοδηματικών μεριδίων και το xi − x j είναι διαφορά των εισοδηματικών μεριδίων i και j . Σύμφωνα με
την (1), ο συντελεστής G λαμβάνει υπόψη του όλες τις τιμές του εισοδήματος και κάθε μία τιμή τη συγκρίνει
προς όλες τις άλλες εκτιμώντας με αυτό τον τρόπο μία σειρά από μετρήσεις που βασίζονται στις μεσαίες
διαφορές. Αποτελεί μέτρο που έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στη διεθνή βιβλιογραφία λόγω του ότι είναι
ανεξάρτητος από τις μονάδες μέτρησης του εισοδήματος και του πληθυσμού καθώς επίσης και διότι
διευκολύνει τις διαχρονικές, διαπεριφερειακές και διεθνείς συγκρίσεις. Ο συντελεστής αυτός παίρνει τιμές
μεταξύ του μηδενός και του ένα, με το μηδέν να αντιπροσωπεύει την έλλειψη ανισοκατανομής.
3) Ποσοτική Διερεύνηση της Επίδρασης της Εξισωτικής Αποζημίωσης στις Περιφερειακές Ανισότητες
Ο σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας του μέτρου της εξισωτικής αποζημίωσης.
Αυστηρά μιλώντας το μέτρο αυτό θεωρητικά

δεν αποτελεί εργαλείο για τη μείωση των οικονομικών

ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών. Σύμφωνα με τις επιδιώξεις που σχεδιάσθηκε η Εξισωτική Αποζημίωση,
η πρόθεση της είναι η (μερική) εξισορρόπηση της μειονεξίας η οποία χαρακτηρίζει τις ορεινές και οι λιγότερο
ευνοημένες περιοχές. Ενδεχομένως, όμως, αυτή η εξισορρόπηση να έχει έμμεση επίδραση στην διαμόρφωση
των περιφερειακών ανισοτήτων, το οποίο είναι και το κύριο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας Η
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του πρωτογενούς τομέα (Α.Π.Α) λαμβάνεται ως μέτρο της οικονομικής
κατάστασης των γεωργών

1

Ο όρος εισοδηματικό μερίδιο αναφέρεται στην ακαθάριστη αξία παραγωγής

715

Για να εξετάσουμε το πώς επηρεάζει το μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης τα εισοδήματα των γεωργών που
λαμβάνουν την ενίσχυση αυτή προσθέτουμε το ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης στην ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία της γεωργίας ανά νομό έτσι ώστε να προκύψει η Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη
Αξία. (Σ.Α.Π.Α.)
Έτσι λοιπόν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν βελτιώνεται η εισοδηματική κατάσταση των παραγωγών στις
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και αν το μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης απαλύνει το πρόβλημα των
ανισοτήτων στον γεωργικό τομέα, υπολογίστηκε ο συντελεστής Gini, για την περίοδο 1995-2002 με και χωρίς
την αντίστοιχη εξισωτική αποζημίωση. Ο υπολογισμός του δείκτη Gini για τα δεδομένα αυτά δίνεται στον
Πίνακα 1
Πίνακας 1: Δείκτης Gini για την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και την Συνολική Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία για τα έτη 1995 και 2002 (κανονική κατανομή).

Έτος

Δείκτης Gini

Διαφορά %

Α.Π.Α.

Σ.Α.Π.Α.

1995

0,380

0,378

-0,53

2002

0,365

0,362

-0,82

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1 ο δείκτης Gini για την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και την Συνολική
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία είναι σχεδόν ίσοι για τα έτη 1995 και 2002. Κατά το 1995 ο δείκτης μειώνεται
μετά την χορήγηση της Εξισωτικής Αποζημίωσης κατά 0,53%, ενώ κατά το έτος 2002 ο δείκτης αυτός
μειώνεται κατά 0,82%. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 φαίνεται ότι επίδραση του μέτρου
της Εξισωτικής Αποζημίωσης είναι θετική μεν, πολύ μικρή δε.
Το μέγεθος, όμως, της εκτιμώμενης μείωσης της ανισοκατανομής εξαρτάται από την παραμετρική υπόθεση η
οποία χρησιμοποιείται αναφορικά με την κατανομή της ακαθάριστης αξίας της πρωτογενούς παραγωγής
(Griffins et al., 2005). Αυτό συμβαίνει γιατί η εκτίμηση του δείκτη Gini βασίζεται στη μέση τιμή του
δείγματος, μ , η οποία δεν χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της ελάχιστης διακύμανσης όταν η κατανομή του
μεγέθους προς εκτίμηση δεν είναι κανονική (Banga et al., 2000; Nixon and Thompson, 2004). Επομένως, η
προκύπτουσα ερμηνεία της μεταβολής της ανισοκατανομής μπορεί να είναι λανθασμένη. Ο Dorfman (1993)
έχει τονίσει τα προβλήματα ερμηνείας και ακρίβειας των εκτιμήσεων που προέρχονται από μη κανονικά
δείγματα.
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Στη συνέχεια η εργασία εξετάζει την εναλλακτική υπόθεση της λογαριθμικής κατανομής αναφορικά με την
ακαθάριστη αξία παραγωγής. Μια τέτοια υπόθεση, η οποία υποστηρίζει ότι τα οικονομικά μεγέθη ακολουθούν
μια ασύμμετρη κατανομή (skew distribution) εμφανίζεται πολύ συχνά στη σχετική βιβλιογραφία (Hagan and
Stevens, 2003). Οι Aitchison και Brown (1957) ήταν οι πρώτοι που διατύπωσαν την υπόθεση ότι τα οικονομικά
μεγέθη ακολουθούν λογαριθμική κατανομή. Παρόμοιες προτάσεις έχουν γίνει από τους Shimizu και Crow
(1988), τους Limbert et al. (2001) και τον Zhou (2002).

Αν κάνουμε την υπόθεση ότι η ακαθάριστη

προστιθέμενη αξία ς ακολουθεί λογαριθμική κατανομή τότε η αναμενόμενη τιμή του δείγματος δίνεται από τον
τύπο:
E [ x] = e

⎛ * 1 *⎞
⎜μ + σ ⎟
2 ⎠
⎝

(1)

όπου μ * και σ * συμβολίζουν την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση των λογαριθμημένων εισοδηματικών
μεριδίων (Ott, 1995). Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τις εκτιμήσεις του δείκτη Gini εφόσον υιοθετηθεί η
υπόθεση της λογαριθμικής κατανομής
Πίνακας 2 Δείκτης Gini για την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη
Αξία για τα έτη 1995 και 2002 (λογαριθμική κατανομή).

Έτος

Δείκτης Gini
Α.Π.Α.

Διαφορά

Σ.Α.Π.Α.

%

1995

0,331

0,329

-0,60

2002

0,317

0,315

-0,63

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
.
Σύμφωνα τον Πίνακα 2 υπάρχουν τρία σημεία τα οποία πρέπει να τονιστούν. Πρώτον, η εκτίμηση του
μεγέθους της ανισοκατανομής είναι πιο συντηρητική εφόσον γίνει η υπόθεση της λογαριθμικής κατανομής.
Δεύτερον, η τάξη μεγέθους της μεταβολής της ανισοκατανομής είναι παρόμοια και με τις δύο παραμετρικές
υποθέσεις, κάτω του 1%. Τέλος, δεν υπάρχει συνέπεια στο ενδεχόμενο λάθος εκτίμησης της ανισοκατανομής
το οποίο προκύπτει από το λάθος καθορισμού της παραμετρικής κατανομής. Συγκεκριμένα, για το 1995 η
κανονική κατανομή υπο-εκτιμά την μεταβολή της ανισοκατανομής αλλά το 2002 συμβαίνει ακριβώς το
αντίθετο.
Αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Παρόλο που στο συγκεκριμένο παράδειγμα η
τάξη μεγέθους της μεταβολής της ανισοκατανομής δεν είναι σημαντική, σ’ άλλες περιπτώσεις ενδέχεται η
λάθος επιλογή της παραμετρικής υπόθεσης να οδηγήσει σε σημαντικά σφάλματα ερμηνείας.
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Για το λόγο αυτό στη συνέχεια ελέγχονται στατιστικά

και οι δύο υποθέσεις, δηλαδή η κανονική και

λογαριθμική κατανομή κάνοντας χρήση των πιο γνωστών ελέγχων κανονικότητας, όπως ο έλεγχος ShapiroWilk, ο έλεγχος Anderson-Darling και ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov (D'Agostino, 1982). Συγκεκριμένα, οι
τιμές της στατιστικής P για τον έλεγχο της κανονικής κατανομής σύμφωνα με το κριτήριο των Shapiro-Wilk
ήταν 0,0093 το 1995 και 0,0113 το 2002, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για τη λογαριθμική κατανομή ήταν 0,0514
το 1995 και 0,0215 το 2002. Επίσης, σύμφωνα με το κριτήριο των Anderson-Darling οι τιμές της στατιστικής P
για τον έλεγχο της κανονικής κατανομής ήταν 0,0427 το 1995 και 0,0343 το 2002, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για
το έλεγχο της λογαριθμικής κατανομής ήταν 0,0079 το 1995 και 0,0221 το 2002. Οι μικρές τιμές της
στατιστικής P μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αρχική υπόθεση είναι λάθος, οπότε δεν είναι δυνατό να γίνει
δεκτή τόσο η υπόθεση της κανονικής όσο και της λογαριθμικής κατανομής.
Τέλος, το κριτήριο των Kolmogorov-Smirnov έδωσε τιμές της στατιστικής P οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από
την κριτική τιμή (0,1) και για τις δύο κατανομές και για το 1995 και το 2002. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να
αποκλείσουμε ούτε την κανονική αλλά και ούτε τη λογαριθμική κατανομή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
ασυνέπεια και η μειωμένη αποτελεσματικότητα του ελέγχου των Kolmogorov-Smirnov είναι γνωστή στη
βιβλιογραφία (D'Agostino, 1986).
Εφόσον, λοιπόν, απορρίφθηκαν και οι δυο παραμετρικές υποθέσεις, δυο ενδεχόμενα μπορούν να εξεταστούν
στη συνέχεια. Αυτά είναι: α) είτε κάποιος μετασχηματισμός των δεδομένων ο οποίος θα εξασφαλίσει την
κανονική κατανομή, όπως για παράδειγμα ο μετασχηματισμός Box-Cox ή β) αναδειγματοληψία
(bootstrapping). Στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε η μέθοδος της αναδειγματοληψίας εφόσον
εμπειρικές μελέτες συνηγορούν στην αποτελεσματικότητα της και κρίνεται πιο αποτελεσματική σε σχέση με τη
μέθοδο του μετασχηματισμού (Thomson and Barber, 2000).
Σύμφωνα, λοιπόν , με τη μέθοδο της αναδειγματοληψίας, ο μέσος όρος της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας
υπολογίστηκε στη βάση χιλίων επιμέρους δειγμάτων (Barreto and Howland, 2005). Ο παρακάτω πίνακας
συνοψίζει τα αποτελέσματα της εκτίμησης του συντελεστή Gini με τη μέθοδο της αναδειγματοληψίας.
Πίνακας 3: Δείκτης Gini για την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και τη Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη
Αξία για τα έτη 1995 και 2002 (Μέθοδος Αναδειγματοληψίας)

Έτος

Δείκτης Gini
Α.Π.Α.

Διαφορά

Σ.Α.Π.Α.

%

1995

0,381

0,379

-0,52

2002

0,364

0,362

-0,55

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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Οι εκτιμήσεις του πίνακα 3 είναι πολύ κοντά στις εκτιμήσεις που έδωσε η υπόθεση της κανονικής κατανομής,
αναφορικά με το μέγεθος τόσο της απόλυτης ανισοκατανομής όσο και της μεταβολής της. Παρουσιάζεται,
λοιπόν το εξής παράδοξο. Παρόλο που η κανονική κατανομή δεν είναι η ενδεδειγμένη θεωρητικά κατανομή
για τον περιγραφή των οικονομικών μεγεθών αλλά και ταυτόχρονα απορρίπτεται από τους αντίστοιχους
ελέγχους κανονικότητας, η σχετική της αποτελεσματικότητα (με κριτήριο τις εκτιμήσεις που προκύπτουν με τη
μέθοδο της αναδειγματοληψίας) είναι πολύ ικανοποιητική. Απεναντίας, το αντίθετο συμβαίνει με τη
λογαριθμική κατανομή. Παρόλο που είναι σωστή η επιλογή της θεωρητικά, η αποτελεσματικότητα της είναι
μικρή. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται πρόσφατα από τους Briggs et al.( 2005)
5) Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας η επίδραση του μέτρου της εξισωτικής αποζημίωσης στην
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων είναι θετική μεν αλλά πολύ μικρή δε. Το μέγεθος της μεταβολής της
μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων είναι περίπου 0.5% για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή η
παρατήρηση ενδεχομένως μπορεί να εγείρει ερωτήματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των πόρων οι
οποίοι δαπανούνται για τον περιορισμό των ανισοτήτων και τη βελτίωση που επιτυγχάνεται.
Τέλος, οι εκτιμήσεις του συντελεστή Gini που προκύπτουν χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του δείγματος
(υποθέτοντας σιωπηρά ότι η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της έχει κανονική κατανομή) δίνουν
αποτελέσματα απολύτως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν με τη μέθοδο της
αναδειγματοληψίας. Επομένως,

η ανησυχία αναφορικά με την κανονικότητα του δείγματος και την

ενδεχόμενη μεροληψία η οποία προκύπτει από την λάθος επιλογή της παραμετρικής υπόθεσης δεν
επαληθεύτηκε εμπειρικά από την παρούσα εργασία.
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O ρόλος του γεωργικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη του Νομού Τρικάλων.
Διερεύνηση των επιπτώσεων της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης της ΚΑΠ στην τοπική οικονομία
Γιαννάκης Ηλίας *
Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του γεωργικού τομέα του Νομού Τρικάλων
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και η εξέταση των επιπτώσεων των μεταβολών του
μεγέθους του στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Η έρευνα έγινε με τη χρήση του
υποδείγματος Εισροών-Εκροών, με βάση την μετατροπή του πίνακα Εισροών-Εκροών της
Θεσσαλίας με την τεχνική των Location Quotients σε έναν περιφερειακό πίνακα Εισροών-Εκροών
για το Νομό Τρικάλων. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν με βάση τον υπολογισμό των
πολλαπλασιαστών προϊόντος, εισοδήματος και απασχόλησης παρουσίασαν τη σημαντικότητα του
αγροτικού τομέα τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα μέσα από την υψηλή διασύνδεση του με τον τομέα
των τροφίμων, ποτών και καπνού που εμφανίζει τα μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Τέλος, με τη χρήση της μεθόδου της μικτής εξωγενοποίησης και ενδογενοποίησης οικονομικών
κλάδων, εξωγενοποιήθηκε η παραγωγή του γεωργικού τομέα προκειμένου να δειχθούν οι
επιπτώσεις που θα προκληθούν στην τοπική οικονομία από εξωγενείς μεταβολές του μεγέθους του
γεωργικού τομέα. Η υιοθέτηση εναλλακτικών σεναρίων σχετικά με τις μεταβολές του προϊόντος
της γεωργίας έδειξε ότι η μείωση του προϊόντος της γεωργίας θα έχει μικρή επίδραση στο προϊόν
της τοπικής οικονομίας και δεν θα επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη των υπόλοιπων κλάδων της
τοπικής οικονομίας.
Εισαγωγή
O Νομός Τρικάλων σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΟΣΑ 1 είναι «κυρίως αγροτική περιοχή»
(predominantly rural region). Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της περιοχής έπαιξε η μεγάλη
σημασία που διαδραματίζει ο γεωργικός τομέας στην τοπική οικονομία της περιοχής, τόσο από
άποψη συμμετοχής στην συνολική απασχόληση με ποσοστό που φθάνει το 30%, όταν το

Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Γ.Π.Α., Απόφοιτος με υποτροφία
του Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας
και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α, τηλ. 2105294724, email: giannakis@aua.gr.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (1994) «κυρίως αγροτικές περιοχές» ορίζονται οι περιοχές με πληθυσμιακή πυκνότητα κάτω721
των 150 κατοίκων ανά km2 και με το 50% και άνω του πληθυσμού τους να κατοικεί σε αγροτικές κοινότητες. Το
αστικό κέντρο του Νομού Τρικάλων (Τρίκαλα) συγκεντρώνει περίπου το 37% του πληθυσμού του Νομού.
1

αντίστοιχο σε επίπεδο χώρας είναι 16%, όσο και από άποψη συμμετοχής του ακαθάριστου
προϊόντος της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ που αγγίζει περίπου το ποσοστό του 17% σε σχέση με
6,2% σε επίπεδο χώρας (2002). Παράλληλα μια σειρά παραγόντων, όπως η μεγάλη
διαφοροποίηση των γεωργικών συστημάτων που εφαρμόζονται στη περιοχή, το πλούσιο φυσικό
περιβάλλον της περιοχής (60% της συνολικής έκτασης έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000) και
η παρουσία σημαντικών μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων διαμορφώνουν ένα πλαίσιο
άμεσα εξαρτώμενο από τις λειτουργίες της γεωργίας.
Με την χρήση του υποδείγματος Εισροών-Εκροών γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθεί ο ρόλος
του γεωργικού τομέα στην τοπική οικονομία του Νομού Τρικάλων και να εκτιμηθούν οι
επιπτώσεις της μεταβολής του μεγέθους του γεωργικού τομέα στην υπόλοιπη οικονομία.
Θεωρητικό Υπόβαθρο
Το θεωρητικό πλαίσιο του υποδείγματος γενικής ισορροπίας Εισροών-Εκροών αναπτύχθηκε στα
μέσα της δεκαετίας του ’30 από τον W. Leontief (Leontief, 1936). Η ανάλυση Εισροών-Εκροών
αποτελεί μια μέθοδο συστηματικής ποσοτικοποίησης των αμοιβαίων παραγωγικών σχέσεων
μεταξύ των διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στα πλαίσια ενός οικονομικού
συστήματος. Οι διακλαδικές αυτές σχέσεις του οικονομικού συστήματος περιγράφονται από ένα
σύστημα γραμμικών εξισώσεων το οποίο εκφράζει σε χρηματικές συνήθως μονάδες, το ισοζύγιο
μεταξύ της συνολικής χρήσης των εισροών και του παραγόμενου προϊόντος για μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο.
Το βασικό κομμάτι του υποδείγματος του Leontief στο οποίο βασίζεται η ανάλυση ΕισροώνΕκροών, περιλαμβάνει μια διακλαδική μήτρα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (transaction
matrix) η οποία κατασκευάζεται από παρατηρούμενα οικονομικά στοιχεία μιας περιφερειακής ή
εθνικής οικονομίας (Σκούντζος, 1992). Οι γραμμές της μήτρας αυτής περιγράφουν τη διανομή του
παραγόμενου προϊόντος κάθε κλάδου προς τους υπόλοιπους κλάδους του συστήματος (ενδιάμεση
ζήτηση), ενώ οι στήλες περιγράφουν τη σύνθεση των παραγωγικών εισροών οι οποίες απαιτούνται
για την παραγωγή του τελικού προϊόντος κάθε κλάδου από τους υπόλοιπους κλάδους του
συστήματος (ενδιάμεση προσφορά).

722

Με την εκτίμηση των κλαδικών πολλαπλασιαστών εισροών-εκροών (προϊόντος, εισοδήματος και
απασχόλησης) είναι εφικτή η ανάλυση των επιπτώσεων στο συνολικό παραγόμενο προϊόν του
οικονομικού συστήματος από μια οποιαδήποτε μεταβολή στην τελική ζήτηση κάθε επιμέρους
κλάδου (Miller and Blair, 1985). Επομένως είναι εφικτή η αξιολόγηση και ιεράρχηση των κλάδων
για την εύρεση του ποιο οικονομικά αποδοτικού. Στα πλαίσια του ανοικτού συστήματος εισροώνεκροών, οι συνολικές επιδράσεις μιας εξωγενούς μεταβολής είναι το άθροισμα των άμεσων και
έμμεσων επιδράσεων 2 .
Ο πολλαπλασιαστής Τύπου Ι υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση (Richardson, 1972):
Άμεσες και Έμμεσες Επιπτώσεις
Πολλαπλασιαστής Τύπου Ι = ─────────────────────
Άμεσες Επιπτώσεις
Πολλαπλασιαστές Προϊόντος
Ο πολλαπλασιαστής προϊόντος ενός κλάδου ορίζεται ως το άθροισμα της παραγωγής σε όλους
τους κλάδους της τοπικής οικονομίας που άμεσα και έμμεσα απαιτείται για να ικανοποιηθεί μια
αύξηση της τελικής ζήτησης του υπό εξέταση κλάδου κατά μια μονάδα. Ο πολλαπλασιαστής
προϊόντος τύπου Ι του κλάδου j υπολογίζεται αθροίζοντας τα στοιχεία των στηλών της μήτρας Z
και ισούται με
n

Πολλαπλασιαστής προϊόντος τύπου Ι του κλάδου j =

∑r
i =1

ij

Πολλαπλασιαστές και Συντελεστές Εισοδήματος
Οι συντελεστές εισοδήματος εκτιμούν τις μεταβολές του εισοδήματος που λαμβάνουν χώρα στους
τομείς της οικονομίας από την αύξηση κατά μια μονάδα στη τελική ζήτηση της παραγωγής ενός
τομέα j. Ο άμεσος συντελεστής εισοδήματος (DIC) δείχνει τις άμεσες επιδράσεις που δημιουργεί η
μεταβολή της παραγωγής κατά μια μονάδα ενός οικονομικού κλάδου στα εισοδήματα των
νοικοκυριών που απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Επομένως, για τον κλάδο j θα είναι:
DICj = Yj/Χj

2

Στην περίπτωση που έχει ενδογενοποιηθεί η κατανάλωση των νοικοκυριών στην μήτρα των ενδιάμεσων συναλλαγών
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υπολογίζονται οι πολλαπλασιαστές Τύπου ΙΙ που λαμβάνουν υπόψη εκτός από τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις, που
προκαλούνται από την αλληλεξάρτηση των κλάδων παραγωγής, και τις υποκινούμενες (induced) επιδράσεις που
προκαλούνται από την αλληλεπίδραση μεταξύ της καταναλώσεως των νοικοκυριών και της παραγωγής των
παραγωγικών κλάδων.

Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κατά μια μονάδα μεταβολής της τελικής ζήτησης ενός
κλάδου (DIIC) πάνω στα εισοδήματα των νοικοκυριών υπολογίζονται αν πολλαπλασιάσουμε τους
άμεσους συντελεστές εισοδήματος DIC με τους αντίστοιχους άμεσους και έμμεσους συντελεστές
της αντίστροφης μήτρας Ζ του Leontief.
n

DIICj =

∑Z
i =1

ij

DICi

Οι πολλαπλασιαστές εισοδήματος τύπου Ι ενός κλάδου μετρούν τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις
που δημιουργούνται στο εισόδημα των νοικοκυριών όλων των κλάδων της οικονομίας που
προκαλούνται από την μοναδιαία μεταβολή του εισοδήματος των νοικοκυριών που
απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Ο πολλαπλασιαστής εισοδήματος τύπου Ι του κλάδου j
υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις μιας μεταβολής της τελικής
ζήτησης του κλάδου j κατά μια μονάδα, με τον άμεσο συντελεστή εισοδήματος του κλάδου j.
Πολλαπλασιαστής Εισοδήματος Τύπου Ι για τον κλάδο j = DIICj / DICj.
Πολλαπλασιαστές και Συντελεστές Απασχόλησης
Οι άμεσες επιπτώσεις εκτιμώνται από τον συντελεστή DEC, ο οποίος εκφράζει τις άμεσες
επιπτώσεις στην απασχόληση του κλάδου j από την αύξηση της παραγωγής του ίδιου κλάδου κατά
μια μονάδα.
DECj = Ej / Χj
όπου Ej είναι η απασχόληση στον κλάδο j και Χj, η αξία παραγωγής του κλάδου j.
Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση της οικονομίας από την αύξηση του
προϊόντος του κλάδου κατά μια μονάδα υπολογίζονται εάν πολλαπλασιάσουμε τους άμεσους
συντελεστές απασχόλησης με τα αντίστοιχα στοιχεία των στηλών της αντίστροφης μήτρας Ζ και
αθροίσουμε τα γινόμενα.
n

DIECj =

∑Z
i =1

ij

DECi

Πολλαπλασιαστής Απασχόλησης Τύπου Ι του κλάδου j = DIECj / DECj
Το Περιφερειακό Υπόδειγμα Εισροών-Εκροών
Οι αρχικές εφαρμογές του υποδείγματος Εισροών-Εκροών αφορούσαν εθνικές οικονομίες. Όμως,
από το 1950 και έπειτα όλο και πιο πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έδειξαν αυξημένο
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ενδιαφέρον για τον περιφερειακό οικονομικό σχεδιασμό. Η ανάγκη για ανάπτυξη των
περιφερειακών υποδειγμάτων εισροών-εκροών οφείλεται στο γεγονός ότι οι περιφερειακές
οικονομίες είναι λιγότερο διαφοροποιημένες και περισσότερο ανοικτές συγκριτικά με τις εθνικές,
ως συνέπεια ύπαρξης συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην παραγωγή, που καθορίζουν την
κατανομή των πόρων και σε τελική ανάλυση καθιστούν τις περιφερειακές οικονομίες περισσότερο
εξαρτημένες από τις εισαγωγές (Flegg and Webber, 1997).
Η πρώτη προσπάθεια εμπειρικής διαμόρφωσης ενός περιφερειακού υποδείγματος οφείλεται στον
Isard (1951), ο οποίος κατασκεύασε ένα περιφερειακό υπόδειγμα Εισροών-Εκροών για την
αμερικάνικη οικονομία. Η εμπειρική εξειδίκευση και κατασκευή των περιφερειακών
υποδειγμάτων Εισροών-Εκροών μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας πρωτογενή στοιχεία για τις
διακλαδικές

συναλλαγές

είτε

εφαρμόζοντας

διάφορες

τεχνικές

«περιφερειοποίησης»

(regionalization) του εθνικού υποδείγματος (Richardson, 1972). Η κατασκευή πινάκων με
πρωτογενή έρευνα βασίζεται στη συλλογή πρωτογενών στοιχείων ακολουθώντας διάφορες
τεχνικές έρευνας πεδίου. Οι μέθοδοι αυτές αποδίδουν πλήρως την εικόνα μιας περιφέρειας και δεν
υποθέτουν κοινή παραγωγική τεχνολογία μεταξύ της περιφέρειας και της χώρας. Ο μεγάλος
αριθμός των δεδομένων, το μεγάλο κόστος και το μακρύ χρονικό διάστημα που απαιτείται, είναι
από τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες εφαρμογής πρωτογενών μεθόδων.
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 άρχισαν να εφαρμόζονται ευρέως διάφορες δευτερογενείς
τεχνικές κατασκευής (non-survey methods) του περιφερειακού υποδείγματος, οι οποίες βασίζονται
τόσο στους εθνικούς πίνακες όσο και σε άλλες δευτερογενείς πηγές στατιστικών στοιχείων
(Moore and Petersen, 1955). Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις
για την προσαρμογή της εθνικής μήτρας των άμεσων απαιτήσεων. Η πιο απλή μέθοδος βασίζεται
στην προσαρμογή του περιφερειακού πίνακα με βάση τους εθνικούς τεχνολογικούς συντελεστές 3 .
Η δεύτερη και πλέον διαδεδομένη κατηγορία μεθοδολογικών προσεγγίσεων βασίζεται στην
μηχανιστική προσαρμογή των εθνικών πινάκων με την χρήση διάφορων μαθηματικών τεχνικών
για τον επιμερισμό των εισροών που χρησιμοποιεί κάθε κλάδος μεταξύ αυτών που προέρχονται
από τους υπόλοιπους κλάδους της περιφερειακής οικονομίας και σε αυτούς που προέρχονται από
τις εισαγωγές από τρίτες χώρες ή άλλες περιφέρειες. Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση αυτής της
κατηγορίας είναι η τεχνική των πηλίκων του τόπου (Location Quotients), (Flegg et al. 1995).
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Οι τεχνολογικοί συντελεστές αij δείχνουν τη χρηματική αξία των εισροών που προέρχονται από τον κλάδο i ανά
μονάδα παραγόμενου προϊόντος του κλάδου j.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 παρουσιάστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία οι υβριδικές τεχνικές
(hybrid) κατασκευής περιφερειακών υποδειγμάτων Εισροών-Εκροών για την αντιμετώπιση και
βελτίωση των προβλημάτων τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών τεχνικών. Οι
υβριδικές τεχνικές εκτιμούν τους περιφερειακούς τεχνολογικούς συντελεστές χρησιμοποιώντας
κάποια από τις δευτερογενείς τεχνικές κάνοντας όμως χρήση παράλληλα ορισμένων εξωγενών
δεδομένων και πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από μικρής κλίμακας έρευνας πεδίου. Η πιο
διαδεδομένη μέθοδος αυτής της κατηγορίας είναι η GRIT (Generation of Regional I-O Tables), η
οποία αναπτύχθηκε αρχικά από τον Jensen, το 1979 στο Πανεπιστήμιο του Queensland στην
Αυστραλία (Psaltopoulos and Thomson, 1993).
Η τεχνική των πηλίκων του τόπου (Location Quotients)
Ο παραδοσιακός ρόλος των πηλίκων του τόπου LQs είναι η εκτίμηση των περιφερειακών
συντελεστών εμπορίου (trading coefficients), οι οποίοι εκτιμούν τις εισαγωγές και εξαγωγές που
πραγματοποιούνται στην οικονομία της περιφέρειας (Flegg and Webber, 2000). Η εκτίμηση των
περιφερειακών συντελεστών εισροών-εκροών βασίζεται στην προσαρμογή των αντίστοιχων
εθνικών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές τάσεις στις εισαγωγές μεταξύ χώρας και
περιφέρειας (McCann and Dewhurst, 1997). Η προσαρμογή αυτή έχει ως εξής:
aijr = LQ × aijn

όπου aijr είναι ο περιφερειακός συντελεστής εισροών-εκροών και aijn είναι ο εθνικός συντελεστής
εισροών-εκροών.
Ο συντελεστής aijr για την περιφέρεια R δείχνει την ποσότητα του προϊόντος του κλάδου i που
απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος του κλάδου j, χωρίς όμως να υπολογίζει τα
αγαθά και τις πρώτες ύλες που εισάγει ο κλάδος i από άλλες περιφέρειες και το εξωτερικό.
Δεδομένου ότι η τιμή των συντελεστών εμπορίου δεν υπερβαίνει την μονάδα, όταν είναι LQ >1,
ισχύει ο περιορισμός aijr = aijn , δηλαδή κατά συνθήκη υποθέτουμε ότι η τεχνολογία είναι όμοια σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αντίθετα όταν LQ <1, πολλαπλασιάζονται οι τεχνολογικοί
συντελεστές με τα αντίστοιχα LQ αυξάνοντας έτσι τους συντελεστές εισαγωγών κατά την ίδια
ποσότητα. Η ακρίβεια αυτής της τεχνικής βασίζεται σε δύο βασικές υποθέσεις (Harris και Liu,
1998): (α) η παραγωγικότητα των εργαζομένων σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας είναι
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ίδια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο έτσι ώστε το ποσοστό της απασχόλησης στην περιφέρεια
ως προς τη χώρα να αντανακλά το αντίστοιχο ποσοστό του εθνικού προϊόντος και (β) η
κατανάλωση των προϊόντων ενός κλάδου i από τους εργαζόμενους είναι ίδια σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο.
Το απλό πηλίκο τόπου SLQ (Simple Location Quotient) αποτελεί μέτρο του μεγέθους ενός
οικονομικού κλάδου στην περιφέρεια σε σχέση με το μέγεθος του αντίστοιχου οικονομικού
κλάδου στη χώρα συνολικά και υπολογίζεται με βάση την απασχόληση σύμφωνα με τον
παρακάτω τύπο:
SLQi = (REi / TRE) / (NEi / TNE)
όπου REi η απασχόληση στον κλάδο i στην περιφέρεια, NEi η απασχόληση στον κλάδο i στο
σύνολο της χώρας, TNE η συνολική απασχόληση της χώρας και TRE η συνολική απασχόληση της
περιφέρειας.
Το διακλαδικό πηλίκο τόπου CILQ (Cross-Industry Location Quotient) για τους τομείς i και j
αποτελεί μέτρο του μεγέθους του παραγωγού (selling) οικονομικού κλάδου i σε σχέση με το
μέγεθος του αγοραστή (purchasing) οικονομικού κλάδου j και δίνεται από τον τύπο:
CILQij = (REi / NEi) / (REj / NEj)
όπου REi και NEi είναι αντίστοιχα η περιφερειακή και εθνική απασχόληση του κλάδου i και REj
και NEj αντίστοιχα του κλάδου j.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Η ανάλυση Εισροών-Εκροών αποτελεί μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρύτατα για την
εκτίμηση των επιπτώσεων που προκαλούνται από την εφαρμογή πολιτικών στη γεωργία. Ένας
περιφερειακός πίνακας εισροών-εκροών μπορεί να εκτιμήσει τις διασυνδέσεις της γεωργίας με
τους υπόλοιπους τομείς της περιοχής και να εκτιμήσει πως μια μείωση της αγροτικής παραγωγής ή
μια επένδυση στη γεωργία θα επηρεάσει την συνολική απασχόληση και το εισόδημα των
νοικοκυριών της περιοχής.
Μια σειρά μελετών με θέμα την ανάλυση εισροών-εκροών βρίσκεται στην βιβλιογραφία σχετικά
με τον ρόλο της γεωργίας στην οικονομία και τις επιπτώσεις που προκαλούνται από την υιοθέτηση
727

πολιτικών στον γεωργικό τομέα. Η Harrison-Mayfield (1996) χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα
εισροών-εκροών εξέτασε τις διασυνδέσεις της γεωργίας στην Μεγάλη Βρετανία με τους άλλους
τομείς της αγροτικής οικονομίας και προσδιόρισε ισχυρές διασυνδέσεις του γεωργικού τομέα με
τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας (Midmore and Harrison-Mayfield, 1996). Στην μελέτη των
Sharma et al (1998) εξετάζεται ο ρόλος της γεωργίας στην οικονομία της Χαβάη. Οι Mattas και
Shrestha (1989) εξέτασαν με την μέθοδο εισροών-εκροών τις διασυνδέσεις μεταξύ του κλάδου
των τροφίμων και των υπόλοιπων κλάδων της ελληνικής οικονομίας ενώ οι Tzouvelekas και
Mattas (1999) εξέτασαν το ρόλο της γεωργίας και του τομέα των τροφίμων στην οικονομία της
Κρήτης.
Μεθοδολογία Κατασκευής του Πίνακα Εισροών-Εκροών για τον Νομό Τρικάλων
O βασικός πίνακας από τον οποίο κατασκευάσθηκε ο πίνακας εισροών-εκροών για τα Τρίκαλα
είναι ο περιφερειακός πίνακας 18 τομέων της περιφέρειας της Θεσσαλίας για το 1998 (Λοΐζου,
2001) 4 με διψήφια Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ.
Επόμενο στάδιο της ανάλυσης είναι η εκτίμηση των τμημάτων της ενδιάμεσης ζήτησης και των
αρχικών

εισροών.

Αρχικά

εξασφαλίζεται

η

συμβατότητα

των

κλάδων

οικονομικής

δραστηριότητας μεταξύ του περιφερειακού πίνακα Εισροών-Εκροών της Θεσσαλίας και του
αντίστοιχου των Τρικάλων και στην συνέχεια, προσδιορίζεται η ροή των ενδιάμεσων και αρχικών
εισροών με την αναλογία της απασχόλησης Τρικάλων/ Θεσσαλίας και με τη χρήση της μεθόδου
των διακλαδικών πηλίκων τόπου (CILQs). Στη συνέχεια εκτιμάται το τεταρτημόριο της τελικής
ζήτησης, όπου η κατανάλωση των νοικοκυριών για κάθε οικονομικό κλάδο εκτιμάται με την
χρήση των απλών πηλίκων τόπου SLQ (Simple Location Quotient). Με την διαδικασία λοιπόν της
τεχνικής των Location Quotients και με τη χρήση αναλογιών απασχόλησης εκτιμήθηκε o Πίνακας
Εισροών-Εκροών 18 τομέων για τον Νομό Τρικάλων για το 1998.
Αποτελέσματα
(α) Πολλαπλασιαστές Προϊόντος
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι πολλαπλασιαστές προϊόντος, οι οποίοι εκφράζουν τη
σημαντικότητα των κάθετων διασυνδέσεων 5 (Backward Linkages), που αναπτύσσει κάθε κλάδος
της οικονομίας και εκτιμούν τις επιπτώσεις στην παραγωγή από την μεταβολή της παραγωγής
4

Ο περιφερειακός πίνακας της Θεσσαλίας (1998) κατασκευάσθηκε από τον εθνικό πίνακα εισροών-εκροών (1998), με
σύντμηση (aggregation) των 30 οικονομικών κλάδων του εθνικού πίνακα σε 18 για την περιφέρεια της Θεσσαλίας με728
την εφαρμογή της μεθόδου GRIT από τον Λοΐζου το 2001.
5
Οι κάθετες διασυνδέσεις αναφέρονται στο βαθμό που ένας κλάδος επηρεάζει τους υπόλοιπους κλάδους της
οικονομίας μέσω της αύξησης της ζήτησης για εισροές.

ενός κλάδου (Dietzenbacher, 2002). Την πρώτη θέση από άποψη δημιουργίας νέου προϊόντος
καταλαμβάνει ο κλάδος των τροφίμων. Ο πολλαπλασιαστής του συγκεκριμένου κλάδου είναι
1,474 και δηλώνει ότι, αν προκληθεί μια αύξηση στην τελική ζήτηση του προϊόντος του κλάδου
κατά 1 εκατομμύριο δρχ. τότε η αύξηση αυτή, άμεσα και έμμεσα θα οδηγήσει σε μια αύξηση του
συνολικού ακαθάριστου προϊόντος της περιφερειακής οικονομίας κατά 1,474 εκατομμύρια δρχ. Οι
επόμενοι κλάδοι της οικονομίας των Τρικάλων σύμφωνα με την κατάταξη με βάση τους
πολλαπλασιαστές προϊόντος είναι ο κλάδος των μηχανημάτων και εξοπλισμού (1,287), ο κλάδος
των χημικών και πλαστικών προϊόντων (1,264) και ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας (1,243). Ο
κλάδος της γεωργίας εμφανίζει τον χαμηλότερο πολλαπλασιαστή προϊόντος, γεγονός που
φανερώνει ότι η αύξηση της τελικής ζήτησης του δεν έχει άμεση επίδραση στην αύξηση του
συνολικού ακαθάριστου προϊόντος της οικονομίας των Τρικάλων, αλλά έχει έμμεση σαν βασικός
κλάδος πρώτων υλών του σημαντικότερου κλάδου των τροφίμων, ποτών και καπνού.
(β) Πολλαπλασιαστές και Συντελεστές Εισοδήματος
Ο κλάδος της εκπαίδευσης (0,816) και ο κλάδος της γεωργίας (0,638) εμφανίζουν τους
υψηλότερους άμεσους και έμμεσους συντελεστές εισοδήματος DIIC (Πίνακας 1). Αυτό σημαίνει
ότι μια αύξηση της τελικής ζήτησης του προϊόντος της γεωργίας κατά 1 εκατομμύριο δρχ. θα
οδηγήσει σε αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών των άλλων κλάδων της οικονομίας κατά
0,638 εκατομμύρια δρχ. Ο χαμηλός όμως πολλαπλασιαστής εισοδήματος Τύπου Ι του γεωργικού
τομέα (1,022) οφείλεται στις υψηλές άμεσες εισοδηματικές επιπτώσεις (DIC) που δημιουργεί.
Έτσι από τα 0,638 εκατομμύρια δρχ. που θα αυξηθεί το εισόδημα των νοικοκυριών της
οικονομίας, τα 0,624 εκατομμύρια δρχ. θα κατευθυνθούν προς τους εργαζόμενους στην γεωργία
και μόλις τα 0,014 εκατομμύρια δρχ. στους εργαζόμενους των άλλων κλάδων της τοπικής
οικονομίας. Ακολουθούν σύμφωνα με την κατάταξη με βάση τους άμεσους και έμμεσους
συντελεστές εισοδήματος ο κλάδος της δημόσιας διοίκησης (0,622), ο κλάδος των ξενοδοχείων
(0,603) και οι άλλες υπηρεσίες (0,586). Αντίθετα ο κλάδος των μεταποιητικών βιομηχανιών
τροφίμων έχοντας τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή εισοδήματος στο Νομό Τρικάλων (2,405)
προκαλεί τα υψηλότερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο συνολικό εισόδημα της οικονομίας.
Αυτό δηλώνει ότι μια αύξηση στο εισόδημα του συγκεκριμένου κλάδου κατά ένα εκατομμύριο
δρχ. θα προκαλέσει συνολική αύξηση στο εισόδημα των νοικοκυριών όλων των κλάδων της
οικονομίας κατά 2,405 εκατομμύρια δρχ. Ο υψηλός αυτός πολλαπλασιαστής οφείλεται κυρίως
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στις υψηλές έμμεσες επιδράσεις που δημιουργεί ο κλάδος στο εισόδημα των νοικοκυριών των
άλλων κλάδων της οικονομίας, και είναι ίσες με 0,271.
Πίνακας 1. Πολλαπλασιαστές και Συντελεστές Προϊόντος, Εισοδήματος και Απασχόλησης για το
Νομό Τρικάλων, 1998.
Κλάδοι παραγωγής

Πολλαπλασιαστής
DICj
Προϊόντος
Τύπου Ι

DIICj

Πολλαπλασιαστής
DECj
Εισοδήματος
Τύπου Ι

DΙECj

Πολλαπλασιαστής
Απασχόλησης
Τύπου Ι

1
2

Γεωργία
Ορυχεία

1,048
1,161

0,624
0,440

0,638
0,486

1,022
1,106

0,150
0,038

0,153
0,049

1,019
1,292

3

Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός

1,474

0,193

0,463

2,405

0,021

0,085

4,024

4
5
6
7
8
9

Κλωστοϋφαντουργία
Προϊόντα ξυλείας και χάρτου
Χημικά και πλαστικά προϊόντα
Μη μεταλλικά προϊόντα
Μεταλλικά προϊόντα
Μηχανήματα και εξοπλισμός
Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό
αέριο και νερό
Κατασκευές
Εμπόριο
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Μεταφορές και επικοινωνίες
Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
Δημόσια διοίκηση
Εκπαίδευση
Άλλες υπηρεσίες

1,243
1,119
1,264
1,092
1,112
1,287

0,157
0,240
0,060
0,343
0,176
0,108

0,255
0,281
0,123
0,373
0,211
0,174

1,621
1,169
2,073
1,089
1,200
1,607

0,050
0,092
0,031
0,029
0,047
0,075

0,072
0,101
0,047
0,035
0,054
0,095

1,432
1,097
1,489
1,202
1,156
1,266

1,097

0,280

0,317

1,132

0,050

0,057

1,149

1,191
1,126
1,220
1,150
1,107
1,180
1,050
1,094

0,409
0,498
0,520
0,367
0,456
0,569
0,799
0,554

0,466
0,546
0,603
0,423
0,495
0,622
0,816
0,586

1,138
1,096
1,159
1,155
1,085
1,092
1,021
1,058

0,066
0,090
0,043
0,074
0,064
0,104
0,159
0,169

0,078
0,099
0,059
0,085
0,072
0,118
0,163
0,175

1,175
1,101
1,380
1,149
1,123
1,135
1,022
1,036

10
11
12
13
14
15
16
17
18

όπου DIC: Άμεσος Συντελεστής Εισοδήματος
DIIC: Άμεσος και Έμμεσος Συντελεστής Εισοδήματος
DEC: Άμεσος Συντελεστής Απασχόλησης
DΙEC: Άμεσος και Έμμεσος Συντελεστής Απασχόληση

Ο δεύτερος κλάδος της οικονομίας του Νομού που έχει τον αμέσως υψηλότερο πολλαπλασιαστή
εισοδήματος είναι ο κλάδος των χημικών και πλαστικών προϊόντων (2,073) και ακολουθούν ο
κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας (1,621) και ο κλάδος των μηχανημάτων και εξοπλισμού (1,607).
(γ) Πολλαπλασιαστές και Συντελεστές Απασχόλησης
Ο κλάδος των άλλων υπηρεσιών (0,175), της εκπαίδευσης (0,163) και της γεωργίας (0,153)
εμφανίζουν τους υψηλότερους άμεσους και έμμεσους συντελεστές απασχόλησης DIEC (Πίνακας
1). Αυτό σημαίνει ότι, μια αύξηση της τελικής ζήτησης του προϊόντος της γεωργίας κατά 1
εκατομμύριο δρχ. θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης της συνολικής οικονομίας κατά 0,153
άτομα. Από την δημιουργία όμως των 0,153 νέων θέσεων απασχόλησης στην τοπική οικονομία, οι
0,150 θα δημιουργηθούν στον γεωργικό τομέα και μόλις οι 0,003 στους άλλους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, γεγονός που εξηγεί και τον χαμηλό πολλαπλασιαστή
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απασχόλησης για την γεωργία (1,019). Ακολουθούν οι κλάδοι της δημόσιας διοίκησης (0,118) και
της ξυλείας (0,101), που εμφανίζουν επίσης χαμηλούς πολλαπλασιαστές απασχόλησης εξαιτίας
των υψηλών άμεσων επιπτώσεων που δημιουργούν στην απασχόληση τους παρά στις έμμεσες
επιπτώσεις που δημιουργούν στην συνολική απασχόληση της οικονομίας. Αντίθετα ο κλάδος των
μεταποιητικών βιομηχανιών τροφίμων εμφανίζει τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή απασχόλησης
(4,024), που σημαίνει ότι για κάθε άτομο που προστίθεται στην απασχόληση του συγκεκριμένου
κλάδου, η συνολική απασχόληση της οικονομίας θα αυξάνεται κατά 4 σχεδόν άτομα. Άλλοι
κλάδοι που έχουν τις δυνατότητες να προκαλέσουν αυξημένα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
στην συνολική απασχόληση της τοπικής οικονομίας, λόγω μιας μεταβολής στη δική τους
απασχόληση, είναι ο κλάδος των χημικών και πλαστικών προϊόντων (1,489), ο κλάδος της
κλωστοϋφαντουργίας (1,432) και ο κλάδος των ξενοδοχείων (1,380). Ο γεωργικός τομέας,
δημιουργεί τα μικρότερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην απασχόληση της οικονομίας του
Νομού, αφού αύξηση της απασχόλησης του κατά ένα άτομο θα προκαλέσει αύξηση στην
συνολική απασχόληση της οικονομίας κατά 1,019 άτομα.
Ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τις μεταβολές του μεγέθους του γεωργικού τομέα
Στο τμήμα αυτό της ερευνητικής εργασίας αναπτύχθηκαν σενάρια σχετικά με τις επιπτώσεις που
έχουν πιθανές μεταβολές του μεγέθους του γεωργικού τομέα στην τοπική οικονομία. Για την
διατύπωση των σεναρίων εκτιμήθηκε η τάση εξέλιξης του ακαθάριστου προϊόντος του γεωργικού
τομέα του Νομού Τρικάλων την τετραετία 1998-2002. Για τη συγκεκριμένη περίοδο εκτιμήθηκε
μείωση του ακαθάριστου γεωργικού προϊόντος εκφρασμένη σε σταθερές τιμές 1998 με ένα ετήσιο
ρυθμό περίπου ίσο με 5%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην μείωση της παραγωγής σε βασικά
γεωργικά προϊόντα τη συγκεκριμένη περίοδο, όπως η μείωση της παραγωγής του μαλακού
σιταριού κατά 54%, των ζαχαρότευτλων κατά 69% καθώς και η μείωση της παραγωγής του
βαμβακιού κατά 18% συνοδευόμενη και από σημαντική μείωση των τιμών. Παράλληλα, οι
πρώτες εκτιμήσεις τόσο του ΟΟΣΑ όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπίπτουν σε μείωση
της παραγωγής των περισσοτέρων γεωργικών προϊόντων με την εφαρμογή του καθεστώτος
ενίσχυσης της ενδιάμεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ το 2003/2004 (European Commission, 2003,
Keyzer, 2002, OECD, 2004) Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του ΟΟΣΑ αλλά και άλλων ερευνητικών εργασιών (Τσιμπούκας, 2005) θα επέλθει ως
αποτέλεσμα της μεταβολής στη διάρθρωση του αγροτικού εισοδήματος κυρίως για προϊόντα, τα
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οποία εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από συνδεδεμένα μέτρα αγροτικής πολιτικής.
Βασισμένοι λοιπόν στις παραπάνω εξελίξεις και τάσεις επιλέγονται δυο σενάρια εξέλιξης του
μεγέθους του γεωργικού τομέα για τα Τρίκαλα προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην
τοπική οικονομία της περιοχής.
Σενάριο 1ο: Διατήρηση της Τάσης. Στο σενάριο αυτό, γίνεται η υπόθεση ότι το γεωργικό προϊόν
του Νομού Τρικάλων (95.775 εκατ. δρχ.) θα συνεχίσει να ακολουθεί την τάση των τελευταίων
ετών και θα μειώνεται κατά 5% σε ετήσια βάση, με άλλα λόγια μια μείωση της αξίας της
γεωργικής παραγωγής κατά 4.789 εκατομμύρια δρχ. το έτος.
Σενάριο 2ο: Λογική Εξέλιξη. Στο σενάριο αυτό, που βασίζεται κυρίως στις επιπτώσεις της
αποδέσμευσης της παραγωγής από τις ενισχύσεις, διατυπώνεται μια λογική εξέλιξη μείωσης του
γεωργικού προϊόντος κατά 10% σε ετήσια βάση ή σε απόλυτα μεγέθη κατά 9.577 εκατομμύρια
δρχ. το έτος.
Εξωγενοποίηση του Γεωργικού Τομέα
Η ύπαρξη εξωγενών μεταβολών στην συνολική παραγωγή ενός τομέα θα έχει σαν αποτέλεσμα
άμεσες επιδράσεις στην ζήτηση του προϊόντος του τομέα και στις εισροές που αγοράζει από τους
υπόλοιπους τομείς της οικονομίας (κάθετες διασυνδέσεις). Οι προσαρμογές αυτές προκαλούν με
τον ίδιο τρόπο δευτερογενείς επιπτώσεις και το συνολικό προϊόν της οικονομίας επηρεάζεται
καθώς συνεχίζεται η παραγωγική διαδικασία. Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που
προκαλούνται από την εξωγενή μεταβολή της παραγωγής ενός τομέα θα επηρεάσουν και την
παραγωγή των άλλων τομέων της οικονομίας που χρησιμοποιούν το εξωγενές προϊόν στην
παραγωγική διαδικασία. Ένα μέρος της εξωγενούς μεταβολής θα απορροφηθεί από τις
παρακινούμενες διακλαδικές δραστηριότητες, ενώ το υπόλοιπο θα κατευθυνθεί στα στοιχεία της
τελικής ζήτησης. Για το σκοπό αυτό θα υπολογισθεί ένα νέο σύνολο πολλαπλασιαστών που θα
προκαλούνται αυτή τη φορά από τη πλευρά της προσφοράς (supply-driven multipliers).
Η μέθοδος της μικτής εξωγενοποίησης και ενδογενοποίησης οικονομικών κλάδων
Για την εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων που δημιουργούνται από εξωγενείς μεταβολές της
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παραγωγής στον γεωργικό τομέα, θα αναπτυχθεί η μέθοδος της μικτής εξωγενοποίησης και
ενδογενοποίησης οικονομικών κλάδων (Papadas and Dahl, 1999) στον πίνακα Εισροών-Εκροών
για τα Τρίκαλα.
Η βασική εξίσωση του συστήματος εισροών-εκροών είναι: X = AX + F

(1).

Διασπάται η οικονομία του νομού Τρικάλων σε δυο τομείς. Με τον δείκτη 1 υποδηλώνεται ο
γεωργικός τομέας όπου μεταβάλλεται εξωγενώς η παραγωγή του και με τον δείκτη 2 οι υπόλοιποι
17 τομείς της οικονομίας 6 . Έτσι, με την μορφή μητρών η (1) μπορεί να γραφεί

⎡ X 1 ⎤ ⎡ M 11 M 12 ⎤ ⎡ X 1 ⎤ ⎡ F1 ⎤
⎢ X ⎥ = ⎢M M ⎥ ⎢ X ⎥ + ⎢F ⎥
⎣ 2 ⎦ ⎣ 21 22 ⎦ ⎣ 2 ⎦ ⎣ 2 ⎦

που αντιπροσωπεύει ένα σύστημα δυο εξισώσεων. Οι άγνωστοι είναι τώρα τα X2 και F1 ενώ τα X1
και F2 είναι καθορισμένα εξωγενώς. Λύνοντας την 2η εξίσωση ως προς X2 έχουμε:
X2 = (Ι – Μ22)-1 (Μ21 X1 + F2)

(2)

Δεδομένων των επιπέδων των X1 και F2 (ή των μεταβολών τους) μπορεί να υπολογισθεί το
επίπεδο παραγωγής του X2 (ή της μεταβολής του) από την σχέση (2). Στην παρούσα εργασία,
όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της εξωγενούς μεταβολής της παραγωγής του
γεωργικού τομέα στην παραγωγή των υπόλοιπων τομέων της οικονομίας, μπορεί να γίνει η
υπόθεση ότι η μεταβολή στο F2 είναι μηδενική και επομένως η μήτρα των πολλαπλασιαστών
είναι:
(Ι – Μ22)-1 Μ21

(2α)

Στην γενική περίπτωση που εξωγενοποιηθούν k τομείς της οικονομίας η μήτρα τότε θα είναι
αντίστοιχα m-k × k διαστάσεων. Το ijth στοιχείο δείχνει την μεταβολή στο προϊόν του τομέα i
εξαιτίας μιας μοναδιαίας μεταβολής στο προϊόν του τομέα j. Το άθροισμα των στοιχείων στην
στήλη δείχνει την συνολική επίπτωση της παραγωγής στην οικονομία εξαιτίας της μοναδιαίας
μεταβολής της παραγωγής στον κλάδο j.
Εκτίμηση των πολλαπλασιαστών προσφοράς
Στην παρούσα εργασία, η μήτρα των πολλαπλασιαστών είναι διαστάσεων 17 × 1 και
παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.
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Οι μήτρες Μ11, Μ12, Μ21, Μ22 αποτελούν υπομήτρες της αντίστροφης μήτρας Leontief Z που έχει υπολογισθεί για
τον 18 × 18 περιφερειακό πίνακα Εισροών-Εκροών για τα Τρίκαλα

Πίνακας 2. Μήτρα των πολλαπλασιαστών προσφοράς της γεωργίας στην υπόλοιπη οικονομία
Τομέας
Ορυχεία

(I-M22)-1 * M21

Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός
Κλωστοϋφαντουργία
Προϊόντα ξυλείας και χάρτου
Χημικά και πλαστικά προϊόντα
Μη-μεταλλικά προϊόντα
Μεταλλικά προϊόντα
Μηχανήματα και εξοπλισμός
Ηλεκτρισμός, νερό και αέριο
Κατασκευές
Εμπόριο
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Μεταφορές και επικοινωνία
Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
Δημόσια Διοίκηση
Εκπαίδευση
Άλλες υπηρεσίες
Σύνολο

0,015007029
0,000280248
0,00084165
0,011133341
0,000149902
0,001378491
0,002257354
0,001635595
0,000861316
0,006957419
2,30126E-05
0,000714435
0,005384076
0
1,19232E-05
0,000157033
0,047

0,000158653

Το στοιχείο i1 δείχνει την μεταβολή του προϊόντος του τομέα i ως αποτέλεσμα της εξωγενούς
μεταβολής της παραγωγής του γεωργικού τομέα. Το άθροισμα όλων των στοιχείων της μήτρας
δείχνει τη συνολική επίδραση που δημιουργείται στο συνολικό προϊόν της οικονομίας εξαιτίας
μιας εξωγενούς μεταβολής της παραγωγής του γεωργικού τομέα κατά μια μονάδα. Δηλαδή, αν
αυξηθεί η παραγωγή της γεωργίας κατά 1 εκατ. δρχ. το προϊόν των υπόλοιπων τομέων της
οικονομίας θα αυξηθεί κατά 0,047 εκατ. δρχ.
Εισάγοντας την τιμή του X2 στην πρώτη εξίσωση του συστήματος, η νέα τιμή του F1 ή η μεταβολή
του (ΔF1) θα είναι:
F1 = (Ι – Μ11) Χ1 - Μ12 Χ2
Από τον παραπάνω τύπο υπολογίζεται ότι F1 = 0,99414. Δηλαδή αν αυξηθεί η παραγωγή της
γεωργίας κατά 1 εκατομμύριο δρχ. τα 0,99 εκατ. δρχ. θα κατευθυνθούν στη τελική ζήτηση του
τομέα.
Η τιμή του συνολικού πολλαπλασιαστή προσφοράς εξαρτάται από το μέγεθος των άμεσων και
έμμεσων επιδράσεων της εξωγενούς μεταβολής. Οι άμεσες επιπτώσεις αναμένονται να είναι
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υψηλότερες όταν ο λόγος των ενδιάμεσων εισροών προς την συνολική αξία της παραγωγής είναι
μεγαλύτερος (αij). Σε κάθε περίπτωση, τα υψηλά ποσοστά απορρόφησης από την τελική ζήτηση
δείχνουν ισχυρές προσαρμογές της ζήτησης των καταναλωτών είτε των κυβερνητικών δαπανών
στις εξωγενείς μεταβολές. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να σημαίνουν και προσαρμογές στο
τομέα των επενδύσεων επίσης. Το ακριβές μέγεθος, κατεύθυνση και μορφή της προσαρμογής
εξαρτάται από τις πολιτικές και τα σενάρια που εξετάζονται κάθε φορά.
Ανάλυση των Επιπτώσεων των Σεναρίων στην Τοπική Οικονομία του Νομού Τρικάλων
Σύμφωνα με το 1ο σενάριο όπου το προϊόν της γεωργίας θα μειωθεί κατά 5% (δηλαδή μείωση της
αξίας παραγωγής του κατά 4.789 εκατ. δρχ.), θα έχουμε
ΔΧ2 = 225 εκατ. δρχ.
δηλαδή το προϊόν της τοπικής οικονομίας θα μειωθεί κατά 225 εκατ. δρχ. (0,66 εκατ. ευρώ) ή
κατά 0,05% 7 .
Σύμφωνα με το 2ο σενάριο όπου το προϊόν της γεωργίας θα μειωθεί κατά 10% (μείωση της αξίας
παραγωγής κατά 9.577 εκατ. δρχ.), θα έχουμε
ΔΧ2 = 450 εκατ. δρχ.
δηλαδή το προϊόν της τοπικής οικονομίας θα μειωθεί κατά 450 εκατ. δρχ. (1,32 εκατομμύρια
euro) ή κατά 0.1%.
Παρατηρούμε επομένως ότι λόγω των χαμηλών κάθετων διασυνδέσεων της γεωργίας με τους
υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας μικρό ποσό της εξωγενούς μεταβολής του
προϊόντος της μεταφέρεται στην υπόλοιπη οικονομία. Το συντριπτικό μέρος της εξωγενούς
μεταβολής μεταφέρεται στην τελική ζήτηση του γεωργικού τομέα.
Συμπεράσματα
Από την ανάλυση των συντελεστών και πολλαπλασιαστών προϊόντος, εισοδήματος και
απασχόλησης διαπιστώνεται ότι ο κλάδος των τροφίμων, ποτών και καπνού δημιουργεί τις
μεγαλύτερες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία. Αντίθετα, ο γεωργικός τομέας
διαθέτει ασθενείς κάθετες διασυνδέσεις με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, το οποίο
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Το ακαθάριστο προϊόν για το σύνολο των 17 οικονομικών κλάδων της οικονομίας του Νομού Τρικάλων είναι
456.178 εκατ. δρχ.

οφείλεται στο ότι εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών εισροών είτε από την υπόλοιπη
χώρα είτε από το εξωτερικό. Όμως, συνεχίζει να κατέχει σημαντική θέση στην τοπική οικονομία
εξαιτίας των άμεσων επιπτώσεων που προκαλεί τόσο σε όρους εισοδήματος όσο και σε όρους
απασχόλησης στους απασχολούμενους του τομέα αλλά και ως βασικός προμηθευτής εισροών του
κλάδου των τροφίμων. Επομένως, μια ενδεχόμενη μείωση της γεωργικής δραστηριότητας θα
μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του εισοδήματος των γεωργικών νοικοκυριών και σε σημαντική
απώλεια θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές του Νομού Τρικάλων.
Η υιοθέτηση εναλλακτικών σεναρίων σχετικά με το μέγεθος του γεωργικού τομέα της περιοχής με
την χρησιμοποίηση κατάλληλων μαθηματικών τεχνικών έδειξε ότι περαιτέρω μείωση του
προϊόντος του γεωργικού τομέα θα έχει μικρή επίδραση στο προϊόν της τοπικής οικονομίας.
Μείωση επομένως του γεωργικού προϊόντος κατά 10% εξαιτίας της αποδέσμευσης των
ενισχύσεων δεν επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη των υπολοίπων κλάδων της οικονομίας. Η
χαμηλή αυτή τιμή του πολλαπλασιαστή προσφοράς για τη γεωργία είναι αναμενόμενη εξαιτίας
των χαμηλών πολλαπλασιαστών προϊόντος του τομέα και των ασθενών κάθετων διασυνδέσεων
του με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.
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Περίληψη
Η έρευνα είχε σαν στόχο να καταγράψει τη διαμορφούμενη πλέον νέα αντίληψη των παραγωγών για το νέο
περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Η διεξαγωγή της έγινε με τη μέθοδο της
συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τη νέα πραγματικότητα, είναι πέρα από την ηλικιακή διάρθρωση του δείγματος και το μορφωτικό του επίπεδο,
ένα σύνολο στοιχείων που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις
που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, αφορούσε στην καταγραφή των απόψεων
σχετικά με την προοπτική της πολυδραστηριότητας στη γεωργία και πόσο δεκτικοί είναι οι ερωτώμενοι στο να
εντάξουν νέες δραστηριότητες στην παραγωγική τους διαδικασία. Ο επόμενος κύκλος ερωτήσεων αφορούσε
στην αυτοαξιολόγηση των παραγωγών, στη μέτρηση του βαθμού αισιοδοξίας τους για το μέλλον, στα κριτήρια
και τον τρόπο άσκησης της όποιας επενδυτικής πολιτικής που εφαρμόζουν στην γεωργική τους εκμετάλλευση
και στην αξιολόγηση του τρόπου εμπορίας των προϊόντων τους. Σημαντικότατη παράμετρο του
ερωτηματολογίου αποτελεί η ενότητα όπου παρατίθενται όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε διεθνές
επίπεδο για την αντιμετώπιση του επιχειρηματικού ρίσκου, η σημασία του οποίου αυξάνει και αναβαθμίζεται
σε σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του γεωργικού εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα, ερωτώνται οι
παραγωγοί για το αν προτιμούν το «κλείδωμα» των τιμών αγοράς των προϊόντων τους ή όχι, αν καλλιεργούν
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και ποια είναι η άποψή τους για τη
σύναψη συμβολαίων διάθεσης των προϊόντων τους. Σημαντική είναι, επίσης, και η ομάδα ερωτήσεων που
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διερευνά το ρόλο τους κράτους, της βιομηχανίας, καθώς και του βαθμού ικανοποίησης των παραγωγών από τα
προγράμματα που υλοποιεί το ΥΠΑΑΤ. Τέλος, αντικείμενο διερεύνησης αποτελεί και η μέτρηση του βαθμού
επιχειρηματικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αμέσως μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνας παρατίθεται σειρά προτάσεων για ενδεχόμενους τρόπους χρήσης ορισμένων εργαλείων που θα είχαν
ως στόχο να συμβάλουν στη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου. Η ανάδειξη του θέματος αυτού δεν είναι
τυχαία, γιατί σχετίζεται άμεσα με το νέο περιβάλλον στο οποίο καλείται από εδώ και στο εξής να λειτουργήσει
ο πρωτογενής τομέας, σημαντικά επηρεασμένος δηλαδή από τις δυνάμεις της αγοράς. Τέλος, ακολουθούν
προτάσεις πολιτικής που έχουν σαν στόχο τη θέσπιση λεπτομερούς πλαισίου που θα περιγράφει τον τρόπο
δραστηριοποίησης των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων στο χώρο της συμβουλευτικής
στήριξης των παραγωγών. Το αντικείμενο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη γεωργία του αύριο, αποτελεί
καινοτόμο δράση που στηρίζεται οικονομικά από το Δεύτερο Πυλώνα της ΚΓΠ και η επιτυχής εφαρμογή του
αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή εφαρμογή των σημαντικότατων αλλαγών που έχουν
δρομολογηθεί για τον πρωτογενή τομέα της ΕΕ. Η έρευνα διεξήχθη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη
διαδικασία συμπλήρωσης 202 ερωτηματολογίων που υλοποιήθηκε με επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους
διαμονής και δραστηριοποίησης των παραγωγών.

Εισαγωγή – Ταυτότητα της έρευνας
Η ΕΕ με τον Κ 1257/99, με την ενδιάμεση αναθεώρηση και με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε εθνικό
επίπεδο, διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει πλέον ο πρωτογενής τομέας
όλων των χωρών μελών της. Τόσο η ΕΕ, όσο και σειρά ερευνητικών ινστιτούτων και πανεπιστημίων έχουν
προχωρήσει σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις όσον αφορά στις επιπτώσεις που θα επιφέρουν οι αλλαγές αυτές
στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, στις παραγόμενες ποσότητες, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και
γενικότερα στην αναδιάρθρωση του αγροτικού χώρου. Ο σχεδιασμός αυτός αρχίζει να εφαρμόζεται από το
2006 και οι πρώτες αλλαγές στις επικρατούσες τάσεις άρχισαν ήδη να παρατηρούνται.
Η έρευνα είχε σαν στόχο να καταγράψει τη νέα διαμορφούμενη πλέον αντίληψη των παραγωγών για το νέο
περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Η διεξαγωγή της έγινε με τη μέθοδο της
συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη
νέα πραγματικότητα, είναι πέρα από την ηλικιακή διάρθρωση του δείγματος και το μορφωτικό του επίπεδο,
ένα σύνολο στοιχείων που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο νέο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι
ερωτήσεις που κλήθηκαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα να απαντήσουν αφορούσε στην καταγραφή των
απόψεών τους σχετικά με την προοπτική της πολυδραστηριότητας στη γεωργία και πόσο δεκτικοί είναι οι
ερωτώμενοι στο να εντάξουν νέες δραστηριότητες στην παραγωγική τους διαδικασία. Ο επόμενος κύκλος
ερωτήσεων αφορούσε στην αυτοαξιολόγηση των παραγωγών, στη μέτρηση του βαθμού αισιοδοξίας τους για
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το μέλλον, στα κριτήρια και τον τρόπο άσκησης της όποιας επενδυτικής πολιτικής που εφαρμόζουν στην
γεωργική τους εκμετάλλευση και στην αξιολόγηση του τρόπου εμπορίας των προϊόντων τους. Σημαντικότατη
παράμετρος του ερωτηματολογίου αποτελεί η ενότητα όπου παρατίθενται όλα τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση του επιχειρηματικού ρίσκου, που αυξάνει και
αναβαθμίζεται σε σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του γεωργικού εισοδήματος. Ειδικότερα, ερωτώνται
οι παραγωγοί για το αν προτιμούν το «κλείδωμα» των τιμών αγοράς των προϊόντων του ή όχι, αν καλλιεργούν
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και ποια είναι η άποψή τους για τη
σύναψη συμβολαίων διάθεσης των προϊόντων τους. Σημαντική είναι, επίσης, και η ομάδα ερωτήσεων που
διερευνά το ρόλο τους κράτους, της βιομηχανίας, καθώς και του βαθμού ικανοποίησης των παραγωγών από τα
προγράμματα που υλοποιεί το ΥΠΑΑΤ. Τέλος, αντικείμενο διερεύνησης αποτελεί και η μέτρηση του βαθμού
επιχειρηματικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αμέσως μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνας παρατίθεται σειρά προτάσεων για τρόπους χρήσης εργαλείων που στόχο έχουν να συμβάλουν στη
μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου και προτάσεις που έχουν σαν στόχο τη θέσπιση λεπτομερούς πλαισίου που
θα περιγράφει τον τρόπο δραστηριοποίησης των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων στο χώρο της
συμβουλευτικής στήριξης των παραγωγών. Το αντικείμενο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη γεωργία του
αύριο, αποτελεί καινοτόμο δράση που στηρίζεται οικονομικά από το Δεύτερο Πυλώνα της ΚΓΠ και η επιτυχής
εφαρμογή του αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή εφαρμογή των σημαντικότατων αλλαγών
που έχουν δρομολογηθεί για τον πρωτογενή τομέα της ΕΕ. Η έρευνα διεξήχθη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με
τη διαδικασία συμπλήρωσης 202 ερωτηματολογίων που έγινε με επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους διαμονής
και δραστηριοποίησης των παραγωγών. Η επιλογή του δείγματος είχε σαν στόχο να συμπεριλάβει το σύνολο
των καλλιεργούμενων ειδών και εκτροφών που υπάρχουν στην Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα
την ηλικιακή διάρθρωση των παραγωγών, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό πιο αντικειμενική απεικόνιση
της κατάστασης και της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί στο χώρο.

Ευρήματα
Πρώτη ενότητα: γενικά οικονομικά στοιχεία εκμεταλλεύσεων
Η γενική εικόνα που διαμορφώνεται δεικνύει ότι υπάρχει ισχυρότατη τάση πλήρως ανεξάρτητων κινήσεων των
παραγωγών σε ποσοστό 88,6%, θεωρώντας παράλληλα ότι για τις επιτυχείς κινήσεις τους υπεύθυνοι είναι οι
ίδιοι, ενώ για τις αποτυχημένες υπεύθυνοι είναι κύρια οι καιρικές συνθήκες ή άλλοι εξωγενείς παράγοντες,
όπως οι συνθήκες εμπορίας ή η εφαρμοζόμενη αγροτική πολιτική.
Όσον αφορά στο παραγωγικό προφίλ της εκμετάλλευσης, αποτυπώνεται ακόμη η συνήθης εικόνα, με τη
συντριπτική επικράτηση των αροτριαίων καλλιεργειών στο πεδινό ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφέρειας, η
επικράτηση των δενδρωδών και γενικότερα των οπωροκηπευτικών στα ανατολικά παράλια και η ύπαρξη
σημαντικής αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα,
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43,6% των ερωτηθέντων έχουν σαν κύρια πηγή εισοδήματος στην εκμετάλλευσή τους βαμβάκι, 22,3% την
κτηνοτροφία, 14,4% την καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών, 8,9% τα κηπευτικά, 8,4% τη βιομηχανική
τομάτα, 1,5% τα σιτηρά και 1% τον καπνό. Η ηλικιακή διάρθρωση του δείγματος είναι 3% από 20 έως 29
ετών, 29,2% από 30 έως 39 ετών, 50,5% από 40 έως 49 ετών και 17,3% από 50 ετών και άνω. Στη διάρθρωση
που παρουσιάζει το επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων κυριαρχούν οι απόφοιτοι Λυκείου, Γυμνασίου και
Δημοτικού με αντίστοιχα ποσοστά 40,6%, 35,6% και 20,3%. Ένας στους δύο παρακολουθεί εκπαιδευτικά
σεμινάρια, ένας στους τρεις είναι ενεργό μέλος συνεταιρισμού, ένας στους πέντε έχει έστω και στοιχειώδες
σχέδιο δράσης για την εκμετάλλευσή του και ένας στους δέκα έχει την ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού
υπολογιστή και χρησιμοποίησης του διαδικτύου.
Δεύτερη ενότητα: Ψυχογραφικά στοιχεία
Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε λαμβάνοντας υπόψη το διαχωρισμό των εκμεταλλεύσεων
σε δύο ομάδες, ανάλογα με το αν δημιουργούν ακαθάριστη πρόσοδο μεγαλύτερη ή μικρότερη των 15.000€,
κατατασσόμενες με αυτό το κριτήριο σε μεγάλες και μικρές εκμεταλλεύσεις. Σημαντικό ποσοστό και στις δύο
κατηγορίες, 39% και 44,7% αντίστοιχα, θεωρεί ότι η γεωργία είναι περισσότερο τρόπος ζωής παρά επάγγελμα.
Οι απόψεις είναι στατιστικά σημαντικές ανάμεσα στις δύο ομάδες στο ερώτημα της διαφοροποίησης της
παραγωγικής δραστηριότητας, με τους παραγωγούς των μικρών εκμεταλλεύσεων να μην επιμένουν στην
έννοια του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, σε ποσοστό 26,3%, ενώ κάτοχοι μεγάλων εκμεταλλεύσεων να μην
αποδέχονται αυτή τη θέση, σε ποσοστό 8,5%.
Όσον αφορά την ένταση εργασίας, υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στη φυτική και στη ζωική παραγωγή,
καθώς και σε κλάδους της φυτικής παραγωγής που δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως οι
θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Έτσι, οι εκτροφείς ζώων και οι ιδιοκτήτες θερμοκηπίων αφιερώνουν σχεδόν το
σύνολο του χρόνου τους στην εκμετάλλευση, στερώντας σε πολλές περιπτώσεις χρόνο απασχόλησης ακόμα
και από τη ίδια την εκμετάλλευσή τους.
Διαπιστώνεται ότι σχεδόν σε καθολικό επίπεδο υπάρχει μια διάχυτη απαισιοδοξία για το μέλλον της γεωργίας
και σοβαρός προβληματισμός για το μέλλον των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στις δύο κατηγορίες
εκμεταλλεύσεων έντονα απαισιόδοξοι είναι το 43,6% των ερωτηθέντων και λιγότερο απαισιόδοξοι το 54%.
Κύρια αιτία αποτελεί το γεγονός, ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια λήπτης επιδοτήσεων σε ποσοστά που καθόριζαν την
παραγωγική τους κατεύθυνση. Οι πρόσφατες αλλαγές, καθώς και η έλλειψη χρόνου προσαρμογής δημιουργούν
ένα κενό προσανατολισμού, καλώντας τους παραγωγούς να δραστηριοποιηθούν σε ένα περιβάλλον που
ουδέποτε είχαν βιώσει στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, στα άμεσα σχέδια των παραγωγών εντάσσονται ενέργειες
αύξησης της γεωργικής εκμετάλλευσης σε ποσοστό 53,5% και διατήρησής της σε ποσοστό 42,6%, γεγονός που
αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι στην παρούσα φάση δεν δημιουργείται δυναμική φυγής από το επάγγελμα και από
το αντικείμενο δραστηριότητας, εξαιτίας των αλλαγών που εφαρμόζονται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική
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(ΚΓΠ). Υπάρχει όμως σαφής διαφοροποίηση μεταξύ μικρών και μεγάλων εκμεταλλεύσεων όσον αφορά τις
επενδύσεις στη γεωργία, με τους πρώτους να αποδέχονται τη θέση αυτή κατά 21,1% και τους δεύτερους κατά
66,5%. Υπάρχει γενική αποδοχή ότι οι νεοεισερχόμενοι αγρότες πρέπει να λαμβάνουν μια μορφή πρόσθετης
στήριξης στην πρώτη εγκατάστασή τους, θέση που αποτελεί βασική αρχή του προγράμματος
«Νεοεισερχομένων Αγροτών», σε ποσοστό 63,4% κατά μέσο όρο στις δύο κατηγορίες εκμεταλλεύσεων.
Τέλος, το μήνυμα που έχει περάσει στους παραγωγούς είναι ότι η κυβέρνηση δεν είναι ευαισθητοποιημένη
όσον αφορά το αγροτικό πρόβλημα, σε ποσοστό 63,2% στις μικρές και 71,3% στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις,
παράγων που ενισχύει το κλίμα απαισιοδοξίας που διαπιστώθηκε παραπάνω.
Τρίτη ενότητα: Υιοθέτηση αλλαγών
Η ιδέα της επέκτασης της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι η πρώτη σκέψη που περνά από το μυαλό των
παραγωγών, μικρών και μεγάλων σε ποσοστά 73,7% και 78,7% αντίστοιχα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται. Η επέκταση αυτή συνήθως αφορά προϊόντα που έχουν μια καλύτερη
εμπορική συμπεριφορά και υπάρχει η πεποίθηση ότι θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση του
παραγόμενου γεωργικού εισοδήματος. Παρόλα αυτά, και σε αυτή την ενότητα αναδεικνύεται ένας έντονος
προβληματισμός όσον αφορά την επιτυχή αντιμετώπιση των αλλαγών, με αρνητικές γνώμες όσον αφορά τις
πιθανότητες επιτυχίας σε ποσοστό 55,3% στους μικρούς και 40,9% στους μεγάλους παραγωγούς, αλλά και την
αύξηση του ανταγωνισμού που θα προκύψει από την απελευθέρωση του εμπορίου αγροτικών προϊόντων με
αντίστοιχα ποσοστά 44,7% και 31,1%.
Η ενημέρωση που λαμβάνει ο αγροτικός κόσμος όσον αφορά τα προγράμματα του ΥΠΑΑΤ δεν είναι η πλέον
ξεκάθαρη, ειδικά σε ηλικίες 40 – 49 ετών, με ποσοστό 55,4%. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει μια πιο έντονη
δυναμική, όσον αφορά την αναπτυξιακή διαδικασία, γιατί αυτές οι ομάδες πληθυσμού αντιπροσωπεύουν το
50,5% του ενεργού πληθυσμού στον πρωτογενή τομέα.
Πρακτικά, σύμφωνα με το δείγμα, δεν υπάρχει σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία και την αγροτική
παραγωγή και για αυτό το λόγο δεν υπήρχε η δυνατότητα πραγματικής απάντησης στο ερώτημα για το αν η
βιομηχανική έρευνα έχει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Υπήρξε μόνο μια εκτίμηση ότι αν αυτό συμβεί,
τότε μάλλον τα αποτελέσματα θα είναι θετικά, σε ποσοστό 71,8% κατά μέσο όρο μικρών και μεγάλων
εκμεταλλεύσεων. Από τους νεότερους παραγωγούς υπάρχει μια έντονη επιθυμία για ουσιαστική κατάρτιση
πάνω στις νεότερες εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί στο χώρο, καθώς και μεταφορά τεχνογνωσίας για προϊόντα
που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.
Τέλος, υπάρχει έντονη δυσπιστία όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα των συνεταιρισμών, αλλά και των
μεσιτών με σχετική διαφωνία ως προς τον τρόπο λειτουργίας σε ποσοστό 52,5% και έντονη διαφωνία σε
ποσοστό 37,6% και για αυτό το λόγο αρχίζει να δημιουργείται μια κινητικότητα όσον αφορά τη σύσταση και
λειτουργία νέων σχημάτων, όπως ομάδες παραγωγών, κλαδικοί συνεταιρισμοί και διεπαγγελματικές
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οργανώσεις, ευελπιστώντας αυτοί οι νέοι θεσμοί να ανατρέψουν, έστω και μερικώς, τα κακώς κείμενα που
επικρατούν σήμερα στο χώρο της εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Η διάθεση για συμμετοχή καταγράφεται ως
σημαντική, με έντονη συμφωνία σε τέτοιου είδους κινήσεις σε ποσοστό 21,8% και μερική συμφωνία 76,7%
κατά μέσο όρο στις δύο κατηγορίες εκμεταλλεύσεων.
Τέταρτη ενότητα: Επιχειρηματικό ρίσκο
Στο ερώτημα όπου οι παραγωγοί ήταν ελεύθεροι να ονομάσουν ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες
επηρεασμού του επιχειρηματικού ρίσκου, η απάντηση που κυριάρχησε ήταν οι κανόνες εμπορίας των
προϊόντων τους, σε ποσοστό 75,8% κατά μέσο όρο, καθώς και οι καιρικές συνθήκες σε ποσοστό 68,5%.
Γενικά, η έννοια του επιχειρηματικού ρίσκου σε αυτή τη χρονική στιγμή για τη συντριπτική πλειοψηφία των
παραγωγών της Περιφέρειας δεν είναι εύκολα αντιληπτή. Ο λόγος που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι γιατί στο
παρελθόν τα προϊόντα που κυριαρχούσαν στην περιοχή δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα διάθεσης,
απορροφώνταν στο σύνολό τους, χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση
στις τιμές πώλησης με βάση την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.
Πιο συγκεκριμένα, το 9,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το επιχειρηματικό ρίσκο που σχετίζεται με την
αβεβαιότητα είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη, ενώ το 80,2% διαφωνεί μερικώς με αυτή τη θέση. Δεν είναι
δεκτικοί σε κινήσεις που έχουν σαν στόχο την αποκόμιση πρόσθετων κερδών από ανοδικές τάσεις στην τιμή
πώλησης, όσοι παραγωγοί παράγουν μικρές ποσότητες προϊόντων και όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα
ρευστότητας λόγω υπερδανεισμού κατά 23,7%, ενώ το ποσοστό των μεγάλων παραγωγών που διαφωνούν με
αυτή την πρόταση είναι μόλις 4,9%. Η εξωγεωργική απασχόληση σαν προοπτική περαιτέρω υποστήριξης του
οικογενειακού εισοδήματος βρίσκει πρόσφορο έδαφος μόνο σε περιοχές με έντονη μεταποιητική
δραστηριότητα, όπου μεταφράζεται σε εποχική απασχόληση στα εργοστάσια μεταποίησης, όπως
εκκοκκιστήρια, ζαχαρουργεία, εργοστάσια μεταποίησης βιομηχανικής τομάτας κα, με μικρή όμως δυνατότητα
απορρόφησης εργατικού δυναμικού, και στις ορεινές και παράκτιες περιοχές της Περιφέρειας όπου είναι
δυνατή η απασχόληση εργατικού δυναμικού σε μονάδες τουρισμού ή αγροτουρισμού, οικογενειακής ή
επιχειρηματικής βάσης, σε ποσοστό 23,7% στις μικρές εκμεταλλεύσεις και 12,2% στις μεγάλες.
Τα προβλήματα που δημιούργησε στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις το μακροχρόνιο καθεστώς της
μονοκαλλιέργειας βαμβακιού, ήδη έχει αρχίσει να οδηγεί τους παραγωγούς στην υιοθέτηση παραγωγικών
διαδικασιών που αποφέρουν εισόδημα στα μεσοδιαστήματα, όπως εκτροφή μικρών ή μεγάλων ζώων,
πουλερικών και λαχανικών σε ποσοστό 4,5%, τάση που δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική στην παρούσα
φάση.
Μια μικρή ομάδα παραγωγών, ποσοστό 9,4%, υιοθετεί νέες τεχνολογίες και καλλιεργητικές πρακτικές σε κάθε
κοινότητα, στοιχείο όμως που ισχύει διαχρονικά και έχει διαπιστωθεί και σε σειρά κοινωνιολογικών ερευνών
στον αγροτικό χώρο. Στην ενότητα αυτή διαπιστώνεται ξανά η έλλειψη εμπιστοσύνης στη λειτουργία των
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συνεταιρισμών σε ποσοστό 64,9%, ενώ είναι καταρχήν δεκτικοί στην ιδέα της συμβολαιοποίησης, σαν μέσο
μείωσης του επιχειρηματικού ρίσκου, σε ποσοστό 21,8%.
Πέμπτη ενότητα: Συμπεριφορά σε σχέση με τις αλλαγές και το επιχειρηματικό ρίσκο
Το ερωτηματολόγιο στην ενότητα αυτή παραθέτει μια σειρά ενεργειών που έχουν δοκιμαστεί σε διεθνές
επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί το επιχειρηματικό ρίσκο, τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και σε επίπεδο
εμπορίας. Η εικόνα που δημιουργήθηκε από τις απαντήσεις δεν είναι ενθαρρυντική, καθώς οι ενέργειες που
συνήθως γίνονται είναι η περιστασιακή παρακολούθηση μαθημάτων κατάρτισης, η όχι οργανωμένη αλλαγή
καλλιεργητικών πρακτικών ή παραγόμενων προϊόντων, ο περιστασιακός επίσης υπολογισμός των κερδών που
προκύπτουν από επενδύσεις, η απουσία χρήσης αμειβόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης, η απουσία
σύναψης συμβολαίων παραγωγής, η μη ασφάλιση της παραγωγής και η εφαρμογή αντιχαλαζικής προστασίας
μόνο σε περιοχές που ο ΕΛΓΑ εφαρμόζει πιλοτικά προγράμματα.
Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στη δεύτερη υποενότητα είχαν σαν στόχο να διερευνήσουν το ποσοστό
κατανόησης των νέων για την ελληνική πραγματικότητα, επιχειρηματικών εργαλείων που βοηθούν στη μείωση
του ρίσκου. Από τις απαντήσεις είναι προφανές ότι στην παρούσα χρονική περίοδο υπάρχει μεγάλη σύγχυση
που αφορά στη χρήση των εργαλείων αυτών και, ταυτόχρονα, μεγάλη δυσπιστία ως προς τους φορείς εμπορίας.
Έκτη ενότητα: Ο ρόλος του κράτους και της βιομηχανίας
Οι απαντήσεις της ενότητας αυτής απεικονίζουν τη διάσταση απόψεων και νοοτροπίας που χαρακτηρίζει τους
Έλληνες παραγωγούς, σε σύγκριση με τα ισχύοντα σε διεθνές επίπεδο. Η πεποίθηση των συμμετεχόντων στην
έρευνα είναι ότι η βιομηχανία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις διαφυγής από την
κρίση, σε ποσοστό πλήρους συμφωνίας με τη θέση αυτή 15,8% και μερική συμφωνία 65,8%, ενώ ο ρόλος του
κράτους έπαψε να είναι παρεμβατικός. Παράλληλα, η θέση ότι το ΥΠΑΑΤ εφαρμόζει προγράμματα που δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των παραγωγών βρίσκει αποδέκτες το 64,4% των ερωτηθέντων.
Ειδική μνεία γίνεται στους ορισμούς των ‘προωθούμενων’ ειδών, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι γνωστά
μόνο σαν είδη και όχι σαν καλλιεργητική διαδικασία. Ακόμη οι παραγωγοί δεν είναι πρόθυμοι, για τα
περισσότερα από αυτά, να τα εντάξουν στην εκμετάλλευσή τους σε ποσοστό 64,4%, γιατί δεν υπάρχει η
αναγκαία υποστήριξη και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο εμπορίας.
Συμπεράσματα – Προτάσεις προσαρμογής και πολιτικής
Η έρευνα αυτή διεξήχθη σε μια χρονική στιγμή που χαρακτηρίζεται σαν μεταβατική στο νέο καθεστώς και δεν
έχει δοθεί η ευκαιρία ακόμη στους παραγωγούς να βιώσουν τις πραγματικές επιπτώσεις της νέας πολιτικής,
θετικές ή/και αρνητικές. Παρόλα αυτά, τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα,
γιατί καταγράφεται ένας διάχυτος προβληματισμός για το αύριο. Αποτελεί δεδομένο ότι οι αλλαγές που
εφαρμόζονται είναι σημαντικές, καθώς διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν
δεν δραστηριοποιήθηκαν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο της νέας πολιτικής
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είναι γνωστό από το 1999, δεν ωρίμασαν στο βαθμό που θα έπρεπε οι νέοι θεσμοί που θα μείωναν το βαθμό
ανασφάλειας που διακατέχει σήμερα τον αγροτικό κόσμο. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί, ότι αποτελεί αρνητική
προϋπόθεση για την περιοχή ότι η παρεμβατικότητα της προηγούμενης πολιτικής ήταν έντονη, με αποτέλεσμα
σήμερα να μην υπάρχει η εμπειρία, για πολύ μεγάλο ποσοστό παραγωγών, συνεργασίας με την αγορά και
προσαρμογής στις απαιτήσεις της βιομηχανίας και των καταναλωτών. Διάχυτη, επίσης, είναι η πεποίθηση ότι
πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα οδηγήσουν σε δραστικό κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ τιμών
παραγωγού και καταναλωτή, με παράλληλη μείωση της διαπραγματευτικής δύναμης των επιχειρήσεων
εμπορίας.
Η παρακάτω ανάλυση εστιάζει πρωτίστως στην αντιμετώπιση του ρίσκου στη γεωργία. Παρουσιάζονται και
σχολιάζονται πρακτικές από χώρες (π.χ. ΗΠΑ), στις οποίες η εμπορία αγροτικών προϊόντων υπόκειται εδώ και
πολλές δεκαετίες στους μηχανισμούς της αγοράς. Με την οριστική κατάργηση των παρεμβάσεων στις τιμές,
είναι βέβαιο ότι ορισμένα από τα παρακάτω εργαλεία θα τύχουν χρήσης και στην ΕΕ. Επίσης, συζητούνται
ορισμένες προτάσεις πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία διαφάνηκαν από την
εμπειρική έρευνα.
Μέτρα αντιμετώπισης επιχειρηματικού ρίσκου
Η εφαρμογή της νέας πολιτικής δίνει την ευκαιρία και στον ευρωπαϊκό χώρο να εφαρμοστούν πρακτικές που
έχουν συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου στη γεωργία και να αμβλύνουν
αντιθέσεις και εντάσεις που σήμερα κυριαρχούν στη διαδικασία εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. Σε
απάντηση του προβλήματος, τόσο οι φορείς της αγοράς, όσο και οι κυβερνήσεις έχουν λάβει ορισμένα μέτρα
κατά της μείωσης του ρίσκου στην τιμή του προϊόντος. Από πλευράς πολιτείας λειτουργούσε και θα συνεχίσει
να λειτουργεί ο θεσμός της αποθεματοποίησης, κύρια της ιδιωτικής και της μακροχρόνιας παύσης καλλιέργειας
γαιών, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η προσφορά. Η αγορά θέλοντας να επιμερίσει το ρίσκο σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, αποφορτίζοντας με αυτό τον τρόπο τους παραγωγούς, εισήγαγε τις συμβολαιακές
σχέσεις, σε διάφορες μορφές, μεταξύ των φορέων της πρωτογενούς παραγωγής με τη δευτερογενή και αυτών
με την τριτογενή. Στις ΗΠΑ η ιδέα της συμβολαιοποίησης άρχισε να εφαρμόζεται στα μέσα του 19ου αιώνα,
προκειμένου οι αγοραστές να εξασφαλίσουν δημητριακά. Από τότε έχουν τεθεί σε εφαρμογή χρηματιστηριακά
εργαλεία, όπως τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures, options) που εξυπηρετούν πιο αποτελεσματικά τον ίδιο
σκοπό (Fleisher, 1990).
Επιχειρώντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, διαπιστώνεται ότι στο δυτικό κόσμο η έννοια της
συμβολαιοποίησης εφαρμόστηκε για να μετριαστεί η διακύμανση των τιμών, αλλά και να εξασφαλίσει στους
εμπόρους πρώτη ύλη για όσο το δυνατό μεγαλύτερη χρονική περίοδο (USDA, 1999). Μέσα στους όρους του
συμβολαίου περιλαμβάνονταν από την πρώτη στιγμή οι όροι παράδοσης του εμπορεύματος, δηλαδή πότε, που
και πόσο θα πουληθεί το εμπόρευμα. Με τον τρόπο αυτό συνδυάστηκε η μείωση του ρίσκου στη τιμή με την
εμπορική πράξη, δίνοντας το πλεονέκτημα στον παραγωγό να ξέρει πόσο και πότε θα πουλήσει,
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συμπεριλαμβανόμενης και της μεταφοράς. Η εφαρμογή των παραπάνω συμβολαίων ανέδειξε κάποιες
αδυναμίες του συστήματος. Τα σημαντικότερα προβλήματα ήταν ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα μεταπώλησης ή
αντιστροφής των όρων του συμβολαίου, με αποτέλεσμα η εμπορική δραστηριότητα να μη διαθέτει την
απαιτούμενη ρευστότητα και ευελιξία που η αγορά επιθυμούσε.
Προκειμένου να υπερπηδηθούν τα εμπόδια αυτά, τα εμπλεκόμενα μέρη άρχισαν να υπογράφουν συμβόλαια με
σταθερούς όρους που μπορούσαν να μεταπωληθούν ή να αντισταθμιστούν. Σε αυτή τη διαδικασία άρχισαν να
μπαίνουν και φορείς όπως οι κερδοσκόποι που δεν είχαν σχέση με την εμπορική ή παραγωγική διαδικασία
(speculators) αγοράζοντας συμβόλαια με αντίθετες θέσεις (αγορά – πώληση), με σκοπό πάντα την αποκόμιση
κερδών από τις διαφοροποιήσεις προσφοράς και ζήτησης. Η εξέλιξη αυτή επέβαλε τη δημιουργία ειδικών
χρηματιστηριακών οίκων (clearinghouses) για την αγοραπωλησία τέτοιου είδους τίτλων που διακινούνται
σήμερα (futures, options). Αυτή ακριβώς ήταν και η μεγάλη επανάσταση στο χώρο, το γεγονός δηλαδή ότι
μπορούσαν πλέον να εμπλακούν φορείς, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν προϊόντα, αλλά
μπορώντας να αγοράσουν συμβόλαιο αντίθετης θέσης (η λειτουργία των futures παρουσιάζεται αμέσως μετά)
προκειμένου να απεμπλακούν από τις υποχρεώσεις του συμβολαίου. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί
όμως ότι η κυριαρχία των futures δεν ήταν καθολική, διατηρώντας τα προθεσμιακά (forwards) συμβόλαια ένα
μερίδιο αγοράς. Αυτό συμβαίνει γιατί τα forwards, λόγω του ότι δεν έχουν καθορισμένο κείμενο, μπορούν να
εξυπηρετήσουν μερικές φορές ιδιαιτερότητες διαφόρων περιοχών που δεν καλύπτονται από τα futures
(Bessembinder, 1993).
Για ένα μεμονωμένο αγρότη διαχείριση κινδύνων (Risk Management) σημαίνει να προσδιορίσει τον καλύτερο
συνδυασμό δραστηριοτήτων με αβέβαια αποτελέσματα και κυμαινόμενα επίπεδα αναμενόμενων κερδών.
Κωδικοποιώντας τις στρατηγικές της διαχείρισης κινδύνων θα μπορούσαν να οριστούν τριών ειδών πρακτικές:
η διαφοροποίηση, η συμβολαιοποίηση και η διαχείριση των κινητών αξιών της εκμετάλλευσης.
Χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές αυτές είναι προφανές ότι στόχος δεν είναι η αποφυγή του ρίσκου, αλλά η
κατά τέτοιο τρόπο λειτουργίας της εκμετάλλευσης, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια ποικιλία
προκλήσεων (Bard &Barry, 1998).
Οι τέσσερις σημαντικές επιμέρους δράσεις του της διαχείρισης κινδύνων είναι: 1) προσδιορισμός των πιο
σημαντικών γεγονότων που εμπεριέχουν ρίσκο, 2) σχηματοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός των πιθανών
αποτελεσμάτων καθώς και οι επιπτώσεις τους, 3) λήψη των κατάλληλων πρωτοβουλιών προκειμένου να
επιτευχθεί ένα άριστο μείγμα ρίσκου και προσδοκώμενων απολαβών και 4) χρησιμοποίηση της αποκτηθείσας
εμπειρίας προκειμένου να σχεδιαστεί η μελλοντική διαχείριση ρίσκου (Hardaker, Huirne, and Anderson, 1997).
Ανάλυση της έννοιας του Ρίσκου
Οι επιμέρους κατηγορίες του ρίσκου στη γεωργία είναι το ρίσκο παραγωγής ή συγκομιδής που επηρεάζεται
άμεσα ή έμμεσα από ακραία καιρικά φαινόμενα και από την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και
βιοτεχνολογίας, που παρόλο ότι έχει σαν στόχο την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας της
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παραγόμενης ποσότητας, μερικές φορές επηρεάζει αρνητικά την παραγωγική διαδικασία. Μια άλλη εξίσου
σημαντική έκφραση ρίσκου είναι αυτή της τιμής του προϊόντος ή γενικότερα της κατάστασης της αγοράς. Το
θεσμικό ρίσκο είναι εξίσου σημαντικό, γιατί είναι η έκφραση των εφαρμοζόμενων πολιτικών στη παραγωγική
διαδικασία. Η σχέση της εκμετάλλευσης με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εσωκλείει πολύ σημαντικό ρίσκο,
γιατί η οποιαδήποτε διακύμανση στα επιτόκια ή γενικότερα στα κριτήρια δανεισμού επηρεάζει καθοριστικά τη
ρευστότητα της επιχείρησης και προδικάζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τη μελλοντική πορεία της. Τέλος, το
ανθρώπινο ή προσωπικό ρίσκο που σχετίζεται με την καλή ή όχι σωματική και ψυχική κατάσταση του
ιδιοκτήτη διαδραματίζει και αυτό σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα λόγω της φύσης των εκμεταλλεύσεων της
πρωτογενούς παραγωγής που όπως είναι γνωστό είναι έντονα προσωπικού χαρακτήρα στη συντριπτική τους
πλειοψηφία (Baquet, Hambleton &Jose, 1997).
Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έννοια
του ρίσκου, με πιο συχνά χρησιμοποιούμενους τη διαφοροποίηση και τη συμβολαιοποίηση. Η διαφοροποίηση
χρησιμοποιείται σαν στρατηγική βασισμένη στη λογική ότι τα κέρδη από διαφορετικού τύπου επιχειρηματικές
δραστηριότητες δεν ακολουθούν όλα μαζί ανοδική ή καθοδική πορεία, συντελώντας με αυτό τον τρόπο στην
απόκτηση ενός σταθερού εισοδήματος. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδηγούν τους αγρότες στη
διαφοροποίηση είναι η αίσθηση του διαρκώς αυξανόμενου ρίσκου που μπορεί να εσωκλείει η μονοδιάστατη
παραγωγική διαδικασία, το γεγονός ότι ο αγροτικός πληθυσμός δεν υιοθετεί δραστηριότητες υψηλού ρίσκου,
καθώς και η ενδεχόμενη μείωση του εισοδήματός τους σε σχέση με μια διαφοροποιημένη δραστηριότητα. Οι
συνήθεις εφαρμοσμένες μέθοδοι διαφοροποίησης είναι συνδυασμός καλλιεργειών ή συνδυασμός φυτικής και
ζωικής παραγωγής όπου συνήθως η πρόσοδος της τελευταίας είναι η έκφραση της προστιθέμενης αξίας της
πρώτης (Beneke, 1998).

Η Χρήση των Συμβολαίων στην Αντιμετώπιση του Κινδύνου
Η χρήση συμβολαίων έχει διάφορες μορφές, κάποιες από τις οποίες είναι αρκετά δεσμευτικές, ενώ άλλες είναι
πιο χαλαρές. Οι δύο βασικοί τύποι συμβολαίων παραγωγής που εφαρμόζονται είναι συμβόλαια διαχείρισης της
παραγωγής και συμβόλαια παροχής εισροών. Ο πρώτος τύπος συμβολαίων εφαρμόζεται συνήθως σε λαχανικά
προς μεταποίηση. Σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής έχει αυξημένο έλεγχο πάνω στην παραγωγική
διαδικασία όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, αλλά και σε κάποιες καθοριστικές εισροές, όπως σπόροι ή
γενικότερα πολλαπλασιαστικό υλικό. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά το ρίσκο στη τιμή του προϊόντος,
γιατί έχει προκαθοριστεί στα πλαίσια του συμβολαίου σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην αρχή της καλλιεργητικής
περιόδου. Μια μικρή διακύμανση που συνήθως συμφωνείται σχετίζεται άμεσα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του τελικού προϊόντος, τα οποία αν είναι κατώτερα των αναμενόμενων επιφέρουν μείωση, ενώ αν είναι
ανώτερα δίνουν ένα πρόσθετο εισόδημα (premium) στον παραγωγό. Αν για οποιοδήποτε λόγο η παραγωγή
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καταστραφεί, ο παραγωγός δεν πληρώνεται, επωμιζόμενος όλο το ρίσκο που εσωκλείεται στην παραγωγική
διαδικασία (Blank, 1995).
Ο δεύτερος τύπος συμβολαίων που αφορά στις εισροές στην παραγωγική διαδικασία, βρίσκει εφαρμογή στη
ζωική παραγωγή ή γενικότερα σε δραστηριότητες όπου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς πώληση
προϊόντος παίζουν σημαντικότατο ρόλο και εξαρτώνται άμεσα και σε πολύ μεγάλο ποσοστό από την ποιότητα
και ποσότητα των εισροών. Σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής έχει μεγαλύτερο έλεγχο της παραγωγικής
διαδικασίας σε σχέση με τον πρώτο, ενώ ο παραγωγός δεν αντιμετωπίζει το ρίσκο που σχετίζεται με την τιμή
του πωλούμενου προϊόντος επειδή αυτό έχει προσυμφωνηθεί. Όπως και στη προηγούμενη περίπτωση, έτσι και
σε αυτή, υπάρχει η δυνατότητα πριμοδότησης αυτών των παραγωγών που κάνουν ορθολογική χρήση εισροών
και μείωση των πληρωμών αυτών που τις σπαταλούν, βασιζόμενος ο αγοραστής σε μέσους όρους που
προκύπτουν από τη συμπεριφορά όλων των συμβαλλομένων.
Άλλη κατηγορία συμβολαίων είναι τα συμβόλαια αγοράς. Τα συμβόλαια αυτά είναι προφορικές ή γραπτές
συμφωνίες μεταξύ αγοραστή και παραγωγού προκειμένου να καθοριστεί μια τιμή ή γενικότερα μια απολαβή
πριν τη συγκομιδή ή πριν η παραχθείσα ποσότητα τύχει εμπορικής διαπραγμάτευσης (Besant, 1985). Η
σημαντική διαφορά μεταξύ των συμβολαίων παραγωγής και των συμβολαίων αγοράς είναι ότι στα τελευταία η
ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων κατά την παραγωγική διαδικασία βαρύνει τον παραγωγό, κάτι πολύ σημαντικό
για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναμενόμενης παραγωγής.
Υπάρχουν αρκετοί τύποι συμβολαίων αγοράς με πιο κοινότυπο το συμβόλαιο οριζόντιας ή καθορισμένης τιμής
(flat or fixed price contracts), όπου ο αγοραστής συμφωνεί να αγοράσει από τον παραγωγό συγκεκριμένη
ποσότητα προϊόντος ορισμένης ποιότητας σε συγκεκριμένη τιμή. Ομοίως, και σε αυτή την περίπτωση
υπάρχουν περιθώρια προσαυξήσεων και εκπτώσεων, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πωλούμενου
προϊόντος. Η τιμή που προσφέρουν οι αγοραστές είναι απόρροια των τιμών των προθεσμιακών συμβολαίων
(futures contracts), μηχανισμός που θα αναλυθεί.
Ένας άλλος τύπος συμβολαίων είναι τα συμβόλαια βάσης (basis contracts), όπου η τιμή πώλησης δεν είναι
καθορισμένη, αλλά δεσμευμένη με την τιμή των προθεσμιακών συμβολαίων, αφήνοντας ανοικτή την
ημερομηνία εκτέλεσης της εμπορικής πράξης και, συνήθως, η απόφαση αυτή είναι του παραγωγού. Σαν βάση
(basis) λογίζεται η τιμή μετρητοίς που δίνεται εκείνη τη στιγμή, ίση με την τιμή των προθεσμιακών
συμβολαίων την ίδια χρονική στιγμή, ενώ η τελική τιμή πώλησης είναι το άθροισμα της βάσης με την τιμή του
προθεσμιακού συμβολαίου τη χρονική στιγμή της εμπορικής πράξης. Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός
εισέρχεται σε μια διαδικασία ρίσκου, προσδοκώντας πρόσθετα κέρδη από μια ενδεχόμενη αύξηση των τιμών
κλεισίματος των προθεσμιακών συμβολαίων, δεχόμενος όμως και το ενδεχόμενο οι τιμές κλεισίματος να
ακολουθήσουν και πτωτική τάση (Barry & Willman, 1976).
Αντίθετα με τον προηγούμενο τύπο συμβολαίου, το συμβόλαιο ελάχιστης τιμής (minimum – price contracts)
είναι βασισμένο στις τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων την περίοδο της συγκομιδής, δίνοντας όμως
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παράλληλα στον παραγωγό τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την εμπορική πράξη σε ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα και ενδεχόμενα να πουλήσει σε υψηλότερη τιμή, αν οι τιμές των προθεσμιακών αυξηθούν,
πραγματοποιώντας όμως αυτή την εμπορική πράξη εντός των χρονικών ορίων που έχουν συμφωνηθεί στο
συμβόλαιο. Αν δεν γίνει καμιά εμπορική πράξη στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα, ο παραγωγός εισπράττει
την τιμή που πωλούνταν το προϊόν τη χρονική στιγμή υπογραφής του συμβολαίου.
Μια άλλη μορφή συμβολαίων χρησιμοποιεί σαν σταθερό σημείο μια συγκεκριμένη στιγμή προθεσμιακού
συμβολαίου και αφήνει σαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης την τιμή που προσφέρει ο τοπικός αγοραστής
(hedge–to–arrive contract, HTA). Συμφωνημένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί
η συναλλαγή υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση, αλλά αποφεύγεται η καταβολή προμηθειών σε χρηματιστές
όπως συμβαίνει όταν η τελική τιμή πώλησης διαμορφώνεται από τα προθεσμιακά συμβόλαια. (Catania, 1992).
Κίνδυνος στη Γεωργία και Futures Contracts
Από την παραπάνω ανάλυση είναι προφανές ότι όλοι οι τύποι συμβολαίων αγοράς έχουν σαν σημείο αναφοράς
τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures contracts). Είναι λοιπόν αναγκαίο να παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας
τους, καθώς και ο ρόλος που παίζουν στη διαμόρφωση των τιμών των γεωργικών προϊόντων, αλλά και στη
μείωση του ρίσκου της πρωτογενούς παραγωγής.
Τα futures είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών τα οποία συμφωνούν να προχωρήσουν σε μια συγκεκριμένη
αγοραπωλησία, σε μια συγκεκριμένη μελλοντική χρονική στιγμή και σε συγκεκριμένη τιμή. Στο κείμενο των
futures περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια οι όροι της συναλλαγής και το μόνο στοιχείο που αποτελεί
μεταβλητό αντικείμενο συναλλαγής είναι η τιμή που διαμορφώνεται με βάση τη προσφορά και τη ζήτηση του
προϊόντος. Οι συναλλαγές των futures γίνεται σε εξειδικευμένα χρηματιστήρια του εξωτερικού, η συντριπτική
πλειοψηφία των οποίων βρίσκονται στις ΗΠΑ. Αυτά είναι τα Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile
Exchange, Kansas City Board of Trade, Minneapolis Grain Exchange, New York Coffee, Sugar and Cocoa
Exchange και New York Cotton Exchange (Grenchik & Cambel, 1995). Τα futures που είναι αντικείμενο
συναλλαγής στα χρηματιστήρια έχουν σταθερούς όρους συναλλαγής, γιατί αυτό διευκολύνει όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς να αποκτήσουν εμπειρία στις συναλλαγές, τα στατιστικά στοιχεία να είναι συγκρίσιμα
αφού αναφέρονται στις ίδιες παραμέτρους και να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια τη στιγμή που
οι όροι συναλλαγής είναι σταθεροί για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν επιδέχονται παρερμηνείες ούτε
δικαιολογούν εσφαλμένες κατανοήσεις.
Ένας επενδυτής futures έχει τις εξής δυνατότητες:
¾ Να αποτελέσει τον μελλοντικό αγοραστή του συμβολαίου, οπότε έχει αγοράσει ένα futures ή έχει
αποκτήσει ένα μακροχρόνιο (long) συμβόλαιο.
¾ Να αποτελέσει το μελλοντικό πωλητή του συμβολαίου, οπότε έχει πουλήσει ένα futures ή ότι έχει
αποκτήσει ένα βραχυχρόνιο (short) συμβόλαιο.
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¾ Να «κλείσει» τη θέση του που είχε σε ένα future, είτε η θέση του ήταν short ή long. Το κλείσιμο μιας θέσης
long γίνεται με την τοποθέτησή του σε ένα νέο future (ίδιου προϊόντος και λήξης) με θέση short. Αντίθετα,
το κλείσιμο μιας θέσης short πραγματοποιείται με την τοποθέτησή του σε ένα νέο συμβόλαιο με τη θέση
long.
Για παράδειγμα, μπορεί ένας αγρότης το Μάιο να αγοράσει ένα futures για βαμβάκι με θέση short το οποίο έχει
ημερομηνία λήξης το Δεκέμβριο. Πριν τη λήξη του συμβολαίου μπορεί να αγοράσει ένα άλλο futures για
βαμβάκι με θέση long. Η συνήθης πρακτική είναι να κλείνουν οι θέσεις πριν τη λήξη των συμβολαίων γιατί για
τους παραγωγούς είναι περισσότερο δαπανηρό να παραδώσουν την ποσότητα που έχουν δεσμευτεί, από το να
αγοράσουν ένα άλλο futures με αντίθετη θέση (Berck, 1981).
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των futures είναι ότι είναι πολύ ευέλικτα γιατί μπορούν ανά πάσα στιγμή να
πουληθούν, χωρίς να χρειάζεται η συμφωνία του αντισυμβαλλόμενου. Ακόμη, δεν απαιτείται επενδυτικό
κεφάλαιο, αλλά το κόστος συναλλαγής συν ένα ποσό σαν εγγύηση (margin) το οποίο συνήθως αντιστοιχεί στο
ποσό που αντιπροσωπεύει το futures επί το ανώτατο ημερήσιο όριο διακύμανσης των μετοχών ενός
χρηματιστηρίου. Βέβαια, μια συνδυασμένη αγοραπωλησία futures μπορεί να ελαχιστοποιήσει το ύψος της
εγγύησης που πρέπει να καταβληθεί. Σε ώριμες αγορές, όπου δεν υπάρχουν ανώτατα και κατώτατα όρια
διακύμανσης των μετοχών, το ποσοστό που ορίζει την εγγύηση κυμαίνεται μεταξύ 5 –10%. Όταν η τιμή του
futures πέσει σε επίπεδο που ορίζεται μέσα στο συμβόλαιο (margin call), τότε ο αγοραστής καλείται να
πληρώσει επιπλέον ποσό προκειμένου να καλύψει τη ζημιά και να προστατεύσει την ήδη τοποθετημένη
εγγύηση. Αντίθετα, αν η τιμή του συμβολαίου αυξηθεί, τότε αποδεσμεύεται μέρος της εγγύησης που έχει
κατατεθεί.
Η μακρά χρήση τέτοιων μέσων προσδιορισμού της τιμής προϊόντος έχει ωφελήσει την αγορά. Η παρουσίαση
του μηχανισμού αποδεικνύει ότι ευκαιριακές ή στοχευόμενες μεταβολές στην προσφορά και ζήτηση δεν
μπορούν να περάσουν κατευθείαν στη διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά ελαττώνεται η σφοδρότητά τους
μέσα από τις ασφαλιστικές δικλείδες που το σύστημα διαθέτει. Η μακροχρόνια τήρηση των ίδιων κανόνων
επιτρέπει στην αγορά να ωριμάσει και, το κυριότερο, να μπορεί να προβλέπει τις εξελίξεις του συγκεκριμένου
προϊόντος στη βάση εναλλακτικών σεναρίων. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς να κατευθύνουν σε τέτοια πορεία τη δραστηριότητά τους, έτσι ώστε να αποκομίσουν τα περισσότερα
δυνατά οφέλη.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εξαιτίας του γεγονότος ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας κυριαρχούνταν μέχρι σήμερα από καλλιέργειες που
υποστηρίζονταν από σημαντικές επιδοτήσεις, οι επιπτώσεις της νέας πολιτικής θα είναι πιο εμφανείς, σε σχέση
με άλλες Περιφέρειες, καθώς τα βήματα που απαιτούνται να γίνουν είναι πολλά και το χρονικό διάστημα
σύντομο. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο θέμα της καθοδήγησης, της ενημέρωσης και της
κατάρτισης των αγροτών στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ενδυνάμωση του Δεύτερου Πυλώνα της ΚΓΠ. Η
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βαθμιαία μείωση του προστατευτισμού του αγροτικού χώρου αναβαθμίζει τη σημασία που έχει για τον
παραγωγό η παροχή σωστής συμβουλευτικής στήριξης. Μέχρι σήμερα, το ενδιαφέρον εστιάζονταν μόνο στις
καλλιεργητικές φροντίδες, μη λαμβάνοντας ουσιαστική μέριμνα για τις υπόλοιπες δραστηριότητες που
μπορούν να δημιουργήσουν εισόδημα, όπως ζητήματα εμπορίας, ασφάλειας, επενδύσεων, διαχείρισης
κεφαλαίων κα. Η αύξηση του βαθμού επιχειρηματικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων επιβάλλει μια
νέου τύπου προσέγγιση και από το γεωτεχνικό κόσμο, γιατί ο ρόλος του θα αποκτήσει πλέον νέες διαστάσεις
που μέχρι σήμερα δεν ζητούνταν. Οι γεωργικές εφαρμογές θα εξακολουθήσουν και στο μέλλον να είναι
σημαντικές, μέσα όμως από νέες για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασίες που ζητούνται από τον καταναλωτή,
όπως πιστοποίηση, τυποποίηση, συσκευασία και γενικότερα ασφάλεια όσον αφορά τη χρήση του τελικού
προϊόντος. Είναι προφανές ότι μια ολοκληρωμένη στήριξη των παραγωγών στη γεωργία του αύριο δεν μπορεί
και δεν πρέπει να είναι αντικείμενο ενός ανθρώπου ή μιας ειδικότητας, αλλά η προσέγγιση πρέπει να είναι
διεπιστημονική και να καλύπτει τους τομείς που άπτονται της λειτουργίας της αγοράς. Σημαντική προϋπόθεση
για την επιτυχία του εγχειρήματος, αλλά της προστασίας των παραγωγών, είναι ο άμεσος ορισμός
προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν όσοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να είναι διαφορετικές όσον αφορά τους
κλάδους παραγωγής και το είδος της ζητούμενης συμβουλευτικής στήριξης. Η ύπαρξη προδιαγραφών θα
μπορεί να δώσει τη δυνατότητα είτε στο ΓΕΩΤΕΕ, είτε στο ΥΠΑΑΤ να θεσπίσει διαδικασία πιστοποίησης
συμβούλων, έτσι ώστε και ο παραγωγός να γνωρίζει ποιοι διαθέτουν την επιστημονική επάρκεια και εμπειρία
προκειμένου να τους στηρίξουν σε δραστηριότητες που επιθυμούν να εντάξουν στη γεωργική τους
εκμετάλλευση. Η πλήρωση των προδιαγραφών αυτών θα μπορεί να γίνεται με την κατοχή αναλόγων πτυχίων
και ειδικεύσεων σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών και μέσα από κατάρτιση για την απόκτηση ειδικής
τεχνογνωσίας. Η σύσταση και λειτουργία ενός τέτοιου μηχανισμού θα δώσει τη δυνατότητα στους παραγωγούς
να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, που με τη σειρά τους θα τους προστατεύσουν από λάθη και
παραλήψεις με πολύ επώδυνα αποτελέσματα για τους ίδιους και την εκμετάλλευσή τους. Είναι γνωστό, ότι το
πρόσθετο κόστος που θα προκύψει για τις νέες αυτές υπηρεσίες θα καλυφθεί από το δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ.
Η αυθαίρετη όμως εμπλοκή ανθρώπων στο χώρο που δεν έχουν τα αναγκαία εφόδια για να παρέχουν υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες θα απαξιώσουν την όλη προσπάθεια, θα αφήσουν απροστάτευτους τους παραγωγούς σε
ανθρώπους που ευκαιριακά θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο και θα είναι υπεύθυνοι για αποτυχημένες
επιχειρηματικές κινήσεις παραγωγών με σοβαρά αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα για το γεωργικό χώρο.
Είναι όμως βέβαιο ότι η προοπτική αυτή θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για το σύνολο του γεωτεχνικού
χώρου και όχι μόνο, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες επιστημονικές γνώσεις και συμβάλλοντας με αυτό τον
τρόπο καθοριστικά στο δραστικό εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την προσαρμογή του στις
απαιτήσεις των αγορών που μπορούν να απορροφήσουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η επιτυχία του εγχειρήματος προσαρμογής στα νέα δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία, με επιβεβλημένη την
επανάληψη της παρούσας έρευνας λίγα χρόνια μετά την εφαρμογή της νέας πολιτικής. Η στήριξη και ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας θα συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
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και των προϊόντων που παράγονται σε αυτές, μεγεθύνοντας τα οικονομικά τους αποτελέσματα μέσα από την
αγορά και όχι μέσα από επιδοτήσεις που αψηφούν και δεν λαμβάνουν υπόψη τους νόμους με τους οποίους
αυτή λειτουργεί.
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"ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ"
Ελευθερία ΒΟΥΝΟΥΚΗ ∗
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris X – Nanterre
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα έπρεπε να είχε επιταχύνει τον
εκσυγχρονισμό και τη σύγκλιση της γεωργίας της σύμφωνα με το κυρίαρχο μοντέλο των
σύγχρονων οικογενειακών εκμεταλλεύσεων της Δυτικής Ευρώπης. Όμως μέχρι σήμερα η
Ελληνική γεωργία δεν έχει ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Αντίθετα συνεχίζει να λειτουργεί στο
μεγαλύτερο μέρος της, σύμφωνα με ένα ιδιαίτερο μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα αυτή της Ελληνικής
Γεωργίας διαφαίνεται και στα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι η συμμετοχή της γεωργίας στη ΑΕΠ για το 2003 στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το
υψηλότερο ποσοστό, 5,4% (1,6% στην ΕΕ 25), καθώς και στη διατήρηση ενός εξαιρετικά
υψηλού ποσοστού εργαζομένων στο γεωργικό τομέα στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού
(16,3% έναντι 5,2% στην ΕΕ 25 και μόλις 4% στην ΕΕ 15).
Ανάμεσα στους λόγους που οδήγησαν σε αυτές τις εξελίξεις βρίσκεται και ο τρόπος με
τον οποίο εφαρμόστηκε και συνεχίζει να εφαρμόζεται στη χώρα η ΚΑΠ. Το Ελληνικό κράτος
δεν υιοθέτησε παρά περιστασιακά και αποσπασματικά κλαδικούς στόχους. Αντίθετα, έδινε πάντα
μεγαλύτερη προτεραιότητα σε στόχους πολιτικούς και κοινωνικούς, συνδεδεμένους με την
ανάπτυξη και τη διατήρηση πελατειακών σχέσεων, τη συγκράτηση του πληθυσμού και τη
μείωση της ανεργίας στην ύπαιθρο, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής και γαλήνης. Οι πολιτικές αυτές επιλογές είχαν σαν αποτέλεσμα την
περιορισμένη επιτυχία εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ταυτόχρονα τα
κοινοτικά κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω τα ήδη ισχυρά
υπάρχοντα δίκτυα συμφερόντων, που απέκτησαν έτσι το ρόλο του κύριου ρυθμιστή της
ανασυγκρότησης του γεωργικού τομέα.
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Η μέχρι τώρα εφαρμογή των σχετικών με την αναπαραγωγή των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων μέτρων (προγράμματα νέων γεωργών και πρόωρης συνταξιοδότησης)
αποκαλύπτουν την έκταση των παραπάνω φαινομένων δηλαδή καταρχήν τον τρόπο εφαρμογής
της ΚΑΠ, που αποδεικνύεται ελάχιστα συνεκτικός και οργανωμένος, σαν αποτέλεσμα της
έλλειψης καθαρών πολιτικών στόχων από την πλευρά της Ελληνικής πολιτείας και κατά
δεύτερον, την εμπλοκή των άτυπων δικτύων κατά την πορεία της διαδικασίας αυτής.. Με βάση
το παράδειγμα αυτό αναπτύσσονται τέλος κάποιες υποθέσεις σχετικά με την πιθανή εξέλιξη του
αριθμού των απασχολούμενων στην Ελληνική γεωργία στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ και της νέας
οικονομικής πραγματικότητας.
Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα έπρεπε να είχε επιταχύνει τον
εκσυγχρονισμό και τη σύγκλιση της γεωργίας της σύμφωνα με το κυρίαρχο μοντέλο των
σύγχρονων οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Δυτικής Ευρώπης, αν όλα είχαν
εξελιχθεί με τρόπο όμοιο όπως στις άλλες χώρες μέλη. Όμως μέχρι σήμερα η Ελληνική γεωργία
δεν έχει ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Αντίθετα, συνεχίζει να λειτουργεί στο μεγαλύτερο μέρος
της, σύμφωνα με ένα ιδιαίτερο μοντέλο (Damianakos, 1997) βασισμένο στην οικογενειακή και
ξένη (συχνά μη δηλωμένη) εργασία, την αλληλοβοήθεια, την πολυδραστηριότητα, την
περιορισμένη χρήση ενδιάμεσων προϊόντων (λιπάσματα, φάρμακα κλπ.), την πολυκαλλιέργεια.
Η ιδιαιτερότητα αυτή της Ελληνικής Γεωργίας διαφαίνεται και στα συγκριτικά
στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η συμμετοχή της γεωργίας στο ΑΕΠ
για το 2003 στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση :
5,4% (έναντι 1,6% στην ΕΕ-25). Ταυτόχρονα, το ποσοστό των εργαζομένων στο γεωργικό τομέα
στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού της χώρας διατηρείται εξαιρετικά υψηλό : 16,3% για το
2003 έναντι 5,2% στην ΕΕ-25 και μόλις 4% στην ΕΕ-15 (Communautés européennes, 2005).
Η διατήρηση του σημαντικού αυτού γεωργικού πληθυσμού συνοδεύεται και από την
ταυτόχρονη διατήρηση ενός εξαιρετικά υψηλού αριθμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα
Ευρωπαϊκά δεδομένα, παρά το ότι σημαντικός αριθμός αυτών δεν περιλαμβάνεται στα
Ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, εξαιτίας του μικρού τους μεγέθους 1 . Έτσι, ανάμεσα στo 1990
και το 2003, οι Ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν μειώθηκαν παρά μόνο κατά 3%, ενώ

1

Ο Παπαδόπουλος σύμφωνα με το Δαμιανάκο (Damianakos, 1997) σημειώνει ότι όταν το πρόγραμμα RICA
(Réseau d'Information Comptable Agricole) εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1981, το 1/3 των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας δεν περιλαμβάνονταν στο δείγμα του, γιατί δεν ικανοποιούσαν τα ελάχιστα
κριτήρια ορισμού γεωργικής αγροτικής εκμετάλλευσης (εισόδημα, οικονομική και τεχνική κατεύθυνση).
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κατα την ίδια περίοδο η αντίστοιχη μείωση στην Πορτογαλία έφτανε το 40%, στην Ισπανία το
28,4%, στην Ιταλία το 26,3% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-15) το 27,3% (Eurostat, 19902005).
Η διατήρηση του υψηλού αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως και του
αυξημένου αριθμού εργαζομένων στο γεωργικό τομέα στην Ελλάδα φαντάζει παράδοξη
δεδομένων των χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών του τομέα αυτού : ισχνές αποδόσεις των
παραγωγών, χαμηλά γεωργικά εισοδήματα, εύρυ εθνικό γεωργικό εμπορικό έλλειμμα,
προβληματικά δίκτυα εμπορευματοποίησης, περιορισμένα αποτελέσματα εφαρμογής των
Κοινοτικών προγραμμάτων.
Η Ελληνική αγροτική πολιτική: στόχοι κυρίως πολιτικοί και κοινωνικοί παρά τομεακοί
Ανάμεσα στους λόγους που οδήγησαν στις παραπάνω εξελίξεις βρίσκονται και οι
πολιτικοί στόχοι που τέθηκαν και τίθονται από το Ελληνικό κράτος, στόχοι που γίνονται
εμφανείς και διαμέσου του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε και συνεχίζει να εφαρμόζεται στη
χώρα η ΚΑΠ.
Το Ελληνικό κράτος δεν υιοθέτησε παρά περιστασιακά και αποσπασματικά γεωργικούς,
κλαδικούς στόχους (τουλάχιστον όσον αφορά το σύνολο των γεωργικών τομέων και το σύνολο
της επικράτειας της χώρας). Αντίθετα, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ένταξης της χώρας στην
ΕΟΚ το 1981, ένας από τους κύριους στόχους του Κράτους ήταν η μείωση της διάστασης μεταξύ
γεωργικών και μη εισοδημάτων μέσω της απορρόφησης του μεγίστου των Κοινοτικών
επιδοτήσεων (Papadopoulos D. Α, 1999). Μεγαλύτερη προτεραιότητα δίνονταν λοιπόν πάντα σε
στόχους πολιτικούς και κοινωνικούς, συνδεδεμένους με τη μείωση της ανεργίας και τη
συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και την άνοδο του επιπέδου ζωής του καθώς με αυτό
τον τρόπο επιτυγχάνονταν η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και γαλήνης. Η λογική αυτή
αποτέλεσε και τη βάση χρησιμοποίησης των Κοινοτικών διαρθρωτικών προγραμμάτων. Έτσι,
αντί να εφαρμόσει μια πολιτική συγκέντρωσης ενθάρρυνε την αναπαραγωγή των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων με έμμεσο τρόπο: χρησιμοποιώντας ελάχιστα τα μέτρα του 2ου πυλώνα της
ΚΑΠ (μέτρα υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης) και περισσότερο εκείνα του 1ου πυλώνα (άμεσες
επιδοτήσεις των προϊόντων), πέτυχε να διαχειριστεί αποτελεσματικά, κινητοποιώντας
περιορισμένα εθνικά κονδύλια, ένα μεγάλο μέρος του Ελληνικού πληθυσμού.
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Όμως και τα επόμενα χρόνια, παρά τις αλλαγές προσανατολισμού της ΚΑΠ, οι
κοινωνικές προτεραιότητες του Ελληνικού Κράτους παρέμειναν άθικτες. Έτσι, ακόμα και
πρόσφατα η επίσημη Ελληνική θέση (Délégation grecque, 2002) όπως αυτή εκφράστηκε στο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης της Agenda 2000
εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση του 1ου πυλώνα της ΚΑΠ. Θα μπορούσαμε
μάλιστα να υποθέσουμε (Vounouki, 2004) ότι αυτή η σταθερότητα των θέσεων του Ελληνικού
κράτους αποτελεί ένα τρόπο αντίστασης στον αυξημένο φιλελευθερισμό που απειλεί τις
εσωτερικές δομές του.
Το Ελληνικό κράτος αιτιολογεί συχνά τις επιλογές του προτάσοντας σαν αιτία και
δικαιολογία την ΚΑΠ. Έτσι, αντί να αναπτύσει μια επιχειρηματολογία βασισμένη σε μια εθνική
γεωργική στρατηγική χρησιμοποιεί πολλές φορές τους ίδιους γενικούς στόχους που τίθονται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο περιορίζεται στο ρόλο του διαχειριστή της ΚΑΠ, με το
Υπουργείο Γεωργίας να λειτουργεί ως κεντρικό όργανο προγραμματισμού. Σε αυτό το ρόλο, το
Ελληνικό κράτος αποδείχτηκε μέχρι τώρα πολύ επιδέξιο όσον αφορά την απόκτηση και
χρησιμοποίηση των Κοινοτικών επιδοτήσεων. Μέσω μια μόνιμης προσπάθειας προσαρμογής
στους κανόνες πρόσβασης στις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, στοχεύει στη μεγιστοποίηση των
πιστώσεων και στο μετασχηματισμό τους σε αδιαφοροποίητη υποστήριξη των γεωργικών
εισοδημάτων (Papadopoulos A. G & Daouli, 1999). Παρόλο όμως που εθνικοί και Κοινοτικοί
στόχοι φαίνεται να ταυτίζονται σχεδόν απόλυτα, το Ελληνικό κράτος υιοθετεί συχνά πολύ πιο
μετριοπαθή κριτήρια επιλογής δικαιούχων προάγοντας έτσι μια πολιτική χορήγησης
επιδοτήσεων ελάχιστα επιλεκτική. Όμως, οι πολιτικές αυτές επιλογές είχαν σαν αποτέλεσμα την
περιορισμένη επιτυχία εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία και εστιάστηκε
σε μερικές μόνο περιοχές υψηλής παραγωγικότητας (Papadopoulos A. G & Daouli, 1999).
Άτυπα δίκτυα: πελατειακές σχέσεις διαρθρωμένες γύρω από την εξουσία επηρεάζουν
ισχυρά την διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής
Ταυτόχρονα

με

τον

καθαρά

οικονομικό

ρόλο

τους

τα

κοινοτικά

κονδύλια

χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω τα ήδη ισχυρά υπάρχοντα δίκτυα
συμφερόντων διατηρώντας και αναπτύσοντας τις ήδη ευρείς πελατειακές σχέσεις 2 , που

2

Ως πελατειακες σχέσεις ορίζονται το σύνολο των επαφών "που συνδέουν τους "πελάτες", άτομα ή ομάδες, με τους
αντιπροσώπους της κρατικής εξουσίας" (Tsioubos, 1992).
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απέκτησαν έτσι το ρόλο του κύριου ρυθμιστή της ανασυγκρότησης του γεωργικού τομέα. Στην
πραγματικότητα, για να επιτύχει τους στόχους του, το Ελληνικό κράτος χρησιμοποίησε κατά
μεγάλο μέρος, τα ήδη ριζωμένα από χρόνια μέσα στην Ελληνική κοινωνία, άτυπα δίκτυα. Όμως,
στηρίζοντας την άσκηση της πολιτικής του σε αυτά, τα ενδυνάμωσε μέσω των κοινοτικών
κονδυλίων, ειδικά σε κάποιες περιοχές της χώρας (Θεσσαλία, Πελοπόνησος) όπου τα οικονομικά
συμφέροντα από αυτά τα κονδύλια ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Με τη σειρά τους τέλος, τα ισχυρά
αυτά δίκτυα επηρεάζουν και τη διαμόρφωση και έκφραση της Ελληνικής γεωργικής και
αγροτικής πολιτικής.
Ο τρόπος λειτουργείας του αμφίδρομου αυτού συστήματος είναι πολύπλοκος. Τα άτυπα
δίκτυα πλέκονται γύρω και μέσα στη δημόσια διοίκηση (Vounouki, 2003). Οι συσχετισμοί
δυνάμεων ανάμεσα στα δύο μέρη που αντιπροσωπεύουν το επίσημο και το άτυπο, εξαρτώνται
από τις εσωτερικές ισορροπίες των πελατειακών σχέσεων. Η χρησιμοποίηση των άτυπων
δικτύων δεν είναι όμως το αποτέλεσμα ενός κενού κατάλοιπου πρακτικών του παρελθόντος.
Αντίθετα, τα άτυπα αυτά δίκτυα που αναπτύσσονται τις περισσότερες φορές παράλληλα με τις
επίσημες κρατικές δομές, επιτρέπουν συχνά την εύρεση ταχύτερων και πιο αποτελασματικών
λύσεων σε προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της ακαμψίας του
συγκεντρωτικού κρατικού διοικητικού συστήματος. Όντως, η συσσώρευση των διοικητικών
δομών σε μια περίπλοκη οργάνωση έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μιας πολυπλοκότητας
δύσκολα κατανοητής από τον πολίτη, καθώς οι αρμοδιότητες των διαφόρων υπηρεσιών πολλές
φορές επικαλύπτονται και οι ανταγωνισμοί και οι συγκρούσεις ανάμεσα τους είναι συχνές.
Οι πελατειακές σχέσεις δεν είναι ίδιον μόνον της Ελληνικής επαρχίας. Αντίθετα,
χαρακτηρίζουν το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. Οι σχέσεις που διατηρούν τα άτομα και οι
οργανισμοί με τη διοικητική γραφειοκρατία αποτελούν ένα από τα πιο εμφανή παραδειγμάτα. Ο
Δαμιανάκος (Damianakos, 1981) με αφορμή μια μελέτη της εκλογικής συμπεριφοράς σε μια
Ελληνική αγροτική περιοχή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1950-60, έγραφε ότι το "πελατειακό
σύστημα είναι κατά κάποιο τρόπο εγγενές των κοινωνικών δομών που κυριαρχούν στις
παραδοσιακές αγροτικές κοινότητες" αλλά ότι η εξέλιξή του εξαρτάται κύρια από το βαθμό
διείσδυσης της λογικής της αγοράς στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με το Δαμιανάκο, η
τρέχουσα πρακτική ήθελε ο τοπικός πληθυσμός να απευθύνεται για τη λύση των προβλημάτων
του σε μεσάζοντες των οποίων η εξουσία ήταν εξαιρετικά σημαντική. Παρόλες τις αλλαγές
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προσώπων και καταστάσεων που έχουν παρέλθει από τότε, η πρακτική αυτή παραμένει ακόμα
ενεργή.
Τα Κοινοτικά μέτρα υπερ της αναπαραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Τα σχετικά με την αναπαραγωγή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συνεπώς με την
ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού μέτρα προβλέπουν τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε
νέους και ηλικιωμένους αγρότες. Στους μεν πρώτους για να διευκολύνουν την πρώτη
εγκατάσταση τους στη γεωργία και την έναρξη της γεωργικής δραστηριότητας και στους δε
δεύτερους για να επιταχύνουν την αποχώρηση τους από το επάγγελμα με ευνοϊκές συνθήκες
(προγράμμα πρόωρης συνταξιοδότησης). Η μέχρι τώρα εφαρμογή τους στην Ελλάδα και τα
αποτελέσματα τους αποκαλύπτουν την έκταση των προαναφερθέντων φαινομένων, δηλαδή
καταρχήν τον τρόπο εφαρμογής της ΚΑΠ, που αποδεικνύεται ελάχιστα συνεκτικός και
οργανωμένος, σαν αποτέλεσμα της έλλειψης καθαρών πολιτικών στόχων από την πλευρά της
Ελληνικής πολιτείας και κατά δεύτερον, την εμπλοκή των άτυπων δικτύων κατά την πορεία της
διαδικασίας αυτής.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων των κοινοτικών προγραμμάτων: μια σειρά
δυσκολιών που πρέπει να ξεπεραστούν
Η ανανέωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εμφανίζεται μεταξύ των κύριων στόχων
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δικαιούχων που
θεσπίστηκαν σε Κοινοτικό επίπεδο φανερώνουν μια "κανονιστική τάση της ΚΑΠ " (Laurent και
al. 2002) δηλαδή μια προσπάθεια υιοθέτησης μιας συγκεκριμένης νόρμας, όσον αφορά τον
καθορισμό του προφίλ των δικαιούχων και των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων. Οι
περισσότερο ή λιγότερο περιοριστικές προϋποθέσεις που τα κράτη μέλη προσθέτουν στη
συνέχεια προσαρμόζοντας τους Κοινοτικούς κανονισμούς σε εθνικό επίπεδο, τους επιτρέπουν να
προαγάγουν τη εθνική στρατηγική τους σε σχέση με τη γεωργία και να διαφοροποιηθούν σε
κάποιο βαθμό από την παραπάνω επιβολή συγκεκριμένων νορμών. Η κάθετη λοιπόν ανάλυση
Κοινοτικών και Ελληνικών κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων στα προγράμματα επιτρέπει
την κατανόηση της εξέλιξης των στόχων και των στρατηγικών που προάγονται στα δύο επίπεδα.
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1. Το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης
Το προγράμμα πρόωρης συνταξιοδότησης, που απευθύνεται σε γεωργούς άνω των 55
ετών, επηρεάζει κατά μεγάλο μέρος τις δυνατότητες εγκατάστασης των νέων γεωργών και
μεγέθυνσης των εκμεταλλεύσεών τους. Προβλέπει τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στους
ηλικιωμένους γεωργούς προκειμένου αυτοί να σταματήσουν οριστικά τη γεωργική
δραστηριότητά τους, προσφέροντας τους ένα συμπληρωματικό εισόδημα σε αντικατάσταση
αυτού που προέρχονταν από τη γεωργική τους δραστηριότητα. Παρόμοια οικονομική βοήθεια
προβλέπεται επίσης από στους Κοινοτικούς κανονισμούς και για τους μισθωτούς γεωργικούς
εργάτες που χάνουν το εισόδημά και την απασχόλησή τους όταν ο αρχηγός της εκμετάλλευσης
σταματά τη γεωργική του δραστηριότητα και παραχωρεί την εκμετάλλευση του. Συγκεκριμένες
προϋποθέσεις καθορίζουν το προφίλ των δικαιούχων και των εκμεταλλεύσεών τους.
Οι οικονομικές βοήθειες που προβλέπονται από το πρόγραμμα της πρόωρης
συνταξιοδότησης χορηγούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες μορφές: είτε με τη μορφή ενός
ετήσιου επιδόματος μη εξαρτώμενου από την έκταση των απελευθερώμενων γαιών, είτε με τη
μορφή μιας συμπληρωματικής ετήσιας πριμοδότησης ανά εκτάριο απελευθερούμενης γης που
προορίζεται για γεωργική παραγωγή, είτε με τη μορφή ενός ετήσιου συμπλήρωματος σύνταξης
είτε τελικά με τη μορφή ενός πριμ αναχώρησης.
Η πιο σημαντική μεταβολή των Κοινοτικών προϋποθέσεων επιλεξιμότητας δικαιούχων
πραγματοποιείται μετά το 1999 όπου ο Κοινοτικός Κανονισμός μεταθέτει τον καθορισμό των
προϋποθέσεων αυτών στις αρμοδιότητες των κρατών-μελών, γεγονός το οποίο δηλώνει μια σαφή
τάση επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ. Από αυτή την ημερομηνία και έπειτα τα Κράτη μέλη
καθορίζουν τις προϋποθέσεις αυτές μέσω των Εθνικών τους Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στην Ελλάδα, πολλοί φορείς (όπως τα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας,
Υγείας και Εθνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικού, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης)
εμπλέκονται στον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών. Το
γεγονός αυτό φανερώνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του ζητήματος της αναπαραγωγής των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, οι εθνικοί νόμοι (κυρίως ο νόμος ν°2520/97)
συμπληρώνουν το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο εισάγοντας συμπληρωματικά μέτρα 3 για τους
νέους αγρότες, που διαδέχονται τους αποχωρούντες πιο ηλικιωμένους.

3

Φορολογικές απαλλαγές για τους αγρότες, δημιουργία ενός Οργανισμού Επαγγελματικής Γεωργικής Κατάρτησης
κλπ.
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Το πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης αποτέλεσε μια νέα πρωτοβουλία, που
ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1989 4 . Οι πρώτοι δικαιούχοι εισάχθηκαν στο
πρόγραμμα μεταξύ Απριλίου 1989 και τέλος 1990. Το πρόγραμμα αυτό προσέφερε μια πολύ
ενδιαφέρουσα οικονομική βοήθεια στους ηλικιωμένους γεωργούς και στις οικογένειες τους,
δεδομένου, αφενός του πολύ χαμηλού επιπέδου της εθνικής γεωργικής σύνταξης και του
αμφίβολου και ασταθούς χαρακτήρα των γεωργικών εισοδημάτων, και αφεταίρου της ευκολίας
απόκτησης της πρόωρης συνταξιοδότησης. Οι λόγοι αυτοί εξηγούν τον πολύ υψηλό αριθμό
δικαιούχων τουλάχιστον κατά τη διάρκεια τα πρώτα έτη εφαρμογής του προγράμματος.
Aριθμός δικαιούχων του προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης (1989 - 1999)
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Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας

Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού αποκαλύπτει τη λειτουργία των πελατειακών
δικτύων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα δίκτυα αυτά τροφοδοτούνται και
πολλαπλασιάζονται διαμέσου των προγραμμάτων της ΚΑΠ. Έτσι, η μεγάλη διαφορά που
παρατηρείται ανάμεσα στον αριθμό των δικαιούχων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους
εφαρμογής του προγράμματος και αυτού των ακόλουθων ετών εξηγείται από το γεγονός ότι το
Κοινοτικό αυτό μέτρο χρησιμοποιήθηκε από την τότε κυβέρνηση προκειμένου να προαγάγει την
κοινωνική της πολιτική, εξασφαλίζοντας μια ελάχιστη σύνταξη στο μέγιστο δυνατό αριθμό
ενδιαφερομένων. Συγχρόνως, η τότε κυβέρνηση στήριξε την προεκλογική της εκστρατεία
διατηρώντας τις πελατειακές της σχέσεις τόσο με τον αγροτικό κόσμο όσο και με τον αστικό.
4

Κοινοτικός Κανονισμός ν°1096/88 και Ελληνική απόφαση εφαρμογής του, ν°292393/5972 της 03/04/1989.
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Σαν αποτέλεσμα, ένας μεγάλος αριθμός προσώπων που δεν ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας μπόρεσε, αρχικά τουλάχιστον, να επωφεληθεί των οικονομικών αυτών βοηθειών.
Επρόκειτο κυρίως για αστούς, μη αγρότες (συχνά γυναίκες χωρίς οικονομική δραστηριότητα)
που διατηρούσαν στην κυριότητα τους (χωρίς απαραίτητα να τις καλλιεργούν οι ίδιοι) εκτάσεις
γης στους τόπους καταγωγής τους. Πολλές κριτικές διατυπώθηκαν σχετικά με αυτήν την
κατάχρηση. Το σύνολο των αρχικά αποδεκτών αιτημάτων (68.736) επανεξετάστηκαν στη
συνέχεια, και οι τελικοί δικαιούχοι μειώθηκαν στους 53.000. Οι υπόλοιποι υποχρεώθηκαν να
επιστρέψουν τα χρήματα που τους επιδόθηκαν.
Πιθανώς εξαιτίας αυτών σκανδάλων, η νέα κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει
προσωρινά τη ροή του προγράμματος της πρόωρης συνταξιοδότησης. Πρέπει βέβαια να
σημειωθεί ότι η ροή των προγραμμάτων που καθορίζουν τη χορήγηση των οικονομικών
ενισχύσεων ή την παύση τους δεν αποφασίζεται μόνο σε σχέση με τους εκάστοτε κυβερνητικούς
πολιτικούς στόχους, ακόμα και αν εξαρτώνται έντονα από αυτούς. Πράγματι, τα εγκεκριμένα
κοινοτικά κονδύλια μέσα στα εκάστοτε κάδρα-πλαίσια είναι επίσης συνυπεύθυνα για αυτές τις
διακυμάνσεις. Πάντως, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1992-1995, η ένταξη νέων δικαιούχων
στο πρόγραμμα δεν ήταν δυνατή. Πρόκειται δηλαδή για μια πολύ ριζική τροπή των πολιτικών
προσανατολισμών, καθώς από μια πολιτική διάχυτων παροχών περνούμε σε μια πλήρη εμπλοκή
όπου κανένας πια δεν μπορεί να επωφεληθεί της παραμικρής πρόωρης συνταξιοδότησης.
Οι πολύ πιο περιοριστικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που υιοθετούνται μετά το 199495 (σχετικά με το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος εκμετάλλευσης καθώς και τον τόπο κατοικίας
του δικαιούχου) και ειδικά μετά το 1996, καθώς επίσης και οι αποτελεσματικότεροι έλεγχοι
εξηγούν την ισχυρή μείωση του αριθμού των δικαιούχων σε σχέση με τα πρώτα έτη ενάρξης του
προγράμματος (1989-90). Αυτή η πολύ επιλεκτική πολιτική χορήγησης οικονομικών βοηθειών
υπερ της αναχώρησης των ηλικιωμένων γεωργών από το επάγγελμα θα συνεχιστεί και κατά τη
διάρκεια των επόμενων ετών. Η χορήγηση πρόωρων συντάξεων αυτού του κάδρου πλαισίου θα
διαρκέσει μέχρι το τέλος του 1999, όπου χορηγήθηκαν οι πληρωμές των τελευταίων δικαιούχων
που εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα. Ο συνολικός αριθμός των τελικών δικαιούχων αυτού
κανονισμού έφτασε στους 26.162.
2. Οι οικονομικές ενισχύσεις υπερ των νέων γεωργών
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Οι οικονομικές ενισχύσεις υπέρ των νέων γεωργών στόχο έχουν να ωθήσουν
δραστήριους νέους στο να αναλάβουν την αρχηγία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να τους
βοηθήσουν στη συνέχεια να προσαρμοστούν στις αλλαγές του γενικότερου οικονομικού
πλαισίου και στη νέα πραγματικότητα της σύγχρονης γεωργίας. Αυτή η πρωτοβουλία
εγκαινιάστηκε το 1985 με τον κανονισμό ν°797/85. Οι ενισχύσεις αυτές δίνουν στους νέους
διαδόχους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τα μέσα για να αντιμετωπίσουν τις πρώτες δαπάνες
εγκατάστασης τους, κυρίως μέσω της εξαγοράς του προυπάρχοντος κινητού και ακίνητου
κεφαλαίου της εκμετάλλευσης, διευκολύνοντας έτσι όχι μόνο την εγκατάστασή τους, αλλά και
τον εκσυγχρονισμό της δομής της έπειτα από την εγκατάστασή τους.
Το πρόγραμμα ενισχύσης των νέων γεωργών προβλέπει τρεις μεγάλους τύπους μέτρων:
το πριμ πρώτης εγκατάστασης, την επιδότηση των επιτοκίων δανειοδότησης, που προορίζονται για
την κάλυψη των πρώτων μεγάλων εξόδων πρώτης εγκατάστασης και τέλος τις αυξημένες
επιδοτήσεις επενδύσεων (με προσαυξήσεις που φτάνουν στο 25% σε σχέση με αυτές που
χορηγούνται σε άλλους γεωργούς).
Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου εφαρμογής των μέτρων ενίσχυσης υπέρ των νέων
γεωργών (μεταξύ 1985 και 1992), ελάχιστα περιοριστικές ήταν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
δικαιούχων που επιβλήθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Αυτός ο ελάχιστα επιλεκτικός χαρακτήρας των
ενισχύσεων φανερώνει την πολιτική επιλογή χορήγησης τους στο μέγιστο δυνατό αριθμό
ενδιαφερομένων. Παρά το γεγονός αυτό, ο αριθμός των δικαιούχων αυτών των ενισχύσεων
παρέμεινε πολύ χαμηλός εξαιτίας του χαμηλού αριθμού αιτήσεων, λόγω της έλλειψης
πληροφόρησης και των χαμηλών προβλεπόμενων ποσών.
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Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας
Σημ: Ο αριθμός αποδεκτών και απορριφθεισών αιτήσεων δεν αντιστοιχεί στον αριθμό των αιτήσεων που
κατατίθενται κάθε χρόνο εξαιτίας των χρονικών καθυστερήσεων ανάμεσα στη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης
και της αποδοχής της, καθώς και του σημαντικού αριθμού αιτήσεων που καταχωρούνται ως εκκρεμείς.

Ανάμεσα στο 1992 και το 1995, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος υπερ
των νέωνεωργών έγιναν πιο αυστηρές. Όμως, τα χορηγούμενα ποσά άρχισαν να αυξάνονται και
το πρόγραμμα να γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στο γεωργικό χώρο. Έτσι, ο αριθμός τόσο των
κατατιθέμενων όσο και των εγκεκριμένων αιτήσεων αυξήθηκε. Η ίδια τάση συνεχίστηκε επίσης
και κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών: η υιοθέτηση όλο και πιο εύκαμπτων κριτηρίων
επιλεξιμότητας σε σχέση με πριν, η καλύτερη πληροφόρηση των γεωργών καθώς και η
χορήγηση των όλο και υψηλότερων χρηματικών ποσών προσελκύουν όλο και περισσότερες
αιτήσεις.
Η σημαντικότερη αλλαγή στα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων νέων γεωργών,
όπως διατυπώθηκε το 1996, αφορούσε την ιδιότητα του αρχηγού της εκμετάλλευσης: από αυτήν
την ημερομηνία και έπειτα, και οι γεωργοί μερικής απασχόλησης μπορούσαν πλέον να
επωφεληθούν των οικονομικών ενισχύσεων, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις σχετικές με την
παράλληλη ανάπτυξη αγροτοτουριστικών ή αγροβιοτεχνικών δραστηριοτήτων στον αγροτικό
χώρο. Η αναγνώριση της ιδιότητας του γεωργού μερικής απασχόλησης αντιστοιχεί συχνά
καλύτερα στο προφίλ του Έλληνα αγρότη, ο οποίος πολλές φορές είναι υποχρεωμένος να ασκεί
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και άλλες, παράλληλες με τη γεωργική, δραστηριότητες προκειμένου να συμπληρώσει τα
χαμηλά του εισοδήματα. Επιπρόσθετα, η επιδότηση αυτή των πολυδραστήριων γεωργών
αποτελεί και μια αναγνώριση του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της ελληνικής γεωργίας. Τελικά,
ο αριθμός των των αιτήσεων των νέων γεωργών όπως επίσης και αυτός των εγκεκριμένων
σχεδίων βελτίωσης τους αυξήθηκαν και πέρασαν από τις 1.774 το 1996 στις 9.507 το 1999.
3. Ο κακός συντονισμός των δύο προγραμμάτων
Μια κοινή φιλοσοφία συνδέει τα δύο προγράμματα, καθώς κατά τη διάρκεια τη
μεταβίβασης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, ο ηλικιωμένος προκάτοχος και ο νέος διάδοχος θα
πρέπει να μπορούν, όταν οι προϋποθέσεις πληρούνται, να επωφεληθούν ταυτόχρονα των
Κοινοτικών επιδοτήσεων, γεγονός που συμβαίνει συχνά όταν πρόκειται για οικογενειακές
εκμεταλλεύσεις όπου η μεταβίβαση πραγματοποιείται από πατέρα σε παιδί.
Όμως, η εξέλιξη του βαθμού αυστηρότητας των κριτηρίων επιλεξιμότητας των
δικαιούχων δείχνουν ότι σε εθνικό επίπεδο τα δύο προγράμματα δεν εντάχτηκαν μέσα σε ένα
συντονισμένο, συνεκτικό σύνολο. Πράγματι, όπως προκύπτει από τα προηγούμενα δεδομένα, οι
περίοδοι αυξημένης ή μειωμένης αυστηρότητας των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που τέθηκαν
από τα προγράμματα υπερ της αναχώρησης των ηλικιωμένων γεωργών και της εγκατάστασης
των νέων δεν συμπίπτουν.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου εφαρμογής των προγραμμάτων, που προάγουν
την αναπαραγωγή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή μέχρι το 1992, οι προϋποθέσεις
επιλογής στο πρόγραμμα υπέρ των νέων γεωργών ήταν πολύ επιλεκτικές, περιορίζοντας
σημαντικά των αριθμό των δικαιούχων, ενώ εκείνες που καθόριζαν τους δικαιούχους
ηλικιωμένους γεωργούς ήταν εξαιρετικά ελαστικές και στόχευαν στη μεγιστοποίηση του
αριθμού τους. Είναι μόνο μεταξύ 1992 και 1995 παρατηρείται μια σύγκλιση και ένας καλύτερος
συντονισμός ανάμεσα στα δύο προγράμματα κι αυτό γιατί η πρόσβαση και στα δύο γίνεται
ταυτόχρονα δυσκολότερη. Τέλος, μετά το 1996, τα δύο προγράμματα αρχίζουν και πάλι να
αποκλίνουν καθώς αυτή τη φορά οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος της
πρόωρης συνταξιοδότησης γίνονται πιο αυστηρές ενώ αυτές υπέρ των νέων γεωργών γίνονται
περισσότερο ελαστικές.
Η σύγκριση του αριθμού των τελικών δικαιούχων των δύο προγραμμάτων αποκαλύπτει
επίσης την παραπάνω απουσία συντονισμού ανάμεσα στα δύο προγράμματα. Έτσι, όταν ο
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αριθμός των ηλικιωμένων δικαιούχων του προγράμματος της πρόωρης συνταξιοδότησης είναι
πολύ υψηλός (μεταξύ 1989 και 1990), ο αριθμός των νέων γεωργών που ενισχύονται είναι
εξαιρετικά χαμηλός. Εάν μεταξύ 1995 και 1998 ο αριθμός των δικαιούχων των δύο
προγραμμάτων αυξάνει σημαντικά, το 1999 που το πρόγραμμα υπέρ των νέων γεωργών γνωρίζει
την πιο μεγάλη επιτυχία όσον αφορά τον αριθμό των δικαιούχων του, ο αριθμός των
ηλικιωμένων δικαιούχων του άλλου προγράμματος αρχίζει να μειώνεται. Έτσι, ακόμα και αν η
κατανομή των οικονομικών επιδοτήσεων διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος της πρόωρης
συνταξιοδότησης διπλασιάστηκε (περνώντας από τους 3.167 στους 7.220 δικαιούχους) ενώ ο
αριθμός των δικαιούχων νέων γεωργών εξαπλασιάστηκε (περνώντας από τους 1.116 στους 4.458
δικαιούχους).
Υποθέσεις για το μέλλον
Τέλος, με βάση τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να διατυπώσουμε κάποιες υποθέσεις
σχετικά με την πιθανή εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων στην Ελληνική γεωργία, του
αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και με τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού
που εκτυλίσεται γύρω από την αγροτική πολιτική στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Έτσι λοιπόν η
Ελληνική γεωργία βρίσκεται στο μέσον αντικρουόμενων δυναμικών.
Στις μέρες μας, η Ελληνική γεωργία όπως και η Ελληνική αγροτική κοινωνία
εντάσσονται σε ένα νέο πλαίσιο που καθορίζεται από το άνοιγμα στην ελεύθερη αγορά, την
διαδικασία της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, τον Ευρωπαϊκό στόχο της συνοχής των οικονομιών των
χωρών μελών της Ένωσης, την παγκοσμιοποίηση, τις συμφωνίες της ΠΟΕ, κλπ. Αυτό το νέο
πλαίσιο θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάλυση των πελατειακών, άτυπων δικτύων και να
σημάνει το τέλος της εξουσίας των μεσαζόντων, εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των κέντρων
λήψης αποφάσεων και της αυξημένης πολυπλοκότητας διατήρησης σχέσεων και ανταλλαγών με
αυτά κέντρα.
Στην πραγματικότητα όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει καθώς οι πελατειακές
σχέσεις έχουν πάρει νέες μορφές και νέοι μεσάζοντες έχουν αντικαταστήσει τους παλιούς. Έτσι,
οι μεσάζοντες (πολιτικοί μεσολαβητές) του παρελθόντος αντικαταστάθηκαν τώρα από
πολλαπλούς νέους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τα πολιτικά κόμματα, οι
γεωργικοί συνεταιρισμοί, τα αγροτικά συνδικάτα, οι δημόσιοι υπάλληλοι του Υπουργείου και
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των Διευθύνσεων Γεωργίας καθώς και των άλλων διαχειριστικών οργανισμών των Κοινοτικών
προγραμμάτων, καθώς επίσης και οι περιφερειακοί και δημοτικοί δημόσιοι υπάλληλοι που
εμπλέκονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο που προήλθε από τη διοικητική μεταρρύθμιση σχετικά με
την αποκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το 1998.
Έτσι, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα δίκτυα αυτά μπορούν να
δώσουν ταχείς και αποτελεσματικές λύσεις σε θέματα που άπτονται κυρίως με τις επαφές των
γεωργών με τους δημόσιους οργανισμούς, σε άλλες πάλι περιπτώσεις τα δίκτυα αυτά καθιστούν
ανυπέρβλητα εμπόδια στην άσκηση του γεωργικού επαγγέλματος. Το τελευταίο ενδεχόμενο
αφορά τις περιπτώσεις όπου μέρος των εισοδημάτων των παραγωγών (συχνά με τη μορφή των
επιδοτήσεων που αυτοί λαμβάνουν) παίρνει τη μορφή δωροδοκιών που προορίζονται κυρίως
προς τα κομβικά στοιχεία αυτών των δικτύων. Η μορφή όπως και η ισχύς που τα άτυπα δίκτυα
θα πάρουν στα επόμενα χρόνια θα επηρεάσει συνεπώς ισχυρά την εξέλιξη τόσο του γεωργικού
επαγγέλματος, όσο και του γεωργικού πληθυσμού.
Μια άλλη υπόθεση είναι πως η είσοδος των μεταναστών στη χώρα (κυρίως Αλβανών
αλλά και πολιτών των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών) θα μπορούσε να οδηγήσει σε
αναγέννηση της Ελληνικής γεωργίας καθώς κάποιοι από αυτούς θα μπορούσαν να αναλάβουν
γεωργικές εκμεταλλεύσεις κυρίως ηλικιωμένων παραγωγών χωρίς διάδοχο. Η εκδοχή αυτή όμως
δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από το Ελληνικό κράτος καθώς οι νέες υπουργικές αποφάσεις 5
αποκλείουν τη συμμετοχή στα προγράμματα υπερ των νέων γεωργών 6 των μη υπηκόων Κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάποιες άλλες προτάσεις (Σαφιλίου, Κ. & Παπαδόπουλος Γ. Α., 2004) σχετικά με την
αναγέννηση και αναβάθμιση της Ελληνικής γεωργίας περιλαμβάνουν την εγκατάσταση των
γυναικών στη γεωργία και την επίσημη, θεσμική εξατομικευμένη αναγνώριση του ρόλου τους ως
επαγγελματίες γεωργούς. Όμως στις ίδιες υπουργικές αποφάσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα
διαβάζουμε πως δεν είναι επιλέξιμοι στα μέτρα υπέρ των νέων γεωργών οι νέοι(ες) των οποίων
η/ο σύζυγος είναι αρχηγός πλήρους απασχόλησης ή αρχηγός εκμετάλλευσης που λειτουργούσε ή
λάμβανε επιδοτήσεις που αφορούσαν τους αρχηγούς εκμετάλλευσης κατά τα προηγούμενα
χρόνια. Η απόφαση αυτή προφανώς έχει σκοπό να αποτρέψει τις πλασματικές εγκαταστάσεις

5

Απόφαση ν°5373 της 17-5-2006 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά την ένταξη στα
καθεστώτα του μέτρου του άξονα προτεραιότητας 3 του Ε.Π.Α.Α – Α. Υ. 2000-2006 "Βελτίωση της ηλικιακής
σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού για το έτος 2006".
6
Μέτρο 3.1: Εφάπαξ πριμοδότηση και Μέτρο 3.2: Αντιμετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης.
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που παρατηρούνται συχνά στην Ελληνική ύπαιθρο, κυρίως από τα γυναικεία μέλη της
οικογένειας, με μόνο σκοπό την λήψη επιδοτήσεων. Όμως από την άλλη μεριά, η απόφαση αυτή
θα λειτουργήσει σαν μηχανισμός αποκλεισμού μιας μεγάλης μερίδας γυναικών γιατί όπως είναι
γνωστό (Vounouki, 2004) η μεγάλη πλειοψηφία των νέων που ξεκινούν το γεωργικό επάγγελμα
προέρχονται από τον αγροτικό χώρο και δη από γεωργικές οικογένειες.
Από την άλλη πλευρά, η προώθηση της πολυλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής γεωργίας
από την ΚΑΠ, επιτρέπει στο Ελληνικό Κράτος να προωθήσει ευκολότερα τις προτεραιότητες του
καθώς αυτές είναι πια κοινές με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, η πολυλειτουργική
γεωργία αντιπροσωπεύει πολύ καλύτερα στο προφίλ της Ελληνικής γεωργίας από ότι αυτό της
εντατικής, μοντέρνας γεωργίας που προωθούνταν από τις προηγούμενες ΚΑΠ, γεγονός που
αναμένεται να παίξει πολύ θετικό ρόλο στην εξέλιξη της Ελληνικής γεωργίας.
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