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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο αγροτικός τοµέας χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες, πολυπλοκότητα και ασταθείς συνθήκες. Η 

ανθοκοµική βιοµηχανία δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ανθοκοµία σε παγκόσµια κλίµακα και στη διάρκεια 

του χρόνου παρουσιάζει συνεχείς και ουσιαστικές µεταβολές και διακυµάνσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις 

και τάσεις έχουνε µετατοπίσει την παραγωγή σε αναπτυσσόµενες χώρες, έχουνε επιβάλλει τις 

συνεργασίες και αρχίζουν να απαιτούν την κοινωνική και οικολογική συνείδηση. Η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση, ταυτόχρονα, συµβάλει στην διαφοροποίηση της καταναλωτικής ζήτησης και ως εκ 

τούτου της αγροτικής προσφοράς σε είδη πιο οικονοµικά, µε αυξηµένη ποικιλία και µε µεγαλύτερο 

χρόνο ζωής.  

Τα νέα δεδοµένα ευνόησαν ορισµένες αγορές και επιβάρυναν άλλες. Δηµιούργησαν νέες µεθόδους και 

ροές διανοµής της ανθοκοµικής παραγωγής στην αγορά. Η Ολλανδία και οι Ολλανδικές δηµοπρασίες, 

παρά την αδιαµφισβήτητη υπεροχή τους, φαίνονται να κλονίζονται και να χάνουν το µονοπώλιό τους. 

Νέες αγορές και εναλλακτικές µορφές διανοµής αναδύονται και δηµιουργούν νέο χώρο για αξιοποίηση 

ευκαιριών. 

Η Ελλάδα βάσει των γεωπολιτικών και γεωγραφικών συντεταγµένων της φέρει, ήδη, πλεονεκτήµατα 

που δύνανται να την καθιερώσουν ως νέο ανερχόµενο κρίκο της ανθοκοµικής αλυσίδας αξίας. Η 

δηµιουργία ενός διεθνούς κόµβου εφοδιασµού και εµπορίας ανθών και φυτών στην Ελλάδα µελετάται 

και κρίνεται υλοποιήσιµη και πολλά υποσχόµενη για την παθούσα Ελληνική οικονοµία και γεωργία. 

Η Ελλάδα µπορεί να αξιοποιήσει την γεωγραφική θέση της και την ύπαρξή της στην οικονοµική αγορά 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συλλέγει στην επικράτεια της σηµαντικό µέρος παραγωγής από 

εισαγωγές εξεζητηµένων ανθεών. Επιπλέον, οφείλει να ενθαρρύνει και να αναπτύξει την ποιοτική και 

εµπορική ανθοκοµία εντός των συνόρων. Αυτή η παραγωγή θα µπορεί πλέον να αξιοποιείται και να 

προωθείται στις αγορές µε αποτελεσµατικότητα και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα της προσδίδουν 

υψηλή προστιθέµενη αξία. 
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Στο πλαίσιο της µελέτης αυτής, λοιπόν, παρουσιάζεται ένα στρατηγικό επιχειρηµατικό σχέδιο για τη 

δηµιουργία ενός  νέου σύγχρονου κόµβου εφοδιασµού και εµπορίας ανθέων και φυτών που θα βασίζεται 

στις συνέργειες παραγωγών, εταιριών παροχής υπηρεσιών Logistics και άλλων φορέων, θα υποστηρίζει 

τις συναλλαγές φυσικά και ηλεκτρονικά και θα διαφοροποιείται και µε άνθη ανώτερης ποιότητας βάσει 

βιώσιµων πρακτικών καλλιέργειας. 

Η µελέτη αυτή δεν είναι παρά µόνον η αφορµή και το εναρκτήριο έναυσµα και ερέθισµα για 

περαιτέρω και εκτενέστερες µελέτες αξιοποίησης των ευκαιριών που πηγάζουν από τα πλεονεκτήµατα 

των ευνοϊκών  φυσικών συνθηκών παραγωγής της ελληνικής γης, της ανάπτυξης των Logistics στην 

Ελλάδα και της αυξανόµενης ευαισθητοποίησης σε βιώσιµες πρακτικές και στον κλάδο των φυτών και 

των ανθέων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανθοκοµία, Αγροτική Ανάπτυξη, Αγροτική Οικονοµία, Αγροτικά Logistics, Αγροτικό 

Marketing 

 

Κωδικοί JEL: D43, D44, F12, J43, N50, N54, O13, Q01, Q13, Q14, Q17, R11 
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Η ολοκλήρωση της αγοράς των πουλερικών σε επιλεγµένες χώρες της ΕΕ. 

 

             Ουρανία Τρέµµα1, Δηµήτριος Παπάρας2 και Αναστάσιος Σέµος1 

 

1 Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 541 24 

2Land, Farm and Agribusiness Management Department, Harper Adams University, Newport, Shropshire, 
TF10 8NB 

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ολοκλήρωση της αγοράς αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη θέσπιση µέτρων πολιτικής ενώ 
παράλληλα υπάρχει περιορισµένος αριθµός µελετών σχετικά µε τις σχέσεις τιµών σε επίπεδο οριζόντιας 
χωρικής ανάλυσης. 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των δυναµικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ τιµών 
οµογενούς προϊόντος – τιµές πουλερικών, τόσο σε µακροχρόνιο όσο και σε βραχυχρόνιο επίπεδο. Οι 
εξεταζόµενες χώρες είναι η Γερµανία, η Γαλλία και το Ην. Βασίλειο, οι οποίες αποτελούν τις 
βασικότερες χώρες-παραγωγούς πουλερικών στην ΕΕ. Ο συγκεκριµένος κλάδος παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον λόγω των αυξηµένων επιπέδων συγκέντρωσης της παραγωγής σε λίγες χώρες της ΕΕ καθώς 
και εξαιτίας των ασθενειών και αναταραχών που διέπουν τον εν λόγω τοµέα τις τελευταίες δεκαετίες. 
Πηγή των δεδοµένων της παρούσας εργασίας είναι η European Commission και οι µεταβλητές είναι οι 
µηνιαίες τιµές χονδρικής τιµής πώλησης πουλερικών (market prices) για την περίοδο 01/1991 – 01/2016. 

 

Η µεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται αρχικά στον έλεγχο για την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης των 
χωρών µε διµεταβλητά υποδείγµατα, µε τη χρήση της συνολοκλήρωσης βάσει καταλοίπων των Phillips-
Ouliaris. Στη συνέχεια, µε την εφαρµογή του ελέγχου διαρθρωτικών µεταβολών Quandt-Andrews 
ανιχνεύονται ενδογενώς χρονικά σηµεία διαρθρωτικών µεταβολών και ηµεροµηνίες, οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν σηµαντικά γεγονότα, τα οποία έχουν διαδραµατιστεί και επιφέρουν επιπτώσεις στις 
µακροχρόνιες σχέσεις των χωρών. Τα σηµεία αυτά εισάγονται ως ψευδοµεταβλητές σε περαιτέρω 
έλεγχο συνολοκλήρωσης – Dynamic OLS, µε σκοπό να διαφανεί η επίδραση των γεγονότων αυτών στις 
σχέσεις των εξεταζόµενων χωρών. 

Έπειτα, εφαρµόζεται το υπόδειγµα διόρθωσης λαθών, το οποίο περιλαµβάνει τον όρο διόρθωσης 
σφάλµατος και αναπαριστά την ταχύτητα µε την οποία επανέρχονται οι µεταβλητές – τιµές χωρών στην 
µακροχρόνια κατάσταση ισορροπίας, έπειτα από κάποια διαταραχή. Τέλος, µε την εφαρµογή του 
ελέγχου αιτιότητας Granger – causality, παρατηρείται η ύπαρξη ή µη των βραχυχρόνιων επιδράσεων 
µεταξύ των τιµών.  

 

Τα ευρήµατα της έρευνας αποδεικνύουν την ισχύ του νόµου της ενιαίας τιµής καθώς και την επίτευξη 
της ολοκλήρωσης στην αγορά των πουλερικών. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται ο βαθµός επίδρασης των 
εξεταζόµενων χωρών στη διαµόρφωση των τιµών.  

Λέξεις Κλειδιά: Ολοκλήρωση αγορών, τιµές πουλερικών, νόµος ενιαίας τιµής. 

Κωδικοί JEL: Q1, D4,  
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Το Διεθνές Εµπόριο του Ελληνικού Αγροδιατροφικού Κλάδου πριν και µετά την Οικονοµική 

Κρίση 

 

Κώτσιος Παναγιώτης, Εµµανουηλίδου Μαρία, Καρτσιώτης Γεώργιος  

 

Κολέγιο Περρωτής, Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Θ. 23, 551 02, Θεσσαλονίκη, e-mail: pkotsios@afs.edu.gr, 

memano@afs.edu.gr, gkarts@afs.edu.gr  

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Ελλάδα είναι µια Ευρωπαϊκή χώρα που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής τα τελευταία χρόνια, 

λόγω των µακροοικονοµικών προβληµάτων που προέκυψαν µετά την εµφάνιση της πρόσφατης 

οικονοµικής κρίσης. Το εθνικό ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί σχεδόν κατά ένα τέταρτο µεταξύ του 2008 και 

του 2014, ενώ το ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει σήµερα το 25% του εργατικού δυναµικού. Εκτιµάται ότι 

µία απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαφυγή από αυτά τα µακροοικονοµικά προβλήµατα είναι η αύξηση 

της συνολικής αξίας παραγωγής της χώρας και το διεθνές εµπόριο, εστιάζοντας σε τοµείς που µπορούν 

να προσφέρουν ευκαιρίες. Η έρευνα εστιάζει στον Ελληνικό αγροδιατροφικό κλάδο, ο οποίος θεωρείται 

ότι έχει δυνατότητες ανάπτυξης σε όρους προστιθέµενης αξίας και ευκαιριών απασχόλησης. Ο σκοπός 

αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει το µέγεθος του διεθνές εµπορίου του Ελληνικού αγροδιατροφικού 

τοµέα (αξίες, ποσότητες και τιµές), πριν και µετά την οικονοµική κρίση, προκειµένου να καταγραφούν 

και εξεταστούν οι επιδόσεις, οι µεταβολές αλλά και οι πιθανές ευκαιρίες του κλάδου. Επίσης θα 

εξεταστούν οι χώρες µε τις οποίες εξελίσσεται το µεγαλύτερο µέρος του διεθνούς εµπορίου. Για την 

εξαγωγή συµπερασµάτων χρησιµοποιείται ένα σύνολο 24 διψήφιων κωδικών της συνδυασµένης 

ονοµατολογίας CN (Combined Nomenclature) που αφορούν τον αγροδιατροφικό τοµέα, συγκρίνοντας 

τις χρονικές περιόδους 2003-2008 και 2009-2014. Η συνδυασµένη ονοµατολογία CN χρησιµοποιείται 

από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταγραφή των εξαγωγών και εισαγωγών 

εµπορευµάτων. Βασίζεται στο εναρµονισµένο συστήµατος περιγραφής και κωδικοποίησης 

εµπορευµάτων (Harmonized Commodity Description and Coding System 2007) που χρησιµοποιεί ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Τελωνείων (WCO).  

Λέξεις Κλειδιά: Ελληνικός Αγροδιατροφικός Κλάδος, Διεθνές Εµπόριο, Αξία Παραγωγής 

Κωδικοί JEL: F14 Empirical Studies of Trade; Q17 Agriculture in International Trade; Q18 

Agricultural Policy, Food Policy; Q37 Issues in International Trade  
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Extended Abstract 

The olive cultivation constitutes an integral part of the agricultural sector of the European 
Union, mainly in the Mediterranean basin, and is extremely important for the agricultural 
economy, cultural heritage and the environment. The olive cultivation plays a major role in the 
economies of countries, where it has deployed. This view is based on the fact that the olive 
cultivation does not only utilize areas unsuitable for other crops, but contributes to the territories 
protection from erosion and employs a large number of small farmers. As a result, it provides 
sufficient income and seasonal work to small farmers. The European Union’s production leads 
the world market (over 2 million tons of olive oil) but there are also some other major 
producers, such as Tunisia, Turkey, Syria and Morocco. The rest global production of olive oil 
is negligible. The fact that the European Union is self-sufficient, does not preclude the trade and 
the marketing of olive oil. The countries of Southern Europe import olive oil from third 
countries (mostly in bulk). The aim of these imports is to re-export packaged and value-added 
products into new markets. During the last 25 years, global olive oil production has increased 
from 1.5 million tons (1990), to 2.8 million tons (2014) 

The increasing popularity of the healthy Mediterranean diet, and especially olive oil, has more 
than doubled demand for olive oil in other countries (apart from the 3 main producers) during 
the past 20 years. While the top three producers (Spain, Italy and Greece) continue to absorb 
about ½ of world olive oil consumption, the increased production was mainly absorbed by non-
producing countries, whose demand more than doubled due to an increasing awareness of the 
health benefits of olive oil compared with other vegetable oils. Within EU market, Italy is the 
main importer. Almost 80% of the EU virgin Olive oil is imported to this country. A significant 
part of the imported oil is blended within locally produced oil to be sold as “regular” olive oil 
(not virgin) both inside and outside of the Italian market. Therefore, although final consumers 
do not know the exact origin of the product, it is reasonable to assume that importers or 
processors are aware of the nationality of their sources.  

Greece is the third largest producer of olive oil in the world (11 per cent of total volume 
production), following Spain (40 per cent) and Italy (14 per cent). Indeed, Greek olive oil is of 
superior quality, since 80 per cent of production is extra virgin olive oil (compared with 65 per 
cent in Italy and 30 per cent in Spain). The olive sector can be characterized as an attractive 
Greek economic sector. There are no substantial obstacles (institutional and/or legal), so the 
entrance of new enterprises is easy and accessible. Furthermore, the capital requirements are 
medium, there are no economies of scale and experience curves as “Know-how” of production. 
The basic critical success factors for this sector is the superior products’ quality and a targeted 
marketing campaign from the whole sector and the government. It should be made clear that 
Greece is not able to compete in quantity and low prices the other Mediterranean countries. On 
the contrary, Greece should take the advantage of its products top quality. According to Export 
Research Centre of Greece, (KEEM, 2015), among the 20 most export products, virgin olive oil 
possesses the 3rd place indicating that olive cultivation contributes extensively in the Greek 
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external trade and generally in the Greek economy. The relative importance of Greek exports 
substantially increased after its adhesion to the EU in 1981 accounting for almost 28%of total 
EU imports, on average. As a consequence of these changes, in the case of Tunisia there has 
been a progressive loss of its relative importance within EU market. Greek producers have 
failed to benefit from the global growth in olive oil demand, mainly due to structural problems, 
such as high cost of production the small size and less technically advance olive mills and the 
marketing strategy that is followed. Specifically, Greek exporters lost market share in both: i) 
the important Italian market, comprising the export of olive oil in bulk form (covering 17 per 
cent of Italian imports during 2011-2014, compared with 33 per cent during the ‘90s) and ii) the 
international market for branded olive oil (4 per cent market share, compared with 6 per cent 
during the ‘90s), which is dominated by Spain and Italy, with the gradual entrance of new 
players e.g. Tunisia and Portugal. However, recently new markets such as the BRICS countries 
as well as Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Hong Kong, Singapore, Taiwan and 
South Korea has been exhibited an interesting upcoming imports of Greek virgin olive oil.  

Against this background, the overall objective of this paper is twofold. A) to identify the 
competitiveness of the Greek virgin olive oil in the main export destination and also to estimate 
the nature of the price competition between Greek virgin olive oil and olive oil of other 
destinations in the same market. b) to appraise the likely prospects for Greek virgin olive oil 
suppliers in the different important markets.   
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας (efficiency) αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την 
ορθολογική οργάνωση και διαχείριση ενός συστήµατος παραγωγής και συνδέεται µε τις τεχνικές της 
διευθυντικής εργασίας (µάνατζµεντ). Η έννοια της αποτελεσµατικότητας ορίζεται ως η ικανότητα 
παραγωγής ενός συγκεκριµένου επιπέδου προϊόντος µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος ή η ικανότητα 
παραγωγής ενός υψηλότερου επιπέδου προϊόντος µε δεδοµένα επίπεδα εισροών (Lovell, 1993., Fried et 
al.,2008., Kaur & Gupta, 2015). Σύµφωνα µε την πρωτοποριακή µελέτη του Farrell (1957) η 
αποτελεσµατικότητα ως όρος περιλαµβάνει τρία στοιχεία: την τεχνική (technical), την επιµεριστική 
(allocative) και την  οικονοµική αποτελεσµατικότητα (economic efficiency). Η επιλογή εκτίµησης 
οποιωνδήποτε µεγεθών αποτελεσµατικότητας εξαρτάται από τις επιδιώξεις και τους στόχους της 
παραγωγικής µονάδας, καθώς και από ερωτήµατα που προκύπτουν στη επιστηµονική έρευνα αναφορικά 
µε την πλήρη αξιοποίηση της υφιστάµενης τεχνολογίας παραγωγής. Τα ερωτήµατα αυτά αφορούν 
κυρίως στην τεχνική και όχι στην επιµεριστική αποτελεσµατικότητα, κυρίως λόγω έλλειψης αξιόπιστων 
δεδοµένων για τις τιµές εισροών σε επίπεδο παραγωγικής µονάδας (Καραγιάννης & Γαλανόπουλος, 
2000).  

Η εκτίµηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας εφαρµόζεται σε ένα ευρύ πλαίσιο παραγωγικών 
τοµέων της οικονοµίας, γεγονός το οποίο διαπιστώνεται από την πληθώρα εµπειρικών µελετών στη 
σύγχρονη βιβλιογραφία (Barros, et al., 2011, Fujii et al., 201, Kuntz et al., 2007, Herwartz & Strumann, 
2014, Barros & Athanassiou, 2004, Chang & Tovar, 2014, Eling, & Luhnen,, 2010, Barros et al., 2010). 
Μέρος ανησυχίας πολλών ερευνητών αποτέλεσε επίσης και η εκτίµηση της τεχνικής 
αποτελεσµατικότητας στον πρωτογενή τοµέα (Manos & Psychoudakis, 1997). 

Διάφορες τεχνικές εκτίµησης της τεχνικής αποτελεσµατικότητας έχουν αναπτυχθεί, µεταξύ των 
οποίων είναι η οικονοµετρική µέθοδος της Στοχαστικής Ανάλυσης Ορίων (Stachastic Frontier Analysis 
– SFA και η µη-παραµετρική Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδοµένων (Data Envelopment Analysis - DEA) 
(Coelli et al., 2005). Η παραµετρική  Στοχαστική Ανάλυση Ορίων χρησιµοποιεί οικονοµετρικές τεχνικές 
και απαιτεί τον καθορισµό συνάρτησης παραγωγής, διαχωρίζοντας έτσι την επίδραση της 
αναποτελεσµατικότητας από την επίδραση άλλων εξωγενών παραγόντων στα δεδοµένα (Kumbhakar & 
Lovell, 2000). Η µη παραµετρική Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδοµένων στηρίζεται σε τεχνικές 
γραµµικού προγραµµατισµού και αποδίδει τη συνολική απόκλιση από το µέγιστο δυνατό προϊόν σε 
αναποτελεσµατικότητα. Η µέθοδος της DEA εφαρµόζεται ευρέως στη σχετική βιβλιογραφία για την 
εκτίµηση του επιπέδου της τεχνικής αποτελεσµατικότητας διαφόρων εκµεταλλεύσεων γεωργικής και 
ζωικής παραγωγής. H DEA αναπτύχθηκε βασισµένη στο µοντέλο των Charnes et al. (1978) και το 
πλαίσιο ανάλυσης εξελίχθηκε σηµαντικά µε το µοντέλο των Banker et al. (1984). 

Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η ανάλυση των εµπειρικών µελετών που έχουν 
πραγµατοποιηθεί ως προς την εκτίµηση του επιπέδου της τεχνικής αποτελεσµατικότητας στον αγροτικό 
τοµέα, µέσω της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδοµένων (Data Envelopment Analysis - DEA). Αρχικά, 
δίνονται βασικοί ορισµοί της αποτελεσµατικότητας και πληροφορίες σχετικές µε τα µοντέλα της DEA 
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και των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Στη συνέχεια εξετάζονται οι µελέτες στις οποίες εφαρµόσθηκε η 
Περιβάλλουσα Ανάλυση για τη διερεύνηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις και γίνεται µια προσπάθεια ανάλυσης και κατάταξης τους χρησιµοποιώντας διάφορα 
κριτήρια όπως οι χώρες εφαρµογής και η παραγωγική εξειδίκευση.   

Λέξεις κλειδιά: Τεχνική Αποτελεσµατικότητα, Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδοµένων, 
Αγροτικός τοµέας 
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Η δικτυακή προσέγγιση της καινοτοµίας: το πείραµα της «θερµοκοιτίδας συνεργατισµού» της 
Αναπτυξιακής Καρδίτσας 

 
Κουτσούρης Α.*, Μπέλλης Β.** και Σέγγη Χ.** 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Πολλές πρόσφατες, σχετικά, µελέτες έχουν δείξει τη σηµαντικότητα των συµµετοχικών τεχνικών (π.χ. 
συµµετοχική ανάπτυξη τεχνολογίας), της ανταλλαγής γνώσεων (π.χ. FFS) και της κοινωνικής µάθησης 
και συν-δηµιουργίας της γνώσης κατά τη διαδικασία της παραγωγής καινοτοµιών στη γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη. 
 
Παρόλα ταύτα, τόσο η ΕΕ όσο και η Διεθνής Τράπεζα υπογραµµίζουν το γεγονός ότι η έρευνα δεν 
συνδέεται επαρκώς µε την ‘πράξη’, καθώς αφενός οι παραγόµενες από την έρευνα καινοτοµίες 
‘παραµένουν στο ράφι’ λόγω της ανεπαρκούς διάχυσής τους ενώ αφετέρου η έρευνα δεν ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των γεωργών οπότε τα ερευνητικά αποτελέσµατα δεν συνδέονται σε ικανοποιητικό βαθµό 
µε αυτές. Από την άλλη, καινοτοµίες που αναδύονται σε τοπικό επίπεδο και µέσα από την ‘πράξη’, παρά 
το ισχυρό δυναµικό τους, δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιες ούτε διαδίδονται. Αυτό οφείλεται και στο 
γεγονός ότι η στροφή προς την προσανατολισµένη-προς-την-καινοτοµία έρευνα δεν έχει ακόµη 
πραγµατοποιηθεί και οι προς τούτο απαιτούµενες θεσµικές, µεθοδολογικές και συµπεριφοριστικές 
αλλαγές δεν έχουν διερευνηθεί συστηµατικά ενώ οι σποραδικές συναφείς εµπειρίες δεν έχουν 
καταγραφεί και αναλυθεί επαρκώς. 
 
Σήµερα, ένα γεωργικό σύστηµα καινοτοµίας (agricultural innovation system - AIS) γίνεται αντιληπτό ως 
ένα δίκτυο δραστών (φορέων ή/και ατόµων) το οποίο επικεντρώνει στη δηµιουργία νέων προϊόντων, 
διαδικασιών ή/και οργανωτικών µορφών – λαµβανοµένων βέβαια υπόψη και των θεσµών και πολιτικών 
που επηρεάζουν τη συµπεριφορά και τις επιδόσεις των εν λόγω δραστών. Υπό τη συστηµική οπτική 
πολλοί είναι οι δράστες οι οποίοι µπορούν να συσχετιστούν µε την παραγωγή καινοτοµιών όπως, για 
παράδειγµα, παραγωγοί-επαγγελµατίες, ερευνητές, σύµβουλοι, διαµορφωτές πολιτικής, βιοµηχανίες 
ανάντη και κατάντη, έµποροι και καταναλωτές. Ένα πραγµατικό, πρόσφατο παράδειγµα υποστήριξης 
αυτής της δικτυακής διαδικασίας παραγωγής καινοτοµίας είναι η Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας 
(European Innovation Partnership - EIP). Η ΕΣΚ, εντασσόµενη στο συστηµικό/ δικτυακό και 
αλληλεπιδραστικό µοντέλο της καινοτοµίας, στοχεύει στη δηµιουργία εταιρικών σχηµάτων 
(Επιχειρησιακών Οµάδων) για την παραγωγή καινοτοµιών. Μια τέτοια προσέγγιση όχι µόνο ενισχύει τη 
συν-δηµιουργία διαδικασιών καινοτοµίας αλλά και επιταχύνει την ανάδυση καινοτόµων ιδεών και 
αναµένεται να συµβάλλει στην αναδιάταξη της ερευνητικής ατζέντας αλλά και στη στροφή της έρευνας 
προς την επίλυση ‘πρακτικών’ προβληµάτων. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναδυθεί και µια νέα οµάδα δραστών γνωστών ως ‘ενδιάµεσων’, 
‘διαµεσολαβητών’, ‘διευκολυνόντων’, κλπ. Κύριος ρόλος αυτής της οµάδας δραστών είναι η παροχή 
βοήθειας στους παραγωγούς για την αντιµετώπιση προκλήσεων όπως η διατύπωση των αναγκών τους 
για καινοτοµία, η διασύνδεση µε κατάλληλες υπηρεσίες που θα συνδράµουν στα καινοτόµα σχέδιά τους, 
και η επιτυχής διεξαγωγή των σχεδίων αυτών. Αυτοί οι ενδιάµεσοι (φορείς ή άτοµα) δρουν ως γέφυρες 
µεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς γνώσης και βοηθούν τους ενδιαφερόµενους να υπερβούν τα 
χάσµατα (υποδοµής, θεσµικά, δικτύωσης, ικανοτήτων ή γνωστικά) που παρεµποδίζουν τις διαδικασίες 
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καινοτοµίας. Είναι, κατά συνέπεια, ζητούµενο η διερεύνηση µηχανισµών και δικτύων που συµβάλλουν 
σε πιο αποτελεσµατικές διαδικασίες παραγωγής καινοτοµιών, από τη σύλληψη της καινοτόµου ιδέας 
έως και την επιτυχή εφαρµογή της, ιδιαίτερα όσον αφορά στην παρακίνηση της αλληλεπίδρασης-
δικτύωσης και τις ανταλλαγές γνώσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων-συµµετεχόντων φορέων και 
ατόµων. 
 
Το ζήτηµα αυτό είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον στην περίπτωση της Ελλάδας καθώς είναι γνωστά, µεταξύ 
άλλων, η έλλειψη υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρµογών, το κατακερµατισµένο και ασθενές σύστηµα 
γεωργικής γνώσης και πληροφόρησης (agricultural knowledge and information system - AKIS), η 
αποτυχία του σχήµατος των Γεωργικών Συµβούλων κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 
(2007-2013), η κατάρρευση των συνεταιρισµών, κλπ. 
 
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) για 
την άτυπη, µέχρι στιγµής, λειτουργία «θερµοκοιτίδας συνεργατισµού» η οποία έχει παράγει απτά 
αποτελέσµατα όπως, µεταξύ άλλων, η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ), ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµός ‘Εύκαρπον’, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Οσπρίων και Προϊόντων Διατροφής 
Καρδίτσας, o Αγροτικός Συνεταιρισµός Στέβιας και η ΚΟΙΝΣΕΠ «Γεύσεις από Χωριό». Η διερεύνηση 
της εν λόγω δραστηριότητας, των ισχυρών σηµείων αλλά και των προβληµάτων της, πραγµατοποιείται 
διαµέσου εις-βάθος συνεντεύξεων στο πλαίσιο της µεθοδολογίας ‘ανταλλαγή επισκέψεων’ (cross-visits) 
του ερευνητικού σχεδίου AGRISPIN (HORIZON 2020). 
 
Λέξεις κλειδιά: καινοτοµία, δικτυακή προσέγγιση, ενδιάµεσοι, θερµοκοιτίδα 
 
Κωδικοί JEL: Ο31, Ο13, Ο33, Ο35 
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Αράχοβας Παρνασσού 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή  

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην κτηνοτροφία της Αράχοβας και αποσκοπεί στη διερεύνηση του 
βαθµού κατά τον οποίο η κατοχύρωση της φορµαέλας ως ΠΟΠ συνδέεται µε οικονοµικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς επίσης των παραγόντων που καθόρισαν την άντληση ωφελειών από τους 
κτηνοτρόφους της περιοχής. Η έρευνα διεξήχθη µε ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε κτηνοτρόφους και 
τυροκόµους δικαιούχους χρήσης της ένδειξης ΠΟΠ στην Αράχοβα. Οι τελευταίοι στην πλειοψηφία τους 
είναι και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, κατέχοντας ή συνδιαχειριζόµενοι µε συγγενείς τους µεγάλο µέρος του 
ζωικού κεφαλαίου από το οποίο (πρέπει να) προέρχεται η πρώτη ύλη για την παρασκευή της φορµαέλας. 
Το ερευνητικό πλαίσιο οριοθετείται στη βάση τριών ερωτηµάτων: α. Ποιες οµάδες συµφερόντων 
ενεπλάκησαν στη διαδικασία πιστοποίησης; β. Πώς καθορίστηκαν και εφαρµόστηκαν οι προδιαγραφές 
του προϊόντος; γ. Πως διαµορφώνεται η κατάσταση σήµερα για τους κτηνοτρόφους και τους 
παρασκευαστές φορµαέλας;  

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

Τα συστήµατα ποιότητας ΠΟΠ και ΠΓΕ (Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης) αποτελούν σηµαντική 
συνιστώσα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την τοπική 
ανάπτυξη και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής (CEC 2008). Παρουσιάζουν δε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον όσον αφορά στην ανάπτυξη των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, καθώς µπορούν να 
συνεισφέρουν στην ενδυνάµωση των υπαρχουσών επιχειρήσεων και να ενθαρρύνουν επιχειρηµατικά 
ξεκινήµατα (Borg 2013), προσελκύοντας και κατευθύνοντας πόρους από εξωτερικούς φορείς στην 
τοπική οικονοµία. Οι δυνατότητες αυτές  απορρέουν από την άρρηκτη σύνδεση των προϊόντων αυτών µε 
την περιοχή προέλευσής τους, στην οποία άλλωστε οφείλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
(Pacciani et al. 2001). 

Τα συστήµατα ποιότητας ΠΟΠ / ΠΓΕ αποσκοπούν να καταστήσουν αυτή τη σύνδεση προφανή 
στους καταναλωτές, καλύπτοντας το έλλειµµα γνώσης που έχουν (EC 2006) για χαρακτηριστικά των 
τροφίµων που δεν µπορούν να αναζητήσουν οι ίδιοι ή  να αντιληφθούν µέσω  της εµπειρίας τους 
(χαρακτηριστικά αξιοπιστίας). Οι επισηµάνσεις επιτρέπουν την ανάπτυξη της  εµπιστοσύνης των 
καταναλωτών σε προϊόντα που πληρώνουν σε υψηλότερη τιµή από οµοειδή τους, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα χαρακτηριστικά τους ελέγχονται. Στη βάση αυτή οι δικαιούχοι του σήµατος απολαµβάνουν την 
προστιθέµενη αξία του προϊόντος που προκύπτει από την ενσωµάτωση της τοπικής γνώσης και των 
φυσικών πόρων και τη µετατροπή τους σε πνευµατική τους ιδιοκτησία ( Pacciani et al. 2001).  

Στην κατεύθυνση αυτή οι Pacciani et al. (2001) διακρίνουν δύο στρατηγικές που οι εµπλεκόµενοι 
µπορούν  να υιοθετήσουν: τη στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας, και τη στρατηγική της τοπικής 
ποιότητας ή της εκτεταµένης τοπικής ανάπτυξης. Οι στρατηγικές αυτές δεν αποκλείουν η µία την άλλη 
όµως σε κάθε περίπτωση τα πιθανά οφέλη από την εφαρµογή τους εξαρτώνται από µια πλειάδα 
παραγόντων. Οι αλληλεπιδράσεις και τα κίνητρα των οµάδων συµφερόντων και οι θεσµικές 
παρεµβάσεις πριν και µετά την κατοχύρωση του σήµατος, προκειµένου να ενθαρρύνεται η συλλογική 
δράση, να αποσοβούνται οι συγκρούσεις και να καθίσταται δυνατή η χάραξη τοπικής στρατηγικής 
παίζουν καθοριστικό ρόλο (Tregear et al. 2007). Συχνά, ωστόσο, τόσο οι θεσµικές παρεµβάσεις όσο και 
τα κοινωνικοπολιτικά δεδοµένα αποτελούν εµπόδια στην ανάληψη συλλογικής δράσης. 
(Lamprinopoulou and Tregear 2011). Στο ίδιο πνεύµα οι Barjolle el al. (2009) συνδέουν τα πιθανά οφέλη 
µε την ασφάλεια τροφίµων, την αντιµονοπωλιακή πολιτική και ευρύτερα µε τις πολιτικές που εφαρµόζει 
κάθε χώρα για την ανάπτυξη του αγροτικού της χώρου. 

Αποτελέσµατα 

Η φορµαέλλα Αράχοβας Παρνασσού παραδοσιακά παρασκευαζόταν από τους κτηνοτρόφους της 
περιοχής µε γάλα από κοπάδια ντόπιων φυλών, µικρής παραγωγικότητας, που αξιοποιούσαν  
αποτελεσµατικά την ορεινή βλάστηση του Παρνασσού. Κατοχυρώθηκε ως ΠΟΠ (Κ. 1107/96) µε 
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πρωτοβουλία του Κτηνοτροφικού Σωµατείου Αράχοβας Παρνασσού, που υλοποίησε µια ιδέα γεωπόνων 
της Διεύθυνσης Γεωργίας. Συγκεκριµένα, το Σωµατείο σφράγισε τη διαδικασία κατοχύρωσης της 
φορµαέλας µε δύο αποφάσεις, την οριοθέτηση της περιοχής παραγωγής της και τον καθορισµό των 
προδιαγραφών παραγωγής της. Μετά την κατοχύρωση το Σωµατείο απέτυχε να σταµατήσει την εµπορία 
τυριών µε ψευδή /παραπλανητική σήµανση, λόγω έλλειψης (αποτελεσµατικών) ελέγχων και του σαθρού 
επιχειρηµατικού και θεσµικού περιβάλλοντος, γεγονός που υπέσκαψε τη διάθεση για συλλογική δράση. 
Ακολούθησε η ίδρυση συνεταιρισµού µε σκοπό την ανάπτυξη συλλογικής εταιρικής στρατηγικής που 
οδηγήθηκε επίσης σε τέλµα, γεγονός που εδραίωσε αυτήν την απροθυµία.  

Η αδυναµία υιοθέτησης συλλογικών δράσεων σήµερα συντηρεί ένα φαύλο κύκλο µε αντίκτυπο 
στην οικονοµική βιωσιµότητα των κτηνοτροφικών µονάδων, καθώς δεν επιτρέπει την αντιµετώπιση του 
αθέµιτου ανταγωνισµού, που συντελεί στην καθήλωση της τιµής της φορµαέλας. Οι ερωτώµενοι στο 
σύνολό τους αποδίδουν την οικονοµική τους επιβίωση στην κατοχύρωση του ΠΟΠ και δευτερεύοντος 
στον τουριστικό χαρακτήρα της Αράχοβας. Δηλώνουν, ωστόσο, προβληµατισµένοι για τις εξελίξεις, 
ορισµένοι ιδιαίτερα σε σχέση µε το έλλειµµα πληροφόρησης και γνώσης που αναγνωρίζουν πως έχουν, 
λόγω απουσίας εκπαιδευτικών και ενηµερωτικών διαδικασιών που θα τους καθιστούσαν 
αποτελεσµατικότερους. Η αναζήτηση ατοµικών λύσεων οδηγεί ορισµένους σε προσπάθειες αύξησης της 
γαλακτοπαραγωγής µε εισαγωγή βελτιωµένων φυλών, η οποία µπορεί να επιτευχθεί, αλλά µόνο µε 
αλλαγή του συστήµατος εκτροφής. Η εγκατάλειψη του εκτατικού συστήµατος, όµως, πέρα από τα 
αµφίβολα αποτελέσµατά της στις συνθήκες της περιοχής, προσκρούει στις προδιαγραφές του ΠΟΠ και 
υποσκάπτει την περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική βιωσιµότητα της κτηνοτροφίας στην περιοχή 
(Παπαναστάσης 2007). 

Επίλογος 

Η έρευνα εξετάζει την επίδραση που είχε η κατοχύρωση της φορµαέλας ως ΠΟΠ στην κτηνοτροφία 
της Αράχοβας. Διαπιστώνει θετική επίδραση στην οικονοµική βιωσιµότητα των µονάδων που 
αµβλύνεται και εν τέλει υποσκάπτεται από την αδυναµία ανάληψης συλλογικής δράσης, την απουσία 
διαδικασιών εκπαίδευσης και ενδυνάµωσης, την απουσία υποστηρικτικών δοµών και θεσµικών 
παρεµβάσεων που επιτρέπουν την ανάπτυξη στρατηγικών και δηµιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξής. 
Στο πλαίσιο αυτό η συγκριτική ανάλυση της παρούσας µε περιπτώσεις στις οποίες η κατοχύρωση του 
σήµατος ποιότητας συνδέθηκε επιτυχώς µε την ανάληψη συλλογικής δράσης παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. 

Λέξεις κλειδιά: γεωγραφικές ενδείξεις ποιότητας, τοπική/αγροτική ανάπτυξη, φορµαέλα 

Κωδικοί JEL: Ο13, Ο30, Q01, Q15, Q16 
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Διερεύνηση των τάσεων και απόψεων των παραγωγών και των γεωπόνων στην Γεωργία 

Ακριβείας: Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας 

 Κουτρίδη Ευαγγελία1, Όλγα Χριστοπούλου1, Μαρί-Νοέλ Ντυκέν1  

1. Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πολυτεχνική Σχολή 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ekoutridi@prd.uth.gr,   ochris@prd.uth.gr , mdyken@uth.gr    

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η σύγχρονη επιστηµονική κοινότητα, µετά από χρόνια εντατικοποίησης της διαχείρισης των 

γεωργικών πόρων (έδαφος, νερό, κλπ), και υπό τον υπαρκτό κίνδυνο της εξάντλησης ή της υποβάθµισής 

τους, καλείται να επαναπροσδιορίσει τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές µε µια προσέγγιση 

περιβαλλοντικά φιλική, µε γνώµονα τη διατήρησή τους, τον εµπλουτισµό τους και το διηνεκές των 

καρπώσεών τους. Μεγάλο είναι ταυτόχρονα το διατροφικό διακύβευµα που επιφέρει η συνεχής αύξηση 

του παγκόσµιου πληθυσµού ο οποίος αναµένεται να φτάσει τα 10 δις εκ το 2050 έναντι 7,1 το 2013. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έρευνα διερευνά σε ποιο βαθµό οι άµεσα εµπλεκόµενοι στην 

Ελλάδα, δηλαδή οι παραγωγοί φυτικού κεφαλαίου και οι γεωπόνοι αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα 

της αειφορικής διαχείρισης των γεωργικών πόρων, µέσα από την αναδυόµενη πρακτική της Γεωργίας 

Ακριβείας που αφορά σε διαχείριση µικρότερων τµηµάτων των αγρών σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

καθενός από αυτά, µειώνοντας ταυτόχρονα τις εισροές. 

Γενικότερα, η έρευνα αυτή αποβλέπει στην εξέταση της αντίληψης των εµπλεκοµένων µερών 

(παραγωγών και γεωπόνων) σχετικά µε τις προοπτικές που ανατέλλουν µε την υιοθέτηση της Γεωργίας 

Ακριβείας στην Ελλάδα, µια χώρα µε προβληµατικό πρωτογενή τοµέα, µε ιδιαίτερες κλιµατικές 

συνθήκες και ποικίλα µικροκλίµατα ενώ βρίσκεται άµεσα αντιµέτωπη µε ανταγωνίστριες χώρες µε 

χαµηλό κόστος εργασίας.  

Η µεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται σε επιτόπια έρευνα µε ερωτηµατολόγιο και αφορά 

αντιπροσωπευτικό δείγµα παραγωγών φυτικών προϊόντων καθώς και γεωπόνων της Στερεάς Ελλάδας. 

Με τη χρήση πολύ-κριτηριακών στατιστικών µεθόδων γίνεται προσπάθεια εκτίµησης (ι) της πρόθεσης 

των παραγωγών να υιοθετήσουν την νέα Πρακτική της Γεωργίας Ακριβείας, (ιι) του βαθµού αντίληψής 

τους σχετικά µε την αποδοτικότητα της επένδυσης στη νέα τεχνολογία καθώς και (ιιι) της διάθεσής τους 

να εκπαιδευτούν σε αυτήν και να διαχειρίζονται τις εκµεταλλεύσεις τους µέσω µια µηχανογραφηµένης 

εφαρµογής που θα έχει συµβουλευτικό ρόλο έναντι της παροχής υπηρεσίας από έναν σύµβουλο 

γεωπόνο. Με παρόµοια πολύ-κριτηριακή µέθοδο, εξετάζεται σε ποιο βαθµό το επιστηµονικό προσωπικό 

που απασχολείται στον κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής γνωρίζει την νέα αυτή πρακτική, εάν 

πιστεύει ότι µπορεί να την υποστηρίξει, ή εάν αντιµετωπίζει µε σκεπτικισµό τις νέες τεχνικές και 

τεχνολογίες. Επιχειρείται µια ανίχνευση της γνώσης των γεωπόνων για τους τρείς άξονες της πρακτικής 

της Γεωργίας Ακριβείας: της Χωρικής Παραλλακτικότητας, της Αυτόµατης Πλοήγησης και της 
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Εφαρµογής Μεταβλητών Δόσεων, αλλά και το κατά πόσο αντιλαµβάνονται την ανάγκη και µπορούν να 

υποστηρίξουν ως σύµβουλοι ή ως επόπτες την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών, ή χρειάζεται να 

εκπαιδευτούν/ εξειδικευθούν. Τέλος καλούνται να εκτιµήσουν τη δυνατότητα των παραγωγών να τηρούν 

τα προβλεπόµενα από τις κοινοτικές διατάξεις Μητρώα και Ηµερολόγια Εργασιών και να αξιολογήσουν 

εάν πρακτικά µπορούν να εφαρµόσουν (οι παραγωγοί) µηχανογραφηµένες εφαρµογές για την τήρησή 

τους. 

 

Λέξεις Κλειδιά:  Αειφορική Διαχείριση Γεωργικών Πόρων, Φυτική Παραγωγή, Νέες Τεχνολογίες και 

Τεχνικές,  Γεωργία Ακριβείας.  

 

Κωδικοί JEL: O330 Technological Change: Choices and Consequences; Diffusion Processes,  

O310 Innovation and Invention: Processes and Incentives,  

O440 Environment and Growth, 

Q120 Micro Analysis of Farm Firms, Farm Households, and Farm Input Markets 
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Technical efficiency and returns to scale in olive farming: A nonparametric approach 
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EXTENDED ABSTRACT 

This study explores the technical efficiency and the returns to scale technology of olive farming in 81 
farms located in three different areas of Southern Greece. Olive farming is one of the most important 
agricultural sectors in Greece, as this cultivation has been carried out for thousands of years. Indeed, 
olive oil and olives not only represent a basic element of local nutrition but also an important component 
of Greek culture (Iliopoulos et al., 2012). The significance of the olive oil sector is even higher for 
certain areas of the country, where the olive cultivation is the major source of income and employment 
(Galanos and Manasis, 2010). 

An issue of great importance in this study is the prevailing returns to scale technology in olive farming. 
This is closely related to the issue of “inverse relationship” between farm size and productivity, which 
has almost become a `stylized fact' in the economic development literature (Lamb, 2003). However, this 
kind of relationship has been questioned by several empirical studies, which do not support this 
hypothesis (e.g. Townsend et al., 1998). Moreover, recent studies conclude that the inverse relationship 
tends to weaken or even disappear, due to several reasons, such as technical progress (Lamb, 2003).  

The analysis takes advantage of a proposed bootstrapping procedure that can be used in DEA efficiency 
scores to estimate unbiased estimation of DEA as well confidence intervals (Simar and Wilson, 2008). In 
fact, this analysis involves the estimation of a stochastic frontier rather than a deterministic one, and 
therefore it tackles one of the major drawbacks of traditional DEA models, their deterministic nature. 
Bootstrapping is also applied to test the hypothesis of constant returns to scale technology (Simar and 
Wilson, 2002, 2011, Bogetoft and Otto, 2011). Finally, the technical efficiency scores are, in a second 
stage analysis, regressed upon several environmental and socioeconomic factors, to identify factors that 
affect technical efficiency. The socioeconomic data used is this analysis was collected by face-to-face 
interviews with olive oil producers.  

The summary statistics of the DEA scores are presented in Table 1. The technical efficiency scores in 
olive farming are relatively low (on average, 0.51 and 0.63, under the assumption of constant and 
variable returns to scale, respectively). These scores are characterized by a considerably high variability, 
as the standard deviation and the CV values clearly emphasize (see Table 1). Moreover, Tobit regression 
reveals that the age of the farmer and his literacy level are important factors that affect the technical 
efficiency scores.  

Finally, despite of the fact that, on average, scale efficiency is low, statistical testing fails to reject the 
null hypothesis that constant returns to scale prevails. Therefore smaller farms do not significantly differ 
in their use of resources, relative to the larger ones. This finding adds to the empirical findings that do 
not support the “inverse relationship” hypothesis and has also very important policy implications. For 
example, it questioned the effectiveness of measures that encourage land consolidation and increases in 
farm size in order to increase average productivity (e.g. voluntary abandonment schemes).  
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Table 1. Efficiency scores 

 CRS VRS SE NIRS 
Mean 0.52 0.63 0.76 0.52 
StDev 0.34 0.33 0.26 0.34 
Min 0.02 0.05 0.09 0.02 
Median 0.50 0.65 0.86 0.50 
Max 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ΑΙΘΟΥΣΑ Γ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Φ. Καρυπίδης - Καθηγητής, Ε. Λοΐζου - Καθηγητής 
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Εισαγωγή 

Οι βραχείες αλυσίδες αποτελούν ένα εναλλακτικό δίκτυο διανοµής προϊόντων απευθείας από τον 
παραγωγό προς τον καταναλωτή, χωρίς την ύπαρξη µεσαζόντων (Bimbo et al.,2015). Ο τρόπος αυτός 
φέρνει τον παραγωγό σε άµεση επαφή µε τον καταναλωτή, δηµιουργώντας σχέσεις εµπιστοσύνης και 
ικανοποιώντας καλύτερα τις ανάγκες τους (D’amico et al., 2015). Οι βραχείες αλυσίδες εµφανίζουν 
σηµαντικά οικονοµικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη (Bareja-Wawryszuk and Golebiewski, 
2014). Με την απευθείας πώληση στους καταναλωτές ο παραγωγός µπορεί να εξασφαλίσει υψηλότερες 
και άµεσες απολαβές  για τα προϊόντα του (Aubert and Enjolras, 2015). Επιπλέον, επιτυγχάνεται µείωση 
του κόστους εµπορίας και της διαφοράς τιµής µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή (Aguglia et al., 
2009).Οι καταναλωτές προτιµούν  τα προϊόντα των βραχείων αλυσίδων επειδή κατά την άποψη τους 
είναι περισσότερο ασφαλή, ποιοτικά, γευστικά και φρέσκα σε σχέση µε τα αντίστοιχα προϊόντα που 
διακινούνται µέσα από την συµβατική εφοδιαστική αλυσίδα (Bavorova et al.,2015). 

Ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν πολλαπλά επιτυχηµένα παραδείγµατα λειτουργίας τέτοιων δικτύων 
(αγορές παραγωγών, κατ’οίκον παράδοση, απευθείας συλλογή από τον αγρό, αγορά µέσω ιντερνέτ  κ.ά), 
στην Ελλάδα αντίστοιχες προσπάθειες είναι ακόµη σε πρώιµο στάδιο.  Το  πιο επιτυχηµένο παράδειγµα 
είναι αυτό της ΘΕΣΓΑΛΑ, του µεγαλύτερου παραγωγικού συνεταιρισµού αγελαδινού γάλακτος στην 
Ελλάδα. 

Στη συγκεκριµένη έρευνα διερευνώνται οι παρακάτω υποθέσεις: 
• Η πρόθεση των παραγωγών για διακίνηση των προϊόντων τους κατ’αυτόν τον τρόπο, δηλαδή µε 

την παράκαµψη των µεσαζόντων. 
• Ποια είναι η άποψη των παραγωγών και των καταναλωτών για το ρόλο των µεσαζόντων στην 

εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. 
• Τα κίνητρα των καταναλωτών να αγοράζουν απευθείας προϊόντα από τους παραγωγούς. 
• Η συσχέτιση της οικονοµικής κρίσης µε την προτίµηση των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα 

µέσω των βραχείων αλυσίδων.  
 

Μεθοδολογία 

Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά δοµηµένα ερωτηµατολόγια. Το πρώτο απαντήθηκε 
από 107 παραγωγούς, από όλη την Ελλάδα και το δεύτερο από 108 καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα, 
στις αρχές του 2016. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν κυρίως µε τη χρήση κλίµακας Likert 
αλλά και σε κάποιες ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν µε το 
IBMSPSSSTATISTICSversion 23program. 

Αποτελέσµατα 
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Η πλειοψηφία των παραγωγών ήταν άντρες (78,5%), ηλικίας 41-50 ετών (30,8%), µέσης εκπαίδευσης 
(59,8%), από την Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας (77,6%). Η πλειοψηφία των καταναλωτών ήταν 
άνδρες (51,9%), ηλικίας 20-29 ετών (31,5%) και υψηλού µορφωτικού επιπέδου (40,7% απόφοιτοι ΑΕΙ-
ΤΕΙ). Το µηνιαίο οικογενειακό τους εισόδηµα άνηκε στη τάξη των 1000-2000€ (36,1%).  

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων µε βάση τις ερευνητικές υποθέσεις είναι η εξής: 
• Οι παραγωγοί (79,4%) έχουν θετική στάση σε πολύ µεγάλο βαθµό απέναντι στην παράκαµψη των 

µεσαζόντων από την αγορά κυρίως επειδή τα προϊόντα θα φθάνουν φθηνότερα στους καταναλωτές 
(79,5%), και παράλληλα οι παραγωγοί θα απολαµβάνουν υψηλότερες τιµές (77,5%). 

• Οι παραγωγοί πιστεύουν πως οι βραχείες αλυσίδες θα βοηθήσουν πολύ έως πάρα πολύ στην 
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς (67,3%), το ίδιο και οι καταναλωτές (40,7%). 

• Πάρα πολύ σηµαντικά κίνητρα για την απευθείας αγορά από τους παραγωγούς αποτελούν η 
ποιότητα (95,4%), η εντοπιότητα (82,4%), η στήριξη στους Έλληνες παραγωγούς (81,5%), η 
απουσία µεσαζόντων (69,4%) και η τιµή (64,8%). 

• Η οικονοµική κρίση επηρέασε τους καταναλωτές από καθόλου έως µέτρια (47,2%) στην αγορά 
προϊόντων µέσω των βραχείων αλυσίδων. 
 

Συµπεράσµατα-Συζήτηση 
 
Τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές, θεωρούν ότι είναι σηµαντικός ο ρόλος των βραχείων 
αλυσίδων για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς. Ο ρόλος των µεσαζόντων δεν 
κρίνεται απαραίτητος από την πλευρά των παραγωγών, καθώς θεωρούν ότι διαστρεβλώνουν τη 
λειτουργία της αγοράς και θα µπορούσαν να παρακαµθούν σε µερικά προϊόντα. Οι βραχείες αλυσίδες 
ενισχύουν την εµπιστοσύνη µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, καθώς αυξάνουν την πίστη των 
τελευταίων σχετικά µε την αυθεντικότητα, την ποιότητα και την αγνότητα των προϊόντων. Συνεπώς, 
υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την παγίωση τους στην αγορά.  

Για την επιτυχή λειτουργία των βραχείων αλυσίδων καλό θα ήταν να θεσπιστεί ένα νοµικό πλαίσιο, που 
θα υποστηρίζει  και θα προωθεί τη δράση τους. Μεγάλη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στις στρατηγικές 
µάρκετινγκ, µε την καθιέρωση ειδικών ετικετών και σηµάτων, που θα διαφοροποιούν τα προϊόντα αυτά 
από τα οµοειδή συµβατικά. Σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η δικτύωση των παραγωγών για να 
µπορέσουν να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες/προϊόντα στους καταναλωτές αλλά και για να 
µάθουν τι θέλουν οι καταναλωτές (εκπαίδευση).  Περαιτέρω µελέτες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
στο µέλλον, ώστε να εξεταστεί η εξέλιξη των βραχειών αλυσίδων και ο τρόπος αντιµετώπισής τους από 
παραγωγούς και καταναλωτές, αφού σήµερα βρίσκονται σε πολύ πρώιµο στάδιο στην Ελλάδα. 
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Εκτεταµένη Περίληψη 

Το σύστηµα των βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων αποτελεί στις µέρες µας ένα νέο-καινοτόµο 

δίαυλο επικοινωνίας ανάµεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές, που επιδιώκει να κερδίσει υψηλότερο 

ποσοστό µεριδίου στον κλάδο των τροφίµων. Πιο αναλυτικά, η βραχεία εφοδιαστική αλυσίδα µπορεί να 

προσδιοριστεί ως εκείνη η εφοδιαστική  αλυσίδα, στην οποία εµπλέκεται µόνο ένας ενδιάµεσος ανάµεσα 

σε παραγωγό και τελικό καταναλωτή. Σκοπός των βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων είναι να προαχθεί 

αφενός η τοπική οικονοµία και αφετέρου να ενδυναµωθούν ακόµη περισσότερο οι κοινωνικές σχέσεις 

που αναπτύσσονται ανάµεσα στους παραγωγούς, τους µεταποιητές και τους καταναλωτές των 

αγροτικών προϊόντων (European Commission, 2013). Σε αυτήν τη νέα προσπάθεια άµεσης 

επικοινωνίας ανάµεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές, η συµβολή των αγροτικών συνεταιρισµών είναι 

βαρύνουσας σηµασίας, επειδή οι παραγωγοί έχουν την ευκαιρία να διασφαλίσουν την παρουσία τους 

στην αγορά, αποκτώντας συνάµα όλες αυτές τις χρήσιµες πληροφορίες που χρειάζονται για να 

αναπτύξουν τη συνεταιριστική-επιχειρηµατική τους δράση. Από τη µια πλευρά, οι παραγωγοί 

διαπιστώνουν ότι µέσα από το σύστηµα των βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων έχουν τη δυνατότητα να 

παρακάµψουν τους ενδιάµεσους και τους λιανοπωλητές, αποκοµίζοντας υψηλότερο µερίδιο στα καθαρά 

τους κέρδη (Gilg and Battershill, 1998). Από την άλλη πλευρά οι καταναλωτές, αποκοµίζουν 

φτηνότερα και ποιοτικότερα αγροτικά προϊόντα, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την οικονοµική-

κοινωνική-περιβαλλοντική βιωσιµότητα των αγροτικών περιοχών (Roos et al., 2007; Cicatiello et al., 

2012; Gava et al., 2014; Bimbo et al., 2015). Σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνάς µας είναι να 

διερευνηθεί το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τριών επιτυχηµένων αγροτικών συνεταιρισµών, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίµων, ως παραδείγµατα βραχέων εφοδιαστικών 

αλυσίδων. Για τον λόγο αυτόν διεξήχθησαν τρεις προσωπικές σε βάθος συνεντεύξεις µε τους 

οικονοµικούς διευθυντές των Αγροτικών Συνεταιρισµών (Θέσγη, Θεσγάλα, Θεστό). Για την έγκυρη 

διεξαγωγή  της έρευνας µας χρησιµοποιήθηκε ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε 21 ερωτήσεις όπου 

καταγράφηκε ο στρατηγικός σχεδιασµός που ακολουθεί ο καθένας από αυτούς για την προώθηση των 

συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποδεικνύουν ότι οι παραγωγοί 
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µπορούν να επιτύχουν µέσα από το σύστηµα των βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων οικονοµίες κλίµακας 

στην γεωργική παραγωγή: 1) µειώνοντας το κόστος παραγωγής, 2) ενισχύοντας τη διαπραγµατευτική 

τους δύναµη µέσα από τους συνεταιρισµούς, 3) δηµιουργώντας σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους 

καταναλωτές, 4) προωθώντας την τοπική ανάπτυξη και τη µείωση της ανεργίας, 5) αναπτύσσοντας 

καινοτοµία στη διάθεση των αγροτικών προϊόντων, 6) στηρίζοντας τις γεωργικές εφαρµογές και τη 

διαφάνεια στην λειτουργία τους, 7) αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία των προϊόντων τους, 8) 

διαφοροποιώντας τα προϊόντα τους από οµοειδή προϊόντα της αγοράς, και 9) εξαλείφοντας την 

ασύµµετρη πληροφόρηση ανάµεσα σε παραγωγό και καταναλωτή. 

Λέξεις-Κλειδιά: Βραχείες Εφοδιαστικές Αλυσίδες, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Οικονοµίες Κλίµακας 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η αυξανόµενη δηµοτικότητα της υγιεινής µεσογειακής διατροφής στις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες, 

έχει υπερδιπλασιάσει τη ζήτηση για το ελαιόλαδο διεθνώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. 

Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα ως η τρίτη χώρα παγκοσµίως σε µεγέθη παραγωγής (µετά την Ισπανία και την 

Ιταλία), παρά την αναγνωρισµένη ποιότητα ελαιολάδου που παράγει, εµφάνισε αδυναµία εξασφάλισης 

αντίστοιχης αύξησης στο µερίδιο της.    

 

Παράλληλα, οι επικείµενες εξελίξεις, όσον αφορά τις επιδοτήσεις και τη σταδιακή µείωσή τους, 

αναµένεται να επηρεάσουν περαιτέρω τα µεγέθη της εγχώριας παραγωγής τα επόµενα χρόνια. Η 

σταδιακή µείωση των επιδοτήσεων θα πλήξει πρωτίστως τους µικρούς παραγωγούς, οι οποίοι δεν θα 

είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις µεγαλύτερες εταιρείες σε επίπεδα κόστους παραγωγής. Ως 

αποτέλεσµα, σύµφωνα µε διεθνώς αναγνωρισµένες πηγές, η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου αναµένεται 

να µειωθεί σε 280.000 τόνους το 2020, σε σύγκριση µε τον ετήσιο µέσο όρο των 310.000 τόνων κατά τα 

τελευταία 5 χρόνια, ενώ αντίστοιχα, η παγκόσµια ζήτηση για την ίδια περίοδο, αναµένεται να αυξηθεί.  

 

Σε αυτό το οικονοµικό περιβάλλον, οι επιχειρηµατικοί συνεργατικοί σχηµατισµοί (Clusters) στον κλάδο 

παραγωγής ελαιολάδου, µπορεί να αποτελέσουν µιαν αποφασιστική στρατηγική επιβίωσης για τις 

ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, όποιοι σχηµατισµοί έχουν αναπτυχθεί από το παρελθόν, 

είχαν προκύψει στο πλαίσιο υλοποίησης κοινοτικών προγραµµάτων, κυρίως µέσω προγραµµάτων 

ΕΣΠΑ, των οποίων βασικός σκοπός, ήταν η συνεργασία των επιχειρήσεων για το χρονικό διάστηµα 

τήρησης των προδιαγραφών του κοινοτικού προγράµµατος που είχαν ενταχθεί.  

 
 

Λέξεις κλειδιά: ελαιόλαδο, εξαγωγή ελαιολάδου, cluster ελαιολάδου, συστάδα ελαιολάδου 
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Εκτεταµένη περίληψη 

Βραχείες αλυσίδες αγροτικών προϊόντων είναι εκείνες στις οποίες η γεωγραφική απόσταση και/ή ο 

αριθµός των ενδιάµεσων είναι µειωµένος σε σχέση µε τις συµβατικές αλυσίδες (Blanquart et al., 2010). 

Βασίζονται στην αµεσότερη επαφή µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, επιτρέπουν την ανάπτυξη 

εµπιστοσύνης µεταξύ τους και προκαλούν µετασχηµατισµούς στην οργάνωση του αγροδιατροφικού 

συστήµατος που οδηγεί σε νέες µορφές διακυβέρνησης της αγοράς Οι καταναλωτές από παθητικοί 

αποδέκτες γίνονται ενεργοί δρώντες και διαµορφώνεται αυτό που ορισµένοι ερευνητές αποκαλούν  

“food democracy”  (Renting et al, 2012). 

Στις αναπτυγµένες χώρες αναπτύσσονται ιδιαίτερα οι βραχείες αλυσίδες κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 

ενώ στην Ελλάδα το φαινόµενο δεν έχει πάρει ιδιαίτερες διαστάσεις. Ωστόσο, µια χαρακτηριστική και 

καινοτόµα µορφή βραχείας αλυσίδας στη χώρα αποτελεί η διανοµή φρέσκου γάλακτος από αυτόµατους 

πωλητές. Η ιδέα ανήκει στη νεοσυσταθείσα (το 2010) συνεταιριστική οργάνωση ΘΕΣγαλα από 102 

παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος της βόρειας Ελλάδας, η οποία εγκατέστησε το σύστηµα αρχικά στη 

Λάρισα, στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και πολύ πρόσφατα στην Αθήνα. Και στα τρία αστικά κέντρα 

το ενδιαφέρον των καταναλωτών ήταν άµεσο και µεγάλο. 

Το βασικό ερώτηµα που θέτει η εργασία αυτή είναι κατά πόσο αυτό το φαινόµενο είναι αποτέλεσµα της 

παρούσας κρίσης (απλή αναζήτηση φθηνότερων προϊόντων) ή εντάσσεται σε µια γενικότερη τάση και 

στροφή του καταναλωτικού κοινού, η οποία εκφράζει µια ιδεολογία απέναντι στη συλλογικότητα, την 

αµοιβαιότητα, την ποιότητα κλπ. Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτηµα, πραγµατοποιήθηκε έρευνα 

µέσω δοµηµένου ερωτηµατολογίου στους καταναλωτές του γάλακτος της ΘΕΣγαλα στο αστικό κέντρο 

της Θεσσαλονίκης. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά τον Μάιο του 2015 σε δείγµα 912 καταναλωτών.  

Κατά την ανάλυση των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου, τέθηκαν δύο στόχοι: κύριος στόχος ήταν η 

τυπολογία των καταναλωτών µε βάση τα κίνητρα της κατανάλωσης του συγκεκριµένου γάλακτος σε 

διακριτές συστάδες µε παρόµοια συµπεριφορά. Δευτερεύων στόχος ήταν η διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών του κάθε τύπου. Για την τυπολογία επιλέχθηκε η µέθοδος της διβηµατικής ανάλυσης 

σε συστάδες, η οποία αποτελεί επέκταση της κλασικής ανάλυσης σε συστάδες (SPSS, 2015). Για τη 

διερεύνηση των πιθανών εξαρτήσεων µεταξύ των µεταβλητών του ερωτηµατολογίου, επιλέχθηκε η 

µέθοδος της κατηγορικής παλινδρόµησης, γνωστής και ως παλινδρόµηση µε άριστη κλιµάκωση 

(Σιάρδος, 2005).  

 Με την εφαρµογή της διβηµατικής ανάλυσης σε συστάδες, προέκυψε η άριστη λύση των πέντε 

συστάδων. Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι:  α) οι 327 (35,8%) καταναλωτές της πρώτης συστάδας 

επιλέγουν να αγοράσουν το συγκεκριµένο γάλα κυρίως για κοινωνικούς λόγους (υποστήριξη 
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παραγωγών, συνεταιρισµός, µεσάζοντες, ελληνικό προϊόν) δίνοντας έµφαση στη διαδικασία και 

αποδίδοντας τα κύρια οφέλη στην κοινωνία συνολικά β) οι 96 (10,5%) καταναλωτές της δεύτερης 

συστάδας το επιλέγουν κυρίως για την τιµή του, δίνοντας έµφαση στο προσωπικό τους όφελος, γ) οι 143 

(15,7%) καταναλωτές της τρίτης συστάδας το επιλέγουν κυρίως για την ποιότητα του (γεύση, φρεσκάδα, 

ποιότητα) δίνοντας έµφαση επίσης στο προσωπικό τους συµφέρον, δ) οι 224 (24,6%) καταναλωτές της 

τέταρτης συστάδας το επιλέγουν κυρίως για διάφορους λοιπούς λόγους προσωπικού οφέλους 

(προσβάσιµο όλο το 24ωρο, κοντά στο σπίτι µου), ε) τέλος οι 122 (13,4%) καταναλωτές της πέµπτης 

συστάδας το επιλέγουν κυρίως για την εµπειρία (περιέργεια, πρώτη φορά). Τα αποτελέσµατα του 

δεύτερου σταδίου της στατιστικής ανάλυσης που αφορά τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του κάθε 

τύπου δείχνουν ότι στον πρώτο τύπο ανήκουν κυρίως νέες γυναίκες, µορφωµένες µε σχετικά υψηλό 

εισόδηµα, στον δεύτερο άνδρες µε άνεργο µέλος στην οικογένεια, στον τρίτο µορφωµένα άτοµα µε 

υψηλό εισόδηµα και παιδιά, στον τέταρτο άτοµα µε µεσαία εισοδήµατα χωρίς παιδιά και τέλος στον 

πέµπτο νέοι άνδρες, κυρίως φοιτητές.   

Συµπερασµατικά µπορούµε να υποστηρίξουµε, µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, ότι η 

χαµηλότερη τιµή του γάλακτος αποτελεί µικρής σηµασίας κίνητρο για την αγορά του στο πλαίσιο της εν 

λόγω βραχείας αλυσίδας. Σηµαντικότερα κίνητρα αναδεικνύονται οι κοινωνικές ευαισθησίες των 

καταναλωτών, καθώς και η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύει ότι ένα 

σηµαντικό καταναλωτικό κοινό στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι ευαίσθητο στα θέµατα αυτά, 

το οποίο θα µπορούσε να υποστηρίξει και άλλες παρόµοιες προσπάθειες από συνεταιριστικούς φορείς.  

Λέξεις κλειδιά: βραχείες αλυσίδες, συνεταιριστικά προϊόντα, ΘΕΣγάλα 
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Οι περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς στην Ελλάδα ανέρχονται στο 78,1% της συνολικά 
χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης από τις οποίες το 53,4% είναι ορεινές περιοχές, ενώ το 50% της 
συνολικής έκτασης της χώρας καλύπτεται από δάση.  Κατά συνέπεια το Ελληνικό Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέµβριο του 2015 δίνει 
ιδιαίτερη έµφαση στους στόχους που αφορούν την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τοµέα, τη βιώσιµη 
διαχείριση των δασών και την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που 
συνδέονται µε τη γεωργία και την δασοκοµία.  Για την επίτευξη αυτών των στόχων ωστόσο θα πρέπει 
τόσο οι περιβαλλοντικές, όσο και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις των δράσεων που θα 
χρηµατοδοτηθούν να αξιολογούνται ex-ante, ex-post, αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησής τους. 
Είναι αναγκαία λοιπόν η χρησιµοποίηση κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης επιπτώσεων των δράσεων 
αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της αειφορίας σε κατάλληλες χωρικές κλίµακες και επίπεδα 
λεπτοµέρειας. 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει εργαλεία αξιολόγησης επιπτώσεων σε φυσικούς και 
κοινωνικοοικονοµικούς πόρους αναπτυξιακών δράσεων στις ορεινές περιοχές που οι συγγραφείς 
ανέπτυξαν µέσω Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων στη διάρκεια των τελευταίων 15 
ετών (MEDMONT, GOVERNET, ManagMED, INFORM) και αποτελέσµατα εφαρµογής τους σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις βιώσιµης διαχείρισης των δασών της χώρας, καθώς και προστατευόµενων 
περιοχών.   

Το συστηµικό πλαίσιο και τα εργαλεία αξιολόγησης επιπτώσεων αφορούν τα εξής: 

i) Βάση χωρικής αξιολόγησης.  Οι διεργασίες ανάπτυξης και διαχείρισης στον ορεινό και αγροτικό χώρο 
είναι χωρικά συσχετισµένες µε οντότητες, οι οποίες συνήθως δεν συµπίπτουν µε τα διοικητικά όρια.  Οι 
χωρικές αυτές οντότητες µπορούν να αναγνωριστούν και να χαρτογραφηθούν µε βάση τη δυναµική 
σχέση που υφίσταται µεταξύ της χωρικής διάταξης των φυσικών πόρων και των κοινωνικοοικονοµικών 
πόρων σε  κάθε γεωγραφική θέση. Έτσι υιοθετήθηκε ένα γενικό σύστηµα χωρικών κλιµάκων, το οποίο 
περιλαµβάνει 4 διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα κλίµακας, την περιοχή του τοπίου, το σύστηµα του 
τοπίου, το είδος του τοπίου και το επίπεδο του οικoτόπου.  Στο σύστηµα INFORM για την εκτίµηση της 
βιώσιµης δασικής διαχείρισης (Kazana et al. 2014, www.inform-life.gr ) αναγνωρίσθηκαν και 
χαρτογραφήθηκαν για ολόκληρη τη χώρα δεκαεννέα στο σύνολο γενικές δασικές χωρικές οντότητες στο 
επίπεδο του συστήµατος τοπίου. Επιπλέον, για κάθε µία από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας 
κατασκεάστηκαν εννοιολογικά µοντέλα των αναγνωρισµένων συστηµάτων τοπίου χρησιµοποιώντας ως 
κύριες περιγραφικές µεταβλητές το γεωλογικό υπόστρωµα και το υψόµετρο σε συνδυασµό µε τους 
τύπους του εδάφους, τους τύπους του κλίµατος, τις µέσες ετήσιες θερµοκρασίες, τις µέσες ετήσιες 
βροχοπτώσεις, τους τύπους βλάστησης και τις µορφές χρήσης γης.  

ii) Διακυβερνητικές δοµές και εργαλεία λειτουργίας αυτών των δοµών. Για την εκτίµηση της 
αειφορικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής δηµιουργήθηκε και το 
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λειτούργησε το τοπικό διακυβερνητικό συµβούλιο αειφορικής ανάπτυξης Κασσάνδρας.  Για την 
εκτίµηση της ευπάθειας ως προς πιθανές επικίνδυνες διεργασίες σε προστατευόµενες περιοχές 
NATURA 2000 δηµιουργήθηκαν και λειτούργησαν Οµάδες Εκτίµησης Κινδύνων στις προστατευόµενες 
περιοχές Ατταβύρου Ρόδου, στο δέλτα του Νέστου και στο δάσος Φρακτού Δράµας. Επίσης για την 
εκτίµηση της βιώσιµης δασικής διαχείρισης σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο δηµιουργήθηκε και 
λειτούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Εθνικό Διακυβερνητικό Συµβούλιο Δασών (Kazana et al. 
2013, www.inform-life.gr ) και Τοπικά Διακυβερνητικά Συµβούλια Δασών στο Κάτω Νευροκόπι 
Δράµας και στη Θάσο.  
iii) Βάσεις δεδοµένων και εργαλεία αξιολόγησης επιπτώσεων µε την µορφή διακριτών προτύπων 
δεικτών. Ειδικότερα, στη βάση δεδοµένων του INFORM οι δείκτες της Βιώσιµης Δασικής Διαχείρισης 
είναι συµβατοί µε το πλαίσιο του Europe for Forests και  αφορούν i) τη συντήρηση και κατάλληλη 
ενίσχυση των δασικών πόρων και την συµβολή τους στον παγκόσµιο κύκλο του άνθρακα, ii) την υγεία 
και ζωτικότητα των δασικών οικοσυστηµάτων, iii) τις παραγωγικές λειτουργίες των δασών, iv) τη 
βιοποικιλότητα των δασικών οικοσυστηµάτων, v) τις προστατευτικές λειτουργίες της δασικής 
διαχείρισης και vi) τις δασικές κοινωνικοοικονοµικές και πολιτιστικές λειτουργίες.  Τα πρότυπα δεικτών 
επιπτώσεων αφορούν την αξιολόγηση καταλληλότητας/ικανότητας/επιπτώσεων φυσικών πόρων 
σχετικών µε τις γεωργικές καλλιέργειες, τα δάση, τους βοσκότοπους, την αναψυχή, την άγρια πανίδα και 
το έδαφος/νερό στις ορεινές περιοχές,  καθώς και την κοινωνικο-οικονοµική και θεσµική αξιολόγηση 
δράσεων για ανάπτυξη και βιώσιµη διαχείριση των ορεινών περιοχών. 
iv) Εργαλεία συνδυασµένης αξιολόγησης (Κόστος-ωφέλεια ανάλυση, πολυκριτήρια ανάλυση) για την 
εκτίµηση της συνολικής επίδοσης των δράσεων ως προς την επίτευξη της αειφορίας. 
Η εργασία παρουσιάζει παραδείγµατα εφαρµογής του παραπάνω πλαισίου ανάλυσης και των εργαλείων 
αξιολόγησης επιπτώσεων  σε δύο περιπτώσεις µελέτης, την βιώσιµη διαχείριση των δασών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, καθώς και την εκτίµηση επιπτώσεων κινδύνων στην 
προστατευόµενη περιοχή NATURA 2000 Ατταβύρου Ρόδου. 
Λέξεις Κλειδιά: χωρική ανάλυση, διακυβέρνηση, δείκτες αειφορίας 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με βάση την οικονοµική θεωρία και την εµπειρική έρευνα, οι ενισχύσεις που συνδέονται µε την γεωργία 
επηρεάζουν τις τιµές στην αγορά γης γιατί κεφαλαιοποιούνται –σε κάποιον τουλάχιστο βαθµό- στην 
αξία των αγροτεµαχίων (Pyykkönen 2006, Latruffe & Le Mouel 2006,  2009). Το γεγονός αυτό 
παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί είναι δυνατόν, υπό κάποιες προϋποθέσεις, να επηρεάσει την 
αποτελεσµατικότητα του εκάστοτε συστήµατος ενισχύσεων. Οι υπάρχουσες εµπειρικές µελέτες 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Αυτές που εξετάζουν τις τιµές αγοροπωλησίας και αυτές που 
ασχολούνται µε τις τιµές των ενοικίων (Swinnen at al., 2008).  

Η διαθεσιµότητα των δεδοµένων είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας για την εκπόνηση εµπειρικών 
ερευνών, και έτσι, αναφορικά µε την ΚΑΠ φαίνεται να υπάρχει σχετική σπανιότητα ερευνητικής 
ενασχόλησης µε το θέµα. Ενδεικτικά, οι Duvivier et al. (2005) µελετούν τα αποτελέσµατα των µετά το 
1992 αναθεωρήσεων της ΚΑΠ στις τιµές πώλησης της γης για αροτραίες καλλιέργειες µε την χρήση 
δεδοµένων panel στο επίπεδο Δηµοτικών Διαµερισµάτων. Οι Karlsson et al. (2014) εστιάζουν στα 
αποτελέσµατα της ενιαίας ενίσχυσης (Single Farm Payment, SFP) στηριζόµενοι στα αρχεία 
αγοραπωλησιών γης στην Σουηδία. Οι Breustedt, G., & Habermann, H. (2011) εκτιµούν την επίδραση 
διάφορων παραγόντων στις τιµές των ενοικίων, συµπεριλαµβανοµένης της χωρικής διάστασης, 
στηριζόµενοι σε δείγµα 3.819 εκµεταλλεύσεων στην Γερµανία για το 2001. Οι Mela et al. (2012) 
µελετούν την διαµόρφωση της αξίας της γης (αγοραίες τιµές) για την Ιταλία και την περίοδο 1992 – 
2010, χρησιµοποιώντας δεδοµένα panel.  

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε αυτά που ξέρουµε, δεν υπάρχει κάποια εµπειρική µελέτη που να εξετάζει 
αυτό το ζήτηµα. Παρόλα αυτά, το ζήτηµα της γης είναι σηµαντικό, καθώς όπως βλέπουµε από τα 
διαγράµµατα 1α, 1β, 1γ, 1δ, για τις αροτραίες καλλιέργειες η ενοικιαζόµενη έκταση είναι διαχρονικά 
πάνω από το 40% της συνολικής καλλιεργούµενης γης και σε αρκετές περιφέρειες αυτό το ποσοστό 
ξεπερνάει το 60%. Επίσης από τα διαγράµµατα 2α, 2β, 2γ, 2δ, φαίνεται ότι για το διάστηµα 2004 – 2013 
υπάρχει σηµαντική µεταβλητότητα στις αναφερόµενες τιµές ενοικίασης.  

Στο παρόν άρθρο, χρησιµοποιούµε µικρο-δεδοµένα από την έρευνα του Farm Accountancy Data 
Network (FADN) για να εκτιµήσουµε τις επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στα 
ενοίκια της γης των εκµεταλλεύσεων µε παραγωγική κατεύθυνση τι αροτραίες καλλιέργειες. Θα 
κατασκευασθεί και θα εκτιµηθεί µε την κατάλληλη µεθοδολογία ένα γραµµικό υπόδειγµα από δεδοµένα 
panel για τέσσερα συνολικά έτη, πριν και µετά την εισαγωγή της ενιαίας ενίσχυσης το 2006. 
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Διάγραµµα 1, Ποσοστό ενοικιαζόµενης Γής ανά είδος δραστηριότητας και γεωγραφικό διαµέρισµα, διαχρονικά, µε βάση 
τα στοιχεία του FADN 

 (α) 

 (β) 
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Διάγραµµα 2, Τιµή (€) ενοικιαζόµενης έκτασης ανά εκτάριο ανά είδος δραστηριότητας και γεωγραφικό διαµέρισµα, 
διαχρονικά, µε βάση τα στοιχεία του FADN 

 (α) 

 (β) 
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EXTENDED ABSTRACT 

The role of the ex-ante evaluation with regard to the design and the evaluation of RDPs is threefold: a) 
matching the RDP to the needs of the area, b) fitting RDPs into the bigger picture (CAP Pillar I, ESIF 
and other national/regional funds) and c) setting the foundation for evaluating RDP achievements. Also, 
the ex-ante evaluation proceeds in parallel with: a) the PA development, b) the RDP development and c) 
the Strategic Environmental Assessment (SEA). 

In accordance with Article 79 of Reg. (EU) 1305/2013, a synthesis of the ex-ante evaluations at EU level 
must be undertaken under the responsibility of the Commission. The objective of this synthesis is to 
provide an analysis and synthesis of the ex-ante evaluations of the RDPs and National Rural Network 
Programmes (NRNPs) 2014-2020 with a focus on specific themes, to identify common trends, highlight 
differences between the programmes and provide conclusions and recommendations on the study themes. 

 

Methodological approach 

Descriptive part and four evaluation themes 

The analytical component of the ex-ante evaluations’ synthesis covers a descriptive part and four 
evaluation themes, namely: 1) Process of the ex-ante evaluations (Evaluation Theme 1); 2) Intervention 
logic and internal coherence (Evaluation Theme 2); 3) External coherence and added value (Evaluation 
Theme 3); 4) Six thematic clusters of actions (Evaluation Theme 4). 

The Descriptive part, contains a concise overview of the 115 ex ante evaluation reports, provides overall 
information on the quality and design of RDPs, the verification of objectives and targets, ways for better 
targeting of measures and a common learning process related to monitoring and evaluation. Two key 
evaluation questions and twenty eight sub-questions have been answered in this part. 

Evaluation Theme 1 assesses whether the ex-ante evaluations were carried out in an appropriate way. 
This assessment covers the steps undertaken, the relations with rural development stakeholders and the 
Managing Authority, the coordination with other ESIF and whether the ex-ante evaluation influenced the 
RDP design. For this theme, five key evaluation questions and thirteen sub-questions have been 
answered. 

The intervention logic in Evaluation Theme 2 is considered to be the central issue of the RDPs 
evaluation, dealing with the clarity of objectives, their consistency with each other and the SWOT 
analysis, the identification of needs and the selection of the relevant measures. Furthermore, Theme 2 
covers the measurement of effects and impacts, the assessment of how realistic the Programme targets 
are, and described links between outputs and results. The Programme governance and control are also 
considered. This Theme consists of six key evaluation questions and thirteen sub-questions. 

Evaluation Theme 3 is concerned with the extent to which the RDP measures contribute to the goals of 
smart, inclusive and sustainable growth of the EU 2020 Strategy and the extent to which RDP measures 
reinforce other policies under the Common Strategic Framework. In this Theme two key evaluation 
questions and four sub-questions have been answered. 

Evaluation Theme 4 has a thematic focus. The thematic clusters selected for analysis cover a specific 
range of issues in rural development that reflect the specificities of the 2014-2020 programming period 
and help build an understanding of the logic of the intervention and explore synergies with Pillar I of the 
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CAP and other Funds. The clusters concern: 1. Investments; 2. Knowledge transfer, advisory services 
and European Innovation Partnership (EIP); 3. Agri-environment-climate; 4. Forestry; 5. Young farmers, 
small farmers and areas with natural constraints; 6. Risk management. 

 

Methods and tools for quantitative and qualitative analysis 

The analysis of the descriptive part and the four evaluation themes is based on a combination of methods 
and tools, following an approach, to provide clear, logical, evidence-based and relevant conclusions and 
recommendations. This approach consists of several tools: 1) analytical grids and templates; 2) survey of 
the Managing Authorities (MAs) and stakeholders, and 3) case studies and additional information. The 
main source of information were the ex-ante evaluation reports and the 115 national/regional RDPs in the 
EU 28 Member States. Additional information was sourced in the Partnership Agreements, the SEAs and 
other existing relevant national/regional reports and qualitative and quantitative data at European and 
national/regional level. 

 

Conclusions 

The study concludes that the process of the ex-ante evaluations and the external coherence of the RDPs 
are well documented and satisfactory, while the internal coherence, in terms of needs’ prioritisation and 
description of links between the planned actions - outputs and expected outputs - results, needs to be 
further enhanced. The dissemination of good practices, especially regarding new measures and co-
ordination mechanisms, is highlighted as the key recommendation.  
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο µηχανισµός µεταβίβασης των τιµών µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή έχει αποτελέσει 

αντικείµενο εκτεταµένης µελέτης στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορά τόσο την κάθετη (Bakucs κ.α., 

2015), όσο και την οριζόντια (Ihle et.al, 2009) ασυµµετρία. Οι τέλεια ολοκληρωµένες αγορές 

θεωρούνται ως αποτελεσµατικές. Σε µία χωρικά ολοκληρωµένη αγορά η τιµή του προϊόντος καθώς και η 

πληροφόρηση για τις τιµές είναι δυνατόν να µεταβιβασθεί µεταξύ των συναλλασσόµενων χωρών 

προκειµένου να κατασταθεί ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική. Για τον λόγο αυτό ένας από τους 

σηµαντικότερους στόχους της Ε.Ε. και ειδικότερα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) είναι η 

διευκόλυνση της χωρικής ολοκλήρωσης των αγροτικών αγορών τόσο σε  επίπεδο µεµονωµένων µελών 

όσο και σε επίπεδο ΕΕ.   

Η βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων ρυθµίζεται σε µεγάλο βαθµό από την ΚΓΠ και πιο 

συγκεκριµένα, το υφιστάµενο καθεστώς ξεκίνησε το 1990 µε µειώσεις στις αγοραστικές τιµές 

παρέµβασης για το βούτυρο και το γάλα σε σκόνη, ενώ διασαφηνίστηκε µε τη συµφωνία του 

Λουξεµβούργου το 2003. Οι περικοπές παρόλα αυτά δεν εφαρµόστηκαν πλήρως µέχρι το 2007. Το 

καθεστώς των ποσοστώσεων εισήχθη στην αγορά το 1984 και καταργήθηκε την 1η Απριλίου 2015. Ο 

βασικός στόχος των εν λόγω µεταβολών είναι η επανευθυγράµµιση των τιµών γαλακτοκοµικών 

προϊόντων σε σχέση µε τις παγκόσµιες τιµές. Για τον λόγο αυτό το έτος 2015 αποτέλεσε µία σηµαντική 

αλλαγή για τον τοµέα γαλακτοκοµικών προϊόντων.  

Η εγκατάλειψη του καθεστώτος των ποσοστώσεων λαµβάνει χώρα σε µία περίοδο όπου οι τιµές 

των γαλακτοκοµικών προϊόντων βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα αφού η ζήτηση για γαλακτοκοµικά 

προϊόντα χαρακτηρίζεται από αύξηση κυρίως λόγω της οικονοµικής µεγέθυνσης στην Ασία. Επιπλέον, 

όχι µόνο το επίπεδο των τιµών, αλλά και η µεταβλητότητα αυτών επηρεάζεται λόγω του 

µετασχηµατισµού του καθεστώτος στήριξης των τιµών σε ένα δίκτυο παροχής ασφάλειας που λειτουργεί 
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ως δίχτυ προστασίας σε κινδύνους τιµών από έντονη πτωτική τάση. Συνεπώς, οι τιµές των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων στην ΕΕ όχι µόνο συνδέεται µε τις παγκόσµιες τιµές των γαλακτοκοµικών 

προϊόντων, αλλά επηρεάζεται και από την µεταβλητότητά τους. 

Πέραν όµως του ευρωπαϊκού και του διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο επηρεάζει το επίπεδο 

των τιµών, η ελληνική αγορά γάλακτος αποτελεί µία αγορά µε πολλές ιδιαιτερότητες. Πρωτεύον 

χαρακτηριστικό σε επίπεδο παραγωγής είναι ο µικρός αριθµός παραγωγών γαλακτοκοµικών προϊόντων, 

δεύτερος στην κατάταξη µετά το Λουξεµβούργο, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009 - 2013 ο 

αριθµός µειώθηκε κατά 22%, γεγονός που αποδίδεται στις χαµηλές τιµές των παραγωγών και το υψηλό 

κόστος παραγωγής. Η παραγωγή γάλακτος στην Ελλάδα αποτελεί το 0.4% της συνολικής παραγωγής 

στην EE28, και το 13% της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Ο πληθυσµός των αγελάδων που 

συγκροτεί τις φάρµες µε στόχο την παραγωγή γάλακτος είναι σχετικά µικρός και χαρακτηρίζεται από 

πτωτική τάση αφού το 2010 ο αριθµός τους ανερχόταν στις 144.000 ενώ το 2011 µόλις 131.000 

αγελάδες (Ρεζίτη, 2015).     

Βασικό σηµείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ο µονοψωνιακός χαρακτήρας της αγοράς 

χονδρικής µε δεδοµένο τον µικρό αριθµό των βιοµηχανιών στις οποίες µπορούν οι παραγωγοί να 

διοχετεύσουν το γάλα αγελάδας που παράγουν. Από την άλλη µεριά, η αγορά των καταναλωτών 

αποτέλεσε αντικείµενο µεταβολών και συγκεκριµένα της αύξησης του ρυθµού συγκέντρωσης αφού τρεις 

εταιρίες αποτελούν το 64% της αγοράς  του φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος. Οι συµφωνίες Κυριών 

λόγω του ολιγοπωλιακού χαρακτήρα της αγοράς καταναλωτών διατηρεί το επίπεδο των τιµών σε υψηλά 

επίπεδα. 

Υπό το καθεστώς αυτών των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά γάλακτος η  παρούσα 

εργασία διερευνά την ασυµµετρία στον µηχανισµό µεταβίβασης των τιµών µεταξύ παραγωγού και 

καταναλωτή µε χρήση της µεθοδολογίας µη γραµµικής συνολοκλήρωσης ARDL, η οποία δεν 

επηρεάζεται από την τάξη ολοκλήρωσης των µεταβλητών του υποδείγµατος (αν είναι Ι(0) ή Ι(1)). Η 

ασυµµετρία στον µηχανισµό µεταβίβασης των τιµών µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή αποτέλεσε 

αντικείµενο εκτενούς µελέτης από µη γραµµικά υποδείγµατα. Για τον λόγο αυτό γίνεται χρήση του 

υποδείγµατος, το οποίο χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τους Shin et.al (2014), µε το µη γραµµικό 

υπόδειγµα συνολοκλήρωσης ARDL (NARDL) που αποτελεί µία ασύµµετρη επέκταση του υποδείγµατος 

γραµµικής συνολοκλήρωσης ARDL των Pesaran και Shin (1999) και των Pesaran et.al (2001), 

προκειµένου να συλληφθούν οι µακροπρόθεσµες και τις βραχυπρόθεσµες ασυµµετρίες των υπό εξέταση 

µεταβλητών. Στα πλαίσια διεκπεραίωσης της παραπάνω διαδικασίας  απαιτείται η εφαρµογή 

συγκεκριµένων βηµάτων. 

Αρχικά, γίνεται έλεγχος µοναδιαίας ρίζας µε τον έλεγχο DF – GLS αφού η εν λόγω προσέγγιση 

εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το αν οι µεταβλητές είναι Ι(0) ή Ι(1), ενώ αν κάποια µεταβλητή είναι Ι(2) ο 

έλεγχος συνολοκλήρωσης στερείται αξιοπιστίας. Στην συνέχεια πραγµατοποιείται έλεγχος 

συνολοκλήρωσης µε χρήση του υποδείγµατος που προτάθηκε από τους Shin et.al (2014), ενώ στην 

συνέχεια διερευνώνται οι ασυµµετρίες στη βραχυχρόνια και στη µακροχρόνια περίοδο. Σε επόµενο 

στάδιο, εξάγονται τα ασύµµετρα σωρευτικά αποτελέσµατα των δυναµικών πολλαπλασιαστών για τη 
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µεταβολή 1% της τιµής του παραγωγού  ή του καταναλωτή. Τα δεδοµένα είναι µηνιαία και ελήφθησαν 

από τη Eurostat για την περίοδο  1996.01 – 2015.12.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκε τόσο η υπάρξη συνολοκλήρωσης, όσο  και η 

ασυµµετρία της συµπεριφοράς της τιµής καταναλωτή στις αρνητικές και τις θετικές µεταβολές της τιµής 

του παραγωγού τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη µακροχρόνια περίοδο, αποτέλεσµα το οποίο 

ερµηνεύεται κυρίως από την συγκέντρωση της λιανικής αγοράς (όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από τις 

τιµές καταναλωτή) καθώς και τον µονοψωνιακό χαρακτήρα της αγοράς χονδρικής πώλησης (η 

συµπεριφορά της οποίας αποτυπώνεται στις τιµές παραγωγού) . 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή-Σκοπός: Η ελληνική γεωργία, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δεκαετίας, ήρθε αντιµέτωπη µε αρκετές 
προκλήσεις και σήµερα καλείται να ανταπεξέλθει στις συνεχώς µεταβαλλόµενες οικονοµικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Το γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία, και ειδικότερα η αγροτική οικονοµία, 
χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα καθιστά όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία την ανάπτυξη και την ενθάρρυνση 
υιοθέτησης καινοτοµιών (Πιπερόπουλος, 2007). Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του 
βαθµού υιοθέτησης και διάχυσης των γεωργικών καινοτοµιών στη χώρα µας, των λόγων υιοθέτησης και των 
αποτρεπτικών παραγόντων, καθώς και η επίδρασή τους στο βαθµό καινοτοµικότητας των γεωργών για κάθε 
κατηγορία (καινοτοµίες προϊόντος, διαδικασίας, οργανωσιακές, marketing και συνολικές). 

Μεθοδολογία: Για τη µελέτη των στόχων που τέθηκαν στην παρούσα εργασία κρίθηκε απαραίτητη η συλλογή 
πρωτογενών δεδοµένων µέσα από τη διεξαγωγή δειγµατοληπτικής έρευνας στο Γεωγραφικό Διαµέρισµα της 
Μακεδονίας. Η περιοχή µελέτης ορίστηκε λαµβάνοντας υπόψη κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχετικά µε το 
υπό εξέταση θέµα, καθώς και οικονοµικά στοιχεία προκειµένου να αποτελεί όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική 
σε επίπεδο χώρας. Τα δεδοµένα της πρωτογενούς έρευνας συλλέχθηκαν από 481 κύριους διαχειριστές γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 2014-2015. Η επεξεργασία των δεδοµένων της 
έρευνας έγινε µε διάφορες µεθόδους Πολυµεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης. Αρχικά, εφαρµόστηκε η Διβηµατική 
Ανάλυση σε Συστάδες (Two-Step Cluster Analysis) για την τµηµατοποίηση του πληθυσµού σε οµάδες γεωργών µε 
κοινά χαρακτηριστικά και συγκεκριµένα, η συσταδοποίηση βάσει του βαθµού υιοθέτησης (ή µη) των 
εξεταζόµενων γεωργικών καινοτοµιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Διβηµατική Ανάλυση σε Συστάδες 
χρησιµοποιήθηκε επιπλέον για να εξεταστεί η συµβατότητα της τµηµατοποίησης µε τη θεωρία του Rogers (2003), 
αλλά και η διερεύνηση του “µεγάλου χάσµατος” (Moore, 1991), ενώ τα αποτελέσµατα της χρησιµοποιήθηκαν και 
για τη διερεύνηση του µοντέλου καινοτοµικότητας των γεωργών. Στη συνέχεια εφαρµόστηκε το υπόδειγµα της 
Κατηγορικής Παλινδρόµησης (Categorical Regression) για να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που 
επηρεάζουν το βαθµό καινοτοµικότητας. Το µοντέλο της Κατηγορικής Παλινδρόµησης χρησιµοποιήθηκε επιπλέον 
για να διερευνηθούν οι λόγοι που επηρεάζουν τους “υιοθετούντες” στην απόφαση να υιοθετήσουν γεωργικές 
καινοτοµίες, αλλά και στην εξέταση των αποτρεπτικών παραγόντων που επιδρούν στην απόφαση των “ουραγών” 
να µην υιοθετήσουν καινοτοµίες. 

Αποτελέσµατα: Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ικανοποιητικός βαθµός καινοτοµικότητας προϊόντος, 
διαδικασίας και marketing, λαµβάνοντας υπόψη ότι το µεγάλο “χάσµα” εντοπίζεται ανάµεσα στην “όψιµη 
πλειονότητα” και στους “ουραγούς”. Αντίθετα, ο βαθµός υιοθέτησης οργανωσιακών και συνολικών καινοτοµιών 
βρίσκεται σε εµβρυακό στάδιο, αφού το µεγάλο “χάσµα” εντοπίζεται ανάµεσα στους “καινοτόµους” και τους 
“πρώιµους υιοθετούντες”. Επιπρόσθετα, αποκαλύφτηκαν οι κύριοι λόγοι υιοθέτησης καινοτοµιών αλλά και οι 
αποτρεπτικοί παράγοντες (Πίνακας 1). Ωστόσο, αξίζει να επισηµανθεί ότι οι παράγοντες εκείνοι που επιδρούν 
αρνητικά στην υιοθέτηση καινοτοµιών, µεταξύ των “ουραγών”, καθιστούν τους γεωργούς αυτούς “αρνητές” 
(refusers), οι οποίοι δεν είναι εξοικειωµένοι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον και δεν πρόκειται να εφαρµόσουν 
καινοτοµίες διότι συνειδητά αποφεύγουν τις καινοτοµίες ως διαχρονική στάση ζωής. 

Πίνακας 1: Παράγοντες υιοθέτησης ή µη-υιοθέτησης ανά κατηγορία καινοτοµιών 
Κατηγορίες 
καινοτοµιών Λόγοι υιοθέτησης καινοτοµιών Αποτρεπτικοί παράγοντες 

υιοθέτησης καινοτοµιών 

Προϊόντος 
Βελτίωση ποιότητας προϊόντος, Πίστη 
στην καινοτοµία, Επίδραση συµβούλων 
γεωπόνων/ εταιριών, Προώθηση εικόνας 
επιχείρησης 

Δαπάνες εγκατάστασης καινοτοµίας, 
Έλλειψη εξοικείωσης, Μεγάλη περίοδος 
απόσβεσης καινοτοµίας, Έλλειψη 
ειδικευµένου προσωπικού 
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Διαδικασίας 

Πίστη στην καινοτοµία, Επίδραση 
συµβούλων γεωπόνων/ εταιριών, 
Προσανατολισµός στο µέλλον, 
Επιτυχηµένα παραδείγµατα 

Έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού, 
Έλλειψη εκπαίδευσης, Απουσία 
επιτυχηµένων παραδειγµάτων, 
Τεχνολογική υστέρηση, 
Ενδοεπιχειρησιακή αντίσταση στην 
αλλαγή 

Οργανωσιακές 
Ανάπτυξη διεθνών αγορών, Αύξηση 
ανταγωνιστικότητας, Αύξηση πωλήσεων, 
Εντοπισµός προβληµάτων της γεωργικής 
επιχείρησης ή προϊόντων 

Μεγάλη περίοδος απόσβεσης 
καινοτοµίας, Ενδοεπιχειρησιακή 
αντίσταση στην αλλαγή, Έλλειψη 
ενηµέρωσης, Έλλειψη κινήτρων 

Marketing 

Πίστη στην καινοτοµία, Επίδραση 
συµβούλων γεωπόνων/ εταιριών, 
Προσανατολισµός στο µέλλον, Αύξηση 
ανταγωνιστικότητας 

Έλλειψη εκπαίδευσης, Τεχνολογική 
υστέρηση, Έλλειψη χρηµατοδότησης, 
Γραφειοκρατία, Χαµηλή ανταπόκριση 
καταναλωτών σε νέα προϊόντα 
διαδικασίες/πρακτικές 

Συνολικές 
Βελτίωση ποιότητας προϊόντος, 
Προώθηση εικόνας γεωργικής 
επιχείρησης, Επιτυχηµένα παραδείγµατα, 
Εδραίωση φήµης 

Τεχνολογική υστέρηση, Έλλειψη 
ενηµέρωσης, Έλλειψη κινήτρων, 
Επιβάρυνση κόστους παραγωγής, Κακή 
υποστήριξη από γεωπόνους 

 

Συµπεράσµατα: Η λεπτοµερής γνώση των παραγόντων που επιδρούν στην υιοθέτηση και διάχυση των γεωργικών 
καινοτοµιών, όπως αυτή αποκαλύπτεται στην παρούσα εργασία, προσφέρει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους 
χάραξης αγροτικής πολιτικής να αποκτήσουν ένα σηµαντικό αναπτυξιακό εργαλείο ενεργοποιώντας τους 
µηχανισµούς εκείνους που θα οδηγήσουν σε επενδύσεις για πιο παραγωγική και ανταγωνιστική αγροτική 
οικονοµία. Εξάλλου, η νέα ΚΑΠ µε τα χρηµατοδοτικά της εργαλεία για την αγροτική ανάπτυξη (2015-2020), 
αναζητεί και ενισχύει έξυπνες καινοτόµες ιδέες που διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα της 
γεωργικής παραγωγής. Αναµφισβήτητα, ο ρόλος των Γεωργικών Εφαρµογών αναβαθµίζεται και αναµένεται 
ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς ενισχύεται και αναδεικνύεται η διαδικασία παροχής συµβουλών. 

Πρωτοτυπία-Συνεισφορά: Η παρούσα εργασία είναι µία από τις ελάχιστες στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου γίνεται 
προσπάθεια µέτρησης του βαθµού καινοτοµικότητας, ως σύνολο και για κάθε κατηγορία αναλυτικά, διερευνώντας 
παράλληλα τους παράγοντες υιοθέτησης ή απόρριψης καινοτοµιών σε µια περίοδο που ο γεωργικός τοµέας 
χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και οικονοµική αστάθεια. 

Λέξεις Κλειδιά: Αγροτική Πολιτική, Διβηµατική Ανάλυση σε Συστάδες, Καινοτοµικότητα, Κατηγορική 
Παλινδρόµηση, Οικονοµική αστάθεια. 

Κωδικοί JEL: C83, C88, O13, O33 
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Εγκατάσταση Νέων αγροτών: Προφίλ, κίνητρα, καινοτοµία. Μια εµπειρική αξιολόγηση 
 

Σταυριανή Κουτσού1, Αθανάσιος Ράγκος1 και Μαρία Μπότσιου2 

1 Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και 
Διατροφής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, 57400, Σίνδος, Θεσσαλονίκη 

(skoutsou@farm.teithe.gr , ragkosagrecon@gmail.com  ) 
2Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

(m_botsiou@yahoo.gr ) 
 
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το χαµηλό ποσοστό των νέων σε ηλικία αγροτών σήµερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της 

ΕΕ, το οποίο βαίνει µειούµενο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, θεωρείται σηµαντικό πρόβληµα για το 
µέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας και εκφράζεται ως «the young farmers problem» (Zagata and 
Sutherland 2015). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το 2013 στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γεωργοί 
ηλικίας κάτω των 35 ετών αντιπροσώπευαν το 6% του συνόλου των γεωργών, και στην Ελλάδα to 5,2%, 
ενώ οι γεωργοί άνω των 65 ετών το 31,1% και 31,3% αντίστοιχα (Eurostat 2015). Η χαµηλή (σχετικά) 
αναλογία των πολύ νέων και η υψηλή (σχετικά) των ηλικιωµένων (περίπου ένα προς έξι) θεωρείται 
προβληµατική, ωστόσο δεν υπάρχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο που να ορίζει την αναλογία 
νέοι/ηλικιωµένους πέραν της οποίας το φαινόµενο αποτελεί ένα κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα. 
Θεωρείται πάντως ότι θα καθορίσει σε σηµαντικό βαθµό το µέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, διότι 
αναµένεται ότι θα έχει διαρθρωτικές συνέπειες (συγκεντροποίηση και εγκατάλειψη γεωργικής γης). 
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες εφαρµόζονται προγράµµατα τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά για την 

προσέλκυση νέων ανθρώπων στο γεωργικό επάγγελµα, στο πλαίσιο της πολιτικής της ηλικιακής 
ανανέωσης των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η ελληνική Πολιτεία το 2011 εξήγγειλε το 
«Πρόγραµµα µίσθωσης δηµόσιας γης». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει το «Πρόγραµµα Νέοι 
Αγρότες» ήδη από τη δεκαετία του 1990, το οποίο έχει προκηρυχθεί τέσσερις φορές, µε την τελευταία 
να έχει πραγµατοποιηθεί το 2014. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της εφαρµογής του ανωτέρω προγράµµατος κατά την 

τελευταία προκήρυξη: κατά πόσο αποτέλεσε κίνητρο για την εγκατάσταση νέων ανθρώπων στη γεωργία 
στην εποχή της, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των νέων αγροτών, καθώς και της γεωργικής 
εκµετάλλευσης που δηµιουργούν και κατά πόσο οι νέοι αγρότες είναι καινοτόµοι. Για το σκοπό αυτό 
επιλέχθηκαν τέσσερις περιφερειακές ενότητες της χώρας: Μαγνησίας, Λέσβου, Ροδόπης και 
Θεσσαλονίκης. Η εργασία βασίζεται σε αποτελέσµατα δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας. Κατά 
την δευτερογενή έρευνα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν τα δεδοµένα από τις αντίστοιχες περιφερειακές 
υπηρεσίες, προκειµένου να καταγραφούν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των νέων και των γεωργικών 
τους εκµεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας, συµπληρώθηκε ερωτηµατολόγιο µε 68 
νέους αγρότες της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε 
τυπολογία, η οποία διαµορφώθηκε µε εφαρµογή της µεθόδου διβηµατικής ανάλυσης κατά συστάδες. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δευτερογενών δεδοµένων, το προφίλ των 

δικαιούχων του προγράµµατος διαφοροποιείται µεταξύ των τεσσάρων περιοχών. Έτσι, στη 
Θεσσαλονίκη παρατηρήθηκε το υψηλότερο ποσοστό ανδρών, µε το υψηλότερο σχετικά µορφωτικό 
επίπεδο. Στον αντίποδα, η Ροδόπη διακρίνεται για το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό γυναικών και το σχετικά 
χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, αλλά και για το υψηλό, σε σχέση µε τις άλλες περιοχές, ποσοστό νέων που 
είχαν αναπτύξει γεωργική δραστηριότητα και πριν το πρόγραµµα. Η Λέσβος και η Μαγνησία 
διακρίνονται για τα αξιοσηµείωτα υψηλά ποσοστά των ανέργων που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα. Σε ό,τι 
αφορά τα χαρακτηριστικά των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που δηµιουργούν, στη Θεσσαλονίκη 
παρατηρείται ο υψηλότερος βαθµός απασχόλησης (ΜΑΕ) ανά εκµετάλλευση, που αντανακλά τον υψηλό 
ανταγωνισµό µεταξύ των υποψήφιων νέων γεωργών. Στη Λέσβο, η αύξηση της απασχόλησης µεταξύ 
της υφιστάµενης και της µελλοντικής κατάστασης ήταν η σηµαντικότερη, αντανακλώντας τις θετικές 
συνέπειες του προγράµµατος, σε σχέση µάλιστα και µε το πολύ υψηλό ποσοστό δικαιούχων ανέργων 
στο νησί. Ουσιαστικής σηµασίας ήταν η αύξηση του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων στη Μαγνησία, 
τόσο στη φυτική παραγωγή όσο και στη ζωική, και ακόµα σηµαντικότερη στη Ροδόπη. Παρόλα, αυτά, 
µια πιο προσεκτική παρατήρηση των δεδοµένων αποδεικνύει πως οι παραγωγικές κατευθύνσεις των 
εκµεταλλεύσεων δεν µεταβλήθηκαν σηµαντικά, για παράδειγµα στη Λέσβο η ελαιοκοµία συνέχισε να 
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είναι ο κύριος κλάδος κι ελάχιστες εκµεταλλεύσεις εισήγαγαν τα οπωροκηπευτικά ή κλάδους ζωικής 
παραγωγής.  Εξαίρεση αποτελεί ο Νοµός Θεσσαλονίκης όπου αύξηση παρουσίασε η καπνοκαλλιέργεια 
και κυρίως η αιγοπροβατοτροφία, η οποία είναι κατάλληλη για τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές 
όπου εντοπίστηκε η πλειονότητα των δικαιούχων, και η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία, που είναι 
ιδιαίτερα επιχειρηµατικής µορφής στην πεδινή περιοχή του Νοµού. Η πλειονότητα των εκµεταλλεύσεων 
εδρεύει σε ορεινή/µειονεκτική περιοχή, µπορεί έτσι να υποστηριχθεί πως το πρόγραµµα αποτέλεσε 
αναπτυξιακό κίνητρο που αξιοποιήθηκε κυρίως σε περιοχές µε ανεπαρκή διαφοροποίηση της 
οικονοµικής τους δραστηριότητας, όπου ο πρωτογενής τοµέας ήταν η κύρια ή και µοναδική 
επαγγελµατική διέξοδος για τους νέους, παρά σε δυναµικές περιοχές, όπου οι υφιστάµενες υποδοµές θα 
µπορούσαν να στηρίξουν εντατικά ή και δυναµικά παραγωγικά συστήµατα. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της τυπολογίας στο Νοµό Θεσσαλονίκης, υπάρχουν τρεις διακριτοί 

τύποι νέων αγροτών: ο πρώτος αφορά τους νέους οι οποίοι δεν αποµακρύνθηκαν ποτέ από την αγροτική 
κοινότητα, ο δεύτερος τύπος αυτούς που έζησαν για κάποιο χρονικό διάστηµα εκτός αγροτικής 
κοινότητας και στη συνέχεια επέστρεψαν για να ασκήσουν το γεωργικό επάγγελµα και τέλος ο τρίτος 
και ολιγοπληθέστερος τύπος αφορά τους νέους που δεν έχουν σχέση καταγωγής µε αγροτική κοινότητα 
και ασκούν περιαστική γεωργία. Οι τρεις τύποι διαφοροποιούνται µεταξύ τους σε ό,τι αφορά την 
καινοτοµία, καθώς ο πιο καινοτόµος τύπος εµφανίζεται ο τρίτος και λιγότερο ο δεύτερος, ενώ ο πρώτος 
τύπος περιλαµβάνει τους νέους που διαδέχονται την οικογενειακή εκµετάλλευση και την µεγεθύνουν, 
χωρίς δοµικές και οργανωτικές αλλαγές. 
Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι οι δικαιούχοι του Προγράµµατος είναι 
ιδιαίτερα νέοι, σχετικά µορφωµένοι και δίνουν περισσότερη έµφαση στη µεγέθυνση της γεωργικής τους 
εκµετάλλευσης παρά σε καινοτοµίες παραγωγικού ή οργανωτικού χαρακτήρα.  
 
Λέξεις-κλειδιά: νέοι αγρότες, κίνητρα, καινοτοµία. 
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EXTENDED ABSTRACT  
 
Fisheries around the world make essential contributions to human well-being, providing basic food 
supplies, employment and livelihoods for hundreds of millions of people. Fisheries are a common pool 
resource and the effect of increasing their productivity can operate in opposite directions in the short and 
in the long-term: unlike in agriculture, the increased productivity of wild fisheries in the short-term will 
lead to lower productivity in the long term. Furthermore, the economics of fisheries and agriculture are 
fundamentally different. In agriculture more investment and more labour produce higher yields. In 
fisheries more investment and more labour often lead to overfishing and eventual lower yields. 
Essentially therefore, the management problem in fisheries is to reduce or control growth in the fishing 
effort. 
 
Due to environmental and historical factors, fisheries in the Mediterranean area are largely characterised 
by an artisanal fishing fleet where different fishing gears are used by the vessels (polyvalent vessels) 
over the year and target different species according to the season. This has made these vessels highly 
flexible, adaptable and economically resilient and has, in the meantime, guaranteed a diversification of 
the fishing effort with respect to the target species. As a result, the latter factor might have contributed to 
a balancing in the exploitation of stocks, thus facilitating a condition of economic equilibrium. 
 
The Common Fisheries Policy (CFP), as stated by the Reg. (EU) No 1380/2013, should ensure that 
fishing and aquaculture activities contribute to long-term environmental, economic, and social 
sustainability. Hence, its scope includes the conservation of marine biological resources and the 
management of fisheries targeting them. In the last decade in Italy, under the CFP framework, several 
management measures have been implemented.  These measures, together with changes in market 
demand might have, directly or indirectly, led part of the polyvalent fleet toward an increasing level of 
specialization with respect to fishing gear and species landed. In particular, the most relevant legal 
measure implemented has been Reg. (EC) 1967/2006, which set limitations on gears, minimum sizes of 
species and distance from the coast. Other limitations have been enforced by a set of specific rules 
concerning restrictions on the use of drift nets, on catches of large-pelagic species and on catches of 
juvenile small-pelagic species.  
 
This study compared the economic efficiency of a group of Italian Polyvalent vessels with different level 
of specialization operating in the same fishing areas comparing 2014 to 2005 . The economic efficiency 
scores were compared with the level of specialisation of the vessels, measured in terms of number of 
fishing gears used and total value of landed species. The level of specialization was estimated utilizing 
the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), that increases with the degree of specialization of the vessels and 
reaches its upper limit of 1 when the vessel utilizes only one gear or bases its revenues only on one 
species. The efficiency of the vessels was calculated using an input-oriented Data Envelopment Analysis 
(DEA) model. The input oriented DEA was selected since the managerial strategy in place for the Italian 
vessels is based on input-control. More specifically, the study explored the technical (TE) and scale 
efficiency (SE). The technical efficiency is defined as the minimum amount of inputs required to produce 
a given level of output, while a vessel is scale efficient when it produces at the optimal input-output 
combination. 
 
The data used in the analysis was collected as part of the Italian National Fisheries Data Collection 
Program (in application of the Commission Decision 2010/93/EC) through a probability sample survey 
or a census, depending on the type of variables. More specifically, income, personnel costs, energy costs, 
repair and maintenance costs, other operational costs, investments and effort were collected through the 
probability sample survey. Capital costs and capital value were collected through a census. Furthermore, 
employment, in terms of number of engaged crew and full-time equivalent, was estimated through a 
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census, in accordance with the methodology developed in the “calculation of labour including FTE (full-
time equivalent) in fisheries” study (No FISH/2005/14).  
 
The results of the study indicated an increasing level of specialisation of the polyvalent vessels in the 
period that consisted in a reduction in the number of gears utilized and in a concentration of the species 
from which revenues were generated. Indeed, as shown in Table 1, comparing the two years the HHI 
referred to, the fishing gear score increased by 50% while the HHI referring to the species increased by 
29%. Contrary to what was expected, such increased specialisation didn’t produce a consequent increase 
in the technical and scale efficiency of the fleet. In fact, the TE and the SE decreased by 24% and 15% 
respectively.  
   
Table 1. Results from the analysis  
 2005 2014  ∆%  
HHI – fishing gear .32 .48 50% 
HHI – species .34 .44 29% 
TE .68 .52 -24% 
SE .81 .69 -15% 
 
The study indicates a change in the fishing pattern of the polyvalent fleet in the analysed period, with an 
increasing degree of specialization of these vessels. At the same time, the DEA model showed that less 
specialised vessels that used different gears and generated revenues from a wider variety of species, 
achieved on average higher technical and scale efficiency scores and at the same time better economic 
performances. On the contrary, a higher level of specialisation of the fleet generated worse economic 
efficiency scores with lower economic performances. 
 
Evidently, the polyvalent nature of this fleet constitutes an economic advantage and a policy that 
encourages the diversification of the use of different fishing gears can be beneficial for the economic 
performances of the vessels and might at the same time balance the effort over different stocks. 
 
 
Key words: Efficiency, Concentration, Data Envelopment Analysis, small-scale fishery 
JEL codes: Q22, D24, L11. 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Δεδοµένης της στροφής του δυτικού κόσµου στα παραδοσιακά προϊόντα και της αυξανόµενης 
σηµασίας της µεσογειακής διατροφής, η πορεία της αγοράς των ξηρών καρπών φαίνεται να είναι θετική. 
Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση του κελυφωτού φιστικιού η εγχώρια και παγκόσµια αγορά δεν 
παρουσιάζει τη σταθερότητα που έχει διαµορφωθεί σε άλλα είδη ξηρών καρπών όπως το αµύγδαλο και 
το καρύδι. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω µελέτη και δυναµικές αλλαγές στο 
κλάδο. 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η µελέτη του κελυφωτού φιστικιού και της οικονοµικότητας 
του ως εναλλακτική καλλιέργεια. Αρχικά, παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση του κλάδου του 
κελυφωτού φιστικιού. Έπειτα, γίνεται η τεχνικοοικονοµική ανάλυση της µέσης εκµετάλλευσης και η 
µελέτη της τεχνικής και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, ενώ παρουσιάζονται οι σπουδαιότερες 
µορφές του οικονοµικού αποτελέσµατος.  

Η συγκεκριµένη καλλιέργεια δεν έχει αναλυθεί έως τώρα διεξοδικά στην Ελλάδα και ειδικά σε 
επίπεδο οικονοµικότητας και αποτελεσµατικότητας. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µεθοδολογίες 
που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της τεχνικής και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας 
ενσωµατώνουν και περιβαλλοντικούς όρους στη συνάρτηση παραγωγής.  

Τελικά, η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
φαίνεται πως µπορεί να οδηγήσει όχι µόνο σε µια πολύπλευρη θεώρηση των τεχνικών, οικονοµικών και 
περιβαλλοντικών πτυχών λειτουργίας της παραγωγικής µονάδας του φιστικιού αλλά και σε πρακτικά 
εφαρµόσιµα αποτελέσµατα τα οποία θα βοηθήσουν την κάθε µονάδα-καλλιέργεια από οικονοµική και 
περιβαλλοντική σκοπιά. 

Προκειµένου να υλοποιηθεί ο στόχος της έρευνας πραγµατοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα, µε τη 
χρήση ερωτηµατολογίου µέσω προσωπικής συνέντευξης στον αρχηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης. Οι 
νοµοί στους οποίους διεξήχθη η έρευνα είναι της Αττικής, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Χαλκιδικής και της 
Λάρισας στα πλαίσια της αναλογικής στρωµατοποιηµένης τυχαίας δειγµατοληψίας. Η εκτίµηση της 
αποτελεσµατικότητας παραµετρικά έγινε µε τη βοήθεια της στοχαστικής εν δυνάµει ανάλυσης  
(Stochastic Frontier Analysis).  Μη παραµετρικά έγινε χρήση της Data envelopment Analysis (D.E.A) 
και τέλος έγινε σύγκριση των αποτελεσµάτων των δυο προσεγγίσεων. 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα, η καλλιέργεια της φιστικιάς είναι µια κερδοφόρος 
απασχόληση που µπορεί να στηρίξει οικονοµικά τους κατά κύριο επάγγελµα παραγωγούς και να 
ενισχύσει το εισόδηµα αυτών που έχουν τη φιστικοκαλλιέργεια ως δευτερεύουσα απασχόληση. 
Παράλληλα, σε γενικές γραµµές η αποτελεσµατικότητα των φιστικοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων 
παρουσιάστηκε χαµηλή. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην µη ορθολογική χρήση των εισροών και 
δευτερευόντως στην αναποτελεσµατικότητα κλίµακας. Φαίνεται ότι πρόκειται για ένα προϊόν µε καλές 
προοπτικές ανάπτυξης ενώ, αποτελεί µια κερδοφόρα και βιώσιµη ενασχόληση για τους υφιστάµενους 
παραγωγούς και παράλληλα µια ελκυστική λύση για τους νέους καλλιεργητές. 
Λέξεις Κλειδιά: Αποτελεσµατικότητα, Οικονοµικότητα, Φιστικοκαλλιέργεια 

Κωδικοί JEL: Q1 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση της εξέλιξης των 
εξαγωγών των ελληνικών χελιών στην αγορά της Ε.Ε.-28 για τα τελευταία 15 έτη. Ειδικότερα, οι 
επιµέρους στόχοι διαµορφώνονται ως εξής: i) εντοπισµός των κυριότερων εισαγωγικών χωρών για τις 
ελληνικές εξαγωγές χελιών, ii) εντοπισµός των κυριότερων εξαγωγικών χωρών στις κυριότερες 
εισαγωγικές, για τις ελληνικές εξαγωγές, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος, iii) εκτίµηση του 
βαθµού ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών στις κυριότερες εισαγωγικές αγορές των 
ελληνικών χελιών. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την Eurostat για τη χρονική περίοδο 2000 έως 2015 και 
αφορούν στα νωπά και επεξεργασµένα χέλια και στη συνέχεια αναλύθηκαν µε τη βοήθεια του δείκτη 
του Συγκριτικού Εξαγωγικού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος, RXCA (Revealed Export Comparative 
Advantage), σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση:  

RXCAij= (Xij/∑i Xij)/ (∑j Xij /∑ij Xij) (1)
  

Όπου: X=Αξίες εξαγωγών,  i= Χώρα,    j= Προϊόν 

Η τιµή του δείκτη κυµαίνεται από το µηδέν έως το άπειρο. Μια τιµή µικρότερη της µονάδας 
φανερώνει έλλειψη ανταγωνιστικότητας, ενώ τιµές µεγαλύτερες της µονάδας υποδηλώνουν ότι το 
υπό µελέτη προϊόν διαθέτει εξαγωγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

 Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι, οι κυριότερες εισαγωγικές χώρες των ελληνικών χελιών στην 
Ε.Ε.-28 είναι η Ιταλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Κατόπιν, 
εντοπίστηκαν οι κυριότερες εξαγωγικές χώρες χελιών στην αγορά της Ε.Ε.-28 που κατά φθίνουσα σειρά 
αξίας εξαγωγών κατατάσσονται ως εξής: Δανία, Γαλλία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία και Ελλάδα. Για 
την διερεύνηση του βαθµού ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών, στις κυριότερες 
εισαγωγικές αγορές των ελληνικών χελιών, υπολογίστηκαν οι τιµές του δείκτη RXCA. Όσον αφορά τις 
τιµές αυτές, για τις κυριότερες εξαγωγικές χώρες χελιών στην Ε.Ε.-28, στις πέντε αγορές που 
απορροφούν περισσότερο τα ελληνικά χέλια, η ιταλική αγορά διαφαίνεται ότι αποτελεί το 
σηµαντικότερο προορισµό για τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες εµφανίζουν τον µεγαλύτερο µέσο όρο 
των τιµών, ακολουθούµενες από αυτές της Γαλλίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, οι µέγιστες τιµές καθώς 
και οι µεταβολές του δείκτη παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις τόσο µεταξύ των χωρών αυτών όσο και 
από έτος σε έτος. Η Ελλάδα εµφανίζει υψηλότερες τιµές µεταξύ των τριών παραπάνω χωρών, ωστόσο 
παρουσιάζει αρνητική µεταβολή της τάξης του -100% καθώς τα τελευταία τρία έτη της µελέτης είναι 
εξαγωγικά ανενεργή στην συγκεκριµένη αγορά. Η Γαλλία, τα τέσσερα τελευταία χρόνια παρουσιάζει 
µείωση στις εξαγωγές της µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει αρνητική µεταβολή της τάξης του -99,29%, 
αντίθετα η Ισπανία είναι η µόνη χώρα που εµφανίζει θετική µεταβολή στην ιταλική αγορά και 
συγκεκριµένα κατά +2909,2%. Η Δανία, η Σουηδία και η Ολλανδία παρουσιάζουν ανταγωνιστικό 
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µειονέκτηµα καθώς έχουν ελάχιστες εξαγωγές στην συγκεκριµένη αγορά. Στην αγορά της Ολλανδίας, η 
Ισπανία εµφανίζει τον υψηλότερο µέσο όρο των τιµών του δείκτη και θετική µεταβολή της τάξης του 
+730,9%, ακολουθούµενη από την Ελλάδα, της οποίας η εξαγωγική δραστηριότητα είναι ελάχιστη έως 
µηδενική κατά τα τελευταία οκτώ έτη της µελέτης, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει ολική αρνητική 
µεταβολή. Η Γαλλία, η Δανία και η Σουηδία εµφανίζουν ανταγωνιστικό µειονέκτηµα, καθώς 
σηµειώνουν ελάχιστες εξαγωγές στην ολλανδική αγορά καθ’ όλα τα υπό µελέτη έτη. Ωστόσο, οι 
µέγιστες τιµές καθώς και οι µεταβολές του δείκτη παρουσιάζουν ιδιαίτερα µεγάλες αποκλίσεις τόσο 
µεταξύ των χωρών αυτών όσο και στο σύνολο των ετών. Στην αγορά της Δανίας, η Ελλάδα κατέχει τον 
µεγαλύτερο µέσο όρο των τιµών του δείκτη µε σηµαντική διαφορά από την Σουηδία, η οποία 
παρουσιάζει εξαγωγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και είναι η µόνη χώρα που παρουσιάζει θετική 
µεταβολή της τάξης του +70,8%. Η Ολλανδία, η Γαλλία και η Ισπανία εµφανίζουν ανταγωνιστικό 
µειονέκτηµα, καθώς σηµειώνουν ελάχιστες εξαγωγές στην συγκεκριµένη αγορά καθ’ όλα τα υπό 
µελέτη έτη. Στην αγορά της Γερµανίας, η Σουηδία έχει τον µεγαλύτερο µέσο όρο των τιµών του δείκτη, 
παρουσιάζοντας, ωστόσο, αρνητική µεταβολή της τάξης του -42,5% και ακολουθείται από την Δανία, η 
οποία, αντιθέτως, εµφανίζει θετική µεταβολή της τάξης του +51,1%. Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση 
της Ισπανίας, η οποία αν και εµφανίζει ανταγωνιστικό µειονέκτηµα στην εν λόγω αγορά, ωστόσο 
παρουσιάζει την µεγαλύτερη θετική µεταβολή, η οποία είναι της τάξεως του +205,6%. Ανταγωνιστικό 
µειονέκτηµα, επίσης, παρουσιάζουν η Ολλανδία, η Γαλλία και η Ελλάδα, οι οποίες χαρακτηρίζονται, 
επίσης, από σχεδόν ολικές αρνητικές µεταβολές. Στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου, τον µεγαλύτερο 
µέσο όρο των τιµών του δείκτη έχει η Ισπανία, ακολουθούµενη από την Γαλλία και την Ελλάδα. Η 
Ολλανδία συµπληρώνει µέσο όρο των τιµών του δείκτη πολύ κοντά στη µονάδα, παραµένοντας, 
ωστόσο, ανταγωνιστικά µειονεκτούσα, χωρίς όµως, να αποκλείεται να αποτελέσει µελλοντική απειλή 
για τις ελληνικές εξαγωγές στην αγγλική αγορά. Ωστόσο, οι τιµές των δεικτών τόσο µεταξύ των χωρών 
όσο και στη χρονική κλίµακα εµφανίζουν µεγάλες αποκλίσεις. Συµπεραίνοντας, η Γαλλία και η 
Σουηδία ανταγωνίζονται την Ελλάδα στις αγορές της Δανίας και της Ολλανδίας στις οποίες αποτελεί 
την κυρίαρχη ανταγωνιστική χώρα και για τις υπόλοιπες αγορές, στις ανταγωνιστικές χώρες της 
Ελλάδας συγκαταλέγονται η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία και η Σουηδία. 

 Συνοπτικά, από τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης προέκυψε ότι η Γαλλία και η Ισπανία συνιστούν 
τις περισσότερο ανταγωνιστικές χώρες για την Ελλάδα. Ειδικά η Ισπανία, λόγω των υψηλών θετικών 
µεταβολών που εµφανίζει, αποτελεί ενδεχόµενη µελλοντική απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές κυρίως 
στις αγορές της Ιταλίας και της Γερµανίας. Συνεπώς, η περαιτέρω διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισµό 
των ιδιαιτεροτήτων των δύο αυτών εισαγωγικών χωρών, σε επίπεδο διερεύνησης της δοµής, της 
συµπεριφοράς και της αποτελεσµατικότητας, θα µπορούσε ενδεχοµένως να βελτιώσει την 
πληροφόρηση της εν λόγω αγοράς, ενδυναµώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των ελληνικών 
εξαγωγών χελιών, στις εν λόγω αγορές.  

 

Λέξεις Κλειδιά: ελληνικές εξαγωγές, χέλι, ανταγωνιστικότητα, Ε.Ε-28 
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EXTENDED ABSTRACT  
 
The significance of trade has often been pointed out and an emphasis is put on its importance 

regarding a country's economic development, as trade is a valuable source of income and increases 
consumer's surplus in some cases (in the case of imports of products that have a lower price) and 
satisfaction (offering a larger variety of goods).  

There for, its causes and consequences have been the subject of many studies. Theories 
explaining incentives and patterns of trade can be traced back to the 19th century, with Ricardo's theory 
of comparative advantage being one of the first ones trying to give an explanation as to how trade among 
two countries could benefit both of them. Regarding the post WWII growth of trade, most theories that 
have tried to provide an explanation have mainly based their arguments on the liberalization of trade (by 
means of agreements like the GATT, which was signed in 1947 by 23 nations, and the creation of unions 
like the EEC in the late 1950s by six countries, namely France, West Germany, Italy, the Netherlands, 
Belgium and Luxembourg) or the reduction of transportation costs thanks to the improvement of 
technology. 

In the early 60s, Tinbergen and Pöyhönen, separately developed the gravity model of trade, a 
tool that has been widely used by many thanks to its great empirical success, in order to measure the 
effect of various factors on trade in general or on trade of a specific commodity. Since agriculture is an 
important part of many economies, many studies have focused their interest on studying factors that 
affect agricultural trade, rather that overall trade. Moreover, many economists have argued that the 
gravity model gives clearer results and makes better predictions if applied to data regarding a specific 
sector or even a specific commodity. The rationale behind this argument is that when the gravity model 
is used on aggregate trade data, it is forced to estimate one coefficient for each variable that fits all 
sectors. But if each sector is examined separately the deviations from the single coefficient might be 
quite large. Mainly two factors have been in the center of attention regarding agricultural trade: tariff and 
non-tariff barriers and various regional trade agreements formed by countries in order to by-pass those 
barriers and the abandonment of the Bretton Woods system and the adaption of a floating exchange rate 
system. There has been a lot of dispute around these matters and many economists have pointed out that 
they should be examined not on an aggregate level, but per sector separately since there are many claims 
that agriculture might be the most sensitive of all sectors. 

All above has worked as an incentive for us to conduct a study regarding trade of a specific 
agricultural commodity, namely olive-oil, and the factors that affect its bilateral trade within the 
European Union. The European Union could be considered as a very special case of Regional Trade 
Agreement because it not only applies common external tariffs on all its imports while internally goods 
can be traded freely between member states, more than half of its members use the same currency, thus 
eliminating any exchange rate volatility effects. Furthermore, within the European Union we find the 
world's largest producers, exporters and importers of olive-oil (namely Spain and Italy regarding 
production and exports and Germany and the UK regarding imports of non-producing countries). 

For the purpose of our study we collected data regarding imports and exports of olive-oil for all 
28 countries that formed the EU on the time this study was conducted from EUROSTAT. The data 
created a panel of approximately 500 unique trading pairs, with a total of almost 4000 observations. We 
constructed a gravity model and regressed our data using the Fixed and Random Effects methods and 
Pooled OLS. A Hausman and an F test indicated that the Fixed Effects Method was the most appropriate. 
Our results of the gravity model all have the expected signs.   

A positive relationship between the importer's per capita income and the volume of trade was 
found and a negative relationship between the exporter's per capita GDP and the volume of trade. Above 
two results indicate what was intuitively assumed, i.e. that olive-oil has a positive income elasticity of 
demand. Distance, which is used as an approximation of transportation costs, has a negative effect on the 
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volume of olive-oil traded, in the sense that the further apart the trading pair countries the higher the 
transportation costs. The price of olive-oil also has a negative relationship with the amount of olive-oil 
traded. Finally, if the exporter is a member of the Euro area, trade is increased and if not (thus the 
country still uses its local currency) then trade is decreased.  

 
Keywords: gravity model, trade, olive-oil, European Union 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Η απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου, µέσα από την κατάργηση των ορίων των αγορών µεταξύ των 
κρατών και την εφαρµογή προτιµησιακών εµπορικών συµφωνιών, καθώς και η ανάπτυξη της 
παγκοσµιοποίησης συνέβαλαν στην ενίσχυση του ανταγωνισµού που παρατηρείται στις αγορές, σε 
γεωγραφικό αλλά και σε τοµεακό επίπεδο. Έτσι η µέτρηση της ανταγωνιστικότητας γίνεται πεδίο 
αναλύσεων τόσο από φορείς της αγοράς, όσο και από θεσµούς της οικονοµικής πολιτικής. Η ανάλυση 
της ανταγωνιστικότητας µε βάση µεµονωµένους δείκτες, όπως το κόστος, η τιµή ή η ποιότητα, δεν 
αποτελεί ικανοποιητικό εργαλείο για την πρόβλεψη των αποτελεσµάτων της εµπορικής πολιτικής, είτε 
αυτό αφορά το κράτος, είτε έναν παραγωγικό κλάδο ή µια επιχείρηση, πολύ δε µάλλον την αναπτυξιακή 
τους διαδικασία. Η ανταγωνιστικότητα ενός οικονοµικού κλάδου, όπως η γεωργία ή τα τρόφιµα, 
εστιάζουν το ενδιαφέρον στο επίπεδο και στις µεταβολές του εµπορικού ισοζυγίου ή/και στις επιδόσεις 
των επιχειρήσεων του κλάδου. Έτσι τα βασικά δεδοµένα της ανάλυσης της ανταγωνιστικότητας ενός 
κλάδου της γεωργίας, καθώς και επιµέρους προϊόντων, προέρχονται από τα στοιχεία που προκύπτουν 
από το εµπορικό ισοζύγιο.  

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η ανταγωνιστικότητα βασικών οπωροκηπευτικών προϊόντων της 
Ελλάδας σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο, µε τη χρησιµοποίηση του δείκτη «αποκαλυφθέντος» 
συγκριτικού πλεονεκτήµατος (Revealed Comparative Advantage, RCA) για τη χρονική περίοδο 1981-
2013. Η αξιολόγηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της Ελλάδας µε βάση  τον αποκαλούµενο δείκτη 
Balassa χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει εάν µια χώρα έχει «αποκαλυφθέν» συγκριτικό 
πλεονέκτηµα (RCA). 

Η πρόοδος και η µακροχρόνια ανταγωνιστικότητά της γεωργίας δεν σχετίζεται τόσο µε βραχυχρόνιες 
παραµέτρους, όπως οι τιµές ή το κόστος των εισροών, αλλά µε την παραγωγικότητα και την οργάνωση 
σε επίπεδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων και σε επίπεδο κράτους. Πέρα από την ποσότητα του προϊόντος, 
τον φυσικό πλούτο των περιοχών και τις τεχνολογίες µείωσης του κόστους, περισσότερο προσοχή 
δίνεται στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας τους, στην ποιότητα, στις υπηρεσίες που προσφέρουν και 
σε άλλους «εκτός τιµής» παράγοντες.  

Για µια χώρα, όπως η Ελλάδα, ενταγµένη σε ένα βασικά οικονοµικό διεθνή οργανισµό, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, µε πλήρως ανοικτή οικονοµία και άρα αντιµέτωπη µε τις εξελίξεις του µεταβαλλόµενου 
διεθνούς περιβάλλοντος, η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας των επιµέρους κλάδων της οικονοµίας δεν 
παύει να είναι επίκαιρη και σηµαντική. Η µέτρηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τοµέα, 
χρησιµοποιείται για να αναδειχτούν τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του, ούτως ώστε να διαµορφωθεί 
ένα πλαίσιο διορθωτικών κινήσεων, εάν χρειάζονται, και προτάσεων για το µέλλον.  

  Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο παρουσιάζετε το θεωρητικό υπόβαθρο 
της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, καθώς και τα 
προτεινόµενα εργαλεία εκτίµησής της, ανάλυση η οποία µας οδηγεί στην µεθοδολογία που 
χρησιµοποιείται. Στο δεύτερο µέρος αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της παραγωγής των 
οπωροκηπευτικών προϊόντων στην Ελλάδα καθώς οι ροές εµπορίου (εισαγωγές-εξαγωγές). Στο τρίτο 
µέρος αναλύετε ο δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa βασικών οπωροκηπευτικών προϊόντων. Μέσα σε 
ένα οικονοµικό περιβάλλον που συνεχώς µεταβάλλεται και διεθνοποιείται, κανείς δεν αµφισβητεί την 
ανάγκη για τόνωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών κλάδων. Η ανταγωνιστικότητα είναι από 



	 49	

τη φύση της µια συγκριτική έννοια και προκύπτει από τις επιδόσεις της κάθε χώρας σε σύγκριση µε 
άλλες τόσο σε µακροοικονοµικό, όσο και σε µικροοικονοµικό επίπεδο. Γενικά τα οπωροκηπευτικά 
παρουσιάζουν ιδιοµορφίες τόσο στην παραγωγή όσο και στη διάθεσή τους. Συγκεκριµένα έχουν 
ανελαστική προσφορά, αφού είναι δύσκολη και χρονοβόρα η προσαρµογή της παραγωγής στις εκάστοτε 
ανάγκες των καταναλωτών. Παρουσιάζουν επίσης ανελαστική ζήτηση, αφού απαιτείται µεγάλη 
µεταβολή στη τιµή τους για να επέλθει µια µικρή έστω µεταβολή στην ποσότητα που θα ζητηθεί από 
τους καταναλωτές. Τέλος ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν ανελαστική εισοδηµατική ζήτηση, 
διότι τα αγροτικά προϊόντα καλύπτουν βασικές ανάγκες και έχουν συγκεκριµένο επίπεδο κορεσµού. 
Παρόλο όµως την παραπάνω ιδιαιτερότητα και αδυναµία τα οπωροκηπευτικά είναι ένας σηµαντικός 
κλάδος της γεωργικής οικονοµίας της Ελλάδας. Η αξία των οπωροκηπευτικών κυµαίνεται διαχρονικά 
γύρω στο 30% περίπου της ακαθάριστης αξίας της συνολικής γεωργικής παραγωγής της χώρας.  

Επιπλέον ο τοµέας των οπωροκηπευτικών, σε σύγκριση µε άλλους τοµείς γεωργικών προϊόντων, 
διακρίνεται από ορισµένα έντονα χαρακτηριστικά, όπως: 

- τα προϊόντα που περιλαµβάνει είναι πάρα πολλά, πάνω από τριάντα είδη φρούτων και άλλα 
τόσα είδη λαχανικών 

- τα προϊόντα αυτά είναι ανοµοιογενή µεταξύ τους, δηλαδή τα φρούτα δεν έχουν καµία σχέση 
µε τα λαχανικά, οι πατάτες µε τα πεπόνια, η ξερή σταφίδα µε τα νωπά σταφύλια κλπ 

- ορισµένα προϊόντα απευθύνονται στη νωπή κατανάλωση, άλλα αποκλειστικά στη 
µεταποίηση και άλλα είναι διπλής χρήσης 

- τα περισσότερα οπωροκηπευτικά, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι ιδιαίτερα φθαρτά.  
Αποτέλεσµα της εξέλιξης των παραγόµενων ποσοτήτων του συνόλου των οπωροκηπευτικών 

προϊόντων έχει η διαµόρφωση του βαθµού αυτάρκειας αυτών. Δηλαδή τι ποσοστό από την εγχώρια 
κατανάλωση καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή. 

Η µελέτη και η ανάλυση του δείκτη Balassa αναδεικνύει συγκριτικό πλεονέκτηµα του κλάδου 
των οπωροκηπευτικών  στην παγκόσµια αγορά. Το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα όµως των 
ελληνικών φρούτων, στις διεθνείς αγορές, εξουδετερώνεται από το επίσης πλεονέκτηµα των ιταλικών 
και ισπανικών φρούτων, που λόγω της µεγάλης παραγωγής, του ισχυρού µάρκετινγκ και των 
στοχευόµενων εξαγωγών έχουν σαν αποτέλεσµα να εξουδετερώνεται το συγκριτικό πλεονέκτηµα της 
Ελλάδας. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: ανταγωνιστικότητα, δείκτης balassa, συγκριτικό πλεονέκτηµα  
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Abstract 

In recent decades, the use of ethanol as an alternative fuel source shows a steady growth and, 
consequently, ethanol seems to have become the most important raw material for liquid fuel worldwide. 
Although ethanol can be produced from a wide range of agricultural products such as sugar cane, wood 
chips and crop residues, corn is the most common raw material for ethanol in the United States.  

This paper studies the relationship and the dynamic interactions between ethanol, crude oil and corn 
market prices in the United States, over the period January 2005- March 2015. More specifically, we 
apply the Auto-Regressive Distributed Lag cointegration (ARDL) method as well as the Fully Modified 
Least Squares method (FMOLS), and the ML Johansen’s cointegration technique to ensure robustness. 
Besides, Granger causality tests are performed to determine the direction of the detected causal effects in 
the short and long run time horizon  while variance decomposition and impulse response analysis are 
used as tools for the  out of sample forecasting performance of the examined relationship.  

 

 

Key words: Ethanol, crude oil, corn,  Cointegration, Causality 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία 
είναι ενδεικτικές ενός στρατηγικού αναπροσανατολισµού που επιχειρούν οι οικογενειακές αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις, µε στόχο την αύξηση της αξίας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους και 
κατ’ επέκταση, τη βιωσιµότητά τους. Μια πρώτη ανάλυση δείχνει ότι η κίνηση αυτή επιχειρώντας τον 
απεγκλωβισµό  από το παραγωγίστικο αγροτικό µοντέλο στρέφεται προς καλλιέργειες µε δυνητικούς 
ισχυρούς δεσµούς µε το χώρο. Πρόκειται στην πραγµατικότητα, για µια διαδικασία εδαφοποίησης της 
αγροτικής δραστηριότητας και της ίδιας της εκµετάλλευσης.   Αυτή η διαδικασία εδαφοποίησης που 
επιχειρούν οι αγροτικές οικογενειακές εκµεταλλεύσεις ακολουθεί δύο αλληλένδετες διαδροµές 
συνδυάζοντας εκ των κάτω πρωτοβουλίες των παραγωγών και δηµόσιες παρεµβάσεις: η πρώτη αφορά 
την ένταξη σε οριοθετηµένους ιστορικά γαιοτόπους (terroir) αλλά και στο αγρο-οικολογικό σύστηµα της 
περιοχής µέσω των εργαλείων πολιτικής (Χωροταξικά και περιβαλλοντικά πλαίσια, Natura κτλ). Η 
δεύτερη αναφέρεται στη δηµιουργία νέων µορφών οργάνωσης και συντονισµού από οµάδες νέων 
σχετικά αγροτών. 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας η ανάλυση της πρώτης διαδροµής τεκµηριώνει ότι η αναζητούµενη 
ανταγωνιστικότητα εκ µέρους των εκµεταλλεύσεων, χωρίς να περιορίζεται πλέον στην ποσοτική 
εκµετάλλευση των πόρων στρέφεται  προς την εξασφάλιση της ιδιοτυπίας και της διακριτότητας των 
αγροτικών προϊόντων. Η επιδίωξη αυτή επιχειρείται µέσω της εδαφικής αγκύρωσης και της 
κινητοποίησης  πολλαπλών δρώντων τοπικών και µη. Ο συντονισµός αυτών των δρώντων και η 
συνάντηση µε τις πολιτικές αποτελεί τη στόχευση της δεύτερης διαδροµής που ακολουθούν οι 
εκµεταλλεύσεις.  

Αποδεικνύεται τελικά, ότι  αυτές οι αναδιαρθρώσεις αλλά και οι µορφές συνεργασίας που τις 
συνοδεύουν θέτουν άµεσα ή έµµεσα το ζήτηµα µιας άλλης σχέσης µε τις εδαφικές περιοχές στο 
εσωτερικού του ύπαιθρου χώρου στο επίπεδο της αγρο-οικολογικής ένταξης, της αξιοποίησης της 
κληρονοµιάς και της οργανωτικής καινοτοµίας (νέες µορφές συνεργασίας και συντονισµού).  Πρόκειται 
στην ουσία για ένα νέο φαινόµενο το οποίο αντανακλά τη σύσφιξη των σχέσεων της αγροτικής 
οικογένειας µε την εδαφική περιοχή της αλλά και την αλλαγή της κλίµακας οργάνωσης της παραγωγής 
και των υποστηρικτικών παρεµβάσεων. 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η διαπίστωση ότι παρά την ύπαρξη 
ενός σχετικά ευνοϊκού πλαισίου πολιτικής (ΚΑΠ) αυτή η κίνηση εµφανίζεται χωρικά διάσπαρτη και 
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οργανωτικά αυθόρµητη.  Φαίνεται ότι η διασπορά συνδέεται µε τον διαφορετικό βαθµό ετοιµότητας της 
κάθε εδαφικής περιοχής να προσφέρει ή/και να δηµιουργήσει ιδιότυπους πόρους. Αντίθετα, ο 
αυθόρµητος χαρακτήρας της κίνησης συνδέεται µε την αδυναµία στήριξης και παρακολούθησης τοπικά 
αυτών των από τα κάτω πρωτοβουλιών. Τις δυσλειτουργίες οι οποίες εντοπίζονται επιτείνουν το 
πρόσφατο της διοικητικής αποκέντρωσης και η έλλειψη οργανωτικών δοµών (σε επίπεδο περιφέρειας 
και δήµου) ικανών να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες σχεδιασµού εδαφικών πολιτικών.  

Η εργασία φανερώνει ότι αυτό το φαινόµενο εδαφοποίησης εµφανίζεται τελικά καθοριστικό για την 
εξέλιξη των αγροτικών οικογενειακών εκµεταλλεύσεων. Από τη µια, επηρεάζει την παραγωγική δοµή 
των εκµεταλλεύσεων και τις έγγειες σχέσεις ως αποτέλεσµα της αύξησης της αξίας των προϊόντων και 
της γαιοπροσόδου αλλά και της χρήσης κεφαλαίου για άυλες δράσεις (εκπαίδευση, συµβουλές, 
τεχνογνωσίες κτλ) τις οποίες απαιτεί η ένταξη στο γαιότοπο και η ιδιοτυποποίηση του πόρου. Από τη 
άλλη, ευνοεί την παρέµβαση της εδαφικής περιοχής στη σχέση οικογενειακής εκµετάλλευσης και 
αγοράς. Φαίνεται ότι η δηµιουργία αξίας µέσω της κληρονοµοποίησης της γης και της ιδιοτυποποίησης 
του πόρου επιτρέπει σ’ αυτές τις εκµεταλλεύσεις να αποσυνδέσουν  τη βιωσιµότητα και το εισόδηµα  
από το µέγεθός τους και από την εντατικοποίηση των παραγωγικών τους συστηµάτων ενώ 
ενδυναµώνουν τη θέση τους στην έγγεια αγορά (ενοικίαση γης).    

Το µέλλον της όλης κίνησης εδαφοποίησης της οικογενειακής γεωργίας εξαρτάται τελικά από τη 
διαµόρφωση κατάλληλων δοµών συνεργασίας και υποστήριξης σε µικρές κλίµακες ικανές να 
προωθήσουν εδαφικά σχέδια και κυρίως, από την συνάντησή της µε τους καταναλωτές. 

Η κίνηση εδαφοποίησης της οικογενειακής γεωργίας απαιτεί µια νέα προσέγγιση των ζητηµάτων των 
σχετικών µε την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα και κατ’ επέκταση µε ότι αφορά το ορθολογικό 
µέγεθος µιας εκµετάλλευσης σε σχέση µε την οικονοµική αποτελεσµατικότητά της.  Γίνεται εποµένως 
φανερό ότι η υιοθέτηση του εδαφικού τρόπου παραγωγής επιβάλλει για να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις του 
και η δυναµική του να µην χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι τεχνικο-οικονοµικοί δείκτες µε το παρελθόν  
(συγκέντρωση των µέσων παραγωγής, αύξηση της παραγωγικότητας κτλ). Η εργασία βασίζεται στην 
αξιοποίηση µε συνδυαστικό τρόπο στατιστικών δεδοµένων διαφορετικών χρονολογικών σειρών (1961-
2014)  και επιτόπιων ερευνών µε τη χρήση εργαλείων χωρικής προβολής. 

Λέξεις κλειδιά: εδαφοποίηση γεωργίας, γαιότοπος, αναδιάρθρωση καλλιεργειών 

Κωδικοί JEL: Q15, R58 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η αξιολόγηση της βιωσιµότητας είναι απαραίτητη για την «οικοδόµηση» βιώσιµων Αγροτικών 
Παραγωγικών Συστηµάτων (ΑΠΣ) και γι’ αυτό υφίσταται ένα ευρύ φάσµα εννοιολογικών και 
µεθοδολογικών προσεγγίσεων, ερευνητικών µελετών και εφαρµογών της βιωσιµότητας, που διαφέρουν 
ως προς το επίπεδο, την εστίαση, τον προσανατολισµό, τη µέτρηση, την κλίµακα, την παρουσίαση και 
τους τελικούς χρήστες. Παρόλο που υπάρχουν πολυάριθµοι ορισµοί της βιωσιµότητας, ωστόσο όλοι 
συγκλίνουν στην ανάγκη να συνδυάσουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές απαιτήσεις 
για τις σηµερινές και µελλοντικές γενεές. Έτσι, η βιωσιµότητα των ΑΠΣ χαρακτηρίζεται από τρεις 
διαστάσεις ή κλασικούς πυλώνες· τον περιβαλλοντικό, τον οικονοµικό και τον κοινωνικό. Η οικονοµική 
βιωσιµότητα είναι συνδεδεµένη µε τον κοινωνικό πυλώνα, αφού το επίπεδο του εισοδήµατος είναι 
σηµαντικό για την πρόσβαση σε κοινωνικές δραστηριότητες. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα αναφορών σχετικά µε τα ΑΠΣ και τη διερεύνηση της 
βιωσιµότητας και οικονοµικότητάς τους. Παρ’ όλα αυτά, στην ελληνική βιβλιογραφία οι αναφορές είναι 
περιορισµένες, ενώ οι µελέτες που αφορούν στην Κύπρο είναι ελάχιστες. Οι περισσότερες µελέτες 
εστιάζονται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΑΠΣ, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους οικονοµικούς 
και κοινωνικούς παράγοντες, οδηγώντας έτσι σε µία ανισορροπία µεταξύ των τριών διαστάσεων της 
βιωσιµότητας. Δεν είναι όµως ορθό η µελέτη της βιωσιµότητας ενός ΑΠΣ να αγνοεί τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την οικονοµική απόδοση του συστήµατος. 

Για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας και οικονοµικότητας των ΑΠΣ έχουν χρησιµοποιηθεί 
πολλά και διαφορετικά εργαλεία, όπως είναι τα οικονοµικά ή νοµισµατικά εργαλεία, τα βιοφυσικά 
µοντέλα και οι δείκτες βιωσιµότητας. Ευρέως έχουν χρησιµοποιηθεί η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους 
(Cost-Benefit Analysis), ο Συντελεστής Συνολικής Παραγωγικότητας (Total Factor Productivity) και η 
µη παραµετρική µέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδοµένων (Data Envelopment Analysis). Ο 
συνηθέστερος, όµως, τρόπος προσέγγισης για την αξιολόγηση της οικονοµικής βιωσιµότητας στη 
γεωργία, φαίνεται να σχετίζεται µε τη χρήση δεικτών (indicators). Παρ’ όλα αυτά, για µία 
ολοκληρωµένη και εφαρµόσιµη εκτίµηση της βιωσιµότητας σε διαφορετικά επίπεδα, απαιτείται ένα 
πλήθος µεθόδων. 

Ο πρωτογενής τοµέας της κυπριακής οικονοµίας αντιµετωπίζει διαχρονικά προβλήµατα, τα οποία 
επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητά του. Τα προβλήµατα αυτά είναι εντονότερα στη γεωργία 
που αποτελεί και τον σηµαντικότερο κλάδο του πρωτογενή τοµέα. Το υψηλό κόστος παραγωγής των 
αγροτικών προϊόντων, η µικρή και πολυτεµαχισµένη γεωργική ιδιοκτησία, τα προβλήµατα εµπορίας και 
διάθεσης των αγροτικών πρόϊόντων, η απροθυµία των νέων για ένταξή τους στο αγροτικό επάγγελµα και 
η προβληµατική διαθεσιµότητα του νερού άρδευσης, είναι µερικές από τις δυσχέρειες που επισηµαίνουν 
την άµεση αναγκαιότητα για επανεξέταση των όρων παραγωγής και για στρατηγική «επανεκκίνησης» 
του αγροτικού τοµέα της Κύπρου. Επιπλέον, µετά από τις πρόσφατες αλλαγές στην εξελικτική πορεία 
της Κυπριακής Δηµοκρατίας (ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, διαρκής διεθνής 
οικονοµική και δηµοσιονοµική κρίση), διαπιστώνεται η συνεχώς αυξανόµενη ανταγωνιστική υστέρηση 
του ΑΠΣ της χώρας έναντι των διεθνών αγορών και η επιτακτική ανάγκη για σχετικές διαρθρωτικές 
προσαρµογές. 

Με βάση τα παραπάνω, τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα για την ολοκληρωµένη διερεύνηση της 
οικονοµικότητας και βιωσιµότητας του ΑΠΣ της Κύπρου, η οποία επιχειρείται από την παρούσα 
εργασία, µέσα από µία ποσοτική έρευνα στις κυριότερες αγροτικές περιοχές της χώρας. 
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Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της έρευνας, επιλέχθηκε ως περιοχή µελέτης η ευρύτερη 
αγροτική περιοχή Λάρνακας και ελεύθερης Αµµοχώστου, καθώς αποτελούν τις κυριότερες αγροτικές 
περιοχές της Κύπρου. Ως εκ τούτου, τον πληθυσµό της έρευνας αποτέλεσαν οι γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις των επαρχιών Λάρνακας και Αµµοχώστου, µε τυπική ακαθάριστη πρόσοδο µεγαλύτερη 
από €10.000, ενώ ως δειγµατοληπτικό πλαίσιο χρησιµοποιήθηκε το µητρώο γεωργών που διατηρεί το 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, προερχόµενο από τα στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας 2010. Για την 
επιλογή του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της αναλογικής στρωµατοποιηµένης τυχαίας 
δειγµατοληψίας και το µέγεθος του δείγµατος καθορίστηκε στις 220 εκµεταλλεύσεις. Για τη συλλογή 
των πρωτογενών δεδοµένων, καταρτίστηκε ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο, µε ανοιχτές και 
κλειστές ερωτήσεις. Όλα τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από τον πρώτο ερευνητή, µετά από 
προσωπικές συνεντεύξεις µε τους αρχηγούς των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

Για την ανάλυση των πρωτογενών δεδοµένων και λόγω της πολυπλοκότητας των µεταβλητών, 
δηµιουργήθηκαν, αρχικά, βοηθητικά φύλλα Excel και ακολούθως «κτίστηκε» η κύρια βάση δεδοµένων. 
Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS σε τρία βασικά 
στάδια. Στο πρώτο στάδιο, εφαρµόστηκε η Παραγοντική Ανάλυση για την εξαγωγή των βασικών 
γεωργικών υποσυστηµάτων του ΑΠΣ της Κύπρου, ενώ στο δεύτερο στάδιο εφαρµόστηκε περιγραφική 
στατιστική και αναλύθηκαν τα τεχνικά και οικονοµικά δεδοµένα των υποσυστηµάτων. Στο τρίτο και 
τελευταίο στάδιο, χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas για την ανάλυση της 
παραγωγικότητας των υποσυστηµάτων. Τη στατιστική ανάλυση ακολουθεί η παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων και η σχετική συζήτηση, ενώ η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση των 
βασικών συµπερασµάτων, εισηγήσεων και προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Αγροτικό παραγωγικό σύστηµα, βιωσιµότητα, οικονοµικότητα, ποσοτική έρευνα, 
Κύπρος. 
Κωδικοί JEL (JEL Classifications): C10, C38, C67, D24, Q01, Q10. 
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EΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παραγωγή καπνού αποτελεί για την Ελλάδα έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της αγροτικής 

οικονοµίας. Καλλιεργούνται κυρίως καπνά ανατολικού τύπου (ποικιλίες: Κατερίνη, Μπασµάς) και 

καπνά αµερικάνικου τύπου (ποικιλίες: Βιρτζίνια, Μπέρλεϋ). Η κριτική που δέχεται το εµπόριο καπνού 

λόγω των επιπτώσεων του τσιγάρου, που προκύπτει ως τελικό προϊόν από την παραγωγή καπνού, στην 

υγεία του ανθρώπου, την κοινωνία (λόγω κυρίως των εργασιακών πρακτικών) και το περιβάλλον σε 

συνδυασµό µε την ανάγκη της αγοράς για παραγωγή ποιοτικά ανώτερων φύλλων καπνού προωθούν τα 

τελευταία χρόνια την ανάπτυξη συστηµάτων παραγωγής εφαρµόζοντας τις αρχές της βιολογικής 

γεωργίας. Η καλλιέργεια βιολογικών καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια ξεκίνησε το 2012 στην καπνική 

περιοχή της Καρδίτσας ενώ πλέον παράγονται σε έκταση µεγαλύτερη των 3000 στρεµµάτων στις 

αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας (Καρδίτσα, Τρίκαλα), στη Φθιώτιδα, και στη Ξάνθη (εσοδεία 2015).  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν 23 καπνοπαραγωγικές εκµεταλλεύσεις (γενότυποι: ΝΙΚΗ, 

NC196, ITB689, σπορείο: 61% παραδοσιακό, 39% σύστηµα επίπλευσης) από τη Θεσσαλία οι οποίες 

εντάχθηκαν σε καθεστώς βιολογικής γεωργίας. Η επιλογή του δείγµατος ήταν τυχαία. Τα 

τεχνικοοικονοµικά στοιχεία αναφέρονται στην καλλιεργητική περίοδο 2014 ενώ για την εκπλήρωση του 

σκοπού της παρούσας αρχικά προσδιορίσθηκαν οι παράγοντες που καθορίζουν το συνολικό κόστος 

παραγωγής και στη συνέχεια διερευνήθηκε η συναρτησιακή σχέση µεταξύ συνολικού κόστους 

παραγωγής (Χ) και της συνολικής προσόδου παραγωγής (Υ). 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της έρευνας η µέση παραγωγή ανέρχεται σε 354 κιλά ανά 

στρέµµα και η µέση εκµετάλλευση 88 στρέµµατα.  Γενικά τα βιολογικά καπνά ποικιλίας Βιρτζίνια 

χαρακτηρίζονται ως εντάσεως εργασίας µε δεδοµένο ότι απαιτούνται από 920 έως 1240 εργατοώρες ανά 

εκτάριο ενώ σε ποσοστό 54% χρησιµοποιείται ξένη ανθρώπινη εργασία. Συνεπώς, τη µεγαλύτερη 

συµµετοχή στην τελική διαµόρφωση του κόστους παραγωγής έχουν οι δαπάνες για εργασία (ποσοστό 
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συµµετοχής 29,39%). Οι µεταβλητές δαπάνες, δαπάνες που επηρεάζονται από το ύψος παραγωγής, 

συµµετέχουν κατά 29,23% στο τελικό κόστος και οι αποσβέσεις κατά 22,28%. (το υψηλό κόστος 

δαπανών για αποσβέσεις εξηγείται από το γεγονός ότι η καλλιέργεια είχε εγκαταλειφθεί λόγω της 

εφαρµοζόµενης πολιτικής και έτσι απαιτούνταν η αγορά πάγιων στοιχείων). Το κόστος παραγωγής 

επιπλέον επηρεάζεται από της δαπάνες για µηχανική εργασία (10,15%), συντηρήσεις και επιδιορθώσεις 

(2,32) και διάφορα έκτακτα ή µη κόστη (6,63). 

Τα έσοδα της εκµετάλλευσης προέρχονται από την πώληση δεµατοποιηµένων καπνών σε φύλλα σε 

βιοµηχανίες επεξεργασίας και εµπορίας καπνών. Ειδικότερα η µέση εµπορική τιµή ανά κιλό 

διαµορφώθηκε σε 2,62 ευρώ ανά κιλό ενώ οι µέσες επιδοτήσεις ή/και ενισχύσεις (συνδέονται µε την 

παραγωγή) αντιστοιχούν σε 0,58 ευρώ/ κιλό. Το µέσο κόστος παραγωγής υπολογίσθηκε σε 2,43 ευρώ 

ανά παραγόµενο κιλό µε βάση τις διαµορφωθείσες τιµές των εισροών κατά την µελετώµενη 

καλλιεργητική περίοδο. 

Με βάση τα παραπάνω το καθαρό κέρδος ανά παραγόµενο κιλό είναι 0,77 ευρώ/ κιλό, ενώ η 

ακαθάριστη πρόσοδος της µέσης εκµετάλλευσης ανέρχεται 1132,8 ευρώ ανά στρέµµα. 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η συναρτησιακή σχέση µε την εφαρµογή µοντέλου πολλαπλής γραµµικής 

παλινδρόµησης της συνολικής ετήσιας προσόδου των βιολογικών καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων 

µε το συνολικό κόστος παραγωγής του συνόλου του δείγµατος. Για την εξειδίκευση του υποδείγµατος 

πραγµατοποιήθηκαν αρχικά οι προκαταρκτικοί στατιστικοί έλεγχοι (κανονικότητα, 

πολυσυγγραµικότητα, ανεξαρτησία καταλοίπων, οµοσκεδαστικότητα, γραµµικότητα). Η σχέση των 

ανεξάρτητων και εξαρτηµένων µεταβλητών δίνεται από τον τύπο: 

Yi=a+b1Xl+ b2Xm+ b3Xc+ b4Xe+ b5Xl+ b6Xo 

Η σχέση µεταξύ αξίας παραγωγής και συνολικού κόστους παραγωγής των καπνοπαραγωγικών 

εκµεταλλεύσεων, δείχνει ότι το 86,7% της µεταβλητότητας της συνολικής ετήσιας προσόδου 

ερµηνεύεται από το κόστος παραγωγής (R2= 0,867). Οι µεταβλητές που σχετίζονται µε το κόστος 

εργασίας, αποσβέσεων και µεταβλητού κεφαλαίου είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο 

σηµαντικότητας a=0,05. Οι υπόλοιπες κρίθηκαν µη στατιστικές σηµαντικά. Συγκεκριµένα, το κόστος 

των αποσβέσεων επηρεάζει περισσότερο αρνητικά την συνολική ετήσια ακαθάριστη πρόσοδο των 

εκµεταλλεύσεων που συµµετείχαν στο δείγµα. Επίσης αρνητικά επιδρά και η µεταβλητή που σχετίζεται 

µε διάφορα λειτουργικά κόστη (ασφάλιστρα, φόροι, συµµετοχές σε οµάδες καπνοπαραγωγών). Τέλος, ο 

συντελεστής εργασία φαίνεται να έχει µικρή επίσης αρνητική  επίδραση, ενώ το κόστος απόκτησης 

εισροών µεταβλητού κεφαλαίου (φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, υλικά κάλυψης και προετοιµασίας 

σπορειότοπου, καύσιµα, κτλ.) συµβάλει θετικά στη διαµόρφωση της ετήσιας ακαθάριστη προσόδου των 

εκµεταλλεύσεων.  

Αν και η καλλιέργεια βιολογικών καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια έχει τη δυναµική για να αναπτυχθεί δεν 

έχει διευκρινισθεί ο δρόµος που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τους εµπλεκόµενους για να γίνει αυτή η 

πορεία ανάπτυξης. Θα πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο ανάπτυξης η δηµιουργία 

φιλοπεριβαλλοντικών συστηµάτων παραγωγής καπνού, µε παράλληλες επενδύσεις στην έρευνα και την 
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καινοτοµία. Επιπλέον, η παραγωγή θα πρέπει να γίνεται στοχευµένα προκειµένου να εξυπηρετούνται 

συγκεκριµένοι σκοποί που αποτελούν προσανατολισµό της αγοράς προϊόντων καπνού (market oriented). 

Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει άµεσα να καθορισθεί και να πιστοποιηθεί το παραγόµενο τελικό προϊόν. 

Λέξεις κλειδιά: Καπνός, κόστος παραγωγής, βιολογικό/ οργανικός ελληνικός καπνός 

Κωδικοί JEL: D24, E22, E23, M11, M1, M41, N50, N54, O13, O20, O30, P25, Q10 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός των δυο µεταπτυχιακών διατριβών ήταν να παρουσιαστούν τα επενδυτικά σχέδια για την 
ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία µιας προβατοτροφικής µονάδας 500 και µιας προβατοτροφικής 
µονάδας 1.000 προβάτων Χιώτικης φυλής στην περιοχή της Πηγής του Νοµού Τρικάλων έτσι ώστε να 
είναι συγκρίσιµα ως προς τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα στα οποία και διαφέρουν. 

Για το σκοπό αυτό και στις δυο διατριβές παρουσιάζονται στο πρώτο µέρος γενικά στοιχεία που 
αφορούν τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, τις προοπτικές και τα προβλήµατά του. Εκτενέστερη 
αναφορά γίνεται στην υφιστάµενη κατάσταση του κλάδου σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο 
επίπεδο. Επιπλέον παρατίθενται στοιχεία για τις φυλές των προβάτων, ιδιαίτερα της φυλής Χίου και για 
τα είδη των παραγωγικών συστηµάτων εκτροφής. Τέλος σε εισαγωγικό επίπεδο γίνεται αναφορά στην 
σηµασία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου και τους λόγους για τους οποίους η σύνταξή του θεωρείται 
οδικός χάρτης για το µέλλον µιας επιχείρησης. 

Στο δεύτερο µέρος των διατριβών γίνεται η σύνταξη του επιχειρηµατικού σχεδίου η οποία αφορά 
την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία µιας εντατικής εκµετάλλευσης 500 και 1.000 αντίστοιχα 
χιώτικων προβάτων στην Πηγή Τρικάλων. Στο πρώτο κεφάλαιο αυτών, γίνεται η εσωτερική ανάλυση 
της επιχείρησης, δηλαδή περιγράφεται η επιχείρηση και η ονοµασία της, η νοµική µορφή και διαδικασία 
ίδρυσής της, η αποστολή και το όραµά της και γίνεται ακριβής περιγραφή της τοποθεσίας που θα 
εγκατασταθεί. Αναλύονται ακόµα όλες οι νοµοθεσίες  που αφορούν την ίδρυση και τη λειτουργία της 
µονάδας καθώς και τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης, δηλαδή του εξωτερικού 
περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται η επιχείρηση και από το οποίο δέχεται επιρροές 
Αυτό περιλαµβάνει την ανάλυση αγοράς δηλαδή την ανάλυση του κλάδου και των ζητηµάτων που τον 
αφορά όπως οικονοµικά, νοµικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, τεχνολογικά και δηµογραφικά 
(Εξωτερικό Μάκρο- Περιβάλλον, PEST-DG). Επιπλέον περιλαµβάνει την ανάλυση του ανταγωνισµού 
και την απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών, την ανάλυση των πελατών και των προµηθευτών 
(Εξωτερικό Μίκρο-Περιβάλλον, Μοντέλο των πέντε δυνάµεων του Porter). 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στρατηγική της επιχείρησης. Πραγµατοποιείται SWOT-
analysis της επιχείρησης και περιγράφονται τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα, η βραχυ-
µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη στρατηγική της καθώς και οι ενέργειες που θα χρησιµοποιήσει για 
την προώθησή της. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται όλο το πλάνο παραγωγής που θα ακολουθηθεί και αφορά την 
διατροφή, την διαδικασία αναπαραγωγής,  την υγιεινή και τις αρχές που πρέπει να τηρούνται.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρηµατοοικονοµική ανάλυση της επιχείρησης η οποία έχει 
πραγµατοποιηθεί µέσω της χρήσης των υπολογιστικών φύλλων (Excel). Αρχικά έγινε η κοστολόγηση 
της επιχείρησης για τα τρία πρώτα έτη ίδρυσής της όσον αφορά την εκµετάλλευση δυναµικότητας 500 
προβατινών και για τέσσερα έτη όσον αφορά την εκµετάλλευση δυναµικότητας 1.000 προβατινών. Στη 
συνέχεια ακολούθησε η αξιολόγηση των επενδύσεων σε βάθος δεκαπενταετίας. Επιπλέον, 
πραγµατοποιήθηκε χρηµατοοικονοµική ανάλυση ενός δυσµενούς σεναρίου µε βάση τριών πιθανών 
µελλοντικών αρνητικών µεταβολών. Οι µεταβολές αυτές περιλαµβάνουν την µείωση της τιµής πώλησης 
του γάλακτος, την αύξηση των τιµών των συµπυκνωµένων ζωοτροφών κατά 15% και την αύξηση της 
φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 26%.	

Τέλος πραγµατοποιήθηκε η διεξαγωγή συµπερασµάτων των δυο επενδυτικών σχεδίων ξεχωριστά, 
ώστε να µπορεί να γίνει σύγκριση µεταξύ τους. Τα συµπεράσµατα διεξήχθησαν µε βάση το πέµπτο 
κεφάλαιο και δείχνουν κατά πόσο η δυναµικότητα της προβατοτροφικής µονάδας, το σύστηµα εκτροφής 
που ακολουθείται, η εκτρεφόµενη φυλή και όλοι οι παράµετροι που λήφθηκαν υπόψη µπορούν να 
επηρεάσουν τα οικονοµικά αποτελέσµατά της, µε γνώµονα τις υπάρχουσες συνθήκες στον κλάδο της 
προβατοτροφίας και ευρύτερα της κτηνοτροφίας. Επιπλέον, δείχνουν κατά πόσο αυτά τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα µπορούν να µεταβληθούν στην περίπτωση ενός δυσµενούς σεναρίου επηρεάζοντας έτσι  
τη βιωσιµότητα της κάθε µονάδας ξεχωριστά. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Επενδυτικό σχέδιο, προβατοτροφική µονάδα, Χιώτικα πρόβατα, χρηµατοοικονοµική 
ανάλυση 

Κωδικοί JEL: Q00, Q10, Q13, Q14, Q19 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να εξετάσει την επίπτωση της εφαρµογής µιας σειράς µέτρων πολιτικής 

στην εξέλιξη του αγροτικού τοπίου της Σαντορίνης τα τελευταία 20 χρόνια. Στη µακρόχρονη  εξέλιξη 

της γεωργικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα της αµπελουργίας στη Σαντορίνη, η προσαρµογή των 

παραγωγικών τεχνικών στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 

γεωργικού συστήµατος το οποίο συνδύαζε αφενός την παραγωγή γεωργικών προϊόντων ποιότητας, µε 

προεξάρχον το κρασί, αλλά και ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία, µε τη διατήρηση του χαρακτηριστικού 

τοπίου του νησιού. 

Η συµπαραγωγή γεωργικών προϊόντων ποιότητας σε ένα παραγωγικό σύστηµα ιδιαίτερης 

περιβαλλοντικής αξίας (HNV) δεν είναι κάτι σπάνιο. αντίθετα, πρόκειται για µια µάλλον τυπική 

περίπτωση. Τα στοιχεία που προσδίδουν ιδιαιτερότητα στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η χρονική και 

χωρική σύµπτωση µε την ανάπτυξη µορφών συµβατικού τουρισµού, όπως ο τουρισµός κρουαζιέρας, και 

την οικιστική επέκταση για δεύτερη κατοικία. Οι προαναφερθείσες εξελίξεις, αποτέλεσµα και 

ευρύτερων διεθνών τάσεων, ασκούν πολλαπλές και ποικίλες πιέσεις στο αγροτικό τοπίο της Σαντορίνης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρµογή µιας σειράς µέτρων πολιτικής, διαφορετικών τόσο ως προς τη φύση 

τους όσο και ως προς το πεδίο εφαρµογής τους, ρυθµιστικών και παροχής κινήτρων, περιβαλλοντικών, 

αγροτικής ανάπτυξης και προώθησης της ποιότητας, εθνικών και ενωσιακών, είχε ποικίλες επιδράσεις.  

Στην παρούσα εργασία αφού εξεταστεί, βάσει δευτερογενών στοιχείων, η αποτελεσµατικότητα των 

κανονιστικών ρυθµίσεων, παρουσιάζεται και δοκιµάζεται µια µέθοδος αξιολόγησης πολιτικών παροχής 

κινήτρων που εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Προς τούτο, αντλεί το 

σηµαντικότερο µέρος του εµπειρικού υλικού από το ερευνητικό πρόγραµµα ENVIEVAL: Development 

and application of new methodological frameworks for the evaluation of environmental impacts of rural 

development programmes in the E.U. (http://www.envieval.eu/). 

Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν δύο δείκτες για την αξιολόγηση των εξεταζόµενων µέτρων πολιτικής, 

ήτοι οι αλλαγές της κάλυψης γης και ο δείκτης οπτικής απόλαυσης. Για την εκτίµησή τους συνδυάστηκε 

η χρήση γεωγραφικών εργαλείων και δεδοµένων ελεύθερης πρόσβασης. Τα συµπεράσµατα που 

αντλούνται αφορούν τόσο στην εφαρµοσιµότητα της µεθόδου όσο και στην αξιολόγηση του βαθµού 

αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων µέτρων πολιτικής. 

Λέξεις κλειδιά: µέτρα πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, δηµόσια αγαθά, αγρο-περιβαλλοντικοί δείκτες 
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Extended abstract 

Agriculture has been identified as a major contributor in Greenhouse Gas Emissions (GHG emissions) 
worldwide. GHG emissions are particularly high in the case of ruminant livestock farming due to the 
production of methane (CH4) from enteric fermentation. According to the Greek Ministry of 
Environment and Energy, 9% to the total anthropogenic GHG emissions in Greece are attributed to the 
agricultural sector. Methane from enteric fermentation contributes by 35% to the total agricultural 
emissions and sheep farming is responsible for more than 50% of these methane emissions.  

On the other hand, sheep farming is an important agricultural activity in Greece especially in isolated and 
less favoured areas where alternative economic activities are scarce. According to the Hellenic Statistical 
Authority, in 2013, 94.448sheep farms were operating in Greece breeding 8.686.117 sheep. Therefore, 
the economic and the environmental viability of the sheep farms as well as key factors affecting this 
viability need to be investigated.  

This study explores the technical efficiency of diary sheep farms located in Continental Greece taking 
into account methane emissions produced in these farms. For this reason, a Data Envelopment Analysis 
(DEA) was implemented, that tackles one of the major drawbacks of the traditional DEA models, which 
is their deterministic nature. The proposed DEA takes advantage of a recently developed bootstrapping 
framework that is suitable for DEA efficiency scores and allows for statistical inferences of the results 
(e.g. confidence intervals of the efficiency scores and test for returns to scale technology). Moreover, it 
detects the corresponding bias of the DEA estimates and therefore it can produce bias corrected 
efficiency scores.  

In this model methane emissions from enteric fermentation are incorporated as a non-desirable byproduct 
(output) of the production process. The main outputs of the production process taken under consideration 
are milk and lamb meat, as wool production is considered negligible. The DEA model aims to maximize 
these two main outputs and minimize the production of methane. The main inputs considered in the DEA 
model are the number of productive ewes, the pastureland of the farms, the total labour utilized, the 
amount of concentrates and forages used for livestock feeding, and other variable and fixed capital of the 
farms. To investigate the main factors that affect the environmental efficiency of the farms a Tobit 
analysis was conducted, using several socioeconomic indicators of the farms. 

Data used for this analysis were collected through face-to-face interviews with 144 sheep farmers from 
three municipalities of Continental Greece, namely Etoloakarnania, Serres and Drama. The farms used in 
the analysis, had an average size of 462 stremmas and 120 productive ewes. The average amount of 
labour utilized in the farms is 1.638 and the average fixed capital 18.996€ (land, capital and labour 
required for the production of feedstuff are not included, since on produced and purchased concentrates  
and forages are considered as separate inputs). On average 137 kg of milk and 10,41kg of lamb meat are 
produced per productive ewe.  

Methane emissions from enteric fermentation are estimated talking into account the energy 
requirements for maintenance, pregnancy, lactation and growth as proposed by the 
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Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). On average CH4 emissions are estimated 
at 13,9 kg per productive ewe.   

The results of the analysis indicate that the average environmental efficiency is 74%, which 
considerably among the farms. The average score indicates that there is room for improvement 
in the management of the Greek dairy sheep farms, in terms of maximizing production and 
minimizing methane emissions.  However, the average scale efficiency score (98%) indicates 
that the farms operate in optimum scale. Furthermore, the results of the Tobit analysis indicate 
that commercial farms that aim at high milk yield also exhibit high environmental efficiency. 
These farms manage their inputs well and use larger amounts of concentrates for the feeding of 
the livestock which leads to lower emissions per kilogram of milk produced. Moreover, 
subsidies negatively affect efficiency, which is a common finding in the relevant literature. On 
the other hand, the age of the owner and the educational level seem to have no significant effect 
on the efficiency scores.  
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Αξιολόγηση της προθυµίας των καλλιεργητών βαµβακιού να χρησιµοποιήσουν σπόρους βαµβακιού 
µε επικάλυψη εντοµοκτόνου.         Μια έρευνα πεδίου στην περιοχή της Θεσσαλίας, Ελλάδα. 

Χρήστος Αθανασίου 1#a , Ευγενία Κόκκινου2 & Γεώργιος Βλόντζος 3#b   

1#a Εργαστήριο Εντοµολογίας και Εφαρµοσµένης Ζωολογίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, Τµήµα 
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα, 
email: athanassiou@uth.gr 
2 Εργαστήριο Αγροτικής Οικονοµίας και Καταναλωτικής Συµπεριφοράς, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, 
Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βόλος, Ελλάδα, email: 
ekokinou@otenet.gr 
3#b Εργαστήριο Αγροτικής Οικονοµίας και Καταναλωτικής Συµπεριφοράς, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα, email: 
gvlontzos@agr.uth.gr 
 

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συνεχής απόσυρση των εντοµοκτόνων εξαιτίας της ασφάλειας των τροφίµων αλλά και του 
περιβάλλοντος έχει οδηγήσει του αγρότες και τους γεωπόνους σε µια συνεχή αναδιαµόρφωση των 
τρόπων διαχείρισής τους, προκειµένου να διεξάγονται µε επιτυχία οι παραγωγικές δραστηριότητες και 
µε φιλο-περιβαλλοντικό τρόπο. 

Τα νεονικοτινοειδη ειναι νευροτοξικά εντοµοκτόνα που δρουν σε έναν µοναδικό αισθητήρα του 
νευρικού συστήµατος των εντόµων και έχουν χαµηλή τοξικότητα στα θηλαστικά. Η ιδιαίτερη ικανότητά 
τους να µετατοπίζονται σε διαφορετικά µέρη του φυτού (συστηµική δράση) τα καθιστά απαραίτητα για 
τη χρήση τους ως περίβληµα των σπόρων σε διάφορους τύπους καλλιεργειών, όπως το βαµβάκι ή το 
καλαµπόκι, καθώς µπορούν εύκολα να µετατοπιστούν από τους µίσχους στα φύλλα παρέχοντας 
ικανοποιητική προστασία στα νεαρά φυτά από µυζητικά έντοµα (αφίδες, θυσανόπτερα). Παρ’ όλα αυτά, 
το 2011 το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (United States Department of Agriculture – USDA) αλλά και 
το 2013 η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίµων (European Food Safety Authority – EFSA) 
ανακοίνωσαν ότι µια κατηγορία νεονικοτινοειδών εντοµοκτόνων, τα imidacloprid, προκάλεσαν µείωση 
στον πληθυσµό των µελισσών (colony collapse disorder - CCD). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την 
απόσυρση και άλλων εντοµοκτόνων, όπως thiamethoxam και  clothianidim, δηµιουργώντας ένα σοβαρό 
κενό σε πολλές καλλιέργειες, κυρίως για το βαµβάκι όπου δεν υπήρχαν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Το 
κενό έχει καλυφθεί προσωρινά µε άλλες δραστικές, κοκκώδη εντοµοκτόνα, τα οποία δεν είναι τόσο 
αποτελεσµατικά και είναι πιο τοξικά για τον άνθρωπο και τα θηλαστικά. Απόρροια αυτής της 
κατάστασης, ήταν η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίµων (European Food Safety Authority – 
EFSA) να ζητήσει νέα στοιχεία µε ανοικτή πρόσκληση. 

Η περιοχή της Θεσσαλίας στην Κεντρική Ελλάδα αποτελεί τη σηµαντικότερη περιοχή παραγωγής 
βαµβακιού τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στην Ευρώπη. Μάλιστα, στην Θεσσαλία καλλιεργούνται 
τα τελευταία χρόνια 100.000 Ha µε βαµβάκι κατά µέσο όρο ενώ σε εθνικό επίπεδο καλλιεργούνται 
περίπου 240.000 Ha. Η έρευνα πεδίου που διεξήχθη στην περιοχή της Θεσσαλίας έγινε µε τη χρήση 
ερωτηµαλογίων που χωρίζονταν σε τρία (3) µέρη. Το πρώτο (1ο) µέρος, αφορούσε κυρίως τα κοινωνικο-
οικονοµικά χαρακτηριστικά των αγροτών, όπως η ηλικία, το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο και τις ετήσιες 
πληρωµές των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο (2ο) µέρος, στόχευε στην συλλογή 
πληροφοριών σχετικά µε το σχέδιο παραγωγής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την εξάρτησή τους 
από την παραγωγή βαµβακιού. Επίσης, ερωτήθηκαν για την προτίµησή τους στη χρήση σπόρων 
βαµβακιού επικαλλυµµένοι µε εντοµοκτόνα ή τη χρήση καθαρά κοκκωδών εντοµοκτόνων. Τέλος, στο 
τρίτο (3ο) µέρος, οι αγρότες κλήθηκαν να αξιολογήσουν µια σειρά από οχτώ (8) προτάσεις σχετικά µε 
την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, την βιοποικιλότητα κ.α., µε βάση την κλίµακα Likert. Το 
δείγµα αποτελούνται από 607 ερωτηµατολόγια που εκπροσωπούσαν 6.767 Ha καλλιεργούµενες εκτάσεις 
βαµβάκι για το 2014 και 6.965 Ha για το έτος 2015, αντίστοιχα. Στόχοι της συγκεκριµένης έρευνας ήταν 
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α) η αξιολόγηση της αντίληψης των αγροτών σχετικά µε τη µετάβαση από τους σπόρους µε επικάλυψη 
εντοµοκτόνων (νεονικοτινοειδή) στα κοκκώδη εντοµοκτόνα, β) η εκτίµηση της αγροτικής γνώµης 
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των κοκκώδη εντοµοκτόνων και γ) η αποτύπωση της 
ευαισθητοποίησης των αγροτών πάνω σε θέµατα υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος αναφορικά 
µε τη χρήση των κοκκώδη εντοµοκτόνων. 

Με τη χρήση του λογισµικού προγράµµατος SPSS πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση των στοιχείων. 
Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Ανάλυσης Παραγόντων (factor analysis – FA). Ο κύριος ρόλος  της 
Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων (exploratory factor analysis – EFA) είναι να διερευνήσει έναν 
πιθανό υποκείµενο σχηµατισµό από αλληλένδετες µεταβλητές χωρίς όµως να επιβληθεί καµία 
συγκεκριµένη δοµή των αποτελεσµάτων. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει τον προσδιορισµό της παραγοντικής 
δοµής ή το µοντέλο για µία σειρά από µεταβλητές. Η µέθοδος εξαγωγής ήταν στην ανάλυση κύριων 
συνιστωσών (principal component analysis – PCA) βασισµένη στην περιστροφή varimax. 
Αποφασίστηκε η χρήση της µεθόδου ανάλυσης  κύριων συνιστωσών (principal component analysis – 
PCA) επειδή στόχος ήταν να διερευνηθούν τα νέα πρότυπα εφαρµογής των εντοµοκτόνων στις 
αναπτυσσόµενες βαµβακο-καλλιέργειες, µετά την απαγόρευση των νεονικοτινοειδών εντοµοκτόνων, 
µειώνοντας τον αριθµό των αρχικών συνιστωσών. Επιπρόσθετα, για την αξιολόγηση της επάρκειας και 
της ποιότητας της Διερευνητικής Ανάλυσης Παραγόντων (exploratory factor analysis – EFA) ως λύση, 
εξετάστηκαν διαδοχικά δύο κριτήρια: 

Α) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο ποσό της διακύµανσης, το οποίο και αντιπροσωπεύει την κάθε 
µεταβλητή. 

Β)   Το στοιχείο Kayser – Meyer – Olkin (KMO) 
Για τις αρχικές µεταβλητές, οι Κοινές Παραγοντικές Διακυµάνσεις  (communalities) είναι το ποσοστό 
της κάθε διακύµανσης που υπολογίστηκε για όλους τους παράγοντες που έχουν εξαχθεί. Έχοντας ως 
βάση τον Kaiser H.F (1974), οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι το στοιχείο KMO>0.70 είναι ένα 
σηµαντικό κατώφλι της δειγµατοληπτικής επάρκειας. 
 Από την εξαγωγή των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι, η πλειοψηφία των αγροτών (>80%) που 
συµµετείχαν στην έρευνα προτιµούν τη χρήση σπόρων βαµβακιού επικαλυµµένα µε εντοµοκτόνα. Το 
αποτέλεσµα αυτό σχετίζεται κυρίως µε τους νεότερους ηλικιακά αγρότες και µε βάση το ετήσιο 
εισόδηµά τους από τις επιδοτήσεις (>5.000€). Επιπλέον, ένα από τα σηµαντικότερα ευρύµατα είναι ότι 
οι αγρότες πιστεύουν έντονα ότι η εφαρµογή των κοκκωδών εντοµοκτόνων θέτουν σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα. Αυτή η γνώµη εκφράστηκε από όλες τις 
οµάδες των αγροτών ανεξαρτήτως ηλικίας, εισοδήµατος και µόρφωσης. 
 Σε γενικές γραµµές, η παρούσα έρευνα αποτελεί ένα πρώτο δείγµα σχετικά µε την 
αποτελεσµατικότητα και τις επιπτώσεις των δύο διαφορετικών µορφών εντοµοκτόνων για χρήση στις 
βαµβακοκαλλιέργειες. Απαιτούνται πρόσθετες έρευνες για να εκτιµηθεί µια ευρύτερη ποικιλία 
παραγόντων, όπως άλλες περιοχές και καλλιέργειες εντός Ελλαδικού χώρου. 
 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: νεονικοτινοειδή εντοµοκτόνα, κοκκώδη εντοµοκτόνα, βαµβακο-καλλιέργειες. 

JEL code:  

O13 Agriculture • Natural Resources • Energy • Environment • Other Primary Products 

Q57 Ecological Economics: Ecosystem Services • Biodiversity Conservation • Bioeconomics • 
Industrial Ecology 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η γεωργία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
Για τον λόγο αυτό η Ε.Ε. θέσπισε µια σειρά από µέτρα και πολιτικές µε τις οποίες επεδίωκε την µείωση 
των αρνητικών επιπτώσεων των διαφόρων καλλιεργητικών µεθόδων στο φυσικό περιβάλλον. 
Προκειµένου τα µέτρα αυτά να γίνουν αποδεκτά και να εφαρµοσθούν από τους αγρότες, είναι 
σηµαντική η αλλαγή της περιβαλλοντικής τους συµπεριφοράς. 

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο η εφαρµοζόµενη νέα αγροτική πολιτική 
έχει υιοθετηθεί από τους γεωργούς, σε τι βαθµό, ο γεωργός που εφαρµόζει τα επιδοτούµενα «πράσινα» 
µέτρα, είναι ευαισθητοποιηµένος ως προς την προστασία του περιβάλλοντος ή είναι 
ευαισθητοποιηµένος καταναλωτής ή εφαρµόζει τα παραπάνω µέτρα κυρίως για οικονοµικούς λόγους. 
Επιπλέον, διερευνάται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων ως προς την προστασία του περιβάλλοντος 
και αν συντρέχουν λόγοι υιοθέτησης επιπλέον µέτρων. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση ερωτηµατολογίου µε ερωτήσεις κλειστού τύπου. 
Περιοχή έρευνας αποτέλεσε η περιφερειακή ενότητα Κιλκίς η οποία διαθέτει σε µεγάλο ποσοστό ως 
προς την συνολική της έκταση, καλλιεργούµενες εκτάσεις και κυρίως αρδευόµενες µε αποτέλεσµα να 
απαιτείται σηµαντική χρήση και κατανάλωση υδάτινων φυσικών πόρων. Για την επιλογή του δείγµατος 
χρησιµοποιήθηκε ο κατάλογος των γεωργών που καλλιεργούν αγροτεµάχια και δηλώνουν τις 
καλλιέργειες τους στο σύστηµα ΟΣΔΕ. Εφαρµόσθηκε η στρωµατοποιηµένη τυχαία δειγµατοληψία όπου 
τα στρώµατα αποτέλεσαν οι οικισµοί της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς ενώ σε κάθε στρώµα 
επιλέχθηκε ορισµένος αριθµός γεωργών µε τυχαίο τρόπο. Συνολικά επιλέχθηκαν 235 γεωργοί που 
υπέβαλαν δήλωση καλλιέργειας στο ΟΣΔΕ το 2014, ώστε να υπάρχουν ολοκληρωµένα στοιχεία για τις 
καλλιέργειες, αλλά και για το εισόδηµα και τις επιδοτήσεις που τους αφορούσαν. Έτσι, εξασφαλίσθηκε 
η αµεροληψία των ατόµων που αποτέλεσαν το τελικό δείγµα. Ενώ για την συλλογή των 
ερωτηµατολογίων επιλέχθηκε η προσωπική συνέντευξη προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η ορθότητα και 
ακρίβεια της συµπλήρωσης τους. Για την επεξεργασία των δεδοµένων έγινε χρήση του στατιστικού 
πακέτου SPSS v. 22 και χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής, παραγοντική 
ανάλυση, ανάλυση κατά συστάδες ενώ πραγµατοποιήθηκε και ανάλυση αξιοπιστίας (Reliability 
Analysis). Με την εφαρµογή της παραγοντικής ανάλυσης (Factor Analysis) πραγµατοποιήθηκε 
οµαδοποίηση των γεωργών ως προς τους λόγους υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας και της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης. Ενώ για την οµαδοποίηση των γεωργών ως προς την περιβαλλοντική τους 
συµπεριφορά ως καλλιεργητές, ως πολίτες και ως καταναλωτές εφαρµόσθηκε η Ιεραρχική Ανάλυση σε 
Συστάδες (Cluster Analysis). 

Στην πλειονότητά του το δείγµα αποτελείται από άνδρες γεωργούς καθώς επίσης και άτοµα µε 
ηλικία άνω των 70 ετών και µεταξύ 31 έως 60. Περισσότερο από τους µισούς (57,40%) είναι γεωργοί 
κατά κύριο επάγγελµα και συνταξιούχοι οι οποίοι ασχολούνται ακόµη µε την γεωργική δραστηριότητα. 
Η συντριπτική πλειονότητα των ατόµων του δείγµατος (83%) γνωρίζουν ότι στη βιολογική γεωργία δεν 
επιτρέπεται η χρήση αγροχηµικών (λιπάσµατα, φυτοφάρµακα), καθώς επίσης και ότι θα πρέπει να 
γίνονται τακτικοί έλεγχοι του εδάφους και των παραγόµενων προϊόντων αυτής (78%). Γνωρίζουν επίσης 
ότι απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού από αρµόδιο οργανισµό προκειµένου κάποιος γεωργός να 
µπορεί να καλλιεργεί και να διαθέτει βιολογικά προϊόντα (75%). Σε µικρότερο ποσοστό γνωρίζουν για 
την ύπαρξη αντίστοιχου πιστοποιητικού για την περίπτωση προϊόντων ολοκληρωµένης διαχείρισης 
(54,5%). Σε ένα σηµαντικά µεγάλο ποσοστό (69% περίπου) οι γεωργοί δεν έχουν γνώση των κανόνων 
της πολλαπλής συµµόρφωσης, ενώ παράλληλα δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι σε πολύ µεγάλο 
ποσοστό (75,30%) από το επίπεδο της ενηµέρωσης που λαµβάνουν από τις διάφορες πηγές για τις 
υποχρεώσεις ενός επιδοτούµενου προγράµµατος. 
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Η εφαρµογή της Παραγοντικής Ανάλυσης συνόψισε τις απόψεις τον γεωργών σε 2 οµάδες 
παραγόντων α) τους περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους υγείας και β) τους οικονοµικούς λόγους για 
τους οποίους ο µη βιοκαλλιεργητής γεωργός θα επέλεγε να υιοθετήσει την βιολογική γεωργία. Ενώ για 
τους λόγους υιοθέτησης προγραµµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης η Παραγοντική Ανάλυση έδωσε 3 
οµάδες παραγόντων: τους α) οικονοµικούς λόγους, β) τους περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους υγείας 
και γ) τις επιδοτήσεις.     

Από την ανάλυση κατά συστάδες για τη βιολογική γεωργία εντοπίστηκε η ροπή των γεωργών 
προς τις επιδοτήσεις, ενώ αντίθετα για την ολοκληρωµένη διαχείριση διαπιστώθηκε µεγάλη αδιαφορία 
ως προς την υιοθέτηση και εφαρµογή ανάλογων προγραµµάτων. Η ανάλυση κατά συστάδες που 
αφορούσε στην περιβαλλοντική συµπεριφορά των γεωργών ως καλλιεργητές, ως πολίτες και ως 
καταναλωτές παρήγαγε τρεις οµάδες που παρουσίαζαν όλες ευαισθητοποίηση ως προς τις προτιµήσεις 
τους ως καταναλωτές και λιγότερο ως προς τις εναλλακτικές ενέργειες και την εξοικονόµηση νερού. 
Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι στην σύγχρονη εποχή, µε έντονα τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα επιβάλλεται η υιοθέτηση µιας περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικής στάσης από µέρους των 
γεωργών. 

Πέρα από την υιοθέτηση µέτρων και δράσεων από την πλευρά της Ε.Ε. για µείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων της γεωργίας στο φυσικό περιβάλλον, σηµαντικό ρόλο στην όλη προσπάθεια 
παίζει και η εφαρµογή αυτών των µέτρων από τους ίδιους τους παραγωγούς και καλλιεργητές. Κάτι 
τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την έγκαιρη και επίκαιρη ενηµέρωση των γεωργών καθώς επίσης 
και από την συνειδητοποίηση του σοβαρού ρόλου που επιτελούν οι υπεύθυνοι να ενηµερώσουν τους 
παραγωγούς για τις νέες καλλιεργητικές µεθόδους και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές θα γίνουν 
περισσότερο αποδοτικές µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.  

 
Λέξεις κλειδιά: αγροπεριβαλλοντικά µέτρα, περιβαλλοντική συµπεριφορά γεωργών, 
πολυµεταβλητές αναλύσεις 
 
Κωδικοί JEL: Q10 
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ΑΙΘΟΥΣΑ Α 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ	: Αφρ. Παπαδάκη-Κλαυδιανού	-	Καθηγήτρια, Αλ. Κουτσούρης	-	Αν. Καθηγητής 

 
Η επιχειρησιακή έρευνα στα ελληνικά τµήµατα γεωπονίας, δασοπονίας και περιβάλλοντος: Μία 

βιβλιοµετρική προσέγγιση 

	
Δηµήτρης Κρεµµύδας, Στέλιος Ροζάκης 

Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρησιακή Έρευνα, ΑΕΙ, Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδοµένων 

Κωδικοί JEL: C60,Q00,   

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της 
Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕ) στα τµήµατα γεωπονίας, δασοπονίας και περιβάλλοντος των ελληνικών 
πανεπιστηµίων. Η χρήση βιβλιοµετρικών δεικτών για την αποτίµηση του ερευνητικού έργου είναι όλο 
και πιο συχνή, και τουλάχιστον στις θετικές επιστήµες τείνει να αντικαταστήσει τις αξιολογήσεις µέσω 
κριτών (peer-review assesments) (Abramo and D' angelo, 2011). Για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση 
υπάρχουν βιβλιοµετρικές αποτιµήσεις για αρκετά τµήµατα: Katsaros et al. (2008), Tselios et al. (2011), 
Altanopoulou et al. (2012), Σαχίνη et al. (2013),  Kazakis (2013) και Kazakis et al. (2014). 

Ωστόσο, σε σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας έρευνας, υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα: Μας 
ενδιαφέρει ένα υποσύνολο της ερευνητικής δραστηριότητας των µελών ΔΕΠ των εν λόγω τµηµάτων. 
Έτσι πέρα από τις συνήθεις απαιτήσεις µίας βιβλιοµετρικής έρευνας (συλλογή, διαχείριση και ανάλυση 
δεδοµένων) υπάρχει η πρόκληση της κατάταξης του ερευνητικού έργου στο πεδίο της ΕΕ. Επιπλέον 
λόγω της διεπιστηµονικής και της εφαρµοσµένης φύσης του αντικειµένου η χρήση ως µοναδικού 
κριτηρίου κατάταξης ενός άρθρου, το περιοδικό στο οποίο δηµοσιεύθηκε, δεν επαρκεί. Όπως 
διαπιστώνεται και από την συνέχεια της έρευνας, για τα υπό εξέταση τµήµατα, πολύ πάνω από τα µισά 
άρθρα που εµπίπτουν στον χώρο της ΕΕ δεν έχουν δηµοσιευθεί σε περιοδικά που δηλώνουν φανερά την 
σχέση τους µε αυτό το επιστηµονικό πεδίο. 

Τα τµήµατα στα οποία εστίασε η εργασία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Ανακτήθηκαν οι 
δηµοσιεύσεις του SCOPUS για το σύνολο των 445 ενεργών µελών ΔΕΠ από τα σχετικά τµήµατα. Τα 
πεδία τα οποία τελικά χρησιµοποιήθηκαν, για κάθε ΒΑ κάθε  µέλους ΔΕΠ είναι: είδος (π.χ. δηµοσίευση 
σε περιοδικό, σε πρακτικά συνεδρίων, βιβλίο  κλπ) και υποείδος τεκµηρίου (π.χ. άρθρο, editorial, 
κεφάλαιο κλπ), τίτλος και περίληψη τεκµηρίου, ISSN και τίτλος περιοδικού, ηµεροµηνία δηµοσίευσης, 
αριθµός ετεροαναφορών και λέξεις κλειδιά που έδωσε ο συγγραφέας. 

Για κάθε µέλος ΔΕΠ και για το χρονικό διάστηµα µέχρι και το 2013, αναζητήθηκε το υποσύνολο των 
δηµοσιεύσεων που αναφέρονται στην ΕΕ (ΕΕ-δηµοσιεύσεις), υπολογίστηκαν ο αριθµός δηµοσιεύσεων 
ανά έτος και ο αριθµός ετεροαναφορών. Στο επίπεδο του τµήµατος υπολογίστηκαν: αριθµός των µελών 
ΔΕΠ που έχει τουλάχιστον µία ΕΕ-δηµοσίευση, το ποσοστό των ΕΕ-δηµοσιεύσεων στο σύνολο των 
δηµοσιεύσεων, το ποσοστό των ετεροαναφορών από ΕΕ-ΒΑ στο σύνολο των ετεροαναφορών, κ.α. Να 
σηµειωθεί εδώ ότι ο αριθµός δηµοσιεύσεων δίνει ένα µέτρο της ερευνητικής παραγωγικότητας αλλά ο 
αριθµός των ετεροαναφορών προσφέρει πληροφορίες σχετικά µε την απήχηση του ερευνητικού έργου. 
Πριν την ανάλυση των βιβλιογραφικών δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε η ταξινόµηση των ΒΑ στο πεδίο 
της ΕΕ, η οποία καλύπτεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας.  

Με βάση τα αποτελέσµατα, η αύξηση των δηµοσιεύσεων στα τµήµατα γεωπονίας, δασοπονίας και 
περιβάλλοντος µετά το 2000 είναι ξεκάθαρη ενώ µετά το 2008 είναι πολύ σηµαντική. Αν 
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συνυπολογιστεί το γεγονός ότι 75 ΕΕ-δηµοσιεύσεις έχουν πραγµατοποιηθεί από Λέκτορες και 
Επίκουρους Καθηγητές, 60 από Αναπληρωτές και 122 από τακτικούς καθηγητές (µε 5 καθηγητές να 
έχουν το 50% αυτών), είναι σχεδόν φανερό ότι η ΕΕ έχει κάνει δυναµική είσοδο µε την σχετικά νέα 
φουρνιά µελών ΔΕΠ. 

Είναι επίσης φανερό πως στα τµήµατα αγροτικής οικονοµίας (ΓΠΑ-αοα, ΑΠΘ-αο) η βαρύτητα των ΕΕ-
δηµοσιεύσεων στο σύνολο των δηµοσιεύσεων είναι σχετικά µεγάλη. Επίσης στα τµήµατα ΑΠΘ-αο, 
ΓΠΑ-αοα,  ΓΠΑ-φπγµ, ΔΠΘ-δασ, ΠΑΙΔ-περ, ΠΑΘ-φπ και ΠΠΑΤ-δεαπτ, τουλάχιστον το ένα τρίτο των 
µελών ΔΕΠ έχει παράξει µία το λιγότερο ΕΕ-δηµοσίευση. 

Σε σχέση µε τις ετεροαναφορές, το απόλυτο νούµερο δεν µπορεί να δώσει κάποια αντικειµενική 
πληροφορία καθώς είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το γενικότερο ερευνητικό πεδίο του κάθε τµήµατος. 
Αυτό όµως που είναι φανερό είναι ότι στα τµήµατα αγροτικής οικονοµίας, το πεδίο της ΕΕ είναι επίσης 
πολύ σηµαντικό για την απήχηση του εκάστοτε τµήµατος, καθώς για το ΓΠΑ-αοα οι ΕΕ-δηµοσιεύσεις 
κατέχουν το 16% ενώ για το ΑΠΘ-αο το 42% του συνόλου των ετεροαναφορών. 

Αν και µε την παρούσα µεθοδολογία κατέστη εφικτή η ταξινόµηση των ΒΑ το πεδίο της ΕΕ, θα 
µπορούσε µελλοντικά να χρησιµοποιηθούν πιο προχωρηµένες µεθόδους κατάταξης που προέρχονται 
από το πεδίο της εξόρυξης δεδοµένων, όπως δέντρα αποφάσεων (decision trees), χρήση κανόνων (rule-
based classifiers), µηχανές διανυσµάτων υποστήριξης (Support Vector Machines classifiers),  νευρωνικά 
δίκτυα (neural network classifiers), µε µπαεϋσιανούς κατανεµητές (bayesian classifiers), κ.α  (Aggarwal, 
2012). Η χρήση τέτοιων πιο αυτοµατοποιηµένων µεθόδων θα µπορούσε να βοηθήσει στο να διευρυνθεί 
ο ορίζοντας της έρευνας σε περισσότερα τµήµατα ΑΕΙ, καθώς, αν και το πλήθος των ΒΑ θα αυξανόταν 
πολύ, η απαιτούµενη ανθρώπινη παρέµβαση θα ήταν σχεδόν µηδαµινή. 
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Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	
Θεσσαλονίκης	

Σχολή	Δασολογίας	&	Φυσικού	Περιβάλλοντος	 Α.Π.Θ-δασ	 52	

Τμήμα	Γεωπονία	-	Τομέας	Αγροτικής	Οικονομίας	 Α.Π.Θ-αο	 12	

Τμήμα	Γεωπονίας	-	Τομέας	Εγγείων	Βελτιώσεων	και	Γεωργικής	
Μηχανικής	 Α.Π.Θ-εβγμ	 22	

Τμήμα	Γεωπονίας	-	Τομέας	Επιστήμης	&	Τεχνολογίας	Τροφίμων	 Α.Π.Θ-εττ	 12	

Τμήμα	Γεωπονίας	-	Τομέας	Ζωϊκής	Παραγωγής	 Α.Π.Θ-ζπ	 10	

Τμήμα	Γεωπονίας	-	Τομέας	Οπωροκηπευτικών	&	Αμπέλου	 Α.Π.Θ-οα	 12	

Τμήμα	Γεωπονίας	-	Τομέας	Φυτοπροστασίας	 Α.Π.Θ-φτπρ	 9	

Τμήμα	Γεωπονίας	-	Τομέας	Φυτών	μεγάλης	καλλιέργειας	 Α.Π.Θ-φμκ	 16	

Γεωπονικό	Πανεπιστήμιο	
Αθηνών	

Τμήμα	Αγροτικής	Οικονομίας	&	Ανάπτυξης	 Γ.Π.Α-αοα	 20	

Τμήμα	Αξιοποίησης	Φυσικών.Πόρων	&	Γεωργικής.Μηχανικής	 Γ.Π.Α-φπγμ	 32	

Τμήμα	Βιοτεχνολογίας	 Γ.Π.Α-βτ	 16	

Τμήμα	Επιστήμης	Ζωικής	Παραγωγής	&	Υδατοκαλλιεργειών	 Γ.Π.Α-εζπυ	 24	

Τμήμα	Επιστήμης	Τροφίμων	&	Διατροφής	του	Ανθρώπου	 Γ.Π.Α-ετδα	 27	

Τμήμα	Επιστήμης	Φυτικής	Παραγωγής	 Γ.Π.Α-εφπ	 57	

Δημοκρίτειο	Πανεπιστήμιο	
Θράκης	

Τμήμα	Αγροτικής	Ανάπτυξης	 Δ.Π.Θ-αα	 14	

Τμήμα	Δασολογίας	και	Διαχείρισης	Περιβάλλοντος	και	Φυσικών	
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Πανεπιστήμιο	Αιγαίου	 Τμήμα	Περιβάλλοντος	 Π.ΑΙΓ-περ	 20	

Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας	
Τμήμα	Γεωπονίας	Ιχθυολογίας	και	Υδάτινου	Περιβάλλοντος	 ΠΑ.Θ-ιχθ	 16	
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Πίνακας 1, Τµήµατα που συµπεριελήφθησαν στην έρευνα 

Παρατηρήσεις:	
Για	το	τμήμα	γεωπονίας	του	Αριστοτέλειου	Πανεπιστήμιου	Θεσσαλονίκης,	θεωρήθηκε	ότι	κάθε	τομέας	
ισοδυναμεί	με	ένα	τμήμα.	Αυτό	δικαιολογείται	από	το	γεγονός	ότι	οι	εκάστοτε	τομείς	θεραπεύουν	διακριτό	
αντικείμενο	καθώς	και	από	τον	αριθμό	των	μελών	ΔΕΠ.	
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Εκτεταµένη Περίληψη 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήµατος παροχής γεωργικών 

συµβουλών στους αµπελοκαλλιεργητές της περιοχής των Σπάτων Αττικής. Το αρχικό ερέθισµα για την 

εκπόνηση της εργασίας ήταν οι συνεχώς µεταβαλλόµενες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες στην χώρα 

µας αλλά και παγκοσµίως, η εξέλιξη της Γεωπονικής Επιστήµης και του Νοµικού και Κανονιστικού 

Πλαισίου που ρυθµίζει την άσκηση της γεωργίας και της συνεταιριστικής λειτουργίας, η ανάδειξη της 

γεωργικής συµβουλευτικής σε θεµελιώδες στοιχείο της αγροτικής πολιτικής, καθώς και οι ολοένα 

αυξανόµενες πιέσεις των αγορών αλλά και των καταναλωτών για προϊόντα ποιότητας που θα 

αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου προέλευσής τους. Ήταν όµως και η ανάγκη για 

αύξηση των αποδόσεων και του γεωργικού οικογενειακού εισοδήµατος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

και ειδικότερα των µελών του Αµπελουργικού Συνεταιρισµού Σπάτων. Μέσα από αυτήν την 

περιπτωσιολογική µελέτη βλέπουµε πώς µπορεί να στηθεί αυτός ο «µηχανισµός» παροχής συµβουλών, 

που µε την επιτυχή εφαρµογή του µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων 

και στην πιο ορθολογική διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.  

Το συγκεκριµένο σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών, κατ’ αρχάς στηρίχθηκε σε µια 

λεπτοµερή επιτόπια έρευνα που διεξήχθη στην περιοχή των Σπάτων κατά το διάστηµα Μαΐου–

Αυγούστου 2015 και περιελάµβανε συνεντεύξεις µε αντιπροσωπευτικό δείγµα τριάντα πέντε 

αµπελοκαλλιεργητών του Αµπελουργικού Συνεταιρισµού Σπάτων οι οποίες διαχωρίζονται σε τρεις 

οµάδες, ανάλογα µε τα στρέµµατα ιδιόκτητης έκτασης των παραγωγικών αµπελώνων που διαθέτουν. Ο 

απώτερος σκοπός της έρευνας ήταν η συγκέντρωση στοιχείων για τα κυριότερα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά και τα οικονοµικά αποτελέσµατα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων για το 2014, η οποία 

µας επέτρεψε την λεπτοµερή καταγραφή των χαρακτηριστικών του αµπελώνα και των 

αµπελοκαλλιεργητών της περιοχής προκειµένου οι συµβουλές που τελικά δόθηκαν να είναι όσο το 

δυνατόν περισσότερο στοχευµένες.  

Τα αποτελέσµατα δηλαδή που προέκυψαν από την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων που 

χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα αφορούν χαρακτηριστικά των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όπως η 

έκταση του διαθέσιµου εδάφους, η ανθρώπινη απασχόληση οικογενειακή και ξένη, εντός και εκτός της 

γεωργικής εκµετάλλευσης και τα οικονοµικά αποτελέσµατα των γ.ε όπως είναι η ακαθάριστη πρόσοδος, 

το γεωργικό εισόδηµα, το κέρδος κ.ά. καθώς και οι παραγωγικές δαπάνες των γ.ε. 
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Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των στοιχείων της επιτόπιας έρευνας µέσω των 

µεθόδων της συγκριτικής ανάλυσης και του benchmarking. Η ανάλυση οµάδας έγινε για τις γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις του δείγµατός µας, το οποίο διαχωρίστηκε σε τρεις υποοµάδες, την επικεφαλής, την 

µεσαία και την ουραγό, µε τους µέσους όρους των τεχνικοοικονοµικών δεικτών της επικεφαλής 

υποοµάδας να παίζουν τον ρόλο του στόχου που πρέπει να επιτύχουν οι  γεωργικές εκµεταλλεύσεις της 

µεσαίας και της ουραγού υποοµάδας. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης οµάδας αποτελούν την βάση για 

να «στηθεί» το σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών, αφού υποδεικνύουν τα αδύναµα σηµεία στα 

οποία εµείς οφείλουµε να προτείνουµε διορθωτικές κινήσεις-συµβουλές. Η πρόταση ανάπτυξης του 

συστήµατος παροχής γεωργικών συµβουλών και η κάθε συµβουλή στηρίχτηκε σε έναν ή σε 

περισσότερους τεχνικοοικονοµικούς δείκτες που µελετήθηκαν στην ανάλυση οµάδας και που 

αποτέλεσαν και τους κύριους άξονες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Η διαδικασία ανάπτυξης του συστήµατος παροχής γεωργικών συµβουλών µπορεί και πρέπει να 

αποτελέσει ένα αξιόπιστο και χρήσιµο εργαλείο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της 

απόδοσης και της αποτελεσµατικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων του Αµπελουργικού 

Συνεταιρισµού Σπάτων. 

 

Λέξεις Κλειδιά: (Keywords:) Γεωργικές Συµβουλές, Benchmarking, Συγκριτική ανάλυση, 

Αµπελοκαλλιέργεια, Σπάτα. 

 

Κωδικοί JEL: (JEL Classifications:) Q12, Q13, Q16. 
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Οι περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς στην Ελλάδα ανέρχονται στο 78,1% της συνολικά 
χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης από τις οποίες το 53,4% είναι ορεινές περιοχές, ενώ το 50% της 
συνολικής έκτασης της χώρας καλύπτεται από δάση.  Κατά συνέπεια το Ελληνικό Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέµβριο του 2015 δίνει 
ιδιαίτερη έµφαση στους στόχους που αφορούν την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τοµέα, τη βιώσιµη 
διαχείριση των δασών και την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που 
συνδέονται µε τη γεωργία και την δασοκοµία.  Για την επίτευξη αυτών των στόχων ωστόσο θα πρέπει 
τόσο οι περιβαλλοντικές, όσο και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις των δράσεων που θα 
χρηµατοδοτηθούν να αξιολογούνται ex-ante, ex-post, αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησής τους. 
Είναι αναγκαία λοιπόν η χρησιµοποίηση κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης επιπτώσεων των δράσεων 
αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της αειφορίας σε κατάλληλες χωρικές κλίµακες και επίπεδα 
λεπτοµέρειας. 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει εργαλεία αξιολόγησης επιπτώσεων σε φυσικούς και 
κοινωνικοοικονοµικούς πόρους αναπτυξιακών δράσεων στις ορεινές περιοχές που οι συγγραφείς 
ανέπτυξαν µέσω Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων στη διάρκεια των τελευταίων 15 
ετών (MEDMONT, GOVERNET, ManagMED, INFORM) και αποτελέσµατα εφαρµογής τους σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις βιώσιµης διαχείρισης των δασών της χώρας, καθώς και προστατευόµενων 
περιοχών.   

Το συστηµικό πλαίσιο και τα εργαλεία αξιολόγησης επιπτώσεων αφορούν τα εξής: 

i) Βάση χωρικής αξιολόγησης.  Οι διεργασίες ανάπτυξης και διαχείρισης στον ορεινό και αγροτικό χώρο 
είναι χωρικά συσχετισµένες µε οντότητες, οι οποίες συνήθως δεν συµπίπτουν µε τα διοικητικά όρια.  Οι 
χωρικές αυτές οντότητες µπορούν να αναγνωριστούν και να χαρτογραφηθούν µε βάση τη δυναµική 
σχέση που υφίσταται µεταξύ της χωρικής διάταξης των φυσικών πόρων και των κοινωνικοοικονοµικών 
πόρων σε  κάθε γεωγραφική θέση. Έτσι υιοθετήθηκε ένα γενικό σύστηµα χωρικών κλιµάκων, το οποίο 
περιλαµβάνει 4 διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα κλίµακας, την περιοχή του τοπίου, το σύστηµα του 
τοπίου, το είδος του τοπίου και το επίπεδο του οικoτόπου.  Στο σύστηµα INFORM για την εκτίµηση της 
βιώσιµης δασικής διαχείρισης (Kazana et al. 2014, www.inform-life.gr ) αναγνωρίσθηκαν και 
χαρτογραφήθηκαν για ολόκληρη τη χώρα δεκαεννέα στο σύνολο γενικές δασικές χωρικές οντότητες στο 
επίπεδο του συστήµατος τοπίου. Επιπλέον, για κάθε µία από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας 
κατασκευάστηκαν εννοιολογικά µοντέλα των αναγνωρισµένων συστηµάτων τοπίου χρησιµοποιώντας ως 
κύριες περιγραφικές µεταβλητές το γεωλογικό υπόστρωµα και το υψόµετρο σε συνδυασµό µε τους 
τύπους του εδάφους, τους τύπους του κλίµατος, τις µέσες ετήσιες θερµοκρασίες, τις µέσες ετήσιες 
βροχοπτώσεις, τους τύπους βλάστησης και τις µορφές χρήσης γης.  

v) Διακυβερνητικές δοµές και εργαλεία λειτουργίας αυτών των δοµών. Για την εκτίµηση της 
αειφορικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής δηµιουργήθηκε και το 
λειτούργησε το τοπικό διακυβερνητικό συµβούλιο αειφορικής ανάπτυξης Κασσάνδρας.  Για την 
εκτίµηση της ευπάθειας ως προς πιθανές επικίνδυνες διεργασίες σε προστατευόµενες περιοχές 
NATURA 2000 δηµιουργήθηκαν και λειτούργησαν Οµάδες Εκτίµησης Κινδύνων στις προστατευόµενες 
περιοχές Ατταβύρου Ρόδου, στο δέλτα του Νέστου και στο δάσος Φρακτού Δράµας. Επίσης για την 
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εκτίµηση της βιώσιµης δασικής διαχείρισης σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο δηµιουργήθηκε και 
λειτούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Εθνικό Διακυβερνητικό Συµβούλιο Δασών (Kazana et al. 
2013, www.inform-life.gr ) και Τοπικά Διακυβερνητικά Συµβούλια Δασών στο Κάτω Νευροκόπι 
Δράµας και στη Θάσο.  
vi) Βάσεις δεδοµένων και εργαλεία αξιολόγησης επιπτώσεων µε την µορφή διακριτών προτύπων 
δεικτών. Ειδικότερα, στη βάση δεδοµένων του INFORM οι δείκτες της Βιώσιµης Δασικής Διαχείρισης 
είναι συµβατοί µε το πλαίσιο του Europe for Forests και  αφορούν i) τη συντήρηση και κατάλληλη 
ενίσχυση των δασικών πόρων και την συµβολή τους στον παγκόσµιο κύκλο του άνθρακα, ii) την υγεία 
και ζωτικότητα των δασικών οικοσυστηµάτων, iii) τις παραγωγικές λειτουργίες των δασών, iv) τη 
βιοποικιλότητα των δασικών οικοσυστηµάτων, v) τις προστατευτικές λειτουργίες της δασικής 
διαχείρισης και vi) τις δασικές κοινωνικοοικονοµικές και πολιτιστικές λειτουργίες.  Τα πρότυπα δεικτών 
επιπτώσεων αφορούν την αξιολόγηση καταλληλότητας/ικανότητας/επιπτώσεων φυσικών πόρων 
σχετικών µε τις γεωργικές καλλιέργειες, τα δάση, τους βοσκότοπους, την αναψυχή, την άγρια πανίδα και 
το έδαφος/νερό στις ορεινές περιοχές,  καθώς και την κοινωνικο-οικονοµική και θεσµική αξιολόγηση 
δράσεων για ανάπτυξη και βιώσιµη διαχείριση των ορεινών περιοχών. 
vii) Εργαλεία συνδυασµένης αξιολόγησης (Κόστος-ωφέλεια ανάλυση, πολυκριτήρια ανάλυση) για την 
εκτίµηση της συνολικής επίδοσης των δράσεων ως προς την επίτευξη της αειφορίας. 
Η εργασία παρουσιάζει παραδείγµατα εφαρµογής του παραπάνω πλαισίου ανάλυσης και των εργαλείων 
αξιολόγησης επιπτώσεων  σε δύο περιπτώσεις µελέτης, την βιώσιµη διαχείριση των δασών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, καθώς και την εκτίµηση επιπτώσεων κινδύνων στην 
προστατευόµενη περιοχή NATURA 2000 Ατταβύρου Ρόδου. 
 
Λέξεις Κλειδιά: χωρική ανάλυση, διακυβέρνηση, δείκτες αειφορίας 
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Αστικοί λαχανόκηποι: µια κοινωνική καινοτοµία και ένα νέο πεδίο γεωργικών εφαρµογών και 

γεωργικής εκπαίδευσης 

Βασιλική Γιατσίδου M.Sc. Αγροτικής Οικονοµίας vgiatsid@agro.auth.gr  και 

Μαρία Παρταλίδου Επικ. Καθηγήτρια  parmar@agro.auth.gr 
 
Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών και Αγροτικής 

Κοινωνιολογίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ενασχόληση µε την καλλιέργεια της γης και της τροφής ήταν για πολλά χρόνια συνδεδεµένη µε την 

ύπαιθρο και τις αγροτικές περιοχές και ως εκ τούτου η “αστική γεωργία” όπως αναφέρουν οι 

Ανθοπούλου και Παρταλίδου (2015) φαντάζει ως σχήµα οξύµωρο. Ωστόσο, στην Ελλάδα το τελευταίο 

διάστηµα παρατηρούνται δυναµικές πρωτοβουλίες επανάκτησης της σχέσης των αστών µε τα τρόφιµα 

καθώς καταγράφεται ένας σηµαντικός αριθµός πρωτοβουλιών παραχώρησης αγροτεµαχίων 

(λαχανόκηπων) από δηµόσιους φορείς στο πλαίσιο της αστικής και περιαστικής γεωργίας και της 

κοινωνικής πολιτικής ελάφρυνσης νοικοκυριών ευάλωτων στη φτώχεια (Ανθοπούλου κα, 2012). 

Παράλληλα, υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός πρωτοβουλιών πολιτών οι οποίοι µέσα από τον 

εθελοντισµό, την ανάγκη για περισσότερο πράσινο στις πόλεις και την επαναδιεκδίκηση του δηµόσιου 

χώρου έχουν συστήσει µε µεγάλη επιτυχία παραδείγµατα αστικών λαχανόκηπων.  

Στην παρούσα εργασία έγινε αρχικά µια καταγραφή του συνόλου των λαχανόκηπων στην Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσσαλονίκης όπου κατεγράφησαν δέκα αστικοί λαχανόκηποι µε διαφορετικά χαρακτηριστικά 

δοµής και λειτουργίας. Υπάρχουν λαχανόκηποι που αποτελούν θεσµικές δοµές για ειδικές οµάδες 

πληθυσµού (λαχανόκηποι θεραπευτικού χαρακτήρα για ψυχικά ασθενείς και πρώην χρήστες ουσιών), 

ιδιωτικοί λαχανόκηποι στο πλαίσιο λειτουργίας µιας οµάδας πολιτών, “αντάρτες” καλλιεργητές, 

δηµοτικοί λαχανόκηποι, οι οποίοι λειτουργούν υπό την εποπτεία των κοινωνικών δοµών των Δήµων και 

η περίπτωση των εµβληµατικών λαχανόκηπων του Α.Π.Θ. Οι περισσότεροι, ειδικά οι δηµοτικοί, 

εµπίπτουν χρονικά µε την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µετά το 2011.  

Ιδιαίτερη περίπτωση – όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια της διερεύνησής µας- αποτελεί ο λαχανόκηπος 

της Οµάδας Αστικών και Περιαστικών Καλλιεργειών (ΠΕΡ.ΚΑ) ο οποίος δηµιουργήθηκε το 2011 

(Moran 2014) και αποτελεί τη µελέτη περίπτωσής µας. Θα λέγαµε ότι είναι ο πρώτος 

αυτοδιαχειριζόµενος λαχανόκηπος της πόλης, µε σκοπό τη συλλογική καλλιέργεια εποχιακών φρούτων 

και λαχανικών βάσει των αρχών της βιολογικής γεωργίας. Η οµάδα δραστηριοποιείται σε ένα χώρο 10 

στρεµµάτων σε ένα πρώην στρατόπεδο συνολικής έκτασης 690 στρεµµάτων, στο Δήµο Παύλου Μελά. 

Κοινός στόχος όλων των µελών (σήµερα ανέρχονται σε 120) είναι η ήπια αξιοποίηση του 

εγκαταλελειµµένου αστικού χώρου όπως επίσης, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεµιναρίων και 

κοινωνικών εκδηλώσεων. Σηµαντική δραστηριότητα της οµάδας αποτελεί η προσπάθεια διατήρησης και 

διάδοσης σπόρων ντόπιων ποικιλιών, οι οποίες καλλιεργούνται ως επί το πλείστον στον συγκεκριµένο 

λαχανόκηπο. 
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Με εργαλεία τη συµµετοχική παρατήρηση για περισσότερο από έναν χρόνο αλλά και δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο στους καλλιεργητές στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν αφενός τα κίνητρα και 

το προφίλ των καλλιεργητών  και αφετέρου να απαντηθούν ερωτήµατα που σχετίζονται µε τη διάχυση 

της γεωπονικής αλλά και της συλλογικής γνώσης: Πώς επιλέγουν τί θα καλλιεργήσουν, από πού 

προµηθεύονται τους σπόρους, τί εργαλεία χρησιµοποιούν, πώς ανταλλάσσεται η γνώση στον αγρό, ποιός 

παίζει το ρόλο του γεωπόνου-συµβούλου, τί τεχνικά προβλήµατα αντιµετωπίζουν και πώς τα επιλύουν, 

ποιές είναι οι ανάγκες τους σε εκπαίδευση;  

Προκειµένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα η εργασία χρησιµοποίησε το θεωρητικό 

υπόβαθρο των  Κοινοτήτων Πρακτικής (Communities of Practice). Οι Κοινότητες Πρακτικής έχουν 

αναγνωριστεί ως µια κοινωνική δοµή που αφορά τη γνώση και τον τρόπο που αυτή διαχέεται στα µέλη 

της κοινότητας και έχει χρησιµοποιηθεί και ως εργαλείο στις γεωργικές εφαρµογές. Θεωρείται ότι είναι 

ένα κοινωνικό σύστηµα µάθησης στο οποίο δεν υφίσταται µοναχά η ατοµική µάθηση αλλά και η 

συλλογική-κοινωνική µάθηση και γνώση ως  διαδραστική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων και στην 

επίλυση προβληµάτων (Koutsouris and Papadopoulos, 2003).  

Τα ευρήµατα της έρευνας αναδεικνύουν το γεγονός ότι η αστική γεωργία στην Ελλάδα της κρίσης είναι 

κάτι περισσότερο από µια πρακτική ελάφρυνσης του αστικού νοικοκυριού. Όπως έχει διαπιστωθεί και 

σε άλλους αστικούς λαχανόκηπους  (Partalidou and Anthopoulou, 2016) οι καλλιεργητές µέσα από την 

καλλιέργεια της γης και της τροφής καλύπτουν ανάγκες που συνδέονται µε   την αίσθηση της 

αυτοπραγµάτωσης, την αίσθηση του ανήκειν και της αυτοεκτίµησης.  

Όσον αφορά στον τρόπο απόκτησης και διάχυσης της γνώσης διαπιστώθηκε ότι η µάθηση πράγµατι 

συµβαίνει µε τη δηµιουργία Κοινοτήτων Πρακτικής όπου µέσα από την ενδυνάµωση του κοινωνικού 

κεφαλαίου, τους κοινούς κανόνες και νόρµες (Bendt et al 2013) οι καλλιεργητές µοιράζονται πέρα από 

τεχνικές, πρακτικές και γεωπονική γνώση κοινωνικές αξίες, κοινωνικές δεξιότητες και τελικά 

δηµιουργούν και κοινές µνήµες. Σηµαντικό σηµείο σε αυτή τη διαδικασία είναι η συµµετοχικότητα και ο 

τρόπος µε τον οποίο η οµάδα των καλλιεργητών από συνάθροιση ατοµικοτήτων – που επιδιώκουν 

ατοµικά συµφέροντα- µετασχηµατίζονται σε κοινότητα µε κοινό σκοπό και κοινά συµφέροντα. 
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Ενισχύοντας τη γεωργική γνώση µέσα από την πράξη: Το παράδειγµα των Σχολείων Αγρού  
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Ενισχύοντας τη γεωργική γνώση µέσα από την πράξη:Το παράδειγµα των Σχολείων Αγρού  
 

 
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα Σχολεία Αγρού εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά στην Ασία το 1989 από τον Οργανισµό Τροφίµων 

και Γεωργίας (FAO), µε σκοπό την παραγωγή και διάχυση γνώσης σχετικά µε τις αρχές της 

ολοκληρωµένης καταπολέµησης σε καλλιεργητές ρυζιού. Στα Σχολεία Αγρού η γνώση προκύπτει ως 
αποτέλεσµα της οµαδικής, κοινωνικής και βιωµατικής µάθησης. Οµάδες γεωργών υπό την καθοδήγηση 

του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών παρατηρούν και αναλύουν το αγροοικοσύστηµα σε πραγµατικές 

συνθήκες σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Εφαρµόζοντας τις αρχές της συµµετοχικής 

παρατήρησης, ιδιαίτερα στα κρίσιµα στάδια της καλλιεργητικής περιόδου, τα Σχολεία Αγρού βοηθούν 

τους εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν τις καλλιέργειές 
τους και να βελτιώσουν τις διαχειριστικές τους ικανότητες.  

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτον, διερευνά την 

αποτελεσµατικότητα των Σχολείων Αγρού όσον αφορά την ικανότητά τους να διευκολύνουν τη 

µετάδοση γνώσης στους Έλληνες γεωργούς. Δεύτερον, εξετάζει την αποδοτικότητα κάποιων νέων 

τεχνικών µετάδοσης γνώσης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνδυαστικά µε εκείνες που 
παραδοσιακά χρησιµοποιούνται σε Σχολεία Αγρού σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από 36 καλλιεργητές 

βαµβακιού και 31 παραγωγούς ρυζιού που συµµετείχαν σε τέσσερα διαφορετικά Σχολεία Αγρού κατά τη 

διάρκεια της εαρινής καλλιεργητικής περιόδου του 2015. Τα παραπάνω Σχολεία Αγρού αποτέλεσαν την 
πρώτη προσπάθεια εφαρµογής του συγκεκριµένου µοντέλου στην Ελλάδα και επικεντρώθηκαν στη 

βελτίωση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των γεωργών σε τρεις θεµατικές κατηγορίες: την 

ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών, την ασφάλεια κατά την άσκηση του γεωργικού επαγγέλµατος 

και τις καλλιεργητικές τεχνικές. 

Μεταξύ των δύο οµάδων γεωργών δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα 
δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους. Στα Σχολεία Αγρού για τους ορυζοπαραγωγούς 

χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές που παραδοσιακά εφαρµόζονται σε προγράµµατα που ακολουθούν τη 

φιλοσοφία των Σχολείων Αγρού, ενώ στην περίπτωση των βαµβακοκαλλιεργητών δύο νέες τεχνικές 

προώθησης της παραγωγής γνώσης (κύκλος αναζήτησης γνώσης, «ελεύθερος» εκπαιδευτής) 

ενσωµατώθηκαν στην εκπαιδευτική πρακτική. Για να µετρηθούν τα επίπεδα γνώσης των συµµετεχόντων 
πριν και µετά την παρακολούθηση των Σχολείων Αγρού σχεδιάστηκε ένα πολυθεµατικό εργαλείο, 

εστιασµένο στους τρεις κύριους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράµµατος. Τα δεδοµένα 

επεξεργάστηκαν µε τη χρήση µεθόδων διµεταβλητής και πολυµεταβλητής ανάλυσης. 

Οι συσχετισµένοι έλεγχοι t επιβεβαίωσαν ότι η αύξηση του επιπέδου γνώσης ήταν στατιστικά σηµαντική 
τόσο για τους βαµβακοπαραγωγούς, όσο και για τους ορυζοκαλλιεργητές. Ωστόσο, οι µη συσχετισµένοι 

έλεγχοι t έδειξαν ότι οι διαφορές στα επίπεδα γνώσης ήταν σηµαντικά µεγαλύτερες στους παραγωγούς 

βαµβακιού για τα εκπαιδευτικά αντικείµενα που αφορούν ζητήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης 

καλλιεργειών και καλλιεργητικές τεχνικές, από τις αντίστοιχες διαφορές για τους παραγωγούς ρυζιού. 

Δεδοµένου ότι πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών συναντήσεων τα επίπεδα γνώσεων των δύο οµάδων 
δεν διέφεραν σηµαντικά, οι παραπάνω διαφορές µπορούν να αποδοθούν στις διαφορετικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν στις δύο οµάδες.  
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Για να ελεγχθεί ο παραπάνω ισχυρισµός, δηµιουργήθηκε ένα υπόδειγµα ιεραρχικής παλινδρόµησης, µε 

σκοπό να διαπιστωθεί αν η χρησιµοποίηση των δύο νέων εκπαιδευτικών τεχνικών συµβάλλει σε 

περαιτέρω αύξηση του επιπέδου γνώσεων των εκπαιδευόµενων. Η ανάλυση έδειξε ότι ο βαθµός 
αύξησης του επιπέδου γνώσεων των γεωργών σχετίζεται µε τη χρήση των δύο νέων µεθόδων, ενώ οι 

υπόλοιποι προγνωστικοί παράγοντες που χρησιµοποιήθηκαν στο υπόδειγµα δεν συνεισφέρουν 

σηµαντικά στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

Συνολικά, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το µοντέλο των Σχολείων Αγρού έχει τη δυνατότητα να 
οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση του επιπέδου γνώσεων των Ελλήνων γεωργών, επιβεβαιώνοντας ότι τα 

Σχολεία Αγρού µπορούν να ενσωµατωθούν µε επιτυχία στο ισχύον σύστηµα µετάδοσης γεωργικής 

γνώσης. Ωστόσο, η χρησιµοποίηση νέων τεχνικών που αξιοποιούν αποτελεσµατικότερα τη δυναµική της 

οµάδας τόσο των εκπαιδευόµενων όσο και των εκπαιδευτών, µπορεί να αυξήσει ακόµη περισσότερο την 

αποδοτικότητα του µοντέλου.    
 

Λέξεις Κλειδιά: Σχολεία Αγρού, γεωργική γνώση, ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών, 

εκπαιδευτικές τεχνικές, µάθηση   

 
Κωδικοί JEL: Q16, Q10 
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Διερεύνηση καταναλωτικής συµπεριφοράς για την τσιπούρα εκτρεφόµενη µε µεταποιηµένες 
ζωικές πρωτεΐνες. 

Αθανάσιος Μπάτζιος1, Κωνσταντίνος Πολύµερος2, Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης2 

1Καρανιβάλου 37-39, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα [thanos.batzios@gmail.com] 
2Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτοµιών, µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη 
βελτιστοποίηση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, διαφαίνεται ότι συγκεντρώνει, ολοένα και 
περισσότερο, το ενδιαφέρον της διεθνούς βιοµηχανίας τροφίµων. Η καινοτοµία σε επίπεδο παραγωγής, 
η επιλογή της στρατηγικής µάρκετινγκ, καθώς και η διατήρηση ή η βελτίωση του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος των επιχειρήσεων, επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη συµπεριφορά των καταναλωτών στις 
αγορές στόχους στις οποίες απευθύνονται.  

Βασικός σκοπός της παρούσας προσπάθειας είναι η διερεύνηση της συµπεριφοράς των 
καταναλωτών για την τσιπούρα, της οποίας η πάχυνση έχει επιτευχθεί χρησιµοποιώντας ως συστατικό 
ιχθυοτροφής τις µεταποιηµένες ζωικές πρωτεϊνών (ΜΖΠ). Ειδικότερα, στην παρούσα έρευνα 
επιχειρήθηκε: α) η διερεύνηση των γενικότερων στάσεων των καταναλωτών για τα αλιεύµατα, είτε αυτά 
προέρχονται από την ελεύθερη αλιεία ή τις υδατοκαλλιέργειες, β) η διερεύνηση δυνατότητας 
τµηµατοποίησης των καταναλωτών σε οµογενείς συστάδες, γ) η ανάλυση των συστάδων αυτών µε 
στόχο τον εντοπισµό δυνητικών σχέσεων µεταξύ των δηµογραφικών τους χαρακτηριστικών και των 
αντίστοιχων στάσεών τους,  δ) ο εντοπισµός των σηµαντικότερων προσδιοριστικών παραγόντων για τη 
διαµόρφωση και εκδήλωση της καταναλωτικής συµπεριφοράς και κατ’ επέκταση την ενδεχόµενη 
αγοραστική επιλογή των καταναλωτών, για την τσιπούρα διατραφείσα µε ΜΖΠ. Η έρευνα 
πραγµατοποιήθηκε κατά τους µήνες Μάρτιο- Απρίλιο του έτους 2015, η επιλογή δυνητικών περιοχών 
περιλάµβανε µεγάλα αστικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Λάρισα και ευρύτερες περιοχές 
πλησίον αυτών, ενώ συλλέχθηκαν 255 έγκυρα ερωτηµατολόγια. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν κατά κύριο λόγο, πως η πλειοψηφία των καταναλωτών 
µέσης ηλικίας και εισοδήµατος καταναλώνουν ψάρια 1-2 φορές την εβδοµάδα, προτιµούν το 
ιχθυοπωλείο και τη λαϊκή αγορά, ενώ όσοι είναι άνω των 56 ετών, δηµόσιοι υπάλληλοι, και µε µηνιαίες 
αποδοχές άνω των 700 ευρώ δείχνουν να ενδιαφέρονται αρκετά για το αν τα ψάρια που καταναλώνουν 
είναι εκτροφής ή άγρια. Ωστόσο, όσοι έχουν µορφωτικό επίπεδο δηµοτικού, είναι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, εισοδηµατίες, ή µε µηνιαίο εισόδηµα µέχρι 1000 ευρώ δε γνωρίζουν ή έχουν 
περιορισµένες γνώσεις για το είδος ιχθυοτροφών που χρησιµοποιούνται.  

Στο κύριο αντικείµενο της έρευνας, δηλαδή στο εάν θα κατανάλωναν ή όχι και για ποιους λόγους, 
τσιπούρα που έχει διατραφεί µε ΜΖΠ, προέκυψαν 3 οµάδες. Το 55% περίπου εξέφρασε αρνητική στάση 
- άνω των 55 ετών, επιπέδου λυκείου ή συνταξιούχοι – επισηµαίνοντας ως σηµαντικούς περιοριστικούς 
παράγοντες τη δυσπιστία ως προς την ασφάλεια, την υγιεινή και την ποιότητα. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε αυτούς τους παράγοντες καθώς και για τη γεύση, θα ήθελε να γνωρίζει το 15% 
των καταναλωτών - κυρίως όσοι είναι 26-35 ετών ή ασχολούνται µε οικιακά - προκειµένου να 
απαντήσει είτε θετικά είτε αρνητικά στο αν θα κατανάλωνε τσιπούρα διατραφείσα µε ΜΖΠ. Τέλος, το 
30% περίπου - κυρίως 18-25 - εξέφρασε θετική στάση, θεωρώντας πως αυτός ο τρόπος εκτροφής θα 
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µπορούσε να συµβάλει στην αειφορική ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών και στην αειφορική διαχείριση 
των φυσικών αλιευτικών αποθεµάτων.  

Από την ανάλυση κατά συστάδες, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, για κάθε παραπάνω οµάδα 
προέκυψαν 2 υπο-οµάδες. Ειδικότερα, οι ερωτηθέντες που είναι θετικοί στην κατανάλωση τσιπούρας 
διατραφείσα µε ΜΖΠ, χωρίζονται σε: «Πολύ ευαισθητοποιηµένους – High sensitive» - ανώτερης 
µόρφωσης, ενδιαφέρονται για ζητήµατα αειφορίας στη διαχείριση και ανάπτυξη των αλιευτικών 
αποθεµάτων- και σε  «Ευαισθητοποιηµένους - sensitive» - χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο και 
µεγαλύτερη διακύµανση απόψεων. Οι ερωτηθέντες που είναι αρνητικοί, χωρίζονται σε: «Δύσπιστους - 
skeptical» - µικρότεροι σε ηλικία, επιφυλακτικοί στο θέµα ασφάλειας, ποιότητας, υγιεινής - και σε  
«Απόλυτα δύσπιστους – High skeptical» -µεγαλύτεροι σε ηλικία και αµφισβητούν σχεδόν σε απόλυτο 
βαθµό το κατά πόσο θα διασφαλίζονται οι περιβαλλοντικοί όροι που υπόσχεται αυτού του είδους η 
ιχθυοτροφή -. Οι ερωτηθέντες που εµφανίζουν ουδέτερη στάση, χωρίζονται σε: «Πολύ απαιτητικούς – 
High demanded» - επιθυµούν να γνωρίζουν απόλυτα το βαθµό που διασφαλίζονται οι περιβαλλοντικοί 
όροι, δηλώνουν υψηλότερο µηνιαίο εισόδηµα -, και  «Απαιτητικούς - demanded» - επιθυµούν να 
γνωρίζουν, αλλά σε σηµαντικά µικρότερο βαθµό και εµφανίζουν χαµηλότερες µηνιαίες αποδοχές-. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, η συγκεκριµένη αγορά δύναται να τµηµατοποιηθεί 
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά που εµφανίζουν οι καταναλωτές της κάθε συστάδας, ενώ θα µπορούσε 
να γίνει και διεύρυνση της έρευνας σε γεωγραφικό και ποσοτικό επίπεδο. 
 

Λέξεις Κλειδιά: τσιπούρα, καταναλωτική συμπεριφορά, ανάλυση συστάδων, μεταποιημένη 
ζωική πρωτεΐνη. 

Κωδικοί JEL: Q22, Q13. 
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EKTETAMENH ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εισαγωγή  

Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο στόχο να µελετήσει το βαθµό ενηµέρωσης των καταναλωτών 
στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) για την ύπαρξη των συνεταιριστικών προϊόντων τροφίµων και 
των κριτηρίων τα οποία θεωρούν σηµαντικά για να αγοράσουν συνεταιριστικά προϊόντα. Σκοπός της 
εργασίας είναι η αποτύπωση της γενικότερης άποψης για τα συνεταιριστικά προϊόντα και η καταγραφή 
της καταναλωτικής συµπεριφοράς των συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα βοηθήσουν 
στο να δηµιουργηθούν εκείνες οι οµάδες καταναλωτών στις οποίες θα πρέπει να κατευθυνθούν οι 
ενέργειες µάρκετινγκ για την αποτελεσµατικότερη προώθηση των προϊόντων των αγροτικών 
συνεταιρισµών. Αποτέλεσµα της συγκεκριµένης εργασίας αποτελεί η δηµιουργία τεσσάρων οµάδων 
καταναλωτών µε διακριτά δηµογραφικά  χαρακτηριστικά. 

Μεθοδολογία 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας, διανεµήθηκαν σε άτοµα άνω των 18 ετών, 
ερωτηµατολόγια µέσω διαδικτύου (on-line surveys) στην περιοχή της ΠΔΕ. Στην έρευνα συµµετείχαν 
πάνω από 380 καταναλωτές από όλους τους νόµους της περιφέρειας, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις 
σχετικές µε την καταναλωτική τους συµπεριφορά γύρω από τα συνεταιριστικά προϊόντα (τρόφιµα). Με 
βάση τις απαντήσεις τους σε δυο πολυθεµατικές ερωτήσεις για τα είδη των συνεταιριστικών προϊόντων 
που καταναλώνουν αλλά και τις ιδιότητες που αποδίδουν σε αυτά διενεργήθηκε ανάλυση παραγόντων 
(Factor analysis). Σκοπός της ανάλυσης ήταν η δηµιουργία και ανίχνευση των κύριων παραγόντων των 
ερωτήσεων αυτών µε εφαρµογή της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (Principal Component Analysis). 
Στη συνέχεια µε βάση τις συνιστώσες που δηµιουργήθηκαν πραγµατοποιήθηκε ανάλυση οµάδων µε 
εφαρµογή της ανάλυσης συστάδων (Cluster analysis), µε σκοπό τον διαχωρισµό των συµµετεχόντων σε 
οµάδες, των οποίων τα µέλη έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Τέλος, στις τέσσερις οµάδες καταναλωτών 
που δηµιουργήθηκαν µε τη παραπάνω τεχνική έγινε η ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών 
των οµάδων και η ονοµασία τους. 

Αποτελέσµατα   

Με βάση την παραπάνω διαδικασία δηµιουργίας οµάδων καταναλωτών, εντοπιστήκαν στο 
δείγµα της έρευνας τρείς µεγάλες οµάδες καταναλωτών που προτίθενται να αυξήσουν την συχνότητα 
κατανάλωσης τέτοιων προϊόντων και κυρίως να πληρώσουν µεγαλύτερη τιµή για τα προϊόντα αυτά. 
Επιπλέον, από τα αποτελέσµατα προκύπτει, ότι οι καταναλωτές του δείγµατος στο µεγαλύτερο ποσοστό 
υιοθετούν χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας για συνεταιριστικά προϊόντα και το µεγαλύτερο ποσοστό 
δηλώνει ότι είναι ευαισθητοποιηµένοι για την ασφάλεια των τροφίµων και την προστασία του 
περιβάλλοντος, Τέλος, οι οµάδες που δείχνουν µεγαλύτερη προθυµία πληρωµής συνεταιριστικών 
προϊόντων δηλώνουν ότι είναι ευχαριστηµένοι - ικανοποιηµένοι από την κατανάλωση συνεταιριστικών 
προϊόντων.  

Συµπεράσµατα - Προτάσεις 

Η έρευνα δείχνει ότι διαφαίνονται αρκετά καλές προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς των 
συνεταιριστικών προϊόντων τροφίµων και µπορεί να αναπτυχτεί µια σηµαντική πιστότητα στα 
συνεταιριστικά προϊόντα µε τις κατάλληλες πάντα στρατηγικές που θα αναλάβουν οι αγροτικοί 
συνεταιρισµοί. Τα µέλη των οµάδων καταναλωτών όπως έχουν δηµιουργηθεί εµφανίζονται πρόθυµοι να 
αυξήσουν τη συχνότητα κατανάλωσης τέτοιων προϊόντων και κυρίως να πληρώσουν µεγαλύτερη τιµή 
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για αυτά. Θέλοντας να δώσουµε κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, θα µπορούσαν να µελετηθούν 
και άλλοι τοµείς σχετικά µε τα συνεταιριστικά προϊόντα όπως: οι µέθοδοι προβολής και διαφήµισης, 
θέµατα συσκευασιών και εµπορικών σηµάτων, και η διαχείριση δικτύων εφοδιασµού µε σκοπό την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί στη χώρα µας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Συµπεριφορά καταναλωτή, Αγροτικοί συνεταιρισµοί, Μάρκετινγκ, Τµηµατοποίηση αγοράς 

Κωδικοί JEL: Q13, M30, D18 
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Η συµπεριφορά του καταναλωτή ως προς τα βιολογικά προϊόντα 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ταυτότητα του καταναλωτή και η εικόνα που έχει για τον εαυτό του (self-image) οικοδοµείται από το 

σύνολο των  προϊόντων που επιλέγει να καταναλώνει και το σύνολο των υπηρεσιών που επιλέγει να 

χρησιµοποιεί, πράγµα που αντανακλά επίσης και ολόκληρο τον τρόπο ζωής του (life-style). Η 

φυσιογνωµία του καταναλωτή µεταβάλλεται διαχρονικά. Ως εκ τούτου αλλάζει η καταναλωτική 

φιλοσοφία, ώστε διαχρονικά η κατανάλωση να αναδιαµορφώνεται (reconfiguration) µε την αλλαγή του 

τρόπου ζωής. Ο εγωκεντρικός καταναλωτής(self-focused consumer) της δεκαετίας του΄70 έχει 

αντικατασταθεί πλέον από έναν καταναλωτή πιο υποψιασµένο. Το καταναλωτικό κοινό 

συνειδητοποίησε σταδιακά πως η καταναλωτική του συµπεριφορά αντανακλά σε περιβαλλοντικά 

προβλήµατα που εµφανίζονται στην παραγωγή, στην διανοµή και στην διάθεση των προϊόντων στην 

αγορά. Ως εκ τούτου δηµιουργήθηκε ένας αυξανόµενος αριθµός προϊόντων και υπηρεσιών που πληρούν 

τις προδιαγραφές της πράσινης κατανάλωσης ώστε να καλυφθεί το κενό στη ζήτηση στις ανεπτυγµένες 

χώρες. Σύµφωνα µε προβλέψεις του Παγκόσµιου Επιχειρηµατικού Συµβούλιου για τη Βιώσιµη 

Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development  (WBCSD)) οι πράσινες αγορές 

παγκοσµίως έως το 2020 πρόκειται να διπλασιάσουν τον κύκλο εργασιών τους σε σχέση µε τα σηµερινά 

επίπεδα. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και τροφίµων, τα βιολογικά προϊόντα είναι 

ασφαλή για τον καταναλωτή διότι δεν έχουν υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, χηµικών λιπασµάτων, 

αντιβιοτικών κ.α.. Τα βιολογικά προϊόντα είναι ασφαλή και για τον αγρότη, καθώς αποτρέπουν στην 

έκθεση του σε βλαβερές ουσίες αλλά και για το περιβάλλον, δηλαδή το έδαφος και τον υδροφόρο 

ορίζοντα καθώς συµβάλλουν στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων όπως και στην αναβάθµιση 

της βιοποικιλότητας. Επίσης τα βιολογικά προϊόντα είναι ασφαλή ως  προς τη χρήση γενετικών 

µεταλλαγµένων υλικών, η  ζωοτροφών (Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και τροφίµων). Η Ε.Ε. 

προωθεί τη βιοκαλλιέργεια, τη βιολογική κτηνοτροφία και τη παραγωγή βιολογικών προϊόντων, µέσω 

σχεδίου δράσης µε στόχο την προώθηση ασφαλών µεθόδων παραγωγής για το περιβάλλον και τους 

ανθρώπους και  διαθέτει από το 2010 το πιστοποιηµένο  βιολογικό σήµα EU Organic στα προϊόντα που 

πληρούν  τις προϋποθέσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας. Το Φεβρουάριο 2015 επανεξετάστηκε όλη η 

κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τα βιολογικά προϊόντα (European Commission Agriculture and Rural 

Development Organic Farming). Στις χώρες της Ε.Ε., την περασµένη δεκαετία, οι πωλήσεις  των 

βιολογικών προϊόντων αποτελούσαν  µικρό ποσοστό επί των  συνολικών πωλήσεων (έως 2%). (Europe’s 

environment, The fourth assessment, 2007). Στην Ελλάδα όµως, σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου 

Ανάπτυξης  οι επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα αυξάνονται 

διαχρονικά και το 2013 ανήλθαν σε 21.986 από 18.452 το 2011. Σύµφωνα µε έρευνα του Χαροκοπείου 

Πανεπιστηµίου που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ Ιουλίου 2015 και Ιανουαρίου 2016 σε πέντε περιοχές 
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στην Αττική µε τυχαίο δείγµα Ν=558 ατόµων αναφορικά µε το βαθµό στον οποίο οι Έλληνες προτιµούν 

τα βιολογικά προϊόντα, το10,6% απάντησε ότι ποτέ δεν τα  προτιµά. Το 28,1% απάντησε ότι σπάνια τα  

προτιµά. Η πλειοψηφία το 45,3% απάντησε ότι µερικές φορές προτιµά τα βιολογικά προϊόντα. Το 13,8% 

απάντησε ότι συνήθως προτιµά τα βιολογικά προϊόντα. Το 2,2% απάντησε ότι πάντα προτιµά τα 

βιολογικά προϊόντα. Αναφορικά µε τις αιτίες για τις οποίες οι Έλληνες προτιµούν τα βιολογικά 

προϊόντα, το 16,8% απάντησε ότι είναι καλύτερης ποιότητας. Η πλειοψηφία τ 49,8% απάντησε ότι τα 

βιολογικά προϊόντα είναι υγιεινά. Το 8,1% απάντησε ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο νόστιµα. Το 

25,3%απάντησε ότι το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να αγοράζουν βιολογικά προϊόντα. 

Λέξεις Κλειδιά: Συµπεριφορά καταναλωτή, Βιολογικά προϊόντα, Καταναλωτικά πρότυπα, Αγροτική 
πολιτική 
Κωδικοί JEL:D12; O13 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια  δείχνουν αυξηµένο ενδιαφέρον για την ποιότητα των τροφίµων 
και οι απαιτήσεις τους  παραµένουν σε υψηλό επίπεδο για  τα προϊόντα που αγοράζουν. Εύποροι 
απαιτητικoί αγοραστές στρέφονται όλο και περισσότερο στα προϊόντα  προέλευσης, προσδοκώντας 
χαρακτηριστικά όπως η γεύση το άρωµα και η εν γένει   ποιότητα  που συχνά αποδίδονται  στην 
συγκεκριµένη καταγωγή ή τοπική µέθοδο παραγωγής. Τονίζοντας την ονοµασία προέλευσης ή τη  
γεωγραφική καταγωγή  των προϊόντων διατροφής και των παραδοσιακών µεθόδων παρασκευής τους, 
γίνονται ολοένα και πιο ελκυστική λύση για όσους έχουν συνδέσει το παραδοσιακό µε το υγιεινό.  Η 
παράδοση χρησιµοποιείται στο µάρκετινγκ όλο και πιο συχνά και αντικατοπτρίζει  εµπιστοσύνη και  
σταθερότητα. Οι ετικέτες των τοπικών προϊόντων τροφίµων ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι κτισµένες  µε τον 
παραδοσιακό τρόπο ,  παραγωγής  και  των πρώτων υλών. Ωστόσο, η επιτυχία των προϊόντων αυτών 
είναι συνυφασµένη µε τον τονισµό  του παράγοντα της παράδοσης, αλλά και µε το επίπεδο αντίληψης 
του σήµατος ΠΟΠ/ΠΓΕ από τους καταναλωτές. Τα συµβατικά τρόφιµα είναι η επικρατούσα τάση, λόγω  
µαζικής παραγωγής και χαρακτηρίζονται από  χαµηλότερες τιµές και  ποιότητα σε σχέση µε τα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ, τα οποία είναι  διαθέσιµα σε λιγότερα κανάλια διανοµής. Το σύστηµα όµως  προστασίας των 
ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων διατροφής ενδυναµώνεται ολοένα και περισσότερο και σε  µεγάλο  βαθµό 
ενισχύεται  από  την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εισαγωγή από την Ε. Ε. των ετικετών ποιότητας  για τα 
ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα παραδοσιακά προϊόντα διατροφής, αποτελεί ευνοϊκό έδαφος για τη  διερεύνηση  των  
επιπτώσεων αυτών  των ετικετών   στις αντιλήψεις των καταναλωτών και στη συµπεριφορά τους για τα 
συγκεκριµένα  προϊόντα διατροφής.  

Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 615 καταναλωτές από την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Η 
έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο «Μάρτιος 2011 - Απρίλιος 2013». Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν µέσω 
συνέντευξης µε ερωτηµατολόγιο και οι ερωτώµενοι επελέγησαν τυχαία από σούπερ µάρκετ διάφορων  
περιοχών της Αττικής. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν σε ώρες µεταξύ 10:00-17:00 καθόλη τη 
διάρκεια της εβδοµάδας (Δευτέρα-Σάββατο). Η µέση διάρκεια της κάθε συνέντευξης ήταν 30 λεπτά. Το 
ερωτηµατολόγιο αξιολογήθηκε πιλοτικά (n= 30) πριν την έναρξη της έρευνας για να διασφαλιστεί η 
απουσία πιθανών διφορούµενων ερωτήσεων. Όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα έλαβαν την αναγκαία 
πληροφόρηση και τη γραπτή αιτιολόγηση του σκοπού της έρευνας καθώς και της προστασίας της 
ανωνυµίας τους, µαζί µε συγκεκριµένες οδηγίες συµπλήρωσης. Τέλος οι ερωτηθέντες ήταν άνω των 20 
ετών και ακόµα το ερωτηµατολόγιο ήταν κλειστού τύπου και σχεδιάστηκε µε την οµαδοποίηση των 
ερωτήσεων σε τρεις ενότητες. Οι ερωτήσεις βασίστηκαν σε προηγούµενες εµπειρικές µελέτες 
(Tsakiridou et al. 2011· Tsourgiannis et al. 2011), οι οποίες  περιείχαν αντίστοιχα ερωτηµατολόγια και 
στα οποία προστέθηκαν νέες, αναγκαίες ερωτήσεις. Η πρώτη ενότητα περιελάµβανε τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά του δείγµατος, όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελµα, ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα και οικογενειακή κατάσταση. Η δεύτερη ενότητα περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε 
τη στάση των καταναλωτών απέναντι στη σήµανση των προϊόντων και τους καθοριστικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν την αγοραστική τους απόφαση. Τέλος, η τρίτη ενότητα περιελάµβανε ερωτήσεις 
σχετικές µε τη γνώση των καταναλωτών για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τη στάση τους απέναντι σε 
αυτά. 
     Τα δεδοµένα αρχικά  αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας  την περιγραφική στατιστική ενώ  
πραγµατοποιήθηκε µια  διερευνητική παραγοντική ανάλυση και Cluster analysis µε σκοπό τον 
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προσδιορισµό των  παραγόντων  που καθορίζουν την αγοραστική απόφαση των ερωτηθέντων. Τέλος, 
εφαρµόστηκε  λογιστική παλινδρόµηση µε σκοπό τη διερεύνηση  των αιτίων  που επηρεάζουν την 
επιθυµία  των ερωτηθέντων να αγοράζουν ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα. Από την εφαρµογή της παραπάνω 
µεθοδολογίας προκύπτει το «προφίλ» του Έλληνα καταναλωτή προϊόντων ετικέτας ΠΟΠ/ΠΓΕ και 
καταγράφεται η συµπεριφορά του έναντι των προϊόντων αυτών. 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κριτική προσέγγιση και η αξιολόγηση της µεταρρύθµισης 
για την τοπική αυτοδιοίκηση (Πρόγραµµα «Ι. Καποδίστριας»), καθώς και οι επιπτώσεις που είχε αυτή 
στη βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας. Στόχος της µεταρρύθµισης, µέσω της 
πολιτικής των συνενώσεων, ήταν η δηµιουργία ισχυρής τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή ισχυρών και 
αποτελεσµατικών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ικανών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
πολιτικές τοπικής ανάπτυξης, καθώς και να παρέχουν αποτελεσµατικές και ποιοτικά αναβαθµισµένες 
υπηρεσίες στους πολίτες.  

Για την αξιολόγηση του Προγράµµατος «Ι. Καποδίστριας» πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου µε 
τη χρήση ειδικά διαµορφωµένου ερωτηµατολογίου. Η επιλογή του δείγµατος επιχειρήθηκε να είναι όσο 
το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική όσον αφορά την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο και τη θεσµική θέση 
που κατείχαν οι ερωτώµενοι (δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι και πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων). Η συλλογή 
των ερωτηµατολογίων έγινε κατά την περίοδο µετά την ολοκλήρωση του Προγράµµατος «Ι. 
Καποδίστριας» και όλοι οι ερωτηθέντες είχαν διατελέσει σε θέσεις διοικητικής ευθύνης κατά την 
υλοποίηση του Προγράµµατος. Επίσης, έγινε προσπάθεια ώστε το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό και 
σε επίπεδο µορφολογίας δήµων. Έτσι σ’ αυτό περιλαµβάνονταν ορεινοί, ηµι-ορεινοί και πεδινοί 
αγροτικοί δήµοι. Από το σύνολο των 495 αγροτικών  δήµων συλλέχθηκαν ερωτηµατολόγια από τους 
236 δήµους (ποσοστό απόκρισης 47%), µε αντιστοιχία ένα ανά δήµο. Τέλος, επιδιώχθηκε η 
αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος και σε επίπεδο πολιτικής τοποθέτησης των ερωτηθέντων. Γι’ αυτό 
και οι ερωτηθέντες ανήκαν σε ολόκληρο το ιδεολογικό φάσµα που αναπτύσσονται τα ελληνικά πολιτικά 
κόµµατα. Μετά τη συµπλήρωση των 236 ερωτηµατολογίων από τους αιρετούς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ακολούθησε η κωδικοποίηση των µεταβλητών, η εισαγωγή των δεδοµένων στο 
στατιστικό πακέτο SPSS v 19.0. και η χρήση της παραγοντικής ανάλυσης. Για να καταγραφούν τα 
αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου και των στατιστικών αναλύσεων, όσον αφορά τις επιδράσεις της 
µεταρρύθµισης σε σχέση µε τη βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, χρησιµοποιήθηκαν 
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πολλαπλές και λογιστικές παλινδροµήσεις. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι οι 
συνενώσεις συνέβαλαν ικανοποιητικά στη βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, µέσω της 
ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης µε νέες αρµοδιότητες και πόρους και εποµένως στη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητάς της, όπως, επίσης, και στη  µείωση του λειτουργικού κόστους και την προώθηση 
της ενεργούς συµµετοχής των δηµοτών στα κοινά. Στις µικρές αγροτικές εδαφικές ενότητες 
παρατηρείται µεγαλύτερη επιρροή των πολιτών στις λήψεις συλλογικών αποφάσεων, στενότεροι δεσµοί 
µεταξύ ηγεσίας και πολιτών, µεγαλύτερη οµοιογένεια, υψηλότερος βαθµός συµµετοχής, δια ζώσης 
επαφές µε τους πολιτικούς ηγέτες και τους πολίτες, τελικά καλύτερη αίσθηση του “ανήκειν” στην τοπική 
κοινωνία. 

Οι νέοι δήµοι της υπαίθρου, ιδίως οι µικρού µεγέθους, υπερέβησαν τους περιορισµένους 
ορίζοντες της παλιάς κοινοτικής αυτοδιοίκησης και δηµιούργησαν νέες δοµές οργάνωσης, βελτιώνοντας 
τις υποδοµές ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον κοινωνικό τοµέα που τόσο ανάγκη έχουν 
οι τοπικές κοινωνίες, και ιδιαίτερα οι ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού. Μέσω των συνενώσεων 
δόθηκε η δυνατότητα καλύτερου προγραµµατισµού της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και 
χρηµατοδοτήθηκε η κατασκευή έργων τεχνικής υποδοµής, κοινωνικού εξοπλισµού, προστασίας του 
περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, όπως επίσης έγινε προσπάθεια να διασφαλιστεί η 
«εδαφική συνοχή» µέσα από ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης σε κάποιους δήµους (µε 
χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, ενδοδηµοτική αποκέντρωση των δηµοσίων επενδύσεων και 
ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικής προστασίας, διαχείρισης των 
απορριµµάτων και προστασίας του περιβάλλοντος).  

Συγκρίνοντας τη νέα κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση µε αυτή του παρελθόντος, είναι σαφές 
ότι σε αυτή την περίπτωση η σύγκριση είναι θετική, καθώς οι δήµοι έχουν τη δυνατότητα να 
επιτυγχάνουν αποτελεσµατικότερη διαχείριση των υποδοµών, καλύτερες υπηρεσιακές δοµές και νέες 
κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης, µπορούν να προγραµµατίζουν και να διεκδικούν αναπτυξιακά έργα, να 
συµµετέχουν και να διεκδικούν καλύτερα από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Το βασικότερο, όµως, 
σε σύγκριση µε το παρελθόν, είναι ότι µε τις συνενώσεις διαµορφώθηκαν εκείνες οι συνθήκες 
υπέρβασης παλαιών καταστάσεων και πρακτικών που οφείλονταν στις κατακερµατισµένες τοπικές 
κοινωνίες µε αδύναµη τοπική αυτοδιοίκηση. Η γενική εικόνα που αποκοµίζεται είναι ότι η 
αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιχειρήθηκε µε τις συνενώσεις κρίνεται σχετικά 
επιτυχηµένη. Ωστόσο, παρατηρήθηκε µια επιφυλακτική στάση, η οποία οφείλεται  στην εν µέρει  
περιορισµένη διάρκεια εφαρµογής του σχεδίου (µια δεκαετία) και στο γεγονός ότι δεν 
πραγµατοποιήθηκε καµία συστηµατική και επιστηµονική µελέτη αξιολόγησης των συνενώσεων σε 
ευρεία κλίµακα.  

 

Λέξεις-κλειδιά (keywords): Συνενώσεις δήµων, βιώσιµη ανάπτυξη αγροτικών περιοχών, παραγοντική 
ανάλυση, λογιστικές παλινδροµήσεις. 

Κωδικοί JEL (JEL Classifications): Q01, P48, H70 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την άµεση και την έµµεση επίδραση 

της υγείας των µελών της οικογένειας στην αποτελεσµατικότητα της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. 

Πιο συγκεκριµένα µελετήθηκε η υγεία τόσο του αρχηγού της οικογένειας όσο και της γυναίκας, καθώς 

και ο ρόλος της µέσα στη  γεωργική εκµετάλλευση. Ως άµεση νοείται η επίδραση της υγείας του 

αρχηγού και ως έµµεση η επίδραση της υγείας της γυναίκας στην αποτελεσµατικότητα της γεωργικής 

εκµετάλλευσης, εξαιτίας των διαφορετικών καθηκόντων που εκτελούνται από τα δύο φύλα µέσα στη 

γεωργική εκµετάλλευση. Τα καθήκοντα των ανδρών έχουν να κάνουν µε την εργασία στο χωράφι, όπως 

προετοιµασία της γης, που συνδέονται άµεσα µε την παραγωγή. Αντίθετα, οι γυναίκες ασχολούνται 

κυρίως µε εργασίες κοντά στο σπίτι καθώς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ως εκ τούτου τα 

αποτελέσµατα δεν είναι άµεσα εµφανή.  

Για την επίτευξη του στόχου της έρευνας εξετάστηκε ένα δείγµα 100 γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων από τον Νοµό Λάρισας. Για τη συγκέντρωση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκαν 

προσωπικές συνεντεύξεις σε ένα τυχαίο δείγµα, µε την βοήθεια ανώνυµου ερωτηµατολογίου. Η 

εκτίµηση της συνολικής τεχνικής αποτελεσµατικότητας όλων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων του 

δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια της DEA (Data Envelopment Analysis). Η εφαρµογή της 

DEA απαιτεί την χρήση εισροών αλλά και εκροών. Οι εισροές που χρησιµοποιήθηκαν είναι η έκταση 

(ενοικιαζόµενη ή ιδιόκτητη) εκφρασµένη σε στρέµµατα, το µεταβλητό κόστος (λιπάσµατα, 

φυτοφάρµακα, σπόροι) εκφρασµένο σε ευρώ, η εργασία (οικογενειακή ή ξένη εργασία ) εκφρασµένη σε 

ώρες και τέλος,  ως εκροή χρησιµοποιήθηκε η ακαθάριστη πρόσοδος εκφρασµένη σε ευρώ.  

Στη συνέχεια, η συνολική τεχνική αποτελεσµατικότητα, που υπολογίστηκε για κάθε µια 

γεωργική εκµετάλλευση του δείγµατος µε την βοήθεια της DEA,  χρησιµοποιήθηκε στην πολλαπλή 

παλινδρόµηση ως ανεξάρτητη µεταβλητή. Με τη  µέθοδο της πολλαπλής παλινδρόµησης επιδιώχθηκε η 

µελέτη των επιπτώσεων της υγείας των αγροτών και των γυναικών, και άλλων παραγόντων, στην 

αποτελεσµατικότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Οι  ανεξάρτητες µεταβλητές που 

χρησιµοποιηθήκαν  είναι η εκπαίδευση, η εµπειρία, οι ιατρικές δαπάνες για όλη την οικογένεια και η 

συχνότητα που αρρώστησε ο αρχηγός αλλά και η γυναίκα τους τελευταίους δώδεκα µήνες. Η γυναίκα 

που συµµετείχε στην έρευνα ήταν η γυναίκα µεγαλύτερης ηλικίας, είτε αυτή ήταν η γυναίκα είτε η 

µητέρα του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης. Επιπλέον, ως ανεξάρτητες µεταβλητές 

χρησιµοποιήθηκαν οι ώρες απασχόλησης του αρχηγού (πλήρη ή µερική απασχόληση), το µέγεθος της 

γεωργικής εκµετάλλευσης, µια ψευδοµεταβλητή για την ύπαρξη ελαιώνα και τέλος η ψευδοµεταβλητή 
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που εξηγεί την ύπαρξη επικινδυνότητας στη γεωργική εκµετάλλευση, έτσι όπως την αντιλαµβάνεται ο 

αγρότης.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας η εκπαίδευση και η συχνότητα που αρρώστησε ο 

αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης παρουσιάζουν θετική συσχέτιση µε την αποτελεσµατικότητα, 

ενώ η εµπειρία, το µέγεθος της γεωργικής εκµετάλλευσης και η συχνότητα που αρρώστησε η γυναίκα 

συσχετίζονται αρνητικά µε την αποτελεσµατικότητα. Μια αύξηση της συχνότητας που αρρώστησε η 

γυναίκα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της αποτελεσµατικότητας, τονίζοντας τον σηµαντικό ρόλο της 

γυναίκας µέσα στη γεωργική εκµετάλλευση, αντίθετα µια αύξηση της συχνότητας που αρρώστησε ο 

αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης 

εξαιτίας της υποκατάστασης από ξένη εργασία. Μια καινοτοµία της παρούσας µελέτης είναι ότι δεν 

επικεντρώνεται µόνο στις επιπτώσεις της υγείας του αγρότη, αλλά επεκτείνεται και στην υγεία της 

γυναίκας καθώς και στο σηµαντικό της ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Εν κατακλείδι, η πολιτεία πρέπει να αντιλήφθη τον ενεργό ρόλο των γυναικών στις αγροτικές 

δραστηριότητες δίνοντάς τους  κίνητρα να συµµετέχουν ενεργά και σε άλλες δραστηριότητες του 

πρωτογενή τοµέα, για παράδειγµα αγροτουρισµό, ώστε να αυξήσουν το εισόδηµα της οικογένειάς τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αποτελεσµατικότητα, DEA, υγεία των γυναικών 
Κωδικοί JEL: O13, O47, I10, I15, I19, Q12 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Περίληψη 

Τα άτοµα αποφασίζουν να εµπλακούν στην επιχειρηµατική διαδικασία εξαιτίας πολλών και 
διαφορετικών κινήτρων. Άλλα άτοµα “έλκονται” στην επιχειρηµατικότητα από θετικούς παράγοντες 
(ανεξαρτησία, αύξηση εισοδήµατος)  και άλλα “ωθούνται” σε αυτήν από αρνητικούς παράγοντες 
(ανεργία, εξισορρόπηση οικογένειας-εργασίας). Πολλές φορές, όµως, η απόφασή τους µπορεί να είναι 
και αποτέλεσµα της αλληλοεπίδρασης των κινήτρων. Ανάλογα µε τα κίνητρα διαµορφώνεται και η 
µορφή της επιχειρηµατικότητας που άλλοτε µπορεί να είναι “ευκαιρίας” και άλλοτε “ανάγκης”. Η 
έρευνα µέχρι σήµερα έχει εστιάσει κυρίως το ενδιαφέρον της στα κίνητρα των επιχειρηµατιών στον 
αστικό χώρο. Ο σκοπός αυτής της µελέτης είναι να εξετάσει δύο θέµατα που σχετίζονται µε τα κίνητρα 
επιχειρηµατικότητας στον αγροτικό χώρο στην Ελλάδα. Αρχικά, επιχειρεί να διερευνήσει εµπειρικά ποια 
κίνητρα υποκινούν τα άτοµα να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά στον αγροτικό χώρο και στην 
συνέχεια να αναδείξει την επιχειρηµατικότητα που επικρατεί στον αγροτικό χώρο βάσει των κινήτρων 
αυτών, ιδιαίτερα την περίοδο της οικονοµικής κρίσης. Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγµα 240 
επιχειρηµατιών στις αγροτικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών, το 2013. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Επιχειρηµατική Έναρξη, Κίνητρα, Αγροτικός Χώρος  
JEL: R58 
 
Εισαγωγή  
Η αναζήτηση της αιτίας που τα άτοµα ξεκινούν µια επιχειρηµατική δραστηριότητα και το πώς 
διαφοροποιούνται από αυτά που δεν το πραγµατοποιούν, είναι χρήσιµη στην κατανόηση των κινήτρων 
που ενεργοποιούν τους επιχειρηµατίες να ξεκινήσουν µια νέα επιχείρηση. Η απόφαση να 
δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά µπορεί να είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης διαφόρων κινήτρων 
(Kuratko & Hodgets, 1995). Γενικότερα τα κίνητρα αυτά διακρίνονται σε θετικά που “έλκουν”-όπως για 
παράδειγµα η ανάγκη για επίτευξη- (Rahman and Rahman, 2011; Sagie and Elizur, 1999) και αρνητικά 
που “ωθούν”-όπως για παράδειγµα η ανάγκη για επιβίωση (Carsrud and Brännback, 2011; Kautoneen 
and Palmroos, 2010)- τα άτοµα στην επιχειρηµατικότητα (Hakim, 1898; McClelland et al., 2005; Segal 
et al., 2005; Gilad and Levine, 1986). Αν και η βιβλιογραφία καταδεικνύει τα οικονοµικά κίνητρα 
πρωτίστως, παράλληλα κάνει σαφές ότι τα άτοµα γίνονται επιχειρηµατίες και για άλλους λόγους (Lau 
and Chan, 1996). Ποιοι είναι λοιπόν οι λόγοι αυτοί για τους επιχειρηµατίες στον αγροτικό χώρο; και 
ποια µορφή επιχειρηµατικότητας διαµορφώνουν στις αγροτικές περιοχές; Σε αυτά τα ερωτήµατα θα 
απαντήσουν τα αποτελέσµατα της µελέτης. 
 
Μεθοδολογία 
Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο που παρουσίαζε µια σειρά πιθανών 
κινήτρων που οδηγούν τους επιχειρηµατίες στην έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας. Η παρουσίαση 
των κινήτρων περιλάµβανε 13 προτάσεις. Οι επιχειρηµατίες αξιολόγησαν τον βαθµό της 
σηµαντικότητας κάθε κινήτρου σε πενταβάθµη κλίµακα τύπου Likert προκειµένου να αναδείξουν τη 
συµβολή τους στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησής τους. Η κλίµακα ήταν 
διαµορφωµένη µε τη διάταξη: Καθόλου Σηµαντικός (1) µέχρι Πολύ Σηµαντικός (5). Τα αποτελέσµατα 
καταχωρήθηκαν και επεξεργάστηκαν µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος IBM SPSS 
STATISTICS, έκδοση 21. Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες για να 
αναδειχθούν οι διαστάσεις – δοµές των κινήτρων των επιχειρηµατιών στον αγροτικό χώρο.  
 
Αποτελέσµατα 
Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες ανέδειξε ότι τα άτοµα στις αγροτικές περιοχές παρακινούνται στην 
επιχειρηµατικότητα, από ποικίλα κίνητρα µε φθίνουσα σειρά όπως: η Κοινωνικό-οικονοµική επίτευξη, οι 
Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες, οι Οικογενειακοί λόγοι, η Αξιοποίηση εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού 
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υπόβαθρου και η Διαφυγή από αρνητικές καταστάσεις. Το αποτέλεσµα αυτό συγκλίνει µε τα 
αποτελέσµατα άλλων ερευνών που συµπεραίνουν ότι τα κίνητρα της επιχειρηµατικότητας είναι σύνθετα 
και αλληλένδετα (Kirkwood and Campbell-Hunt, 2007; Mallon and Cohen, 2001). Από τα κίνητρα αυτά, 
ως σηµαντικότερα ξεχώρισαν η Κοινωνικό-οικονοµική επίτευξη και οι Επιχειρηµατικές ευκαιρίες που 
οδηγούν στην Επιχειρηµατικότητα “Ευκαιρίας”. 

Συµπεράσµατα-Συζήτηση 
Τα κίνητρα για την επιχειρηµατική δραστηριοποίηση είναι ποικίλα, µε ισχυρότερα στις αγροτικές 
περιοχές, την επιθυµία για κοινωνικό-οικονοµική επίτευξη και την αναγνώριση επιχειρηµατικών 
ευκαιριών. Δύσκολα κανείς αντιστέκεται σε επιθυµίες, όπως η ανεξαρτησία, η αναζήτηση τρόπου 
αύξησης του εισοδήµατος και η κοινωνική καταξίωση. Όµως, η εκπλήρωση αυτών των επιθυµιών, και 
µάλιστα µέσα από την αναγνώριση επιχειρηµατικών ευκαιριών στον αγροτικό χώρο, µοιάζει κάπως 
“αιρετική” στις µέχρι πρότινος διαπιστώσεις των ερευνητών για προβληµατικές, χωρίς διεξόδους 
επιχειρηµατικές, αγροτικές περιοχές. Φαίνεται ότι οι αγροτικές περιοχές θα µπορούσαν να αναδείξουν, 
όχι πολλές, αλλά µοναδικές ευκαιρίες επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης που δεν είναι λιγότερο 
δηµιουργικές, καινοτόµες ή πετυχηµένες από τις αντίστοιχες των πόλεων. Συνεπώς, θα είχε ενδιαφέρον 
αν οι ερευνητές έστρεφαν την προσοχή τους από τις οικονοµικά ελκυστικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες 
των αστικών κέντρων, στις κοινωνικά αποδοτικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες των αγροτικών 
περιοχών. 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Εισαγωγή - στόχοι 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώντας ότι οι ιδιάζουσες συνθήκες της γεωργικής παραγωγής στα 
µικρά νησιά του Αιγαίου (ΜΝΑ) καθώς και στις εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες της (POSEI), 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, προχώρησε στη θέσπιση, για τα ΜΝΑ, του κανονισµού (ΕΟΚ) 2019/93. 
Ως ΜΝΑ θεωρούνται όλα τα νησιά του Αιγαίου εκτός από την Κρήτη και Εύβοια, επιπλέον χωρίζονται 
σε δύο οµάδες (Α και Β) µε κριτήριο κατάταξης την απόσταση τους από τη χώρα και τα κύρια λιµάνια. 
Η θέσπιση του συγκεκριµένου κανονισµού θεωρήθηκε αναγκαία για τα ΜΝΑ, µε σκοπό την 
αντιστάθµιση του µειονεκτήµατος που αποτελεί ο απόκεντρος και νησιωτικός χαρακτήρας των. Έτσι, 
προώθησε τη θέσπιση συγκεκριµένων µέτρων τόσο στον τοµέα της ζωικής παραγωγής, όσο και στον 
τοµέα της φυτικής παραγωγής. Δηµιούργησε ένα νοµικό πλαίσιο στο οποίο ορίζεται ένα ειδικό 
καθεστώς για την περιοχή παρέµβασης, µε µέτρα που αφορούν την παραγωγή, την εµπορία ή την 
µεταποίηση πολλών αγροτικών προϊόντων (καν. 2019/93). Στο πλαίσιο αυτό, τα Μικρά Νησιά Αιγαίου 
(ΜΝΑ) µπορούν να έχουν συνδεδεµένες ενισχύσεις σχεδιασµένες για να διατηρούν συγκεκριµένες 
µορφές γεωργίας που είναι σηµαντικές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 
ποιότητας και της εµπορίας. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα σύνδεσης της παραγωγής µε την στήριξη θα 
υπήρχε σοβαρός κίνδυνος οι τοπικές καλλιέργειες να εγκαταλειφθούν µε σηµαντικές αρνητικές 
συνέπειες για τις τοπικές οικονοµίες και κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον.  
 Η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ το 2003 άλλαξε ριζικά τη λογική των µέτρων στήριξης του 
παραγωγού µε την εισαγωγή του µέτρου της αποσύνδεσης των πληρωµών (decoupling), µέτρο ενιαίας 
ενίσχυσης (ΜΕΕ), από την παραγωγή. Η Ελλάδα αποφάσισε να µην εξαιρεθεί από την εφαρµογή του 
νέου καθεστώτος η περιοχή των ΜΝΑ και έτσι από το 2006 εφαρµόζεται η ενιαία ενίσχυση. Μέσω του 
κανονισµού για τα ΜΝΑ, αρχικά του 2019/1993, στη συνέχεια του 1782/2003 και του αναµορφωµένου 
1405/2006 θέσπισε ειδικούς κανόνες για συγκεκριµένες άµεσες πληρωµές, σε σχέση µε τις ενιαίες, που 
εφαρµόζονται για τα ΜΝΑ. Το πρόγραµµα ενίσχυσης των ΜΝΑ αποσκοπεί στη στήριξη ορισµένων 
τοµέων µε ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία, για τη διατήρηση της γεωργικής οικονοµικής δραστηριότητας 
στα συγκεκριµένα νησιά. Ως εκ τούτου, παρέχεται επιπλέον ενίσχυση πέραν των άµεσων που 
λαµβάνουν όλες οι περιοχές της χώρας στο πλαίσιο της ΚΓΠ.  
 Τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες:  
1. σε εκείνα που αφορούν την ενίσχυση της µεταφοράς πρώτων υλών (Specific Supply Arrangements, 
SSA) από την ηπειρωτική Ελλάδα στα µικρά νησιά και  
2. σε εκείνα που αφορούν την ενίσχυση της τοπικής γεωργικής παραγωγής (Support Local Production, 
SLP) και των παραδοσιακών εξαγωγών από τα ΜΝΑ. Τα συγκεκριµένα µέτρα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 
σηµαντικά για την προώθηση της αγροτικής οικονοµίας των µικρών νησιών και τη διασφάλιση του 
εφοδιασµού τους. Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση των µικρών νησιών του Αιγαίου σε σχέση µε τις πηγές 
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εφοδιασµού σε τρόφιµα και γεωργικά προϊόντα που είναι σηµαντικά για την τρέχουσα κατανάλωση ή 
για τη γεωργική παραγωγή, επιβάρυναν και επιβαρύνουν σηµαντικά τις περιοχές αυτές, µε αποτέλεσµα 
να δηµιουργούν µεγάλα µειονεκτήµατα. Για την άµβλυνση του φυσικού αυτού µειονεκτήµατος 
θεσπίστηκε το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού µε αναγκαία βασικά προϊόντα. 

Όσον αφορά την ενίσχυση της µεταφοράς πρώτων υλών (SSA), στα ΜΝΑ, κατανέµεται ετησίως 
ποσότητα ζωοτροφών που προορίζονται είτε άµεσα για τη σίτιση του ζωικού κεφαλαίου των νησιών είτε 
για την παραγωγή παρασευασµάτων από τοπικές βιοµηχανίες και στη συνέχεια τη σίτιση του ζωικού 
κεφαλαίου των νησιών. Η µεταφορά ενισχύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να καλυφθεί 
το κόστος µεταφοράς µέρους των αναγκών σε ζωοτροφές των εν λόγω νησιών. Αναφορικά µε την 
ενίσχυση της τοπικής παραγωγής (SLP) λαµβάνονται µέτρα για τη στήριξη της παραγωγής 
συγκεκριµένων προϊόντων τα οποία χαρακτηρίζονται παραδοσιακά για το κάθε νησί και θεωρείται ότι 
ταιριάζουν στο τοπικό φυσικό περιβάλλον. Συµβάλλοντας έτσι στην διατήρηση της τοπικής παραγωγής, 
της συγκράτησης του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές των νησιών, την διατήρηση του 
περιβάλλοντος και την µη µονόπλευρη ανάπτυξη εξαρτηµένη από τον τουρισµό. Τέτοια προϊόντα είναι η 
καλλιέργεια πατάτας, η  αµπελοκαλλιέργεια (οίνοι µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης και µε 
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη). Επίσης ενισχύεται η παραδοσιακή καλλιέργεια ελαιώνων, η 
µελισσοκοµία, τα Δαµάσκηνα Σκοπέλου, τα Φασόλια και το Βρώσιµο Λαθούρι, το τοµατάκι 
Σαντορίνης, η Αγκινάρα Τήνου, τα εσπεριδοειδή των νήσων Σάµου, Χίου και Δωδεκανήσων, η ενίσχυση 
της γραµµής παραγωγής παραδοσιακών τυριών και λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τη διατήρηση της 
παραδοσιακής καλλιέργειας της Μαστίχας Χίου. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο η παρούσα εργασία έχει σαν βασικό στόχο να εξετάσει την 
αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος και των µέτρων του για τη στήριξη των τοπικών νησιωτικών 
οικονοµιών. Ειδικότερα, αν η επιπλέον οικονοµική στήριξη που παρέχεται µέσω του προγράµµατος 
ΜΝΑ µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές επιπτώσεις στο τοπικά παραγόµενο προϊόν, την απασχόληση 
και το εισόδηµα ώστε να αποτελέσει κίνητρο παραµονής στα νησιά και συνέχισης της απασχόλησης 
στον αγροτικό τοµέα.  
 
Μεθοδολογία και στατιστικά δεδοµένα  
 Η σηµασία που δίνεται στο συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι µεγάλη για αυτό και πιστεύεται ότι 
είναι αναγκαίο επιστηµονικά να αξιολογηθεί και να εκτιµηθούν επιµέρους επιπτώσεις του στην τοπική 
νησιωτική οικονοµία. Όπως αναφέρθηκε στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί και να 
εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα της πολιτικής στήριξης των ΜΝΑ καθώς και επιπτώσεων του µέτρου 
στην οικονοµία των νησιών. Για τον σκοπό αυτό θεωρήθηκε ως κατάλληλο εργαλείο η κατασκευή ενός 
περιφερειακού υποδείγµατος Εισροών-Εκροών για την Περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, που θα 
εξετάσει την οικονοµία και τις επιπτώσεις στο πλαίσιο ενός υποδείγµατος γενική ισορροπίας. Με την 
κατασκευή του συγκεκριµένου περιφερειακού πίνακα Ε-Ε, χρησιµοποιώντας τον εθνικό, και της 
εξειδίκευσης ενός υποδείγµατος ανάλυσης επιπτώσεων παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής άµεσων και 
έµµεσων επιπτώσεων στην τοπική οικονοµία. Ειδικότερα, µέσω του περιφερειακού πίνακα Ε-Ε, ο οποίος 
θα κατασκευασθεί χρησιµοποιώντας τη µέθοδο GRIT, θα καταγραφούν οι διακλαδικές σχέσεις και 
συναλλαγές στην νησιωτική οικονοµία. Στη συνέχεια θα υπολογισθούν διάφοροι δείκτες Ε-Ε κάθετης 
και οριζόντιας διασύνδεσης ώστε να εντοπιστούν οι σηµαντικοί κλάδοι της τοπικής οικονοµίας καθώς 
και η δυναµική τους για την δηµιουργία αυξηµένου προϊόντος, εισοδήµατος και απασχόλησης. 
Χρησιµοποιώντας τους δείκτες Ε-Ε και την εξειδίκευση ενός υποδείγµατος ανάλυσης επιπτώσεων θα 
γίνει προσπάθεια εκτίµησης επιπτώσεων στην τοπική οικονοµία από την στήριξη της τοπικής 
παραγωγής (SLP) και των εφοδιασµών (SSA).   
 Αρχικές εκτιµήσεις δείχνουν ότι ενώ είναι αναγκαία και σηµαντική η στήριξη της γεωργίας και 
της τοπικής παραγωγής των νησιών, λόγω των φυσικών επιπτώσεων που προκαλεί η αποµόνωσης τους, 
τα ποσά που διατίθενται φαίνεται να µην είναι ικανά να προκαλέσουν σηµαντικές οικονοµικές 
επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία. Και συνεπώς να αποτελέσουν σηµαντικό κίνητρο για συνέχιση της 
τοπικής παραγωγής, παραµονής στο νησί και ενασχόλησης µε την γεωργία, σύµφωνα µε τους στόχους 
του προγράµµατος ΜΝΑ.   
 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Περιφερειακή ανάλυση Ε-Ε, εκτίµηση επιπτώσεων,  ΚΑΠ, ΜΝΑ 
Κωδικοί JEL: Q1, Q10, Q18 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αναµφισβήτητα η επιχειρηµατικότητα είναι µια πολυδιάστατη έννοια, η οποία εµφανίζεται σε διάφορα 
επίπεδα και σε κάθε είδος οργάνωσης. Ταυτόχρονα, αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό “νοοτροπίας” και 
σχετίζεται µε τον τρόπο που ο επιχειρηµατίας διαχειρίζεται τους διαθέσιµους πόρους και επιτυγχάνει 
οικονοµικά αποτελέσµατα, εκµεταλλευόµενος τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται. Η προοπτική ανάπτυξης 
της επιχειρηµατικότητας έχει επικρατήσει σε όλους ανεξαιρέτως τους παραγωγικούς κλάδους. Η ανάπτυξη 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ακολουθώντας τα πρότυπα των σύγχρονων επιχειρήσεων, αποτελεί επίκαιρη 
τάση, ενώ µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο για την επιβίωση της γεωργίας µικρής κλίµακας σε ένα 
συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον και σε µια σύνθετη παγκόσµια οικονοµία. 

Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χαρτογράφηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη γεωργική 
επιχειρηµατικότητα όπως τους αντιλαµβάνονται οι διάφοροι εµπλεκόµενοι στο γεωργικό τοµέα και, 
παράλληλα, η τεκµηρίωση της θεωρίας ότι η επιχειρηµατικότητα µπορεί να «θωρακίσει» τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, κάθε µεγέθους, µέσω της βελτίωσης της οικονοµικής τους επίδοσης. 

Σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη γεωργική 
επιχειρηµατικότητα σχετίζονται µε τα ατοµικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία και φύλο), τα λοιπά 
χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία (δυνατότητα αναγνώρισης επιχειρηµατικών ευκαιριών) και το περιβάλλον 
της επιχειρηµατικότητας (Sharafizadeh and Hosseini Astaraie, 2014). Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως η 
συµπεριφορά, το παρελθόν και οι παραδόσεις, φαίνεται να είναι σηµαντικά στοιχεία που επηρεάζουν 
σηµαντικά και συχνά εµποδίζουν την επιχειρηµατική δράση (Rajaei et al., 2011). Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, 
εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα, µπορεί να είναι και η νοµοθεσία, οι κανονισµοί, η κυβερνητική πολιτική, 
αλλά και οι καιρικές συνθήκες ενώ αναφέρεται επίσης πως ειδικότερα στον αγροτικό τοµέα επικρατεί ένα 
ακόµη βασικό χαρακτηριστικό, οι ιδιαίτερα µεγάλες δαπάνες λειτουργίας σε σχέση µε τα αναµενόµενα έσοδα.  

Η µεθοδολογία που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της έρευνας αφορά σε ποιοτική προσέγγιση της µε τη 
συµµετοχή οµάδας εµπειρογνωµόνων από τον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας της χώρας µας (Delphi 
method). Πιο συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν σαράντα (40) ειδικοί από: (α) την ακαδηµαϊκή κοινότητα, (β) φορείς 
του Δηµοσίου (Υπουργείο, ΕΛΓΟ Δήµητρα), (γ) εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα (τραπεζικός τοµέας, εταιρείες 
γεωργικών εφοδίων και µηχανηµάτων), (δ) γεωπόνους που παρέχουν υπηρεσίες σε αγρότες  (ιδιοκτήτες 
καταστηµάτων γεωργικών εφοδίων & αλλά και σύµβουλοι/µελετητές) και (ε) γεωργούς. Οι συµµετέχοντες 
θεωρούνται ειδικοί σε θέµατα του κλάδου της γεωργίας στη χώρα µας και σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την 
αγροτική επιχειρηµατικότητα.  

Μετά τη συλλογή πλήθους διαφοροποιηµένων τοποθετήσεων, τα αποτελέσµατα της έρευνας συνθέτουν τη 
σύγχρονη τάση στη γεωργική επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια οι ειδικοί κλήθηκαν, σε 
τρείς γύρους τύπου Delphi, να αναφέρουν τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη γεωργική 
επιχειρηµατικότητα, να τους ιεραρχήσουν ως προς τη σηµαντικότητα τους και να τους αξιολογήσουν στην 
πενταβάθµια κλίµακα συµφωνίας του Likert. Τέλος, στο πλαίσιο ενός τέταρτου γύρου, οι ειδικοί διατύπωσαν 
προτάσεις πολιτικής για την αντιµετώπιση των αδυναµιών και των απειλών της ελληνικής γεωργικής 
επιχειρηµατικότητας. Αξίζει να αναφερθεί συνοπτικά ότι τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τη σχετική 
βιβλιογραφία καθώς ως ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της γεωργικής 
επιχειρηµατικότητας αναδεικνύεται η εκπαίδευση, ενώ επίσης σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν ορισµένα 
ατοµικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά, µε κυρίαρχο την ηλικία. Καθοριστικός, επίσης, εµφανίζεται 
να είναι ο ρόλος της προθυµίας υιοθέτησης της καινοτοµίας στον εκσυγχρονισµό του γεωργικού κλάδου. 
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Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία µπορούν να συνεισφέρουν 
τόσο στον προγραµµατισµό και στο στρατηγικό σχεδιασµό της αγροτικής πολιτικής, όσο και στην ανάπτυξη 
της συµβουλευτικής στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.   
 
Λέξεις κλειδιά: Αγροτική Πολιτική, Βιωσιµότητα, Γεωργική Επιχειρηµατικότητα, Delphi method, Εκπαίδευση 
 
Κωδικοί JEL: Q13, Q18  
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Νέα ΚΑΠ και διαφοροποίηση των ελλήνων αγροτών. Προκλήσεις και διακυβεύµατα στη 
χάραξη εθνικής αγροτικής πολιτικής. 

 

Έρση Ζακοπούλου 

Διευθύντρια ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 10552 Αθήνα, ezacop@ekke.gr 

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η κρίση στην Ελλάδα συνέπεσε χρονικά µε την προετοιµασία και την έναρξη της εφαρµογής της νέας 
ΚΑΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τους αγρότες η κρίση είχε δύο κατ’ αρχάς σοβαρές επιπτώσεις: α) 
εξανεµίστηκαν τα περιθώρια ‘εθνικής στήριξης’ των αγροτών στα όρια ή και κατά παράβαση των 
επιταγών της ΚΑΠ και β) έγινε επιτακτική η ολοκλήρωση της ενσωµάτωσης των αγροτών και η κατ’ 
αναλογία συµµετοχή τους στο πλαίσιο των οικονοµικών βαρών που όλες οι επαγγελµατικές οµάδες 
καλούνται να επωµισθούν. Παράλληλα, η νέα ΚΑΠ για πρώτη φορά µε τρόπο συστηµατικό υιοθετεί 
έννοιες και εργαλεία διαφοροποίησης των αγροτών, έναντι του συστήµατος διανοµής των ενισχύσεων, 
που σχετίζονται µε την άσκηση των αγροτικών δραστηριοτήτων τους και όχι µε τα χαρακτηριστικά των 
εκµεταλλεύσεών τους. 

Τα νέα δεδοµένα προκαλούν σηµαντικούς τριγµούς στη σχέση κράτους-αγροτών και αυτό για δύο 
επίσης κυρίως λόγους: α) γιατί η ‘παραδοσιακή’ κοινωνική πρόσληψη των αγροτών ήταν αυτή της 
ενιαίας και κατά κύριο λόγο κοινωνικής και όχι επαγγελµατικής κατηγορίας και β) γιατί ο τρόπος 
εφαρµογής της ΚΑΠ υπηρετούσε αρχές µάλλον κοινωνικής – και ενίοτε εµφανώς 
πολιτικής/ψηφοθηρικής – παρά οικονοµικής πολιτικής.  

Για τους κατοίκους της πόλης οι αγρότες ήταν οι κάτοικοι των χωριών – ταυτιζόµενοι συχνά µε την 
εικόνα των γονιών ή των παππούδων τους – που πάντα τα ‘βγάζαν δύσκολα πέρα’. Οι ίδιοι οι αγρότες 
συντηρούσαν και προέβαλλαν την εικόνα της κοινωνικής οµάδας που εξαρτάται πλήρως από την 
στήριξη του κράτους. Αυτή ακριβώς η στήριξη του κράτους, που ενδυναµώθηκε από τους κοινοτικούς 
πόρους, καθιστούσε τους αγρότες την προσφορότερη για το κράτος οµάδα στο πλαίσιο της οποίας 
µπορούσαν να αναπτυχθούν πολλαπλά και ποικιλώνυµα δίκτυα πολιτικής εξάρτησης. 

Με την πολυκλαδική οικονοµική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και την συνακόλουθη πρόοδο των 
γεωργικών και εξω-γεωργικών εισοδηµάτων των κατοίκων του, αλλά και λόγω της διασποράς των 
γεωργικών προσόδων και στον αστικό χώρο, µεταβλήθηκε πρώτος ο τρόπος πρόσληψης των αγροτών εκ 
µέρους του τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας που δεν σχετίζεται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο µε την 
γεωργία και τον αγροτικό χώρο. Οι ‘αγρότες’ αποτέλεσαν για αυτούς µία θολή κατηγορία που τώρα 
έκριναν ότι χαίρουν µεγάλης και πιθανόν ‘αδικαιολόγητης’ στήριξης. Οι τακτικές κοινωνικές 
κινητοποιήσεις τους, άρχισαν να γίνονται όλο και λιγότερο ανεκτές.         

Στον ίδιο τον χώρο των αγροτών η ανάπτυξη επιχειρηµατιών γεωργών που εξαρτώνται πολύ λιγότερο 
από τις επιδοτήσεις και η οργάνωση των νέων αγροτών σε διακριτή αυτόνοµη κατηγορία, προκάλεσε τις 
πρώτες διαφοροποιήσεις που απέρρεαν από την επαγγελµατική ταυτότητα των οµάδων.  

 Η στάση του κράτους εµφάνισε τις περισσότερες αδράνειες. Η άσκηση πολιτικής συνέχισε να εστιάζει 
στην µέγιστη απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων και στην ‘έξυπνη’ κατανοµή τους, 
εµφανίζοντας ελάχιστα έως ανύπαρκτα αποτελέσµατα στον τοµέα της µέριµνας για την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όρος ‘επαγγελµατική γεωργία’ 
εµφανίζεται για πρώτη φορά στην «Έκθεση Σπράου» το 1998, ενώ ο πρώτος ορισµός του ‘επαγγελµατία 
αγρότη’ νοµοθετείται το 2010 (Ν. 3874). 

Στο πλαίσιο αυτό, σήµερα, η Πολιτεία καλείται να οριστικοποιήσει την έννοια του ‘ενεργού’ αγρότη, 
χαρακτηρισµό που η νέα ΚΑΠ θέτει ως κριτήριο για την λήψη ή µη της άµεσης ενίσχυσης των αγροτών. 
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Παράλληλα στη σηµερινή συγκυρία και υπό την πίεση µνηµονιακών δεσµεύσεων, η Πολιτεία επιχειρεί 
να διαφοροποιήσει τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες από τους ‘ετεροεπαγγελµατίες’ προκειµένου να 
εξασφαλίσει για τους πρώτους ευνοϊκότερες φορολογικές ασφαλιστικές και επενδυτικές ρυθµίσεις.  

Οι θέσεις των αγροτικών οργανώσεων και τα διαφορετικά αιτήµατα των µπλόκων των αγροτικών 
κινητοποιήσεων έδειξαν ότι η διαφοροποίηση των αγροτών βάσει των παραπάνω εννοιών έχει ήδη 
αναχθεί σε µεγάλο διακύβευµα στους κόλπους των αγροτών. Τα ρήγµατα µεταξύ των κατά κύριο 
επάγγελµα αγροτών και των υπολοίπων και µεταξύ των νέων αγροτών και των παλαιών βαθαίνουν µέσα 
από τον αγώνα των πρώτων για αυστηροποίηση των ορισµών και των κριτηρίων. Αντίθετα, η Πολιτεία 
εµφανίζεται ελαστική και διστακτική. Οι υπουργικές αποφάσεις διαδέχονται η µία την άλλη και τίποτα 
δεν έχει πλήρως οριστικοποιηθεί. 

Σήµερα, προωθούνται διαδικασίες επαγγελµατοποίησης της γεωργίας µέσω της υποχρέωσης τήρησης 
βιβλίων, της αύξησης των εισφορών, της µείωσης της παραοικονοµίας κτλ. ενώ αντίθετα δεν 
αναπτύσσεται πολιτική για την επίλυση  χρόνιων διαρθρωτικών προβληµάτων όπως είναι ο µικρός και 
πολυτεµαχισµένος κλήρος και η σπανιότητα και τα υψηλά ενοίκια της καλλιεργήσιµης γης.    

Ο ορισµός των δύο αυτών εννοιών – στα ευρέα περιθώρια που αφήνουν οι ευρωπαϊκοί Κανονισµοί - θα 
µπορούσε να τις µετατρέψει σε εργαλεία άσκησης µιας εθνικής αγροτικής πολιτικής που θα στόχευε στη 
θεραπεία χρόνιων προβληµάτων της ελληνικής γεωργίας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. 
Όµως επί του παρόντος η Πολιτεία τις χρησιµοποιεί, όπως πάντοτε έκανε, για την επιφανειακή και 
πρόσκαιρη διαχείριση των προβληµάτων των αγροτών αποφασίζοντας κάθε φορά βάσει του ποσοστού 
των αγροτών που ικανοποιεί και αυτού που δυσαρεστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε 
αριθµό δικαιούχων ενισχύσεων στην ΕΕ και σε πολύ χαµηλή θέση βάσει του µέσου ύψους των 
ενισχύσεων που ο κάθε αγρότης λαµβάνει. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο µέσος όρος ενίσχυσης ανά 
επιλέξιµο εκτάριο είναι σηµαντικά πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ.  

Στόχοι της προτεινόµενης εισήγησης είναι: α) η εξέταση των νέων διακυβευµάτων που η παρούσα 
οικονοµική συγκυρία και η νέα ΚΑΠ ανέδειξαν στις σχέσεις κράτους και αγροτών, αλλά, και στο 
εσωτερικό των ίδιων των αγροτών και β) η - µέσα από την επισκόπηση των αγροτικών διαρθρώσεων και 
της ετεροαπασχόλησης - σύνδεση της συζήτησης  για τα νέα κριτήρια διαφοροποίησης των αγροτών µε 
τη συµβολή που θα µπορούσαν να έχουν στην άσκηση πολιτικών επίλυσης των διαρθρωτικών 
προβληµάτων της ελληνικής γεωργίας µε στόχο την ενδυνάµωση της επαγγελµατικής γεωργίας και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.   

 

 

Λέξεις Κλειδιά: ΚΑΠ, εθνική αγροτική πολιτική, αγροτικές διαρθρώσεις, επαγγελµατική γεωργία, 
σχέσεις κράτους-αγροτών. 

Κωδικοί JEL: Q1 Agriculture, Z1 Economic Sociology 
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Επιχειρηµατικό σχέδιο: Δηµιουργία κονικλοτροφικής µονάδας και εµπορία καινοτόµων 
κρεατοσκευασµάτων και αλλαντικών κουνελιού 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας, καταγράφεται µείωση της συνολικής κατανάλωσης 
προϊόντων ζωικής προέλευσης. Η οικονοµική κρίση, τα διατροφικά σκάνδαλα και ο έντονος 
ανταγωνισµός κατά την εισαγωγή κρεάτων, είναι µερικές από τις αιτίες του συγκεκριµένου 
προβλήµατος.  
Το καταναλωτικό κοινό ενδιαφέρεται σε µεγάλο βαθµό για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, 
γεγονός που αντανακλάται και στις αγοραστικές του τάσεις. Το κρέας του κουνελιού φαίνεται ότι µπορεί 
να ικανοποιήσει τις διατροφικές αξιώσεις των καταναλωτών, λόγω της υψηλής του διατροφικής αξίας. 
Συγκεκριµένα, το εξεταζόµενο κρέας έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε λίπος και χοληστερόλη, 
αποτελώντας ιδανική επιλογή για άτοµα µε καρδιαγγειακά νοσήµατα.   
Ωστόσο, η κονικλοτροφία στην Ελλάδα δεν έχει σηµειώσει σηµαντική ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασµό µε το ότι οι καταναλωτές δεν έχουν συνηθίσει την πρόσληψη κρέατος οικόσιτου κονίκλου 
σε τακτική βάση, υποδεικνύουν την ύπαρξη µεγάλων περιθωρίων βελτίωσης, τόσο στην οργάνωση 
λειτουργίας των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, όσο και στα µέσα προώθησης του συγκεκριµένου 
σφάγιου. 
Στην παρούσα εργασία – επιχειρηµατικό σχέδιο, εξετάστηκε η δηµιουργία καινοτόµων 
κρεατοσκευασµάτων και αλλαντικών κουνελιού, ώστε να βελτιωθεί ο δείκτης της αποτελεσµατικότητας 
σε εταιρικό και σε κλαδικό επίπεδο. Τα εν λόγω προϊόντα θα προσφερθούν σε οικολογικές συσκευασίες 
και θα εισαχθούν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Το επιχειρηµατικό σχέδιο µπορεί να συµβάλλει 
στην αντιµετώπιση των προαναφερόµενων προβληµάτων, διασφαλίζοντας βιωσιµότητα και υψηλές 
αποδόσεις σε µια κτηνοτροφική µονάδα. 
Σκοπός: Στόχος της µελέτης ήταν η διεξοδική ανάλυση τόσο της επιχείρησης, όσο και της αγοράς. 
Πραγµατοποιήθηκε ολοκληρωµένος σχεδιασµός µάρκετινγκ και υπολογισµός των οικονοµικών 
στοιχείων. Επιπλέον, διερευνήθηκαν διάφορες παράµετροι, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την 
οικονοµική ανάπτυξη της εταιρείας. 
Μεθοδολογία: Για το σκοπό αυτό, πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε κλαδικές µελέτες 
της ICAP Group και διαφόρων ελληνικών τραπεζών. Επιπλέον, έγινε αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. 
Αποτελέσµατα: Οι µέθοδοι της Καθαρής Παρούσης Αξίας (ΚΠΑ) και του Εσωτερικού Βαθµού 
Απόδοσης (ΕΒΑ), έδωσαν θετικά νούµερα για αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, η ΚΠΑ: 241.119 
(ρεαλιστικό σενάριο), 129.610 (δυσµενές σενάριο) και η ΕΒΑ: 0,26 (ρεαλιστικό σενάριο), 0,17 
(δυσµενές σενάριο).  
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Επιπλέον, η ανάλυση αγοράς έδειξε ότι υπάρχει ένα σηµαντικό µέρος του καταναλωτικού κοινού, το 
οποίο ενδιαφέρεται να δοκιµάσει τα καινοτόµα προϊόντα κρέατος κουνελιού υψηλής ποιότητας. 
Συµπεράσµατα: Σύµφωνα µε τις χρησιµοποιούµενες χρηµατοοικονοµικές µεθόδους, το επιχειρηµατικό 
σχέδιο που προτείνεται, κρίνεται ελκυστικό ως προς την πραγµατοποίηση του. Η παραγωγή καινοτόµων 
προϊόντων φαίνεται ότι µπορεί να λειτουργήσει ως διέξοδος στη φάση της ύφεσης. 
 
Λέξεις κλειδιά: Αλλαντικά, επιχειρηµατικό σχέδιο, κουνέλια, κρεατοσκευάσµατα, λειτουργικά τρόφιµα 
 
Κωδικοί JEL: M2, M3, O3, O4 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λέξεις Κλειδιά: (Keywords:) Μη-καλλιεργούµενα φυτά, συλλογή, συνεντεύξεις, Λέσβος 
Λέξεις Κωδικοί JEL: (JEL Classifications:) Q01 Sustainable Development; Q56 Environment and 
Trade; Q57 Ecological Economics: Ecosystem Services, Biodiversity Conservation 
 
Ο όρος “άγρια” ή “µη-καλλιεργούµενα” φυτά έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει είδη φυτών που 
απαντώνται σε φυσικά ή ηµι-φυσικά οικοσυστήµατα µιας περιοχής Σε αγροτικές κοινωνίες, τέτοια 
φυτά έπαιζαν πολύ σηµαντικό ρόλο και η γνώση των χρήσεων και των πρακτικών συλλογής τους 
θεωρείται σηµαντικό τµήµα της τοπικής πολιτισµικής κληρονοµιάς (Nebel and Heinrich, 2009). Στη 
Μεσόγειο, η κατανάλωση µη καλλιεργούµενων φυτών έχει µελετηθεί στο παρελθόν (ενδεικτικά Forbes, 
1996; Bonet and Valles, 2002), καθώς επίσης και οι ιατρικές ή διατροφικές χρήσεις των φυτών και ο 
τρόπος ενσωµάτωσής τους σε τοπικές δίαιτες και κουλτούρες. 
Οι στόχοι της έρευνας είναι να παρουσιαστούν: (α) οι χρήσεις των µη καλλιεργούµενων φυτών σε µια 
περιοχή στη Μεσόγειο, όπου η συλλογή τους και οι πρακτικές αξιοποίησής τους συνεχίζουν να 
αποτελούν συστατικό στοιχείο της τοπικής κουλτούρας, (β) να περιγραφούν αυτοί/ές που τα συλλέγουν 
και (γ) να διερευνηθεί πως µεταβιβάζεται η γνώση αυτή. Περιοχή έρευνας αποτελεί η ευρύτερη περιοχή 
του Όρους Όλυµπος της Λέσβουπου θεωρείται περιοχή υψηλής βιοποικιλότητας (986m, GR4110005; 
www.ypeka.gr), εντός της οποίας βρίσκεται η Αγιάσος που αριθµεί σήµερα περίπου 2300 κατοίκους 
(από 5700 το 1951), 30% των οποίων είναι άνω των 65 ετών. 
Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν σε δύο φάσεις: (α) µια διερευνητική που διεξήχθη σε έξι χωριά στην 
ευρύτερη περιοχή του Ολύµπου µε 30 συνεντεύξεις µε συλλογείς φυτών (Μάρτιος – Σεπ 2011), όπου 
καταγράφηκαν συνολικά 47 φυτά και (β) µια δεύτερη φάση (2012) στην Αγιάσο µόνο, µε 70 ηµι- 
δοµηµένα ερωτηµατολόγια σε κατοίκους άνω των 30 ετών και ερωτήσεις για το αν συλλέγουν φυτά, 
για πόσο χρονικό διάστηµα, για τον τρόπο απόκτησης των γνώσεων συλλογής, για τις πρακτικές 
συλλογής και τις χρήσεις των 20 περισσότερο συχνά συλλεγόµενων φυτικών ειδών όπως προέκυψαν 
από την διερευνητική φάση της έρευνας (Πίνακας 1) για έξι κατηγορίες χρήσεων: τεχνολογική, 
γεωργική, διατροφική, κοσµετολογική, ιατρική και κτηνοτροφική. 
Οι περισσότεροι ερωτώµενοι ήταν γυναίκες (61%) και 38,5% άνω των 65 ετών. Σχεδόν οι µισοί/ές 
είχαν αγροτική εκµετάλλευση και 80% του συνόλου δήλωσε ότι συλλέγει φυτά, µε τους υπόλοιπους/ές 
να επικαλούνται λόγους χρόνου ή ηλικίας ή (απουσίας) γνώσης. Συνολικά καταγράφηκαν 2007 
αναφορές σε χρήσεις φυτών (Πίνακας 1), εκ των οποίων, όµως, διαφορετικές χρήσεις ήταν οι 291. Δεν 
είναι βέβαιο ποιες από αυτές όντως χρησιµοποιούνται σήµερα από τους/τις ερωτώµενους/ες ή αν 
πρόκειται για γνώση που αφορά δυνητικές πρακτικές. Το φυτό µε τις πιο πολλές αναφορές και χρήσεις 
ήταν το χαµοµήλι και ακολουθεί η τσουκνίδα, ο σαµπούκος, η ρίγανη, το φασκόµηλο και το 
δενδρολίβανο. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην ορχιδέα Orchis mascula pinetorum από την οποία 
παράγεται το σαλέπι και που προστατεύεται από την εθνική νοµοθεσία (Προεδρικό Διάταγµα 61/1981), 
όπως επίσης και στο τσάι του βουνού Sideritis sipylea που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο 
εξαφάνισηςαπό τις πρακτικές και την ένταση της συλλογής του. Οι αναφορές κυµαίνονταν από 12 ως 
44 ανά άτοµο.  Ο αριθµός των αναφορών δεν  συσχετιζόταν µε την ηλικία  των ερωτώµενων,  αλλά µε 
την ύπαρξη ή όχι αγροτικής εκµετάλλευσης (25 αναφορές κατά άτοµο για άτοµα µε εκµετάλλευση 
έναντι 21 για λοιπούς/ές, ANOVA F = 4.02, P = 0.049). Οι ερωτώµενοι διακρίθηκαν σε αυτούς µε 
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“µικρή γνώση” (<21 αναφορές που ήταν η διάµεσος), µε “σηµαντική γνώση” σε όσους/ες είχαν από  23 
ως 34 αναφορές σε χρήσεις και τους 4 µε πάνω από 40 αναφορές ως “ειδικούς”. Ένας ήταν 75 ετών, µε 
εκµετάλλευση µε ελιές και µικρό µαγαζί όπου πουλάει και συλλεγόµενα φυτά, µια αγρότισσα 39 ετών 
(ελιές, καστανιές, µηλιές), µια ακόµη αγρότισσα 60 ετών (µηλιές και καστανιές) και ένας δηµόσιος 
υπάλληλος και αγρότης 59 που συλλέγει από παιδί. 
 
Η µεταβίβαση της γνώσης της συλλογής και χρήσης των φυτών γενικά πραγµατοποιείται µέσα από 
οικογενειακά δίκτυα (Halstead, 2014) και ο ρόλος των γυναικών, ως «θεµατοφυλάκων» της γνώσης 
αυτής, προβάλλεται ως ιδιαίτερα σηµαντικός. Η έρευνα δεν κατάφερε να αποτυπώσει όλες τις οδούς 
µεταβίβασης της γνώσης (αν και η εργασία στους αγρούς µε ηλικιωµένους συγγενείς είναι σίγουρα 
ιδιαίτερα σηµαντική), όπως επίσης και αν ένα µέρος της γνώσης αυτής χάνεται, ιδιαίτερα αυτό που 
αφορά πρακτικές και χρήσεις για τις οποίες σήµερα χρησιµοποιούνται ευρύτατα «εµπορικά» 
προϊόντα (γεωργικές, καλλυντικές και κτηνοτροφικές χρήσεις). 
 
Ποιο είναι το µέλλον αυτής της γνώσης; Είναι βέβαιο ότι πολλές από τις χρήσεις δεν είναι µέρος των 
καθηµερινών πρακτικών των νοικοκυριών σήµερα και θα χαθούν αν δεν καταγραφούν µε 
συστηµατικό τρόπο σύντοµα. Μια ακόµη πρόκληση σχετίζεται µε την κλιµατική αλλαγή που 
αναµένεται να επηρεάσει αρνητικά ταενδιαιτήµατα ορισµένων ειδών, αλλά και µε την εγκατάλειψη 
της καλλιέργειας σε µεγάλες περιοχές του ορεινού όγκου του Ολύµπου που έχει µεταβάλλει τις 
συνθήκες και δεν ευνοεί ορισµένα από τα φυτάΦαίνεται ότι για τα πιο «δηµοφιλή» φυτά (κυρίως τα 
αρωµατικά), η συλλογή θα αντικατασταθεί σταδιακά από καλλιέργεια, γεγονός που αναµένεται να 
συµβάλλει στην προστασία των πληθυσµών των «άγριων» συγγενών τους. 
 

Πίνακας	1	Αριθμός	αναφορών	και	αριθμός	διαφορετικών	χρήσεων	(σε	παρένθεση)	ανά	είδος	για	
τα	20	είδη	που	ερωτήθηκαν	οι	συμμετέχοντες	στην	έρευνα	
Είδος	(κοινό	όνομα)	 Τεχνολογι

κή	
Γεωργικ

ή	
Διατροφι

κή	
Κοσμετολογι

κή	
Ιατρική	 Κτηνοτροφι

κή	
Σύνολο	

Pinus	nigra	nigra	(Μαύρη	πεύκη)	 5	(2)	 2	 11	(3)	 1	(2)	 11	(3)	 4	(1)	 34	(11)	
Melissa	officinalis	(Μελισσόχορτο)	 0	 15	(4)	 23	(3)	 0	 14	(5)	 0	 52	(12)	
Rubus	sanctus	(Βάτος)	 3(1)	 2	(1)	 51	(3)	 1	(1)	 5	(1)	 0	 62	(7)	
Orchis	mascula	pinetorum	
(Οριχδέα)	

0	 1	(1)	 55	(2)	 1	(1)	 11	(6)	 0	 68	(10)	

Thymbra	capitata	(Θυμάρι)	 2	(1)	 8	(3)	 55	(4)	 1	(3)	 3	(2)	 0	 69	(13)	
Mentha	spicata	(Αγριοδυόσμος)	 0	 11	(1)	 49	(6)	 6	(2)	 12	(5)	 1	(1)	 79	(15)	
Rosa	canina	(Αγριοτριανταφυλλιά)	 1	(1)	 4	(1)	 40	(6)	 31	(4)	 7	(5)	 0	 83	(17)	
Castanea	sativa	(Καστανιά)	 1	(1)	 9	(1)	 71	(2)	 0	 1	(1)	 1	(1)	 83	(6)	
Sideritis	sipylea	(Τσάι	βουνού)	 0	 3	(1)	 64	(1)	 0	 22	(6)	 0	 89	(8)	
Malva	sylvestris	(Μολόχα)	 0	 8	(3)	 38	(4)	 6	(2)	 33	(8)	 6	(6)	 91	(23)	
Laurus	nobilis	(Δάφνη)	 4	(1)	 3	(1)	 62	(3)	 24	(4)	 1	(1)	 0	 94	(10)	
Ficus	carica	(Συκιά)	 1	(1)	 11	(1)	 76	(4)	 0	 8	(5)	 1	(1)	 97	(12)	
Foeniculum	vulgare	(Μάραθος)	 1	(1)	 15	(1)	 79	(6)	 1	(1)	 4	(3)	 0	 100	(12)	
Hypericum	perfoliatum	(Βάλσαμο)	 1	(1)	 20	(2)	 14	(1)	 3	(3)	 64	(6)	 3	(1)	 105	(14)	
Rosmarinus	officinalis	
(Δενδρολίβανο)	

1	(1)	 6	(2)	 73	(5)	 9	(2)	 18	(7)	 0	 107	(17)	

Salvia	fruticosa	(Φασκομηλιά)	 0	 5	(3)	 53	(3)	 0	 54	(9)	 0	 112	(15)	
Origanum	vulgare	hirtum	(Ρίγανη)	 1	(1)	 24	(4)	 75	(4)	 1	(1)	 21	(8)	 0	 122	(18)	
Sambucus	nigra	(Σαμπουκος)	 7	(2)	 7	(1)	 47	(2)	 4	(2)	 58	(6)	 0	 123	(13)	
Urtica	dioica	(Τσουκνίδα)	 6	(2)	 40	(3)	 59	(3)	 4	(4)	 47	(11)	 21	(7)	 177	(30)	
Matricaria	chamomilla	(Χαμομήλι)	 5	(1)	 7	(3)	 51	(3)	 28	(7)	 154	(11)	 15	(7)	 260	(32)	
Σύνολο	 39	(17)	 201	(37)	 1046	(68)	 121	(38)	 548	

(107)	
52	(24)	 2007	

(291)	
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσέγγιση της αλλαγής από µεµονωµένος παραγωγός σε 
σύνολο αγροτικού συνεταιρισµού. Μέσα από τον ορισµό της θεωρίας διαχείρισης της αλλαγής (change 
management) παρατίθεται µια πρόταση οµαλής και επιτυχηµένης µετάβασης στην νέα κατάσταση αφού 
πρώτα παρουσιαστούν οι δυσκολίες και ευκαιρίες µετάβασης στην ένωση γεωργικού συνεταιρισµού. 
Αρχικά η θεωρεία διαχείρισης της αλλαγής ορίζεται ως µια διαρκής διαδικασία όπου περιλαµβάνει 
ιεραρχία δράσεων όπως ο σχεδιασµός, η εκκίνηση, η  συνειδητοποίηση, ο έλεγχος και η σταθεροποίηση 
της αλλαγής. Έπειτα µε γνώµονα τον ορισµό γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της µετάβασης σε µια ένωση 
αγροτικών συνεταιρισµών µέσα από τις πιθανές ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζονται. 
Άλλωστε η διαχείριση της αλλαγής είναι ένα τρόπος διαχείρισης των προκλήσεων και των ευκαιριών 
που φανερώνονται. Στην περίπτωση µελέτης οι προκλήσεις µετάβασης από µεµονωµένος αγρότης σε 
ένωση συνεταιρισµού είναι η γενικότερη ύφεση του κλάδου, η µη ικανότητα επίτευξης οικονοµιών 
µεγέθους στην Ελληνική επικράτεια, η ανάγκη παρουσίας διαρκώς κεφαλαίου για συνεχής επενδύσεις 
για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, η καιροσκοπική εκµετάλλευση του συνεταιρισµού 
(φαινόµενο «ελεύθερων σκοπευτών», free-rider constraint), τα προβλήµατα κοινωνικού κεφαλαίου 
(social capital), τα χαρακτηριστικά ζητήµατα επενδυτικού ορίζοντα, χαρτοφυλακίου και επιρροής 
κόστους ενώ τέλος οι αγροτικοί συνεταιρισµοί σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από µη 
αποδοτική και µη ευέλικτη διοίκηση (λόγω έλλειψης ικανοτήτων, κατάχρηση αρµοδιοτήτων, 
κοµµατισµό, αδιαφορία µελών κ.α.). Από την άλλη για την οµαλή µετάβαση σε µια ένωση απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η εκµετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Ευκαιρίες όπως η 
υψηλότερη διαπραγµατευτική δύναµη, το χαµηλότερο ρίσκο επένδυσης για την δηµιουργία 
προστιθέµενης αξίας, η ικανότητα µεγαλύτερης διείσδυσης στις αγορές αλλά και η φήµη που συνοδεύει 
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς για ασφαλέστερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Τέλος παρουσιάζεται 
πρόταση για οµαλή και πετυχηµένη µετάβαση από µεµονωµένος παραγωγός σε οµάδα αγροτικού 
συνεταιρισµού µέσα από τα καθορισµένα στάδια του σχεδιασµού, της εκκίνησης, της συνειδητοποίησης, 
του ελέγχου και της σταθεροποίησης της αλλαγής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται και το επιτυχηµένο 
παράδειγµα διαχείρισης της αλλαγής στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ζαγοράς Πηλίου όπου µεµονωµένοι 
παραγωγοί από την περιοχή του Πηλίου µε καθολικότητα εδώ και ένα αιώνα έχουν συγκροτήσει την 
ένωση. Συµπερασµατικά η µετάβαση από µεµονωµένος γεωργός σε ένα συνεταιρισµό είναι ένας 
συνεχής αγώνας ελιγµών, εκµετάλλευσης των ευκαιριών που παρουσιάζει η ένωση και αποφυγής-
αντιµετώπισης των προκλήσεων µέσα σε κλίµα διαρκής αξιολόγησης της αλλαγής. Στην περίπτωση του 
σηµερινού µη ανταγωνιστικού Έλληνα αγρότη προτείνεται η µετάβαση σε συνεταιρισµό µέσα από 
διαφοροποιηµένα ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες και η αλλαγή της νοοτροπίας σύµφωνα µε τις 
αρχές της ένωσης και τοποθετώντας το εµείς µπροστά από το εγώ. 

Λέξεις-κλειδιά: Αγροτικοί συνεταιρισµοί, Διαχείριση αλλαγής, Ευκαιρίες, Προκλήσεις 
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Λέξεις κλειδιά: κτηνοτροφία, Νοµός Έβρου, ανάπτυξη 

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η κτηνοτροφία κατέχει πρωταρχικό ρόλο στις οικονοµίες των αρκετών χωρών, ξεφεύγοντας από 
τον παραδοσιακό χαρακτήρα που είχε προς ένα κλάδο προσελκυσης επενδύσεων τα τελευταία χρόνια 
(Boyazoglu, 2002). Η µορφή της έχει µεταβληθεί στις ανεπτυγµένες χώρες και από νοµαδική έχει 
αλλάξει σε σταβλισµένη, ενώ παρατηρείται σηµαντική εκµηχάνιση των λειτουργιών του κλάδου. 
Εντούτοις, η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας δεν αφορά µόνο τα θέµατα των σταβλικών εγκαταστάσεων, 
του εξοπλισµού και την γενετική βελτίωση των ζώων, αλλά και στάσης των κτηνοτρόφων για την καλή 
µεταχείριση των ζώων, καθώς και τις γνώσεις τους σε θέµατα κτηνοτροφίας και ζωοτεχνικής διαχείρισης 
(Te Velde et al., 2002, Vanhonacker et al., 2008 Dwyer, 2009). Με καλή διαχείριση, η κτηνοτροφία 
µπορεί να συµβάλλει θετικά στη διατήρηση των φυσικών πόρων µε την ενίσχυση της ποιότητας του 
εδάφους και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας. 

Ως περιοχή έρευνας, επιλέχτηκε ο νοµός Έβρου εξαιτίας του γεγονότος που στις µέρες µας 
περνάει µια από τις µεγαλύτερες δοκιµασίες στην ιστορία, καθώς ευλογιά και καταρροϊκός πυρετός, 
ελλείψει αποτελεσµατικών µέσων και υποστηρικτικών δοµών, έχουν στην κυριολεξία αποδεκατίσει τα 
κοπάδια, κυρίως των προβάτων του νοµού ενώ στις προηγούµενες δεκαετίες είχε το µεγαλύτερο 
ποσοστό στην παραγωγή κρέατος στην Ελλάδα. Παρόλο το πλήθος των ερευνών για την κτηνοτροφική 
ανάπτυξη στην Ελλάδα (Fousekis et al., 2001; Aggelopoulos et.al., 2010; Galanopoulos et al. 2011; 
Καρελάκης κ.ά., 2012; Κουτσού κ.ά., 2013), οι ερευνητές δεν έχουν ασχοληθεί µε την ανάπτυξη ηθικών 
ζητηµάτων που ανακύπτουν από την απώλεια 31.329 προβάτων έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 
2013, εκ των οποίων τα 22.255 στον νότιο Έβρο µόνο για τους µήνες Αύγουστο - Νοέµβριο (2013), 
όπου ήταν η πρώτη εστία εµφάνισης του καταρροϊκού πυρετού, αλλά ούτε επίσης και µε τις πιο απλές 
καθηµερινές αποφάσεις των κτηνοτρόφων.  

Σκοπός της έρευνας είναι ο καθορισµός µέτρων πολιτικής ανάπτυξης του κλάδου της 
αιγοπροβατοτροφίας βάσει των στάσεων και αντιλήψεων των κτηνοτρόφων. Ειδικότερα 
πραγµατοποιείται διερεύνηση της δοµής των απόψεων των κτηνοτρόφων σε θέµατα που σχετίζονται µε 
την µελλοντική πορεία ανάπτυξης του κλάδου. Οι παράγοντες που θα προκύψουν από τη διερεύνηση της 
δοµής είναι δυνατό να αξιοποιηθούν από τους φορείς άσκησης πολιτικής, ώστε να συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη του κλάδου στην περιοχή της έρευνας αλλά και στην Ελλάδα. Τα δεδοµένα της έρευνας 
συλλέχθηκαν µε τη βοήθεια κατάλληλα δοµηµένου ερωτηµατολογίου και µε προσωπικές συνεντεύξεις 
σε «αρχηγούς» αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων από Ιούνιο έως Νοέµβριο του 2014. Το 
ερωτηµατολόγιο της συγκεκριµένης έρευνας περιελάµβανε ερωτήσεις που είχαν σχέση µε, τα 
κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των κτηνοτρόφων, µε χαρακτηριστικά των κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων, όπως επιχειρησιακή δοµή της εκµετάλλευσης αν είναι µέλος συνεταιρισµού, αν 
ασκούν άλλη εργασία εκτός από την κτηνοτροφία κλπ σχετικά µε τους στόχους των κτηνοτροφών και 
τις πρακτικές διαχείρισης της  κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.  

Ο υπό έρευνα πληθυσµός αποτελούνταν από κτηνοτρόφους του νοµού Έβρου και ως εκ τούτου, 
επιλέγησαν κτηνοτρόφοι από τέσσερις εκ των πέντε δήµων του νοµού (δεν συµπεριλήφθηκε ο δήµος 
Σαµοθράκης) και πιο συγκεκριµένα από το δήµο Αλεξανδρούπολης, το δήµο Σουφλίου, το δήµο 
Διδυµοτείχου και το δήµο Ορεστιάδας, µε την µέθοδο της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας. Η ποικιλία 
των συνθηκών εκτροφής στις περιοχές αυτές επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσµάτων της έρευνας σε 
όλη την επικράτεια, χωρίς σηµαντική απόκλιση από την πραγµατικότητα. Αφού λήφθηκε υπόψη η 
σχετική βιβλιογραφία, το µέγεθος του δείγµατος προέκυψε στους 90 κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων. Τα 
ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν µε τη µέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. Για την επεξεργασία των 
στοιχείων χρησιµοποιήθηκε από το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, o συντελεστής α-Crοnbach, η 
περιγραφική στατιστική, το µη παραµετρικό κριτήριο του Friedman, και η Principal Component 
Analysis (Hair et al., 1995; Sharma, 1996). Ειδικότερα, για τη διερεύνηση της δοµής των απόψεων των 
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κτηνοτρόφων και της συγκρότησής τους σε άξονες, εφαρµόστηκε η Principal Component Analysis 
(PCA) µε varimax περιστροφή των παραγοντικών αξόνων στις απαντήσεις που δόθηκαν. 

Η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι προβατοτρόφοι του Νοµού Έβρου αντικατοπτρίζει 
λίγο πολύ την κατάσταση των παραγωγών της χώρας που έκαναν σηµαντικές επενδύσεις στη 
γεωργική/κτηνοτροφική τους εκµετάλλευση κατά την τελευταία δεκαετία (Κουτσού κ.ά, 2013). 
Παλιότερα, ο Έβρος είχε το µεγαλύτερο ποσοστό στην παραγωγή κρέατος στην Ελλάδα, µε την 
κτηνοτροφία αποτελεί τη δεύτερη σε σπουδαιότητα απασχόληση των κατοίκων της περιφέρειας του 
νοµού, εντούτοις υπάρχει µεγάλη πτώση στον τοµέα τα τελευταία χρόνι. Σήµερα, έχει αυξηθεί ποσοτικά 
και ποιοτικά η κτηνοτροφία µεγάλων ζώων στο νοµό, κυρίως στην περιοχή των Φερών και 
συγκεκριµένα στο Δέλτα του Έβρου, εντός του οποίου βόσκει ένας µεγάλος αριθµός βοοειδών, κυρίως 
κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2009, στο Νοµό Έβρου υπάρχουν 
1005 κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε 137.126 προβατοειδή και 805 εκµεταλλεύσεις µε 84.138 
αιγοειδή. Σύµφωνα µε τους Dimitriou et al., (2010), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νοµού παρουσιάζει 
σηµαντική βελτίωση ως προς τη σύγκλιση µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (15,1%). Παρά το γεγονός ότι η 
οικονοµική δραστηριότητα επικεντρώνεται, κατά βάση, γύρω από την αγροτική παραγωγή, µε ποσοστό 
στην απασχόληση 27,6%, η συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα στο ΑΕΠ του νοµού είναι µικρότερη, 
συγκριτικά µε τη συµµετοχή των υπολοίπων δύο τοµέων. Πιο αναλυτικά, η συµµετοχή του πρωτογενούς 
τοµέα ανέρχεται σε 9,4% του ΑΕΠ, του δευτερογενούς σε 25,4% και του τριτογενούς σε 65,2%. Οι 
τάσεις µεταβολής της τοµεακής σύνθεσης παραγωγής είναι πλήρως αντίστροφες από τις αντίστοιχες 
τάσεις της χώρας, µε τη συµµετοχή του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα να αυξάνεται κα εκείνη του 
τριτογενή τοµέα να µειώνεται.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πως η εν λόγω έρευνα κρίνετε σηµαντική εξαιτίας των 
εξαιρετικών πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει η συγκεκριµένη περιοχή σε σχέση µε την προηγούµενη 
ενασχόληση µε την κτηνοτροφία παραγωγή, προσαρµοσµένη στα σύγχρονα συστήµατα παραγωγής. Τον 
κυριότερο στόχο που θέτουν οι κτηνοτρόφοι είναι η αποφυγή ζηµιάς, η οποία έχει σχέση µε την κυρίως 
µεγιστοποίηση του κέρδους και λιγότερο µε την διατήρηση και συντήρηση του εδάφους. Μάλιστα η 
διατήρηση και συντήρηση του εδάφους είναι ο τελευταίος στην ιεράρχηση στόχος. Ένα σπουδαίο ηθικό 
ζήτηµα που σε συνδυασµό µε το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και την έλλειψη ενηµέρωσης έχουν άγνοια 
για την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και το πρόβληµα αυτό καθιστά το µέλλον της 
κτηνοτροφική ανάπτυξη δυσοίωνο. Από της πρακτικές διαχείρισης των κοπαδιών ικανοποιητική µπορεί 
να θεωρηθεί η στάση των κτηνοτρόφων όσο αφορά τις συνθήκες υγιεινής αλλά δεν δίνουν την πρέπουσα 
σηµασία όσο αφορά την παρακολούθηση της παραγωγής της υγείας και αναπαραγωγής. Επιθυµούν να 
εκπαιδευτούν σε θέµατα διαχείρισης του γενετικού υλικού ενώ δεν είναι ικανοποιηµένο από τη στάση 
των κρατικών φορέων. Επίσης είναι σηµαντικό να δοθούν κίνητρα για εκσυγχρονισµό των 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, να πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση βασισµένη  στα χαρακτηριστικά των 
κτηνοτρόφων και να διερευνηθεί ακόµη περισσότερο η στάση τους ως προς  την βιολογική κτηνοτροφία. 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί µε την εφαρµογή συστηµάτων πιστοποίησης της ποιότητας 
(ΣΠΠ) εκ µέρους των γεωργών, ως προσπάθειας να αυξήσουν την εµπιστοσύνη απέναντι στους 
αγοραστές των προϊόντων τους και ως επένδυση στην στρατηγική διαφοροποίησης των προϊόντων τους 
από τα οµοειδή. Δεν βρέθηκαν όµως έρευνες που να ασχολούνται µε την ανάλυση των αποφάσεων 
πιστοποίησης των γεωργών µε έµφαση στην επιτάχυνση της εφαρµογής του ΣΠΠ και στην επιλογή 
συγκεκριµένου προτύπου ΣΠΠ, µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού, σε σχέση µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του εσωτερικού περιβάλλοντος που τις επηρεάζουν. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στους παράγοντες του εσωτερικού επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων διαχωρίζοντάς τους σε δύο κατηγορίες: τους 
διαθέσιµους πόρους και τους παράγοντες που σχετίζονται µε τις επιδιώξεις και τις στρατηγικές που θέτει 
ο γεωργός για την επιχειρήσή του και οι οποίες συνδέονται µε την αξιοποίηση των πόρων στις 
διαδικασίες παραγωγής. Οι στόχοι της έρευνας είναι: (α) να εξετάσει την επίδραση των παραγόντων 
αυτών στις αποφάσεις πιστοποίησης των γεωργών, (β) να συγκρίνει την επίδραση που ασκούν οι δύο 
κατηγορίες παραγόντων και (γ) να αξιολογήσει τους παράγοντες που σχετίζονται µε στρατηγικά 
ζητήµατα ως επεξηγηµατικές µεταβλητές για τις διαφορετικές επιλογές πιστοποίησης στις αποφάσεις 
των γεωργών. 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης η απόφαση πιστοποίησης διαχωρίζεται σε δύο επιµέρους 
αποφάσεις: την απόφαση για την επιτάχυνση της εφαρµογής ΣΠΠ σε σχέση µε τους άλλους γεωργούς 
και την απόφαση για την επιλογή ενός συγκεκριµένου ΣΠΠ, µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού προτύπου. 
Στην συνέχεια εξετάζεται εάν οι αποφάσεις αυτές καθορίζονται από τους διαθέσιµους πόρους των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων ή αποτελούν επιλογές εκπλήρωσης εσωτερικών αναγκών τους, οι οποίες 
αφορούν κυρίως την βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς και της αποδοτικότητάς τους. 

Στην περίπτωση εκείνη που οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις εφαρµόζουν ΣΠΠ στο πλαίσιο των 
επιδιώξεων και των στρατηγικών τους, αποβλέποντας κυρίως στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς 
και της αποδοτικότητάς τους, το εσωτερικό επιχειρηµατικό περιβάλλον µπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκό για 
την εφαρµογή των ΣΠΠ, αφού η αύξηση του ενδιαφέροντος των γεωργών για τη εκπλήρωση 
εσωτερικών αναγκών της εκµετάλλευσης µπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο που θα οδηγήσει σε 
αύξηση του ενδιαφέροντος τους για την εφαρµογή του συστήµατος. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 
επέκταση των προσπαθειών για πιστοποίηση στη γεωργία και τα τρόφιµα. 

Όµως, στην περίπτωση που η εφαρµογή ΣΠΠ είναι ισχυρά εξαρτώµενη από τους εσωτερικούς 
πόρους που κατέχει η γεωργική εκµετάλλευση και είναι διαθέσιµοι για να χρησιµοποιηθούν στην 
επίτευξη των στόχων της, οι συνθήκες δε µπορούν να θεωρηθούν ευνοϊκές για την επέκταση της 
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εφαρµογής, αφού οι αποφάσεις των γεωργών εξαρτώνται ισχυρά από την διαθεσιµότητα αυτών των 
πόρων και έτσι η εκπλήρωση εσωτερικών αναγκών είναι εφικτή µόνο όταν οι πόροι αυτοί ευνοούν ή 
τουλάχιστον δεν επιβάλλουν σηµαντικούς περιορισµούς στις δυνατότητες τους να εφαρµόσουν ΣΠΠ. Σε 
µια τέτοια περίπτωση, η επέκταση της εφαρµογής εξαρτάται περισσότερο από τη προσαρµογή ή την 
αναβάθµιση των εσωτερικών πόρων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο κατάλληλο επίπεδο και, 
εποµένως, η πολιτική για επιτάχυνση της εφαρµογής ΣΠΠ χρειάζεται να περιλαµβάνει διαφορετικά 
µέτρα από ότι στην προηγούµενη περίπτωση. 

Για την διερεύνηση του ρόλου που διαδραµατίζουν οι παραπάνω παράγοντες διεξήχθη µια 
δειγµατοληπτική έρευνα από το χώρο των πιστοποιηµένων γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
οπωροκηπευτικών στην Κεντρική Μακεδονία και εκτιµηθήκαν δύο υποδείγµατα διακριτών επιλογών: 
ένα υπόδειγµα ordered logit για την απόφαση εφαρµογής του ΣΠΠ και ένα υπόδειγµα binary probit για 
την επιλογή του συγκεκριµένου προτύπου. 

Τα αποτελέσµατα σχετίζονται µε την επίδραση που ασκούν στις αποφάσεις των γεωργών 
συγκεκριµένοι από τους εξεταζόµενους παράγοντες των δύο κατηγοριών. Συγκεκριµένα, για την 
κατηγορία «εσωτερικοί πόροι» εξετάζονται: α) δηµογραφικά χαρακτηριστικά του γεωργού (φύλο, 
µορφωτικό επίπεδο, µέγεθος οικογένειας, χρονικός ορίζοντας), β) χαρακτηριστικά του γεωργού που 
έχουν σχέση µε ειδική εκπαίδευση, εµπειρία, γνώση θεσµικού πλαισίου, πληροφόρηση, τεχνική 
επάρκεια, γ) η βιοφυσική καταλληλότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης (γεωργική γη, µικροκλίµα, 
καλλιέργειες), δ) εργασιακοί πόροι, ε) χρηµατοοικονοµικοί πόροι και στ) τεχνολογικοί πόροι της 
γεωργικής εκµετάλλευσης. Αντίστοιχα, για την κατηγορία «επιδιώξεις και στρατηγικές» εξετάζονται 
παράγοντες όπως: α) το ενδιαφέρον για αλλαγές ή η γενικότερη καινοτοµική συµπεριφορά του γεωργού, 
β) η επιδίωξη επιδοτήσεων, γ) η επιδίωξη διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων, δ) η επιδίωξη 
προστασίας του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, ε) η επιδίωξη επίτευξης υψηλότερων τιµών για τα 
προϊόντα και στ) η επιδίωξη ευκολότερης διάθεσης των προϊόντων. 

Από τα συµπεράσµατα της έρευνας προκύπτουν χρήσιµες επισηµάνσεις για τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, τους φορείς πιστοποίησης, καθώς και για τις δηµόσιες αρχές. Οι γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις βοηθούνται να κατανοήσουν καλύτερα τις εσωτερικές ανάγκες τους που σχετίζονται µε 
την αποτελεσµατικότητά και την αποδοτικότητά τους µέσω της εφαρµογής ΣΠΠ και της επιλογής του 
κατάλληλου ΣΠΠ. Οι φορείς πιστοποίησης µπορούν να συνεισφέρουν ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές οι 
πιστοποιήσεις για τους γεωργούς, προσαρµόζοντας τόσο τις απαιτήσεις τους στις δυνατότητες των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όσο και τα χαρακτηριστικά τους στις ανάγκες τους. Οι δηµόσιες αρχές, για 
να επιτύχουν τους στόχους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής, χρειάζεται 
αφενός να προωθούν την καλύτερη αξιοποίηση των εσωτερικών πόρων από τις γεωργικές επιχειρήσεις, 
και αφετέρου, να συνεκτιµούν το ενδεχόµενο να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις όταν δεν λαµβάνονται 
υπόψη οι διαθέσιµοι εσωτερικοί πόροι και οι επικρατούσες συνθήκες στο εσωτερικό περιβάλλον των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων που µπορεί να επηρεάζουν την διαδικασία προώθησης διαρθρωτικών 
αλλαγών. 

 

Λέξεις Κλειδιά: πιστοποίηση, πόροι, στρατηγική, αποφάσεις γεωργών 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί µε την εφαρµογή συστηµάτων πιστοποίησης της ποιότητας 
(ΣΠΠ) εκ µέρους των γεωργών, ως προσπάθειας να αυξήσουν την εµπιστοσύνη απέναντι στους 
αγοραστές των προϊόντων τους και ως επένδυση στην στρατηγική διαφοροποίησης των προϊόντων τους 
από τα οµοειδή. Δεν βρέθηκαν όµως έρευνες που να ασχολούνται µε την ανάλυση των αποφάσεων 
πιστοποίησης των γεωργών µε έµφαση στην επιτάχυνση της εφαρµογής του ΣΠΠ και στην επιλογή 
συγκεκριµένου προτύπου ΣΠΠ, µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού, σε σχέση µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του εσωτερικού περιβάλλοντος που τις επηρεάζουν. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στους παράγοντες του εσωτερικού επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων διαχωρίζοντάς τους σε δύο κατηγορίες: τους 
διαθέσιµους πόρους και τους παράγοντες που σχετίζονται µε τις επιδιώξεις και τις στρατηγικές που θέτει 
ο γεωργός για την επιχειρήσή του και οι οποίες συνδέονται µε την αξιοποίηση των πόρων στις 
διαδικασίες παραγωγής. Οι στόχοι της έρευνας είναι: (α) να εξετάσει την επίδραση των παραγόντων 
αυτών στις αποφάσεις πιστοποίησης των γεωργών, (β) να συγκρίνει την επίδραση που ασκούν οι δύο 
κατηγορίες παραγόντων και (γ) να αξιολογήσει τους παράγοντες που σχετίζονται µε στρατηγικά 
ζητήµατα ως επεξηγηµατικές µεταβλητές για τις διαφορετικές επιλογές πιστοποίησης στις αποφάσεις 
των γεωργών. 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης η απόφαση πιστοποίησης διαχωρίζεται σε δύο επιµέρους 
αποφάσεις: την απόφαση για την επιτάχυνση της εφαρµογής ΣΠΠ σε σχέση µε τους άλλους γεωργούς 
και την απόφαση για την επιλογή ενός συγκεκριµένου ΣΠΠ, µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού προτύπου. 
Στην συνέχεια εξετάζεται εάν οι αποφάσεις αυτές καθορίζονται από τους διαθέσιµους πόρους των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων ή αποτελούν επιλογές εκπλήρωσης εσωτερικών αναγκών τους, οι οποίες 
αφορούν κυρίως την βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς και της αποδοτικότητάς τους. 

Στην περίπτωση εκείνη που οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις εφαρµόζουν ΣΠΠ στο πλαίσιο των 
επιδιώξεων και των στρατηγικών τους, αποβλέποντας κυρίως στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς 
και της αποδοτικότητάς τους, το εσωτερικό επιχειρηµατικό περιβάλλον µπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκό για 
την εφαρµογή των ΣΠΠ, αφού η αύξηση του ενδιαφέροντος των γεωργών για τη εκπλήρωση 
εσωτερικών αναγκών της εκµετάλλευσης µπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο που θα οδηγήσει σε 
αύξηση του ενδιαφέροντος τους για την εφαρµογή του συστήµατος. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 
επέκταση των προσπαθειών για πιστοποίηση στη γεωργία και τα τρόφιµα. 

Όµως, στην περίπτωση που η εφαρµογή ΣΠΠ είναι ισχυρά εξαρτώµενη από τους εσωτερικούς 
πόρους που κατέχει η γεωργική εκµετάλλευση και είναι διαθέσιµοι για να χρησιµοποιηθούν στην 
επίτευξη των στόχων της, οι συνθήκες δε µπορούν να θεωρηθούν ευνοϊκές για την επέκταση της 
εφαρµογής, αφού οι αποφάσεις των γεωργών εξαρτώνται ισχυρά από την διαθεσιµότητα αυτών των 
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πόρων και έτσι η εκπλήρωση εσωτερικών αναγκών είναι εφικτή µόνο όταν οι πόροι αυτοί ευνοούν ή 
τουλάχιστον δεν επιβάλλουν σηµαντικούς περιορισµούς στις δυνατότητες τους να εφαρµόσουν ΣΠΠ. Σε 
µια τέτοια περίπτωση, η επέκταση της εφαρµογής εξαρτάται περισσότερο από τη προσαρµογή ή την 
αναβάθµιση των εσωτερικών πόρων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο κατάλληλο επίπεδο και, 
εποµένως, η πολιτική για επιτάχυνση της εφαρµογής ΣΠΠ χρειάζεται να περιλαµβάνει διαφορετικά 
µέτρα από ότι στην προηγούµενη περίπτωση. 

Για την διερεύνηση του ρόλου που διαδραµατίζουν οι παραπάνω παράγοντες διεξήχθη µια 
δειγµατοληπτική έρευνα από το χώρο των πιστοποιηµένων γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
οπωροκηπευτικών στην Κεντρική Μακεδονία και εκτιµηθήκαν δύο υποδείγµατα διακριτών επιλογών: 
ένα υπόδειγµα ordered logit για την απόφαση εφαρµογής του ΣΠΠ και ένα υπόδειγµα binary probit για 
την επιλογή του συγκεκριµένου προτύπου. 

Τα αποτελέσµατα σχετίζονται µε την επίδραση που ασκούν στις αποφάσεις των γεωργών 
συγκεκριµένοι από τους εξεταζόµενους παράγοντες των δύο κατηγοριών. Συγκεκριµένα, για την 
κατηγορία «εσωτερικοί πόροι» εξετάζονται: α) δηµογραφικά χαρακτηριστικά του γεωργού (φύλο, 
µορφωτικό επίπεδο, µέγεθος οικογένειας, χρονικός ορίζοντας), β) χαρακτηριστικά του γεωργού που 
έχουν σχέση µε ειδική εκπαίδευση, εµπειρία, γνώση θεσµικού πλαισίου, πληροφόρηση, τεχνική 
επάρκεια, γ) η βιοφυσική καταλληλότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης (γεωργική γη, µικροκλίµα, 
καλλιέργειες), δ) εργασιακοί πόροι, ε) χρηµατοοικονοµικοί πόροι και στ) τεχνολογικοί πόροι της 
γεωργικής εκµετάλλευσης. Αντίστοιχα, για την κατηγορία «επιδιώξεις και στρατηγικές» εξετάζονται 
παράγοντες όπως: α) το ενδιαφέρον για αλλαγές ή η γενικότερη καινοτοµική συµπεριφορά του γεωργού, 
β) η επιδίωξη επιδοτήσεων, γ) η επιδίωξη διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων, δ) η επιδίωξη 
προστασίας του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, ε) η επιδίωξη επίτευξης υψηλότερων τιµών για τα 
προϊόντα και στ) η επιδίωξη ευκολότερης διάθεσης των προϊόντων. 

Από τα συµπεράσµατα της έρευνας προκύπτουν χρήσιµες επισηµάνσεις για τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, τους φορείς πιστοποίησης, καθώς και για τις δηµόσιες αρχές. Οι γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις βοηθούνται να κατανοήσουν καλύτερα τις εσωτερικές ανάγκες τους που σχετίζονται µε 
την αποτελεσµατικότητά και την αποδοτικότητά τους µέσω της εφαρµογής ΣΠΠ και της επιλογής του 
κατάλληλου ΣΠΠ. Οι φορείς πιστοποίησης µπορούν να συνεισφέρουν ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές οι 
πιστοποιήσεις για τους γεωργούς, προσαρµόζοντας τόσο τις απαιτήσεις τους στις δυνατότητες των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όσο και τα χαρακτηριστικά τους στις ανάγκες τους. Οι δηµόσιες αρχές, για 
να επιτύχουν τους στόχους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής, χρειάζεται 
αφενός να προωθούν την καλύτερη αξιοποίηση των εσωτερικών πόρων από τις γεωργικές επιχειρήσεις, 
και αφετέρου, να συνεκτιµούν το ενδεχόµενο να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις όταν δεν λαµβάνονται 
υπόψη οι διαθέσιµοι εσωτερικοί πόροι και οι επικρατούσες συνθήκες στο εσωτερικό περιβάλλον των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων που µπορεί να επηρεάζουν την διαδικασία προώθησης διαρθρωτικών 
αλλαγών. 
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Εκτεταµένη Περίληψη 
Παρά το γεγονός ότι η θεωρία µεγιστοποίησης της χρησιµότητας αποτελεί την κεντρική θεωρία λήψης 
ατοµικών αποφάσεων, πειραµατικά ευρήµατα των τελευταίων δεκαετιών υποδεικνύουν ότι η 
συγκεκριµένη θεωρία δεν παρουσιάζει µια ακριβή απεικόνιση της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Οι 
άνθρωποι εµφανίζονται πολύ ετερογενείς στις προτιµήσεις τους. Έτσι, τα άτοµα αντί να υποκινούνται 
µόνο από το προσωπικό τους συµφέρον, έχουν ανησυχίες για τη δικαιοσύνη, την ευηµερία των άλλων, 
και συµπεριφέρονται αµοιβαία, δηλαδή διατεθειµένοι να θυσιάσουν κάποια χρήµατα (ωφέλεια ή 
χρησιµότητα) για να ανταµείψουν (ή να τιµωρήσουν) τη καλή (ή κακή) συµπεριφορά των άλλων µε τους 
οποίους συναλλάσσονται (Maximiano, 2012). Οι Fehr & Gachter (2000) αναφέρουν ότι το 40-66 τοις 
εκατό των ατόµων εµφανίζουν αµοιβαιότητα (µη εγωιστική) στη συµπεριφορά τους. Επιπλέον, τα άτοµα 
είναι περισσότερο πιθανό να εµπιστεύονται και να ανταποδίδουν χάρες στα µέλη µιας οµάδας στην 
οποία θεωρούν ότι ανήκουν (στενό κύκλο). Πολλές κοινές οµάδες (όπως η πολιτική και η θρησκεία) 
αποδίδουν εµπιστοσύνη, αµοιβαιότητα και συνεργασία µεταξύ των µελών τους (Fehr & Falk, 1997). 

Στο πλαίσιο της θεωρίας των ατελών συµβάσεων και του εντολέα – εντολοδόχου η 
αµοιβαιότητα µπορεί να λειτουργήσει ως ένας άτυπος µηχανισµός ολοκλήρωσης των συµβάσεων ή 
µείωσης των επιπτώσεων του προβλήµατος αντιπροσώπευσης (Sloof & Sonnemans, 2003). Κατά αυτόν 
τον τρόπο η αθέτηση των υποχρεώσεων µιας συµφωνίας µπορεί να αυξήσει το υλικό όφελος του 
ατόµου, ιδιαίτερα αν οι συνθήκες της συναλλαγής είναι τέτοιες που το άτοµο δε µπορεί να εξαναγκαστεί 
µε κάποιο τρόπο στην τήρηση των δεσµεύσεών του, προκειµένου να µειώσει τις δικές του απολαβές από 
τη συµφωνία. Οι συµφωνίες αυτές της µορφής ονοµάζονται ατελείς συµβάσεις (incomplete contracts) 
και αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των συµφωνιών συναλλαγής (Hart & Moore, 1998). Ακόµα και 
όταν οι συµφωνίες είναι νοµικά δεσµευτικές (binding contracts), σχεδόν πάντα υπάρχουν κάποια 
στοιχεία τους όπου ο έλεγχος είναι ατελής και η τήρηση των συµπεφωνηµένων βασίζεται στην καλή 
πρόθεση των συναλλασσόµενων µερών.  

Η παραπάνω καιροσκοπική συµπεριφορά περιγράφεται στο πρόβληµα του λαθρεπιβάτη (free 
riding), όπου το άτοµο επιλέγει να εξαπατήσει τα άλλα µέρη της συναλλαγής, δρέποντας τους καρπούς 
των κόπων τους χωρίς το ίδιο να συνεισφέρει. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε συλλογικές 
προσπάθειες όπως οι αγροτικοί συνεταιρισµοί. Με δεδοµένη την σηµασία της αµοιβαιότητας σε 
θεωρητικό επίπεδο, το επόµενο βήµα είναι να διερευνηθεί κατά πόσον οι θεωρητικές προσεγγίσεις 
επιβεβαιώνονται στον πραγµατικό κόσµο. Είναι ανάγκη λοιπόν να µετρηθεί η έννοια της αµοιβαιότητας. 
Για το σκοπό αυτό θα µπορούσε είτε να διεξαχθούν πειράµατα πεδίου, ή να χρησιµοποιηθούν µη-
πειραµατικά δεδοµένα (π.χ. µέσω ερωτηµατολόγιων). Στην περίπτωση των πειραµάτων πεδίου η 
αµοιβαιότητα συνάγεται από τη παρατηρούµενη συµπεριφορά. Γενικά, µια πειραµατική προσέγγιση 
µπορεί να δώσει πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα σε σχέση µε µια προσέγγιση µε τη χρήση 
ερωτηµατολογίων αφού µε αυτό τον τρόπο τα άτοµα καλούνται να λειτουργήσουν όπως στην 
καθηµερινή τους ζωή. 

Με βάση τα παραπάνω, έχει ενδιαφέρον η προσπάθεια µέτρησης της αµοιβαιότητας σε 
ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν µέλη µιας οµάδας (θρησκευτικής, αθλητικής κλπ) ή ενός συλλόγου 
(εθελοντικός, µη κερδοσκοπικός κλπ) ή ατόµων µιας οµάδας που αποσκοπεί στην πραγµατοποίηση 
κέρδους (όπως είναι ένας αγροτικός συνεταιρισµός). Όπως είναι γνωστό, στη χωρά µας ο συγκεκριµένος 
θεσµός ταλανίζεται από ένα είδους κρίσης, η οποία τελικά τον οδηγεί τόσο στη συρρίκνωση όσο και 
στην υπονόµευση του. Από την µια οι πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων και από την άλλη οι 
χρησιµοθηρικές βλέψεις και οι πελατειακές σχέσεις των µελών οδήγησαν το θεσµό των αγροτικών 
συνεταιρισµών σε µαρασµό, µε ελάχιστες εξαιρέσεις να προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από το 
συγκεκριµένο κανόνα. Μήπως όµως για το συγκεκριµένο πρόβληµα δεν ευθύνονται µόνο αυτά αλλά και 
κάτι άλλο, το οποίο δεν γίνεται κατανοητό; Μήπως υπάρχει έλλειψη εµπιστοσύνης και κυρίως 
αµοιβαιότητας στις σχέσεις µεταξύ των µελών των συνεταιρισµών; 

Για την διερεύνηση του τελευταίου ερωτήµατος η παρούσα εργασία χρησιµοποίει έννοιες και 
µεθοδολογίες από τη πειραµατική οικονοµία και τη θεωρία παιγνίων. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας 
δυο γνωστά οικονοµικά παίγνια θα επιδιωχθεί η δηµιουργία ενός εργαλείου µέτρησης της 
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αµοιβαιότητας. Τα παίγνια αυτά είναι το παιχνίδι του Τελεσίγραφου (Ultimatum Game) και το παιχνίδι 
του Δικτάτορα (Dictator Game).  

Το Ultimatum Game, είναι ένα παίγνιο το οποίο χρησιµοποιείται αρκετά συχνά στην 
πειραµατική οικονοµία, στο οποίο δυο παίχτες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους για να συναποφασίσουν πως 
θα διαιρεθεί ένα χρηµατικό ποσό που τους δίνεται. Με το παραπάνω παίγνιο επιτυγχάνεται η εξέταση 
της ορθολογικότητας, της µεγιστοποίησης της χρησιµότητας καθώς και της αποδοχής ή όχι προσφορών 
που θεωρούνται δίκαιες η όχι από τους συµµετέχοντες. Στο Dictator Game δυο παίκτες πάλι µοιράζουν 
ένα χρηµατικό ποσό χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα διαπραγµάτευσης µεταξύ τους µε παρόµοια 
αποτελέσµατα µε το προηγούµενο παίγνιο. Το συγκεκριµένο παίγνιο, παρά το γεγονός ότι το 
αποτέλεσµά του εξαρτάται µόνο από τις αποφάσεις τους ενός παίκτη, του δικτάτορα, χρησιµοποιείται 
ευρέως στη βιβλιογραφία για να περιγράψει την αλληλεπίδραση µεταξύ δυο συναλλασσοµένων. Στην 
συγκεκριµένη περίπτωση όµως το Dictator Game ουσιαστικά έρχεται να ''συµπληρώσει'' το Ultimatum 
Game µε στόχο την µελέτη των συναλλαγών µεταξύ δυο ατόµων και την εξαγωγή αξιόπιστων 
συµπερασµάτων για την αµοιβαιότητα των συµµετεχόντων παικτών. 

Έτσι λοιπόν, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι µέσω της δηµιουργίας του θεωρητικού 
πλαισίου µε τη χρήση του συνδυασµού των παραπάνω παιγνίων και µε τη διαδοχική τους εκτέλεση να 
υπάρξει η δυνατότητα να µετρηθεί η αµοιβαιότητα των µελών ενός Αγροτικού Συνεταιρισµού. Σκοπός 
της παραπάνω πειραµατικής διαδικασίας είναι η εξέταση του µοντέλου του ''Homo Economicus'', 
δηλαδή του ανθρώπου εκείνου που φέρεται απολύτως ορθολογικά. Με απλά λόγια εξετάζεται αν το 
άτοµο ενδιαφέρεται και νοιάζεται µόνο για τη δική του οικονοµική ευηµερία ή και για του διπλανού του. 
Σκοπός εδώ λοιπόν, αποτελεί η ανάδειξη των µελών εκείνων που επιθυµούν και συνεισφέρουν για την 
πρόοδο των Αγροτικών Συνεταιρισµών, δηλαδή ποια από αυτά διακατέχονται από αµοιβαιότητα και 
ποια από καιροσκοπισµό προσφέροντας εγκυρότερη πληροφόρηση για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος free - riding στους αγροτικούς συνεταιρισµούς. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Αµοιβαιότητα, Θεωρία Παιγνίων, Πειραµατική Οικονοµία 
 
 
Κωδικοί JEL: Q13, C70, C90 
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των βασικότερων συστατικών του µίγµατος 

µάρκετινγκ που χρησιµοποιούνται για την προβολή και προώθηση των «υπερτροφών» που παράγονται, 

µεταποιούνται και συσκευάζονται στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Νέας Γενιάς «Εύκαρπον». Επίσης, ο 

καθορισµός των βασικών αρχών, στις οποίες πρέπει να στηριχτεί µία σύγχρονης µορφής συνεταιριστική 

επιχείρηση, όπως είναι ο εν λόγω Συνεταιρισµός Νέας Γενιάς, για την προβολή και την προώθηση των 

καινοτόµων προϊόντων που παράγει.  

Στο πλαίσιο της έρευνας έγινε συλλογή στοιχείων, από τη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικών µε το 

υπό εξέταση αντικείµενο. Επιπλέον, έγινε καταγραφή παρόµοιων πρακτικών, τόσο από τον τοµέα των 

αγροτροφίµων, όσο και από άλλους παραγωγικούς τοµείς, µε σκοπό τη µεταφορά τεχνογνωσίας και 

εµπειρίας στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τοµέα. 

Η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών της επιχειρηµατικής δραστηριότητας καθώς και η 

εξέταση του τρόπου λειτουργίας των Συνεταιρισµών Νέας Γενιάς, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, 

συνετέλεσαν στο να επιλεγεί ένα µίγµα µάρκετινγκ συµβατό µε τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης 

συνεταιριστικής επιχείρησης και των µελών αυτής. Στη συνέχεια οµαδοποιήθηκαν αυτά τα στοιχεία του 

µείγµατος σε τέσσερις (4) άξονες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε το πλάνο προβολής και προώθησης 

του συνεταιρισµού.  Αυτοί οι άξονες του Jerome McCarthy  (4P- Product, Price, Place, Promotion) 

εµπλουτίστηκαν αρχικά από άλλους τρεις (3) άξονες  (Physical evidence, People, Process) και στην 

συνέχεια από άλλους τριάντα τρεις (33) που αφορούν σε µία ευρεία γκάµα πληροφοριών, 

συµπεριλαµβανοµένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του διαδικτύου, τόσο ως µέσου προβολής, όσο 

και ως µέσου πώλησης αγαθών. 

Πιο συγκεκριµένα, µελετήθηκαν στοιχεία για τη συσκευασία, τη διαχρονική αξία του αγαθού, 

την εικόνα του, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του, την εκκεντρικότητα του, αλλά και την 

ικανότητα να ξεχωρίζει (Packaging, Pass-along value, Perceptiveness, Picture, Properties, Purple Cow). 

Επιπλέον, εξετάσθηκε η παραγωγική διαδικασία του προϊόντος, ώστε να τεκµηριώνονται οι διάφοροι 

ισχυρισµοί, µελετήθηκε η τοποθέτηση των αγαθών στους χώρους πώλησης και, ο σχεδιασµός σε όλα τα 

επίπεδα λειτουργίας (Planning, Positioning, Production). 

Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η βαρύτητα όλων των στοιχείων που απαρτίζουν τον κάθε άξονα 

σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, καθώς και των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που προωθούνται. 
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Επίσης, εξετάσθηκαν τα συναισθήµατα που µπορεί να προκαλεί το προϊόν στους πελάτες – 

καταναλωτές µέσα από διάφορες πτυχές του χαρακτήρα τους ή του τρόπου ζωής τους (Pain, Pilot, 

Placebo, Planting, Playfulness, Pleasure, Plot, Prosperousness, Purpose, Push). Σηµαντικό ρόλο φαίνεται 

ότι διαδραµατίζει και η διαµόρφωση του κοινωνικού «στάτους», που ορίζεται µέσα από την 

κατανάλωση των συγκεκριµένων αγαθών – «υπερτροφών» (Pandemic, Part, Party, Peers, Personas, 

Politics, Positivity, Praises, Priest, Prince, Principles, Promises, Proof, Protection).  

Τέλος, σε µία προσπάθεια να γίνουν προβλέψεις για την πορεία των πωήσεων, είναι αναγκαίο να 

ληφθούν υπόψη άξονες όπως η επίτευξη των στόχων του συνεταιρισµού, οι προτιµήσεις του 

καταναλωτικού κοινού, η άσκηση πίεσης για δράση και κινητοποίηση, τόσο του συνεταιρισµού, όσο και 

των καταναλωτών ((Prediction, Preference, Premeditation, Pressure, Preview, Press, Prominence), έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αποτυχίας. 

Το σύνολο των αποτελεσµάτων της εν λόγω έρευνας, αποτυπώνεται στο σχέδιο µάρκετινγκ, το 

οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Συνεταιρισµού Εύκαρπον, στις 

24 Φεβρουαρίου 2016. Τα µέλη του συνεταιρισµού, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του µίγµατος 

µάρκετινγκ, αναγνώρισαν τη σηµαντικότητα της τιµής για την προώθηση των προϊόντων τους, όπως και 

των καναλιών διάθεσης των προϊόντων αυτών. Επιπλέον, η ανάγκη να τονιστούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων και η καινοτοµία που τα χαρακτηρίζει έγινε αντιληπτή από τα µέλη, ενώ 

και η ανάγκη προβολής της διαφορετικότητας, η οποία προκύπτει από την έρευνα σε δευτερογενή 

στοιχεία, είναι κρίσιµος παράγοντας για την τοποθέτηση των προϊόντων στην αγορά. 

Όλα αυτά συµφωνούν µε τις ιδιαιτερότητες ενός συνεταιρισµού νέας γενιάς, ο οποίος στοχεύει 

στην απολαβή, από τα µέλη του, της προστιθέµενης αξίας που προκύπτει από την µεταποίηση και την 

εµπορία των προϊόντων του. 

Λέξεις Κλειδιά: Μίγµα µάρκετινγκ, 4P, σχέδιο µάρκετινγκ, Συνεταιρισµός Νέας Γενιάς, 

Υπερτροφές. 
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Μορφές ηγεσίας στην ύπαιθρο: Καθ’ υπόδειξη και αυτό-αξιολογούµενοι ηγέτες γνώµης 

Τσιµήτρη Παρασκευή & Μιχαηλίδης Αναστάσιος 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Εργαστήριο 
Γεωργικών Εφαρµογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, 54124, Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,  

tassosm@auth.gr 

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή-Σκοπός: Οι γεωργοί σήµερα, καλούνται να λάβουν σηµαντικές αποφάσεις στο πλαίσιο ενός συνεχώς 
µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος και υπό συνθήκες πίεσης και αβεβαιότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει 
µεγάλη σηµασία η πρόσβασή τους στη «σωστή» πληροφόρηση και βέβαια την «κατάλληλη» χρονική στιγµή. Σε 
αυτήν τη διαδικασία λήψης απόφασης σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι µεµονωµένοι γεωργοί, ηγέτες γνώµης, 
και ορισµένες φορές η δικτύωση τους (οργανωµένη ή άτυπη).	Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να 
διερευνήσει τη δικτύωση µιας µικρής γεωργικής κοινότητας και δευτερευόντως να τυποποιήσει τους καθ’ 
υπόδειξη ηγέτες γνώµης εξετάζοντας παράλληλα αν και ο ίδιοι αυτοχαρακτηρίζονται ως «ηγέτες γνώµης». Μέσα 
από την τυποποίηση της «ηγετικότητας» µίας γεωργικής κοινότητας και την ανίχνευση της ηγεσίας γνώµης θα 
µπορέσουν να εντοπιστούν και να οµαδοποιηθούν τα κύρια ηγετικά χαρακτηριστικά των γεωργών έτσι ώστε να 
αξιοποιηθούν κατάλληλα από προσωποποιηµένες δράσεις γεωργικών εφαρµογών και αγροτικής πολιτικής. 

Μεθοδολογία: Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιµοποιήθηκε, ως µελέτη περίπτωσης, ένας τυπικός 
γεωργικός συνεταιρισµός (Σ.Π.Ε.Κ.Ο.) στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εν λόγω 
συνεταιρισµού είναι ότι σχεδόν το σύνολο των γεωργών της κοινότητας Βροντούς αποτελούν και µέλη του 
γεωργικού συνεταιρισµού Σ.Π.Ε.Κ.Ο. και µε την ιδιότητα τους αυτή συµµετείχαν σε ποσοτική έρευνα, 
προκειµένου να καθοριστεί ο «βαθµός αυτό-αξιολογούµενης ηγετικότητάς» τους. Τα δεδοµένα της ποσοτικής 
έρευνας συλλέχθηκαν από 152 γεωργούς/µέλη του συνεταιρισµού (σχεδόν  το σύνολο των γεωργών της 
κοινότητας), το Μάιο του 2015. Η τυποποίηση του δείγµατος πραγµατοποιήθηκε αξιοποιώντας µεταβλητές, 
σχετικές µε το βαθµό «αυτό-αξιολογούµενης ηγετικότητας» του κάθε γεωργού, σύµφωνα µε τις σχετικές θεωρίες 
και χρησιµοποιώντας Διβηµατική Ανάλυση σε Συστάδες (Two-Step Cluster Analysis). Ακολούθως, και προκειµένου 
να σχεδιαστεί το δίκτυο «ηγετικότητας» του γεωργικού συνεταιρισµού και να εντοπιστούν οι κεντρικές θέσεις 
(καθ’ υπόδειξη ηγέτες γνώµης), χρησιµοποιήθηκε εις βάθος έρευνα πεδίου η οποία συντέλεσε στην εύρεση του 
κοινού τόπου µεταξύ αυτό-αξιολογούµενης και καθ’ υπόδειξη ηγεσίας γνώµης και στην ουσία στον εντοπισµό των 
«πραγµατικών» ηγετών γεωργών.  

Αποτελέσµατα: Από την τµηµατοποίηση των γεωργών της έρευνας αναγνωρίστηκαν πέντε (5) διαφορετικά 
προφίλ (τύποι γεωργών). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάσει η συστάδα µε τη µεγαλύτερη τιµή στην κατανοµή η 
οποία µπορεί να χαρακτηριστεί ως «αυτό-αξιολογούµενοι ηγέτες γνώµης» και αποτελείται από µόλις 11 γεωργούς 
(7,24%). Στο Σχεδιάγραµµα 1 παρουσιάζονται γραφικά οι πέντε συστάδες και ο χαρακτηρισµός τους σύµφωνα µε 
τις γενικεύσεις της Θεωρίας του Rogers (Rogers, 2003). Στη συνέχεια, αναλύοντας «ποιοτικά» το δίκτυο 
«ηγετικότητας» του γεωργικού συνεταιρισµού, προέκυψαν επτά (7) κυρίαρχες καθ’ υπόδειξη ηγετικές µορφές 
(τυπικοί ή άτυποι ηγέτες). Προκειµένου να ελεγχθεί το κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα, αν δηλαδή οι καθ’ υπόδειξη 
ηγέτες γνώµης αυτό-αξιολογούνται επίσης ως «ηγέτες γνώµης» πραγµατοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση εντός της 
συστάδας των «αυτό-αξιολογούµενων ηγετών γνώµης». Διαπιστώνεται ότι σε σύνολο 152 γεωργών µόνο ένας (1) 
εµφανίζεται και στις δύο περιπτώσεις, ο οποίος αποτελεί τον «πραγµατικό» ηγέτης γνώµης του γεωργικού 
συνεταιρισµού και της κοινότητας. Όσο αφορά το προφίλ των καθ΄ υπόδειξη ηγετών γνώµης θα λέγαµε ότι,  
συγκριτικά µε το «µέσο» γεωργό του δείγµατος, τείνει να παρουσιάζει παρόµοια δηµογραφικά και κοινωνικο-
οικονοµικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο «πραγµατικός» ηγέτης γνώµης παρουσιάζει ορισµένα επιπλέον 
χαρακτηριστικά όπως «Φιλοδοξία», «Επιτελικότητα» και «Αποτελεσµατικότητα», τα οποία τον διαφοροποιούν 
από τους υπόλοιπους καθ’ υπόδειξη ηγέτες γνώµης και ενδεχοµένως να καθορίζουν τον τύπο ηγεσίας που ασκεί. 
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Σχεδιάγραµµα 1: Τυπολογία «αυτό-αξιολογούµενης ηγετικότητας» 

 

Συµπεράσµατα: Η παρούσα εργασία, οδήγησε στη διερεύνηση της δικτύωσης των γεωργών µιας µικρής 
κοινότητας, προσφέροντας έναν αναλυτικό οδηγό αναγνώρισης των ηγετών γνώµης, οι οποίοι δυνητικά µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν ως «ενδιάµεσοι» αγροτικής πολιτικής και ως «εργαλεία» επηρεασµού των υπόλοιπων γεωργών. 
Άλλωστε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου µεγαλύτερη σηµασία έχει η αναγνώριση και αξιοποίηση των «ηγετών 
γνώµης» παρά η ίδια η εφαρµογή προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης (Esparcia, 2014). 

Πρωτοτυπία-Συνεισφορά: Τα αποτελέσµατα της εργασίας, συµβάλλουν στον εµπλουτισµό της βιβλιογραφίας ως 
προς το θέµα της ηγεσίας στην ύπαιθρο και κυρίως µεταξύ µικρών συνεκτικών οµάδων γεωργών. Η παρούσα 
εργασία, είναι µία από τις λίγες στη βιβλιογραφία, που κατηγοριοποιεί τους γεωργούς µε βάση το βαθµό «αυτό-
αξιολογούµενης ηγετικότητας» και ίσως η µοναδική που συγκρίνει την καθ’ υπόδειξη µε την «αυτό-
αξιολογούµενη ηγεσία» παρέχοντας παράλληλα ένα µεθοδολογικό πλαίσιο για περαιτέρω έρευνα. 

Λέξεις Κλειδιά: Αυτό-αξιολογούµενη ηγετικότητα, Γεωργική κοινότητα, Γεωργικός Συνεταιρισµός, Δικτύωση, Καθ’ 
υπόδειξη ηγετικότητα. 

Κωδικοί JEL: A14, C83, Q18, R58 
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