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Πεπίλητη 

 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία έρεη αληηθείκελν ηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο 

θαη ηε δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη 

εηδηθφηεξα ζε έλα δείγκα θαηά βάζε ειαηνθνκηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ 5 λφκνπο ηεο Διιάδαο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηαρσξίζνπκε ηηο 

εθκεηαιιεχζεηο ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζε νξηζκέλεο 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εμάγνληαο ζηαηηζηηθά νξηζκέλνπο θνηλνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εθκεηαιιεχζεηο απηέο, λα πεξηγξάςνπκε θαη λα 

αλαιχζνπκε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξνζδηνξίδνληαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθείλα πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πεξεηαίξσ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηφο. 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη  αλαπηχζζνληαη  νη 

έλλνηεο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ ελψ 

δίλεηαη θαη έλα εθηελέο παξάδεηγκα παξφκνηαο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Φιάλδξαο ζην Βέιγην.  Έπεηηα αθνχ αλαθέξεηαη ε  πξνέιεπζε θαη 

πεξηγξάθνληαη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο εξεπλάο 

θαη αθνινπζεί ε εμεηδίθεπζή ηεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ππφ κειέηε δείγκα, 

δηαρσξίδνληαο ηηο εθκεηαιιεχζεηο ζηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο.  

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο εξκελεχνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην εχξνο ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ελαιιαθηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ν νπνίνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ζα επηηξέςεη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο πξννπηηθέο επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηφο. 

Καηαιήγνληαο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζην ππφ κειέηε 

δείγκα φζνλ αθνξά ηηο επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ 

ειαηνθνκία ζε επίπεδν αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο  θαη λνηθνθπξηνχ.  

 

Λέξειρ κλειδιά: ηξαηεγηθέο επηβίσζεο, δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ, 

ειαηνθνκία, Γεσξγηθφ Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα, πλνιηθφ Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα. 



 

 

Abstract 

 

 This thesis examines the survival strategies and farm diversification on a 

sample of mainly olive farms from 5 prefectures of Greece. The purpose of this thesis 

is to classify these farms, based on the theoretical framework, into certain survival 

strategies and then to extract the statistically certain common factors which affect 

them, in order to describe and analyze the current situation and identify the features 

that will allow further survival and development for the farms of the sample. 

 Initially, there is a presentation of the theoretical framework and the concept 

of survival strategies and farm diversification, along with a comprehensive example 

of a similar study conducted in Flanders (Belgium). Afterwards there is a reference to 

the origin and description of the sample along with a presentation of the used 

methodology. Then while focusing on the specific sample studied, the farms are 

grouped into certain survival strategies that came up from the theoretical framework 

which was previously presented. 

Subsequently, and using the appropriate tables, the results of the analysis are 

described along with an interpretation of the variables that have been used. Eventually  

the processing and the analysis of the data is completed by making  an alternative 

definition of the variables, using the method of  factor analysis which in conjunction 

with the previous analysis will allow to extract reliable conclusions related  to the 

prospects of survival and development of the farms in the sample. 

Finally the conclusions of this thesis are pointed out. At first individually for 

each one of the survival strategies but also in general for olive farms focalized in the 

comparison between the farm family income and the total family income of those 

farms. 

 

 

 

Key words:  Survival strategies, farm diversification, olive farms, Farm Family 

Income, Total Family Income 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

 

Σν αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη νη 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη ε δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε έλα δείγκα θαηά βάζε ειαηνθνκηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ.  

ηηο κέξεο καο γηλφκαζηε κάξηπξεο νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ ζηελ επξχηεξε 

θνηλσλία, αιιαγέο πνπ θπξίσο ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ δηαδξακαηίδνληαη φιν 

θαη πην γξήγνξα αιιά θαη πην έληνλα θαη νη νπνίεο  επηηάζζνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

αλάγθεο, ζηνλ ηξφπν δσήο, ζηελ  εξγαζία θαη ζην γεληθφηεξν ζα ιέγακε 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Οη αιιαγέο απηέο αλακελφκελα επεξεάδνπλ 

θαηαιπηηθά θαη ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα ηνπ νπνίνπ νη αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο 

δηαθνξνπνηνχληαη θαη εμειίζζνληαη. εκαληηθή αιιαγή ζηε γεσξγία απνηειεί θαη ε 

επί ησλ εκεξψλ καο ζηξνθή απφ ηνλ εληαηηθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ηνπ παξειζφληνο 

ζηνλ εθηαηηθφ ηνπ παξφληνο, επεξεαζκέλε ζαθέζηαηα απφ ην δίπηπρν ηερλνινγηθή 

πξφνδνο - πεξηβάιινλ ην νπνίν αληαλαθιάηαη απηφκαηα θαη ζηελ νηθνλνκία. 

Οη λέεο απηέο ζπλζήθεο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν 

ζηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε επηηάζζνπλ λέεο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πνιιέο θνξέο εθηείλνληαη πέξαλ ηεο γεσξγίαο. Γλσξίδνπκε  φηη ν γεσξγηθφο ηνκέαο 

ιφγσ ηεο παξαδνζηαθφηεηαο ηνπ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ζπλερνχο ππνβάζκηζήο ηνπ, 

πνιιέο θνξέο «αληηζηέθεηαη» ή επεξεάδεηαη ζε έλα κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο 

εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Δληνχηνηο φηαλ φκσο ηίζεηαη 

ην δήηεκα ηεο  βησζηκφηεηαο νη αιιαγέο απηέο θξίλνληαη αλαγθαίεο θαη ν βαζκφο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γεσξγψλ  ζηα λέα δεδνκέλα απμάλεηαη, θαη πξέπεη λα 

απμάλεηαη, ζεκαληηθά.  

Οη δηαδνρηθέο απηέο δηαπηζηψζεηο ινηπφλ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ηεο 

έλλνηαο  ησλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ησλ  λνηθνθπξηψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απηψλ. Οη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο 

απνηεινχλ δηαδηθαζίεο-πξνηάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ αλαπηπμηαθέο δηαδξνκέο πνπ 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη ε εθκεηάιιεπζε εθκεηαιιεπφκελε νξηζκέλα  ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θαη πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δθαξκφδνληαη ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο αλεμαξηήησο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο, αιιά απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ησλ ιεγφκελσλ 
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νξηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. ηε ζεκεξηλή θαη  δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε 

ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα νη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν 

αθνχ πξνζθέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο αλαπηπμηαθέο δηφδνπο γηα αλάπηπμε θαη 

βησζηκφηεηα.  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο, απνηειεί ε 

δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ εληφο θαη εθηφο εθκεηάιιεπζεο κε πην  δηαδεδνκέλε 

ηε ζηήξημε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο εθκεηάιιεπζεο. ηελ παξνχζα κειέηε νη 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο εθαξκφδνληαη ζε έλα δείγκα θαηά βάζε ειαηνθνκηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ.  

Ηζηνξηθά ζηελ Διιάδα ε ειηά είρε μερσξηζηή ζέζε απφ ηελ αξραηφηεηα. Ωο 

ζχκβνιν γλψζεο, ζνθίαο, αθζνλίαο, εηξήλεο, πγείαο, δχλακεο θαη νκνξθηάο 

ιαηξεχηεθε επί ρηιηάδεο ρξφληα. αλ δέλδξν, απνηειεί δσληαλφ κέξνο κηαο βαξηάο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κε ζξχινπο, παξαδφζεηο θαη ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αλζνθνξία, κε ηε ζπγθνκηδή θαη ηελ παξαγσγή ηνπ 

ειαηνιάδνπ. 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγσγή ηεο παξνπζηάδνπλ 

αληηθξνπφκελα ζπκπεξάζκαηα, σζηφζν φιεο ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη πξνέξρεηαη 

απφ ηελ επξχηεξε κεζνγεηαθή πεξηνρή. ήκεξα, είλαη ε πξψηε ζε ζπνπδαηφηεηα 

δελδξψδεο θαιιηέξγεηα ζηε ρψξα καο, αθνχ θαηαιακβάλεη ζε έθηαζε ην 15% 

πεξίπνπ ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο θαη ην 78% ησλ εθηάζεσλ πνπ είλαη θπηεκέλεο κε 

δέλδξα (Διηά & Διαηφιαδν, 2009). Με ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ειαηφδεληξνπ θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ειαηνθάξπνπ απαζρνιείηαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ελψ ζε πνιιέο πεξηνρέο ην ειαηφιαδν απνηειεί ην 

απνθιεηζηηθφ εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ. Ζ Διιάδα είλαη ε ηξίηε ρψξα ζηνλ θφζκν 

(κεηά ηελ Ηζπαλία θαη Ηηαιία) ζηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ. Ζ ειηά θαιιηεξγείηαη 

ζηνπο 50 απφ ηνπο 54 λνκνχο ηεο ρψξαο ελψ ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ γχξσ ζηα 

170 εθαηνκκχξηα ειαηφδεληξα, 2500 ειαηνηξηβεία, 300 πεξίπνπ ηππνπνηεηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη 80 εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο επηηξαπέδηαο ειηάο. 

Δηεζίσο παξάγνληαη πεξίπνπ 380.000 ηφλνη ειαηνιάδνπ άξηζηεο πνηφηεηαο 

(ην 75% πεξίπνπ είλαη ηεο πνηνηηθήο θαηεγνξίαο «παξζέλν»), απφ ην νπνίν νη 11.300 

ηφλνη εμάγνληαη. Παξάγνληαη επίζεο 108.000 ηφλνη επηηξαπέδηεο ειηέο απφ ηηο νπνίεο 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ εμάγεηαη. Σέινο παξάγνληαη γχξσ ζηνπο 25.000 ηφλνπο 
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ππξελέιαην. Με ηα πξντφληα ηεο απηά ε ειηά ζπκκεηέρεη θάζε ρξφλν θαηά 15% ζην 

εζληθφ αγξνηηθφ εηζφδεκα. 

Ζ αλάιπζε καο απηή ζα ρσξηζηεί ζηηο εμήο 5 ζεκαηηθέο ελφηεηεο- θεθάιαηα:  

 ην πξψην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. 

Θα αλαπηπρζνχλ νη έλλνηεο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο θαη ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ζα δνζεί έλα εθηελέο παξάδεηγκα 

παξφκνηαο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Φιάλδξαο (Βέιγην). 

 ην δεχηεξν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ πξνέιεπζε θαη ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζα παξνπζηάζνπκε ηε 

κεζνδνινγία ηεο εξεπλάο θαη ζα ηελ εμεηδηθεχζνπκε πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ππφ κειέηε δείγκα δίλνληαο θαη κηα ζαθή εηθφλα ηνπ 

ζηφρνπ ηεο κειέηεο. 

 ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνπκε κε ηε βνήζεηα ησλ ζρεηηθψλ 

πηλάθσλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο εξκελεχνληαο ηαπηφρξνλα 

θαη ην εχξνο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηνπνηνχκε έλαλ ελαιιαθηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

 ην πέκπην θεθάιαην θαηαιήγνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

αλαθεθαιαηψλνληαο θαη δίλνληαο κηα ζαθή εξκελεία ζηα επξήκαηα 

ηεο κειέηεο καο.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Βιβλιογπαθική επιζκψπηζη-Θευπηηικψ 

πλαίζιο 

 

 

1.1 ηπαηηγικέρ επιβίυζηρ και μοπθέρ οικονομικήρ ενζυμάηυζηρ. 

 

Οη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο εκθαλίδνληαη ζαλ ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ηεο 

κηθξναλάιπζεο (λνηθνθπξηά) θαη ηεο καθξναλάιπζεο (δηαξζξσηηθέο νηθνλνκηθέο 

δηαδηθαζίεο).Οξίδνληαη δε σο φιεο εθείλεο νη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ γηα ηελ απφθηεζε πφξσλ γηα 

ηελ επηβίσζε θαη δηαβίσζή ηνπο (Μπνπξλφβα,1987).  Πεξηιακβάλνπλ ηηο επηδηψμεηο 

ηεο εθκεηάιιεπζεο λα αληηκεησπίζνπλ ηα καθξνθνηλσληθά εκπφδηα ζηε δηαδηθαζία 

εθπιήξσζεο  ησλ ζηφρσλ ηνπο. Με απηή ηελ εξκελεία νη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο 

έρνπλ κηα θαζαξή νηθνλνκηθή δηάζηαζε. Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα λνηθνθπξηά γηα λα 

κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο ηεο  θαηαλάισζεο, λα απμήζνπλ ηα θέξδε απφ ηελ παξαγσγή ή 

γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αγνξά κε κε λνκηζκαηηθέο αληαιιαγέο. Γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο πεξηζζφηεξν ζε βάζνο ηηο ζπλδένπκε κε 

ηνπο θαηά Polanyi (1944) ηξεηο ηχπνπο νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο (νινθιήξσζεο) 

(Πίλαθαο 1).  

ήκεξα ε πξφζβαζε ησλ δπηηθψλ λνηθνθπξηψλ  ζηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο 

πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε δελ είλαη άκεζε αιιά εμαξηάηαη 

απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπ λνηθνθπξηνχ κέζα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ παξάγεη 

απηνχο ηνπο πφξνπο. Ο Polanyi (1944) έρεη ζεσξεηηθνπνηήζεη ην πξφβιεκα ηεο 

πξφζβαζεο απηήο εηζάγνληαο ηηο έλλνηεο ησλ κνξθψλ νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο (ή 

νινθιήξσζεο).  

Απφ πιεπξάο λνηθνθπξηνχ ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε ηξεηο κνξθέο 

νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο. Όιεο νη ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ην ρξήκα σο κέζν ζπλαιιαγψλ, αληηζηνηρνχλ ζηελ αγοπά. Απινπνηεκέλα ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη φηη ηα αλεμάξηεηα άηνκα θαη ηα λνηθνθπξηά πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ρξεζηκφηεηαο, δειαδή λα παξάγνπλ αγαζά ή 

ππεξεζίεο  πνπ ρξεηάδνληαη νη άιινη (ε θνηλσλία) θαη πνπ λα έρνπλ κηα ζέζε ζηελ 

αγνξά. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα απνθέξεη εηζφδεκα θαζψο θαη επνκέλσο δπλαηφηεηα 
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απφθηεζεο αγαζψλ πνπ ηα άηνκα θαη ηα λνηθνθπξηά ρξεηάδνληαη θαη πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ηα παξάγνπλ νη ίδηνη. Σα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά πξνζθέξνπλ-πσινχλ ηελ 

εξγαζία ηνπο ζηελ αγνξά θαη ακείβνληαη κε έλα κηζζφ γηα ηελ πξνζθνξά-πψιεζε 

απηή. Άιινη, φπσο νη γεσξγνί είλαη απηναπαζρνινχκελνη θαη πξνζθέξνπλ (πσινχλ) 

αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Ζ αναδιανομή είλαη άιιε κηα κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο ζηελ 

νπνία έρνπλ παξαηεξεζεί δχν δηαθξηηέο εθδνρέο ηεο. Φηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα γηα 

παξάδεηγκα, πξνζθέξνπλ δσξεάλ γεχκαηα ή δηαλέκνπλ κεηαρεηξηζκέλα αγαζά ζε 

απηνχο πνπ ηα έρνπλ αλάγθε. Όκσο ζήκεξα ρξεηάδεηαη  κηαο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 

αλαδηαλνκή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (άκεζα ή έκκεζα κε ηελ παξνρή ρξεκάησλ) ιφγσ 

ηεο δηεπξπκέλεο πφισζεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ θπξηαξρεί ζηηο αγνξέο. 

Έηζη ζηηο δπηηθέο επεκεξνχζεο ρψξεο ε αλαδηαλνκή είλαη ν θχξηνο 

παξάγνληαο πνπ δεζκεχεη ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο αγνξέο καδί. Αληζφηεηεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ζπλαιιαθηηθέο αγνξέο αληηζηαζκίδνληαη κεξηθψο απφ ηνλ 

αλαδηαλεκεηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο. Αλαδηαλνκή ζεκαίλεη φηη φινη ζπλεηζθέξνπλ ζε 

έλα θνηλφ απφζεκα πφξσλ, ην νπνίν έπεηηα αλαδηαλέκεηαη ζχκθσλα κε 

θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο. Τπνδειψλεη έλα θεληξηθφ ζχζηεκα παξαιαβήο θαη έλαλ 

ηεξαξρηθφ νξγαληζκφ. Απηφ ην ζχζηεκα έρεη επίζεο εθαξκνγή ζε κε εκπνξεχζηκα 

αγαζά θαη κε κεηξήζηκεο ππεξεζίεο ζηελ θνηλσλία, πνπ δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηηο 

αγνξέο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε θνηλσλία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα 

απνδεκηψζεσλ γηα απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο (κε εκπνξεπκαηηθέο). 

Έλα θαιφ παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε απηή, είλαη ηα αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα 

κέζσ ησλ νπνίσλ ην δεκφζην ρξήκα αλαδηαλέκεηαη ζηνπο αγξφηεο εθείλνπο πνπ 

παξάγνπλ ζεηηθέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο, ζπλεηζθέξνληαο γηα παξάδεηγκα ζην 

ζρεκαηηζκφ ηνπ ηνπίνπ ή ζηε βηνπνηθηιφηεηα. 

Σέινο ε αμοιβαιψηηηα ππνδειψλεη φηη ν θάζε ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα παξάγεη θάπνηνπο πφξνπο, θαη πξνυπνζέηεη έλα θνηλσληθφ δίθηπν κε 

ζπκκεηξηθέο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ. Όια ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο 

πνπ εηζάγνληαη κέζα ζην αληαιιαθηηθφ ζχζηεκα απφ θάπνηνλ κεκνλσκέλα ή απφ κηα 

νκάδα ππφθεηληαη ζε ακνηβαία δξάζε απφ ηα άιια κέιε, ζε δηαθνξεηηθέο ζπλήζσο 

κνξθέο θαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληαιιαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο εκπεξηέρνπλ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη καθξνρξφληνπο δεζκνχο αλάκεζα 

ζηα κέιε θαη ζην ίδην ην δίθηπν. Οη πην πξνθαλείο δεζκνί είλαη νη επξχηεξνη 
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νηθνγελεηαθνί δεζκνί, ηα δίθηπα κηθξήο θιίκαθαο θαη άιια κηθξφηεξα θνηλσληθά 

ζχλνια. 

Ο πίλαθαο 1 αλαπαξηζηά κηα επηζθφπεζε ησλ ηξηψλ κνξθψλ ελζσκάησζεο κε 

θάπνηα παξαδείγκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηα κηθξά λνηθνθπξηά-εθκεηαιιεχζεηο. Μηα 

επηπιένλ δηάθξηζε επίζεο γίλεηαη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο εληφο θαη εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

(Meert et Al. 2005). 

 

Πίνακαρ 1.1.1 Παπαδείγμαηα ζηπαηηγικϊν επιβίυζηρ ηυν 

εκμεηαλλεωζευν και διαθοπεηικοί ηωποι οικονομικήρ ενζυμάηυζηρ 
 

 Δληφο Γεσξγίαο Δθηφο γεσξγίαο  

Αγνξά Καηλνηφκν 

marketing ηεο 

παξαγσγήο 

Δληφο 

εθκεηάιιεπζεο 

Φάξκεο αλαςπρήο 

 Δθηφο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δξγαζία εθηφο 

γεσξγίαο 

Αλαδηαλνκή ηήξημε ηεο 

επέλδπζεο απφ ην 

θξάηνο 

Δληφο 

εθκεηάιιεπζεο 

Μέηξα ζηήξημεο 

ζπλδεδεκέλα κε ηε 

δηαηήξεζε ηνπ 

θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 Δθηφο 

εθκεηάιιεπζεο 

ηήξημε απφ 

δεκφζηεο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, 

θηιαλζξσπηθή 

κέξηκλα 

Ακνηβαηφηεηα πλεξγαζία κε 

άιινπο αγξφηεο 

θαηά ηε ζπγθνκηδή, 

ρσξίο απνδεκίσζε 

Δληφο 

εθκεηάιιεπζεο 

ηήξημε ρσξίο 

απνδεκίσζε απφ 

ζπγγεληθά πξφζσπα 

γηα ηε δηάζεζε 

δσκαηίσλ γηα 

δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε 

 Δθηφο 

εθκεηάιιεπζεο 

ηήξημε ρσξίο 

απνδεκίσζε απφ 

ζπγγεληθά πξφζσπα  

γηα επηδηνξζψζεηο ηεο 

θαηνηθίαο 

 

Μέζα ζε κηα εθκεηάιιεπζε κηα εθηελήο δηάηαμε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε θάζε ζηηγκή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη ηξεηο ηχπνη 

ελζσκάησζεο κπνξνχλ λα επηθαιπθζνχλ απφ κηα θνηλή ζηξαηεγηθή. Μεξηθέο 
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ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αγνξά γηα παξάδεηγκα, 

ππνζηεξίδνληαη απφ ακνηβαία βνήζεηα κεηαμχ ησλ αγξνηψλ. Απηφ καο επηηξέπεη λα 

πξνβνχκε ζε έλα ζεσξεηηθφ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε ζθφπηκεο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο. Οη ζθφπηκεο ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ζηνλ ηειηθφ ζηφρν ηεο πξαθηηθήο 

απηήο, (γηα παξάδεηγκα πνπιψληαο ιαραληθά απεπζείαο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε), ελψ 

νη ππνζηεξηθηηθέο ζπλεηζθέξνπλ έκκεζα, (κε ηε δσξεάλ βνήζεηα ζηε ζπγθνκηδή ησλ 

ιαραληθψλ πνπ ηειηθά πσινχληαη απεπζείαο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε). 

 Ο ηειηθφο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζην επίπεδν ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη, λα εδξαησζεί κηα νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα πνπ 

ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επηηπρή ελζσκάησζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηελ αγνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηνπο αλαδηαλεκεηηθνχο κεραληζκνχο ηεο θνηλσλίαο πνπ 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Οη δχν ηειεπηαίεο απφςεηο 

είλαη ζεκαληηθέο δηφηη ε πνιχ κεγάιε εμάξηεζε απφ ηελ ελζσκάησζε ζηελ αγνξά, 

κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηελ εθκεηάιιεπζε επάισηε ζε αληαγσληζηηθέο αγνξέο θαη λα 

νδεγήζεη ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζε θηψρεηα αλ νη άιιεο δπν δηαζηάζεηο 

ελζσκάησζεο εγθαηαιεηθζνχλ. 

 

1.2 Γιαθοποποίηζη δπαζηηπιοηήηυν και αναπηςξιακέρ διαδπομέρ 

 

Οη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη νη ηχπνη νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο ζπλδένληαη 

κε ηε δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δηαδξνκέο. Ο Bowler 

(1992) έρεη αλαπηχμεη κηα ρξήζηκε ηαμηλφκεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ 

νη εθκεηαιιεχζεηο λα αλαπηπρζνχλ, ζηελ νπνία νη ηξεηο θχξηεο αλαπηπμηαθέο 

δηαδξνκέο, ππνδηαηξνχληαη ζε έμη δεπηεξεχνπζεο. Αξρηθά παξαζέηνπκε ηηο 3 θχξηεο 

ελψ ζηνλ πίλαθα 1.2.1. βιέπνπκε θαη ηηο 6 δεπηεξεχνπζεο. 

 

1. Γηαηήξεζε κηαο βηψζηκεο γεσξγηθήο επηρείξεζεο επηθεξδνχο θαη 

επηθεληξσκέλεο ζηε παξαγσγή ηξνθίκσλ, πνπ ζηνρεχεη ζε πιήξε απαζρφιεζε,  

 

2. Γηαθνξνπνίεζε εηζνδήκαηνο κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ πάγηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ ζε κε-γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

3. Πεξηζσξηνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο σο κηαο επηθεξδνχο επηρείξεζεο. 
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Πίνακαρ 1.2.1 

Πιθανέρ αναπηςξιακέρ διαδπομέρ ηυν εκμεηαλλεωζευν. 
 

Γηαηήξεζε κηαο βηψζηκεο αγξνηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο 

1. Βηνκεραληθφ κνληέιν. 

2. Γεσξγηθή δηαθνξνπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ 

Δηζφδεκα απφ δηαθνξνπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

3. Γηαξζξσηηθή δηαθνξνπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ 

 

4. Γηαθνξνπνίεζε εηζνδήκαηνο. 

Οξηαθέο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο 5. Μεησκέλε δξαζηεξηφηεηα εληφο 

εθκεηάιιεπζεο 

6. Γεσξγία κεξηθήο απαζρφιεζεο 

Ζκηζπληαμηνδφηεζε 

Πεγή: Bowler (1992)  

 

ηνλ πίλαθα 2 ινηπφλ νη αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο-δηαδξνκέο 2, 3 θαη 4 

ζεσξνχληαη νη ηξεηο βαζηθέο επηινγέο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο γεωργικής διαθοροποίηζης ε λέα δξαζηεξηφηεηα 

ηνπνζεηείηαη επίζεο εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Πεξηιακβάλεη ηελ 

εηζαγσγή λέσλ ή/θαη ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη εθηξεθφκελσλ δψσλ ζηελ 

εθκεηάιιεπζε.  

ηελ πεξίπησζε ηεο διαρθρωηικής διαθοροποίηζης δξαζηεξηνηήησλ νη 

ρξεζηκνπνηνχκελνη πφξνη ζηελ εθκεηάιιεπζε αλαδηαξζξψλνληαη θαη νδεγνχλ ζε λέα 

κε γεσξγηθά πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο. Απηή ε νκάδα ζηξαηεγηθψλ παξνπζηάδεη 

κεγάιε πνηθηιία θαη πεξηιακβάλεη κνξθέο δηαθνξνπνίεζεο, φπσο πσιήζεηο ζην 

αγξφθηεκα, πσιήζεηο ζε αγνξέο γεσξγψλ, κεηαπνίεζε ηππνπνίεζε εληφο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη αγξνηνπξηζκφ, αιιά επίζεο θαη ζπκκεηνρή ζε πεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ελνηθηάζεηο ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ησλ γεσξγηθψλ θηηξίσλ. 

Ζ διαθοροποίηζη ειζοδήμαηος πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο φπνπ ην ελεξγεηηθφ 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξαθηηθά  
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απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο εξγαζίαο εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη κε 

γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ κέξνπο νπνπδήπνηε κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ο 

Bowler (1992) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ζηηο επηινγέο ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαδξνκψλ ηεο. Τπάξρεη σζηφζν κηα 

θπζηθή ζεηξά απφ ηελ δηαδξνκή 1 πξνο ηε δηαδξνκή 6 κε κεηνχκελεο απαηηήζεηο ζε 

θεθάιαην. Με βάζε απηή ηε ζεηξά, παξαηεξείηαη φηη κηα αληίζηξνθε εμέιημε δελ 

είλαη θαζφινπ πηζαλή ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ κε κεγαιχηεξεο εθκεηαιιεχζεηο  ζε 

εδξαησκέλεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αιιά θαη ιφγσ έιιεηςεο ηνπ απαηηνχκελνπ 

θεθαιαίνπ. 

Οη εθκεηαιιεχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκέλν θεθάιαην θαη 

πεξηνξηζκέλεο δηαξζξσηηθέο επηινγέο  κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ καθξνπξφζεζκα κφλν 

κε ην λα γίλνπλ εμαξηεκέλεο απφ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο θαη απφ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ απφ ηνπο αλαδηαλεκεηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ πινχηνπ. Μηα πην 

βηψζηκε εμέιημε κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ κηα δηαρείξηζε πεξηζζφηεξν αλνηρηή 

ζε εμσηεξηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαζψο θαη ζε αλάιεςε ηνπ ξίζθνπ κε θάπνην 

απνδεθηφ βαζκφ. Οη εθκεηαιιεχζεηο κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ πξνο δχν θαηεπζχλζεηο:  

Δίηε πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκφδνληαη δηαξθψο ζηηο αιιαγέο ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο παξαγσγήο,  

Δίηε βξίζθνληαο λέεο πεγέο εηζνδήκαηνο εληφο ή εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

Ζ βησζηκφηεηα  κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο έλλνηα δελ είλαη πξσηαξρηθά 

εμαξηεκέλε απφ απηή ηελ επηινγή. Αληίζεηα απνθαζηζηηθή ζεκαζία ζε απηή 

δηαδξακαηίδεη ε πξνζσπηθή αλάκεημε ηνπ γεσξγνχ θαζψο θαη ην θαζεζηψο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο γεο.  

 

 

1.3 Η διαθοποποίηζη δπαζηηπιοηήηυν υρ μια ζηπαηηγική επιβίυζηρ 

για οπιακέρ εκμεηαλλεωζειρ 

 

       Ζ πην δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή ησλ πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε 

ζηήξημε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ εθκεηάιιεπζε. Ζ ινγηθή ηεο ζηξαηεγηθήο 

απηήο είλαη φηη ε δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί έλαλ ηξφπν δηαζθάιηζεο 

ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ εηζνδήκαηνο γηα ηνπο αγξφηεο. 
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      Λίγα είδε δηαθνξνπνίεζεο θαίλεηαη λα έρνπλ επηηπρία σο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο 

ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξνχκε 

φηη κφλν ε εξγαζία εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο κνηάδεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Ζ 

εηζαγσγή λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νξηαθέο εθκεηαιιεχζεηο εκπνδίδεηαη απφ ηελ 

έιιεηςε θεθαιαίνπ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

       Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζπρλά ζπλαληάηαη ζε 

κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο ρσξίο νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Απηή είλαη κηα έλδεημε φηη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη ηθαλή λα 

ζηαζεξνπνηήζεη ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη λα απνθχγεη ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζηξαηεγηθή πξφιεςεο. 

Αθφκα θαη ζε αζηηθνπνηεκέλεο πεξηθέξεηεο φπνπ ν αξηζκφο ησλ αγξνηψλ είλαη 

ρακειφο θαη εμαθνινπζεί λα κεηψλεηαη, ηα λνηθνθπξηά αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Γλσξίδνπκε γηα παξάδεηγκα φηη ζηελ Οιιαλδία   ην 23% ησλ αγξνηηθψλ 

λνηθνθπξηψλ έρνπλ εηήζην εηζφδεκα ρακειφηεξν απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο (20.000 

επξψ, κέγεζνο πνπ αλαινγεί ζε δεπγάξη ρσξίο παηδηά). Δπίζεο ζην Βέιγην   ην 31% 

ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ εηζφδεκα θάησ απφ 20.000 επξψ. Παξφιν ινηπφλ 

πνπ είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί έλα φξην γηα ηε κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο θηψρεηαο, 

ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζπλφινπ ησλ αγξνηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ αληηκεησπίδνπλ δηαρξνληθά θαη δνκηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ εηζνδεκάησλ. 

Γηαθξίλνπκε 2 θαηεγνξίεο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

θηψρεηαο: 

 

 Δθκεηαιιεχζεηο  πνπ είλαη πνιχ κηθξέο ή πνπ ε δηάξζξσζή ηνπο δελ είλαη 

ελαξκνληζκέλε κε ηα λέα πξφηππα θαη ηηο λέεο ηερληθέο. 

 Δθκεηαιιεχζεηο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ιφγσ θαθνδηαρείξηζεο θαη 

ζπζζψξεπζεο ρξεψλ. 

 

Ο δηαρσξηζκφο καο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πηζαλφηαηα ζε 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο θηψρεηαο. Σα 

αγξνηηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα κέηξα ηεο Κ.Α.Π. πνιιέο θνξέο 

επηθεληξψλνληαη ζε απηέο ηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο εθκεηαιιεχζεηο κε ην λα 

ζηεξίδνπλ ηελ εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο (on farm) δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ. 
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ηξαηεγηθέο (Meert et al 2005) κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο 

αγνξάο, ηεο αλαδηαλνκήο ή ηεο ακνηβαηφηεηαο . 

Με ηελ πξψηε ζηξαηεγηθή γίλεηαη πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά  

Με ηε δεχηεξε γίλεηαη πξνζπάζεηα αλαδηαλνκήο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο  

κεγέζπλζεο 

Με ηελ ηξίηε βαζηδφκαζηε ζε εθηφο αγνξάο ζπλαιιαγέο. 

Σν θχξην εξψηεκα είλαη βέβαηα αλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ εληφο 

εθκεηάιιεπζεο δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηελ 

αλαθνχθηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θηψρεηαο. ηελ 

εξεπλά καο επηθεληξψλνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

εθκεηαιιεχζεηο πνπ καο απαζρνινχλ.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ε πνιπδξαζηεξηφηεηα θαη ε 

πνιχιεηηνπξγηθφηεηα πξνσζνχληαη κέζσ ησλ αγξνηηθψλ πνιηηηθψλ σο πηζαλέο 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο γηα ηνπο αγξφηεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ  έρεη 

εθηελψο κειεηεζεί θαη παξνπζηαζηεί σο κηα πηζαλή ιχζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Πνιιέο κειέηεο δίλνπλ ζηνηρεία γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

δηαθνξνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε εθκεηαιιεχζεηο κειεηψληαο παξάιιεια θαη 

ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Λίγεο σζηφζν κειέηεο επηθεληξψλνληαη ζην 

εξψηεκα εάλ νη κεραληζκνί δηαθνξνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο νξηαθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ζαλ ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο. Οη  Ilbery et al (1996) ζέηνπλ ην 

εξψηεκα θαηά πφζν ε δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

κηα ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγήο ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πιαίζην ηεο γεσξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Όκσο νη κέρξη ηψξα έξεπλεο γεληθφηεξα δελ εξεπλνχλ πξαγκαηηθά 

θαηά πφζν νη ζηξαηεγηθέο απηέο εθαξκφδνληαη ζε  εθκεηαιιεχζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά  ή άιινπ ηχπνπ  πξνβιήκαηα.  
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1.4 Πολςδπαζηηπιψηηηα  

 

        Γεληθά ε πνιπδξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη σο ε χπαξμε εηζνδήκαηνο απφ 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πνιπδξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο  

 

 «Κιαδηθή πνιπδξαζηεξηφηεηα», πνπ αθνξά άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή 

απηναπαζρνινχληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ή επηρεηξήζεηο. 

 «Μηζζσηή πνιπδξαζηεξηφηεηα», πνπ αθνξά άηνκα πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ 

δηεχζπλζε κηαο επηρείξεζεο ή ηελ απηναπαζρφιεζε κε ηελ κηζζσηή εξγαζία. 

 

       Καη νη δχν θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ζην επίπεδν ηνπ αλεμάξηεηνπ 

αηφκνπ ή ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ζ «θιαδηθή πνιπδξαζηεξηφηεηα» απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

ζηξαηεγηθή επηβίσζεο ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηο ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ. Ωζηφζν ην κέιινλ ηέηνησλ πξνζαξκνγψλ απνηειεί αληηθείκελν εθηελψλ 

ζπδεηήζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ.  

       Πνιινί απηναπαζρνινχκελνη κηθξνπαξαγσγνί πξνζδνθνχλ, ππνζηεξηδφκελνη θαη 

απφ γεσξγννηθνλνκνιφγνπο, φηη νη δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, κπνξνχλ 

λα αληηθαηαζηαζνχλ είηε απφ πιήξε απαζρφιεζε ζην βηνκεραληθφ ηνκέα ή ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, είηε απφ πιήξε απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Δξεπλεηέο 

ζε ηνπηθέο θνηλσλίεο έρνπλ εθθξάζεη ηελ άπνςε φηη ε κηζζσηή πνιπδξαζηεξηφηεηα 

ζα πνιιαπιαζηαζηεί κε ηελ εκθάληζε ζεκαληηθψλ επθαηξηψλ γηα θαιχηεξα 

ακεηβφκελε εξγαζία ζηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο. 

 

1.4.1 Πολςδπαζηηπιψηηηα και αγποηική ανάπηςξη 

 

Απφ ηφηε πνπ ε έλλνηα ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο εκθαλίζηεθε ζε κειέηεο ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 έσο θαη ζήκεξα, έρεη γίλεη απνδεθηή σο έλα δνκηθφ 

θαηλφκελν ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο θαη έρεη επξχηαηε δηάδνζε ζηελ Δπξσπατθή 

χπαηζξν. ηελ Διιάδα ε πνιπδξαζηεξηφηεηα ζην αγξνηηθφ ηνκέα έρεη εξεπλεζεί απφ 

ηελ δεθαεηία ηνπ „80, kasimis C., 1988, Damianos D., Demousis M., & kasimis C., 

1991, Kasimis C., Papadopoulos A. G., 1995. 
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χκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Damianos et al 1991,ην 1985 ην 35% ησλ 

αξρεγψλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ εξγάδνληαλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο θαη γηα 

ην 80% απφ απηνχο ήηαλ ε θχξηα απαζρφιεζε. Αλ ππνινγηζζνχλ θαη ηα άιια κέιε 

ηνπ λνηθνθπξηνχ, ηφηε ην πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

μεπεξλνχζε ην 45%. Έηζη ε πνιπδξαζηεξηφηεηα ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν δελ είλαη κφλν 

έλα επξέσο απαληψκελν θαηλφκελν, αιιά έρεη πάξεη θαη κφληκε κνξθή ηδηαίηεξα κεηά 

ην 1975. Ο κέζνο φξνο ησλ εκεξψλ εξγαζίαο ζηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε έρεη 

κεησζεί, ελψ νη ππναπαζρνινχκελνη έρνπλ απμεζεί. Ζ εξγαζία απηή επηβεβαηψλεη φηη 

ε ειιεληθή ηάζε ζπκβαδίδεη κε ηελ δηεζλή. 

χκθσλα πάιη κε ηελ ίδηα εξγαζία, νη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

1. ηελ πξψηε αλήθνπλ νη απνθαινχκελεο «κε γεσξγηθέο». Ζ επηβίσζή ηνπο εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ εθηφο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο εξγαζία, ζηε βηνκεραλία, ηνλ 

ηνπξηζκφ ή ηηο θαηαζθεπέο. Ζ κεηάβαζή ηνπο εθηφο γεσξγηθνχ ηνκέα έρεη 

ζπληειεζζεί θαη ε επηζηξνθή ζε νιηθή ή κεξηθή γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

απίζαλε. Σν κέγεζφο ηνπο δελ μεπεξλά ηα 10 ζηξ. θαη είλαη θπξίσο ειαηνθνκηθέο. 

2. ηε δεχηεξε αλήθνπλ νη εθκεηαιιεχζεηο «ηνπ εξγάηε-κηθξνχ αγξφηε». Ζ επηβίσζή 

ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε ελψ ε εξγαζία ζηελ εθκεηάιιεπζε 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθή. Σν κέγεζνο ηνπο δελ μεπεξλά ηα 30 ζηξ. ε ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νη εθκεηαιιεχζεηο απηέο είλαη έλα βήκα πξηλ απφ ηελ έμνδν 

απφ ηελ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Αληίζεηα ζε ζπλζήθεο χθεζεο, πνπ νη επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο ζε άιινπο ηνκείο είλαη κηθξέο, ε κεηάβαζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε 

πνιπδξαζηεξηφηεηά ηνπο παίξλεη κφληκε κνξθή. 

3. Ζ ηξίηε θαηεγνξία είλαη νη «θχξηεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο», ζηηο νπνίεο ε 

απαζρφιεζε ζ‟ απηέο, είλαη ε βαζηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη ε θχξηα πεγή 

εηζνδήκαηνο. Σν κέγεζφο ηνπο είλαη ζπλήζσο πάλσ απφ ην κέζν θιήξν θαη ε 

εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε είλαη δεπηεξεχνπζα θαη ζπκπιεξσκαηηθή. Ο ζηφρνο ηνπο 

είλαη ε παξακνλή ζηε γεσξγία κέζσ ηεο επέθηαζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ. 

4. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία, ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ ηεο πξνεγνχκελεο ηξεηο, είλαη έλα 

θαηλνχξγην θαηλφκελν ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη νλνκάδνληαη 

«επηρεηξεκαηηθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο». Ζ εθηφο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 

απαζρφιεζε αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηππνπνίεζεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηεο 

ίδηαο ηεο παξαγσγήο ηνπο. Ζ πνιπδξαζηεξηφηεηά ηνπο νθείιεηαη ζηε επηινγή ηνπο 

γηα επέθηαζε θαη φρη ζαλ κηα αλάγθε, φπσο ηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο. 
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χκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Daskalopoulou I., Petrou A., (2002) 

δηαθξίλνπκε ηξεηο ηχπνπο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ: 

1. «Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο γηα ηδηνθαηαλάισζε». Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

απηέο αζθνχλ ηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθά θαη θπξίσο γηα 

ηδηνθαηαλάισζε. Σν κέγεζφο ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ 10 ζηξ. 

2. «Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο επηβίσζεο». ΄ απηέο ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

θχξηα πεγή απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο θαη ε επηβίσζε ηνπο είλαη ζπλπθαζκέλε 

κε ηελ επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο.   

3. Ζ Σξίηε θαηεγνξία είλαη νη «παξαγσγηθέο», ζηηο νπνίεο ε δηαηήξεζε ηεο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ εηζνδήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ 

επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ηεο ζην 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Διιάδα αλήθεη ζηε 

δεχηεξε θαηεγνξία. Απηέο νη εθκεηαιιεχζεηο πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζην 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πηνζεηνχλ 

ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Υξεζηκνπνηνχλ φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε. Ζ πνιπδξαζηεξηφηεηα ινηπφλ, 

θαίλεηαη λα είλαη κηα θαηάιιειε αλαπηπμηαθή δηαδξνκή γη απηή ηελ θαηεγνξία ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

  

1.4.2 Ππψζθεηα επυηήμαηα ζηην έπεςνα για ηην πολςδπαζηηπιψηηηα.  

(Kinsella et Al.2000) 

 

Μεηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 – αξρέο ‟90, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο, ην δήηεκα ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο ιάκβαλε φιν θαη ιηγφηεξε 

πξνζνρή απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Παξφια απηά, πνιιά ζεκαληηθά 

εξσηήκαηα παξακέλνπλ αλαπάληεηα φζνλ αθνξά θπξίσο ην κέιινλ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γηα παξάδεηγκα ζε πνην βαζκφ ππάξρνπλ απνδείμεηο γηα ηελ ζπλέρεηα θαη ηελ 

επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία εθκεηαιιεχζεσλ, φπνπ ζπλαληάηαη ε πνιπδξαζηεξηφηεηα. Ζ 

έξεπλα ηνπ Arkleton ππνζηεξίδεη φηη ην θαηλφκελν έρεη κηα ζηαζεξή θαη επίκνλε 

θχζε (Arkleton Trust 1985), ελψ αληίζεηα έλα κεγάιν κέξνο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ 

ηζπλφλησλ ησλ αγξνηηθψλ πνιηηηθψλ πηζηεχνπλ φηη ε πνιπδξαζηεξηφηεηα 
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εθαξκφδεηαη θπξίσο απφ άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πνξεία εμφδνπ απφ ην γεσξγηθφ 

επάγγεικα.  

Τπάξρνπλ πνιχ ιίγεο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλέρεηα απφ 

γεληά ζε γεληά ζε εθκεηαιιεχζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ πνιπδξαζηεξηφηεηα. 

Δληνχηνηο νη ηάζεηο ζηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ φηη ε πνιπδξαζηεξηφηεηα είλαη 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ πξφζθαηξν θαηλφκελν ζηελ πνξεία εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

γεσξγίαο. ην πιαίζην ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο παξακέλεη σζηφζν αλνηρηφ ην 

εξψηεκα θαηά πφζν ε πνιπδξαζηεξηφηεηα ζα δηαηεξεζεί επεηδή απνηειεί βαζηθή 

βηνπνξηζηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο ή επεηδή ππάξρεη πάληα έλαο 

αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ βξίζθνληαη πξνο ηελ έμνδν απφ ην γεσξγηθφ 

επάγγεικα. 

Δπηπιένλ, έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ρξήδεη επηζηακέλεο κειέηεο είλαη 

ην θαηά πφζν ε πνιπδξαζηεξηφηεηα ζπλεηζθέξεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ. Κάπνηεο έξεπλεο έδεημαλ κηα ζεηηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ γεσξγία κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ζηε πνηφηεηα ηεο θχζεο θαη ηνπ 

ηνπίνπ, αιιά ην δήηεκα αθφκα δελ έρεη κειεηεζεί εκπεηξηθά. Δλψ άιιεο έξεπλεο απφ 

ηνλ Munton et al. (1989), έδεημε φηη νη επηδξάζεηο ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο ζην 

αγξνηηθφ ηνπίν πνηθίινπλ απφ ζεηηθέο, ζπκβάιινληαο ζηε δηαηήξεζε ησλ 

θπηνθξαθηψλ θαη ηεο βιάζηεζεο, έσο αξλεηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη νδεγνχλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ιηγφηεξν δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ πνιπδξαζηεξηφηεηα, νδεγεί ζηελ 

παξακέιεζε νξηζκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ, ηα νπνία 

ρξεηάδνληαη επηζηακέλε παξαθνινχζεζε, θξνληίδα, αιιά θαη ζσζηή δηαρείξηζε. Μηα 

πξφζθαηε κειέηε γηα ηε Γαλία δείρλεη ζαθέζηαηα φηη θαη ε κεξηθήο απαζρφιεζεο 

γεσξγία κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο αιιαγέο ζην ηνπίν, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία πνιιψλ θπηνθξαθηψλ ζε έλα αλνηθηφ ηνπίν κεγάιεο 

αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αμίαο.  

Δληνχηνηο ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα φπνπ εθκεηαιιεχζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ ηελ πνιπδξαζηεξηφηεηα, ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε νηθνινγηθά πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 

Drentse Aa ζηελ Οιιαλδία, φπνπ πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο έθηαζεο ελνηθηάδεηαη 

ζε άηνκα πνπ εθαξκφδνπλ  κεξηθήο απαζρφιεζεο ή κφλν σο ρφκππ γεσξγία. 
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Σν εξψηεκα: «Ση είλαη απηφ πνπ σζεί θάπνηνλ αγξφηε λα εθαξκφζεη 

ζηξαηεγηθέο πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ πνιπδξαζηεξηφηεηα», παξακέλεη αλαπάληεην. Γηα 

κηα κεγάιε πεξίνδν ε πνιπδξαζηεξηφηεηα ζεσξνχληαλ κηα ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγήο, 

πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνπο αγξφηεο γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ζπλερψο θαη πην δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζαλ ηέηνηα, ήηαλ έλα ζεκάδη 

χπαξμεο θηψρεηαο θαη αλαπνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ηεο γεσξγίαο 

. Απηή ε πξνζέγγηζε βέβαηα είλαη αλεπαξθήο σο πξνο ην λα εμεγήζεη ηνλ 

επίκνλν θαη αλζεθηηθφ ραξαθηήξα ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο. Άιινη κειεηεηέο έρνπλ 

ηνλίζεη ηε ζεκαζία ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ θηλήηξσλ ζηελ δηάδνζε ηεο 

πνιπδξαζηεξηφηεηαο, κε ην λα  πεξηγξάθνπλ ηε κεξηθήο απαζρφιεζεο γεσξγία σο 

έλα ηξφπν δσήο, θπξίσο απεπζπλφκελνη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ γεσξγία θαζψο 

θαη ζηα παηδηά ησλ γεσξγψλ.  

Κνληά ζην πξναλαθεξφκελν εξψηεκα  «Γηαηί νη εθκεηαιιεχζεηο πηνζεηνχλ 

ηελ πνιπδξαζηεξηφηεηα» βξίζθεηαη ην δήηεκα ηνπ αλ κπνξνχκε ή φρη λα δηαθξίλνπκε 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Γηάθνξεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηελ εηεξνγέλεηα  πνπ 

ππάξρεη κέζα ζηελ επξεία έλλνηα ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο πξνρσξψληαο θαη ζε ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηεο. Δληνχηνηο, ελψ απηή ε πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, 

πνιιέο απφ ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο απηέο ζπλερίδνπλ λα βαζίδνληαη ζε νηθνλνκηθά 

θξηηήξηα, φπσο ην κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε γεσξγία 

(εξαζηηερληθή ελαζρφιεζε-ρφκπη ζπγθξηηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή) ή νηθνλνκίεο 

ρξφλνπ (ειεπζέξνπ ρξφλνπ, κεξηθήο απαζρφιεζεο θ.η.ι), πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ 

πνιπδξαζηεξηφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαη κφλν δηάζηαζε. Υξεηάδνληαη πην 

ζεσξεηηθά θξηηήξηα, ψζηε λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα νη επηπηψζεηο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ν καθξνπξφζεζκνο αληίθηππφο ηνπο αιιά θαη ε  

δπλακηθή ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο. 

Σέινο ππάξρεη κηα εξψηεζε πνπ αθνξά ηηο πνιηηηθέο. Δλψ είλαη μεθάζαξν φηη 

ζην κέιινλ νη πεξηζζφηεξεο εθκεηαιιεχζεηο ζηνλ Δπξσπατθφ ηνπιάρηζηνλ ρψξν ζα 

εθαξκφδνπλ ηελ πνιπδξαζηεξηφηεηα, δελ είλαη αξθεηά μεθάζαξεο νη ζπλέπεηεο ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο ζηελ αγξνηηθή πνιηηηθή. Πνιιέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηεχνληαη ηελ 

πνιπδξαζηεξηφηεηα δελ πξνρσξνχλ πέξα απφ ην φηη δελ ππάξρεη ζαθψο θαζνξηζκέλν 

πνιηηηθφ πιαίζην γηα ηελ πνιπδξαζηεξηφηεηα, πξάγκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηά θχξην ιφγν εμαίξεζε ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο απφ αγξνηηθέο πνιηηηθέο θαη 

θαλφλεο. ην ζεκείν απηφ ινηπφλ ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα δεκηνπξγηθά κέηξα 

πνιηηηθήο πνπ ζηνρεχνπλ ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο  αιιά 
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θαη ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάδεημε ηνπ ζεηηθνχ αληίθηππνπ πνπ έρεη ζηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε. 

 

 

1.5 Η «αειθοπική-βιϊζιμη γευπγία» υρ μια καηεωθςνζη για ηην 

ανάπηςξη ηηρ γευπγικήρ εκμεηάλλεςζηρ 

(Bowler et Al 1992)   

 

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε παξνχζα πνιηηηθή απάληεζε ζηελ 

δηεζλή αγξνηηθή θξίζε δελ θαίλεηαη λα πξνζθέξεη έλα ζηαζεξφ κέιινλ γηα ηε 

γεσξγία νχηε βξαρππξφζεζκα αιιά νχηε θαη καθξνπξφζεζκα. Ζ πξνζνρή έρεη 

επηθεληξσζεί ζε βξαρπρξφληεο νηθνλνκηθέο δξάζεηο γηα λα  μεπεξαζηεί ε θξίζε  (The 

Economic Synthesis Model) ή ζε επηκέξνπο ξπζκηζηηθέο θηλήζεηο γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηηο  γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, απνηειεί 

παξάδεηγκα ηνπ πξψηνπ κνληέινπ αιιά ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη  απηή ε 

αλάπηπμε πξνζθέξεη (“niche” market) ιχζεηο ζε έλα κφιηο κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ εηζαγσγή πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ 

πξαθηηθψλ εκπίπηεη ζην δεχηεξν κνληέιν, αιιά απηέο είλαη νπζηαζηηθά 

αλαθνπθηζηηθέο έζησ θαη δελ αιιάδνπλ ηελ θχζε ηνπ αγξνβηνκεραληθνχ κνληέινπ 

πνπ πξνθαιεί βιαβεξέο γηα ην πεξηβάιινλ επηπηψζεηο. 

ηε Βφξεηα Ακεξηθή αληίζεηα, ε πξνζνρή έρεη κεηαηνπηζηεί ζηελ εμέηαζε ηεο 

δπλαηφηεηαο γηα βηψζηκε γεσξγία σο κεζνκαθξνπξφζεζκε ελαιιαθηηθή ηεο αγξφ-

βηνκεραλίαο κε βάζε ην πλζεηηθφ Οηθνινγηθφ Μνληέιν. Γηάθνξνη κειεηεηέο έρνπλ 

αμηνινγήζεη θαη εηζαγάγεη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζηνπο γεσγξάθνπο, παξφιν πνπ ε 

πξνέιεπζε ησλ ηδεψλ απηψλ εληνπίδεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ ‟70 φηαλ εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε θνηλσληθή αλεζπρία γηα ηελ 

αιφγηζηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηε βηβιηνγξαθία απηή ζε έλα 

δπηηθνεπξσπατθφ πιαίζην πξνθχπηνπλ δχν πξνβιήκαηα: Απφ ηε κηα πιεπξά ν 

θαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο βησζηκφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε ε εθαξκνγή ηεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα γεσξγίαο. 
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πγθεθξηκέλα  έξεπλεο  ζπγθιίλνπλ ζην φηη δελ ππάξρεη θακία κεκνλσκέλε 

αληηθεηκεληθή ιεηηνπξγία γηα ηελ επίηεπμε κηαο βηψζηκεο γεσξγίαο. Αληίζεηα ζα 

πξέπεη λα πιεξνχληαη ηνπιάρηζηνλ 3 θξηηήξηα :  

I) Πεξηβαιινληηθά, (γηα ηε δηαηήξεζε ή/θαη βειηίσζε ηεο βάζεο ησλ 

γεσξγηθψλ πφξσλ). 

II) Κνηλσληθννηθνλνκηθά, (κε ηελ παξνρή δίθαησλ νηθνλνκηθψλ ακνηβψλ ζε 

αλεμάξηεηεο εθκεηαιιεχζεηο θαη αγξνηηθέο θνηλσλίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξαγσγήο). 

III) Παξαγσγηθά, (κε ηελ παξαγσγή δειαδή επαξθψλ πνζνηήησλ ηξνθήο).  

 

Σα θξηηήξηα απηά ζπλφςηδνληαη ζηνλ παξαθάησ νξηζκφ ηεο βησζηκφηεηαο: 

«γεσξγηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά αζθαιή, επηθεξδή θαη 

παξαγσγηθά θαη πνπ δηαηεξνχλ ηελ θνηλσληθή δνκή  ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο». 

Ωζηφζν ζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο ηεο βησζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ : 

 

ΗV)  Σν θξηηήξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, (γηα ηελ απνξξφθεζε ελφο απνδεθηνχ 

πνζνζηνχ δεκφζηαο δαπάλεο). 

V) Σν πνιηηηθφ θξηηήξην, (γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο θνηλσλίαο).  

  

  ηε Γπηηθή Δπξψπε  απηνί νη δχν ζηφρνη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί αθνχ: 

α)Τπάξρνπλ ειάρηζηεο πξννπηηθέο  αλ ε δεκφζηα ζηήξημε εμαηξεζεί απφ ηε γεσξγία, 

θαη  β) ην θφζηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα πξνγξάκκαηα φπσο ε Κ.Α.Π. ζα πξέπεη λα 

ηεζεί ππφ έιεγρν κεζνπξφζεζκα. Δπίζεο ε πνιηηηθή ππνζηήξημε γηα ην γεσξγηθφ 

ηνκέα απφ πνιηηηθνχο θαη ςεθνθφξνπο είλαη αλαγθαία γηα λα δηαηεξεζνχλ ηα 

γεσξγηθά πξνγξάκκαηα. θαζψο θαη ε ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο, αιιά θαη γηα λα 

πξνζηαηεπζεί ην πεξηβάιινλ. Αθφκα αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζήκεξα, φπσο 

παξαηεξήζεθε κέζα απφ έγθπξεο έξεπλεο θαηαγξαθήο απφςεσλ θαη ηάζεσλ, ε 

πνιηηηθνθνηλσληθή ζηήξημε γηα ηελ αγξνβηνκεραλία αλάκεζα ζηνλ πιεζπζκφ ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο  είλαη ζε πεξίνδν θάκςεο. 

Έπεηηα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηεο βησζηκφηεηαο ζηα 

γεσξγηθά ζπζηήκαηα ε ζπδήηεζε δηεμάγεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε καθξνπξφζεζκνπο 

θαη ζεσξεηηθνχο φξνπο  ή θαη ζην επξχ πιαίζην ησλ αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Πξφζθαηα γηα παξάδεηγκα νη νδεγίεο κε ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ είλαη ζπκβαηέο 

κε ηε βηψζηκε γεσξγία, είλαη επξέσο δηαζέζηκεο, παξφιν πνπ κεξηθνί εξεπλεηέο 
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ηνλίδνπλ φηη ε βηψζηκε γεσξγία είλαη πεξηζζφηεξν έλαο ζηφρνο παξά κηα ζεηξά απφ 

νδεγίεο γηα ην πψο ηα γεσξγηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ.  

Σέηνηεο  πξαθηηθέο πεξηιακβάλνπλ :  

α) Γηαθνξνπνίεζε ζηε ρξήζε ηεο γεο  

β) Οινθιεξσκέλεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο κε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή 

γ) Δλαιιαγή (ακεηςηζπνξά) θαιιηεξγεηψλ 

δ) Οξγαληθή θνπξηά  

ε) Αλαθχθισζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

δ) Δλεξγεηαθά ρακειέο εηζξνέο 

ε) Υακειέο εηζξνέο ζε ρεκηθά  

ζ) Βηνινγηθφ έιεγρν ησλ αζζελεηψλ. 

  

Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ πξαθηηθψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα 

κεγάιε πνηθηιία απφ φξνπο πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

βηψζηκε (αεηθνξηθή) γεσξγία. Απηνί νη φξνη πεξηιακβάλνπλ ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζε απηά: γεσξγία ρακειψλ εηζξνψλ-εθξνψλ, ελαιιαθηηθή γεσξγία, νξγαληθή-

βηνινγηθή γεσξγία, αλαδσνγνλεηηθή γεσξγία, νηθνινγηθή γεσξγία, βηνδπλακηθή 

γεσξγία. Έηζη είλαη πξφζθνξν λα νξίζνπκε ηξεηο ηδαληθνχο ηχπνπο γεσξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαηά ζεηξά αχμεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ νηθνινγηθψλ αξρψλ ζηε 

γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε.  

 

1. Γιαθοποποιημένη γευπγία: Ζ εηζαγσγή πνηθίισλ θαιιηεξγεηψλ  

(ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο μπιείαο) ή/θαη ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ ζηε γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ακεηςηζπνξά θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθέο 

γεσξγηθέο πξαθηηθέο (πεξηβαιινληηθά αγαζά).  

2. Γευπγία σαμηλϊν ειζποϊν-εκποϊν: Μηα κείσζε ζηηο εμσηεξηθέο 

αγνξαζκέλεο εηζξνέο αλά εθηάξην γεο πνπ καο νδεγεί ζε ιηγφηεξν εληαηηθέο 

γεσξγηθέο κεζφδνπο κε ρακειφηεξα επίπεδα παξαγσγήο. Οη γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αγξνβηνκεραλία κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ, ιηγφηεξν φκσο 

εληαηηθέο, θαη αληηζηαζκηδφκελεο απφ πεξηβαιινληηθά θηιηθέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο. 

3. Οπγανική-βιολογική γευπγία: Απνκάθξπλζε ησλ αγξνρεκηθψλ θαη ησλ 

αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ απφ ηηο γεσξγηθέο εηζξνέο. Οηθνινγηθέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο  

ρξεηάδνληαη γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ έιιεηςε βηνκεραληθψλ εηζξνψλ. 
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ην πιαίζην ηεο Δ.Δ. νη ηξεηο απηνί ηχπνη γεσξγηθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ ήδε 

αλαγλσξηζηεί απφ ηελ Κ.Α.Π.. Οη  Καλνληζκνί 797/85, 1094/88 θαη 1272/88 

αληίζηνηρα έρνπλ ζεζπηζζεί γηα λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε ρψξεο-κέιε λα εηζάγνπλ 

κέηξα γηα λα επηδνηήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. Δπίζεο παξαηεξείηαη 

φηη  ηα δηαθνξνπνηεκέλα θαη ηα ρακειψλ εηζξνψλ-εθξνψλ γεσξγηθά ζπζηήκαηα είλαη 

θαη πνιηηηθνθνηλσληθά ειθπζηηθά. Σα γεσξγηθά απηά ζπζηήκαηα κεηψλνπλ ηηο εθξνέο 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ή θαηεπζχλνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ  πξνο 

πξντφληα κε πιενλαζκαηηθά. Δπίζεο πεξηνξίδνπλ ηελ πίεζε πξνο ηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο γηα ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, ρσξίο σζηφζν 

λα απαηηνχλ κία ζεκειηψδε αιιαγή ζηελ αγξνβηνκεραληθή πξνζέγγηζε ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ηα κέηξα απηά γηα επέθηαζε θαη 

κεηαηξνπή ηεο γεσξγίαο αλαδεηθλχνπλ κηα πνιηηηθά απνδεθηή πξνζέγγηζε ηεο 

βηψζηκεο γεσξγίαο ζηελ Δ.Δ. 

 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε θαη ρακειψλ εηζξνψλ-εθξνψλ γεσξγία κπνξεί επίζεο λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηηο «ελαιιαθηηθέο κνξθέο γεσξγίαο» (OECD, 1989) νη νπνίεο δελ 

είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο αγξνρεκηθήο 

εμάξηεζεο ηεο ζχγρξνλεο γεσξγίαο (εμαληινχκελσλ-κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ) θαη 

πνπ επίζεο απαηηνχλ ζηήξημε ζηελ ηηκή ή ην εηζφδεκα γηα λα είλαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκεο. Ο ππνινγηζκφο ηεο επίδξαζεο ηεο εθηαηηθήο θαιιηέξγεηαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλέπεηεο κε 

ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ, έρεη κφιηο μεθηλήζεη. Οκνίσο ε έξεπλα 

ζηελ νξγαληθή γεσξγία σο κηα ελαιιαθηηθή αλαπηπμηαθή γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

δηαδξνκή έρεη πξφζθαηα απνθηήζεη δπλακηθή, ρσξίο βέβαηα λα είλαη δεδνκέλν φηη 

απνηειεί ην κφλν πξαγκαηηθά βηψζηκν ηχπν γεσξγίαο καθξνπξφζεζκα. 

 

1.5.1 Η οπγανική-βιολογική γευπγία υρ μια καηεωθςνζη-διαδπομή για ηην 

ανάπηςξη ηηρ γευπγικήρ εκμεηάλλεςζηρ: Η πεπίπηυζη ηηρ Μεγάληρ Βπεηανίαρ 

 

Δμεηάδνπκε ηνλ ηξίην «ηδαληθφ ηχπν» ηεο βηψζηκεο γεσξγίαο, ηε βηνινγηθή 

γεσξγία, ηελ εμέιημε ηεο ζηε Μ. Βξεηαλία θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο σο κηαο 

ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθκεηάιιεπζεο. Δίλαη ινηπφλ 

αλακελφκελν φηη νη αλεμάξηεηεο εθκεηαιιεχζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη 

κέζα απφ πνηθίιεο αλαπηπμηαθέο δηαδξνκέο κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη ε νξγαληθή-

βηνινγηθή γεσξγία ρσξίο σζηφζν ε πεξίπησζε απηή λα απεηθνλίδεη ην ζχλνιν ηνπ 
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εζληθνχ ή ηνπηθνχ γεσξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο. Σν πιαίζην γηα ηηο επφκελεο 

παξαηεξήζεηο δίλεηαη απφ ηα 5 θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα ηε βηψζηκε 

γεσξγία, ελψ νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο δίλνληαη απφ 

ηαρπδξνκηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην πνπ εζηάιε ζε φιεο ηηο νξγαληθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ζηε Μ. Βξεηαλία. Ζ έξεπλα πέηπρε έλα ρξεζηκνπνηήζηκν δείγκα 45% 

(n=284) απφ ηηο 633 εθκεηαιιεχζεηο πνπ εξσηήζεθαλ. 

 

Πεπιβαλλονηικά κπιηήπια 

 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία, φισλ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ηχπσλ είλαη πην θνληά ζε έλαλ 

νξηζκφ ηεο βηψζηκεο γεσξγίαο. Αθνινπζψληαο ην κνληέιν ησλ Hill and Ramsay, ε 

βηνινγηθή γεσξγία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο πεξηβαιινληηθά 

επαίζζεησλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ:  

-απφ κηα  νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γεσξγηθνχ ζπζηήκαηνο,  

-απφ ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ  

-ηελ ελεξγεηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηερλνινγίαο,  

-ηελ δηαηήξεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο κέζσ ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ 

εδάθνπο,  

-ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ,  

-ηελ ελαιιαγή (ακεηςηζπνξά) ησλ θαιιηεξγεηψλ,  

ηα-ελ απνπζία αγξνρεκηθψλ θαη αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ,  

ηα-ε ρξεζηκνπνίεζε δσηθήο θαη θπηηθήο θνπξηάο,  

-ηελ αλαθχθισζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ,  

-ηελ θξνληίδα γηα ηελ επεκεξία ησλ δψσλ. 

 Δπηπιένλ δελ πξνθαιεί πιένλ έθπιεμε φηη ε βηνινγηθή γεσξγία ζεσξείηαη 

απφ απηνχο πνπ ηελ εθαξκφδνπλ κηα γεσξγηθή θηινζνθία παξάιιεια κε έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ή κηα γεσξγηθή πξαθηηθή. Οη εζηθέο δεζκεχζεηο ήηαλ ζίγνπξα 

ζεκαληηθέο γηα απηνχο ηνπο πξσηνπφξνπο γεσξγνχο πνπ εθάξκνδαλ νξγαληθέο 

κεζφδνπο ζηε γεσξγία, αιιά θαη εκπνξεχνληαλ γεσξγηθά πξντφληα ζηε Βφξεηα 

Ακεξηθή ζηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70. Δπηπιένλ ε θηινζνθηθή δηάζηαζε  είλαη 

πξνθαλήο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ζήκεξα. Απφ 

ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ηξεηο ήηαλ νη θχξηνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε 

ηεο νξγαληθήο γεσξγίαο. Ζ πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή επζχλε (30% ησλ ιφγσλ), 

ε πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ (29%) θαη ε δηαρείξηζε ηεο θαιιηέξγεηαο (22%) ήηαλ νη ιφγνη 
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νη νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ κπξνζηά απφ νηθνλνκηθνχο (11%), πξνζσπηθνχο (6%) θαη 

πνιηηηθνχο ιφγνπο (2%). Δπηπιένλ ε βηνινγηθή γεσξγία έρεη ηε κεγαιχηεξε απνδνρή 

ζε άηνκα πνπ αθνινπζνχλ πγηεηλή δηαηξνθή, ελψ ηαπηφρξνλα δείρλεη ελδηαθέξνλ θαη 

γηα ηελ επεκεξία ησλ δψσλ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα δίλνπλ ζηνπο 

βηνθαιιηεξγεηέο κηα φιν θαη πην βαξχλνπζα ζέζε ζηελ αγνξά. 

 

Κοινυνικοοικονομικά κπιηήπια 

 

ηε Βξεηαλία θαζψο θαη ζηελ ππφινηπε δπηηθή Δπξψπε ε βηνινγηθή γεσξγία 

είρε αθελφο απηνχο πνπ ηελ εθάξκνδαλ ήδε γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαη αθεηέξνπ 

απηνχο πνπ ηελ ππνζηήξηδαλ. Όκσο  κφλν ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα ε βηνινγηθή 

γεσξγία θαηέιαβε έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ζηε αγνξά, ην νπνίν πιένλ έρεη εδξαησζεί 

θαη είλαη  ζπλερψο απμαλφκελν. Ζ γεσξγηθή έξεπλα δείρλεη γηα παξάδεηγκα φηη 16% 

ησλ παξαγσγψλ άξρηζαλ λα εκπνξεχνληαη  βηνινγηθά πξντφληα πξηλ ην 1970, αιιά ην 

61% άξρηζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 198,0 ελψ ην 65% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

θαιιηεξγνχλ βηνινγηθά πξντφληα ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζή ηνπο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο βηψζηκεο-αεηθνξηθήο γεσξγίαο ε 

βηνινγηθή γεσξγία έρεη ην εχξνο θαη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη λέεο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο δεδνκέλνπ φηη γηα πνιιέο  δεθαεηίεο ε γεσξγία έραλε παξαγσγνχο 

θαζψο θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ. Έξεπλεο ζε έλαλ αξηζκφ ρσξψλ  επηβεβαίσζαλ ηελ 

αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο πεξηζζφηεξνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ βηνινγηθή γεσξγία 

ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή. Οη εθηηκήζεηο απφ γεσξγηθέο έξεπλεο  δείρλνπλ φηη  ε 

επνρηθή εξγαζία επεξεάδεηαη πην πνιχ (έρεη κηα αχμεζε 0.64 αλά εθκεηάιιεπζε κεηά 

ηε κεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζε βηνινγηθή γεσξγία). Παξάιιεια απμάλνληαη ε 

πιήξεο νηθνγελεηαθή απαζρφιεζε (0.41), θαζψο θαη ε κεξηθήο απαζρφιεζεο εξγαζία 

(0.47). Δπίζεο δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ν βαζκφο ηεο αχμεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ θεπεπηηθή 

παξαγσγή. πλεπψο αλ ε αλαινγία ησλ κεγαιχηεξσλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ 

βηνινγηθή γεσξγία απμεζεί ηφηε θαη ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα απηφλ ζα απμεζεί. 

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ινηπφλ ε βηνινγηθή γεσξγία ζπλεηζθέξεη ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

αγξνηηθψλ θνηλσληψλ κέζσ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηε γεσξγία. 

Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη βηνθαιιηεξγεηέο είλαη θαηαλεκεκέλνη 

αλά πεξηθέξεηα. Γηα παξάδεηγκα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη πεξηνρέο 

Herefordshire/Worcestershire, Sussex, Southwest Wales, Essex/Kent θαη 
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Devon/Somerset/Dorset είλαη πεξηνρέο πνπ ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο εθφζνλ ε θαηαλνκή νξγαληθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ 

Βξεηαληθή χπαηζξν ζήκεξα απνηειεί νδεγφ γηα ην κέιινλ. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά νηθνλνκηθνί παξάγνληεο εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο εθηηκψληαο ην θφζηνο ηεο κεηάβαζεο θαη ηα θαζαξά έζνδα απφ 

ηελ παξαγσγή. ήκεξα ηα πξντφληα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ρξεηάδεηαη λα 

απνθηήζνπλ κηα επίζεκε δηαπίζηεπζε γηα λα απνιακβάλνπλ κηα πξνζαπμεκέλε ηηκή. 

Μηα ηέηνηα πξνζαπμεκέλε ηηκή απαηηείηαη γηα ηελ χπαξμε επηθεξδνχο παξαγσγήο πνπ 

ζα αληηζηαζκίζεη ηελ ρακειή απφδνζε αλά εθηάξην ζπγθξηλφκελε κε ηε ζπκβαηηθή 

παξαγσγή. Καηά ηε γεσξγηθή έξεπλα 33% ησλ παξαγσγψλ αλέθεξαλ πξνζαπμεκέλε 

ηηκή εηζφδνπ θαηά 10-20%  ησλ ζπκβαηηθψλ, ελψ ην 25% αλέθεξε  πξνζαπμεκέλεο 

ηηκέο θαηά 20-50% επί πιένλ ησλ ζπκβαηηθψλ.        

    

Σο κπιηήπιο ηος παπαγυγοω 

 

Γλσξίδνπκε κέζα απφ ην βαζηθφ ελδνηαζκφ (σο πξνο ηελ επάξθεηα ηξνθήο) 

απηψλ πνπ είλαη επηθπιαθηηθνί ζε λέεο πεξηβαιινληηθέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο, φηη ε 

βηψζηκε γεσξγία πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα ζξέςεη θαη ηνπο κε αγξνηηθνχο 

πιεζπζκνχο. Έηζη νη ρακειέο απνδφζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ δψσλ πνπ είλαη 

εληαγκέλα ζηε βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία αληίζηνηρα, έγηλαλ αθνξκή γηα λα 

αζθεζεί θξηηηθή πνπ βαζηδφηαλ ζην ζπιινγηζκφ φηη αλ ην ζχλνιν ηεο γεσξγίαο κηαο 

ρψξαο  παξήγαγε βηνινγηθά ηφηε ελδερνκέλσο λα κελ είρακε επάξθεηα αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. Γελ είλαη φκσο ξεαιηζηηθφ λα πεξηκέλεη θαλείο ην 

ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ ζπζηεκάησλ κηαο ρψξαο λα κεηαηξαπνχλ ζε βηνινγηθά 

δεδνκέλεο θαη ηεο θπξηαξρίαο ησλ αγξνβηνκεραληθψλ ζπζηεκάησλ.  

Ζ κεηαηξνπή-κεηάβαζε απηή, είλαη εθηθηή κφλν ζε νξηζκέλνπο ηνκείο  θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο φπνπ εθαξκφδεηαη ε βηνινγηθή γεσξγία. Αθφκα θαη έηζη φκσο ε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα απμεζεί αλ πξνζθεξζνχλ 

παξφκνηνη, κε ηε ζπκβαηηθή γεσξγία, πφξνη γηα ηελ έξεπλα θαη ηηο ππεξεζίεο 

γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ. Ζ κε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο γηα ηε βηνινγηθή 

γεσξγία έρεη ηνληζηεί επξέσο. Ωζηφζν δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο ε πξνζδνθψκελε 

αλάπηπμε ηεο βηνηερλνινγίαο λα κελ πξνζαλαηνιηζηεί πξνο πνηθηιίεο ιηγφηεξν 

εμαξηψκελεο απφ ηηο αγξφ-βηνκεραληθέο εηζξνέο. 
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Σο κπιηήπιο ηος πποχπολογιζμοω  

 

Ζ πξννπηηθή ηεο κεησκέλεο αγξνηηθήο παξαγσγήο απνηειεί έλα ζεηηθφ 

γλψξηζκα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο δεδνκέλνπ ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο πνπ ζπλδέεη 

ηελ επηδφηεζε κε ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο. Παξνκνίσο νη πξαθηηθέο ηεο βηνινγηθήο 

γεσξγίαο ειέγρνπλ πνιιά απφ ηα εμσηεξηθά θφζηε ηεο αγξνβηνκεραλίαο κε ην λα 

εζσηεξηθεχνπλ ηα θφζηε απηά. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ππάξρεη εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε κέηξσλ ειέγρνπ θαη κείσζεο ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη 

ησλ ληηξηθψλ, ρξεκαηνδφηεζε γηα παξαδνζηαθέο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο  θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαη ειέγρνπ θαη απνζήθεπζεο ησλ απνβιήησλ ησλ 

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ.  

Δληνχηνηο φπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί ππάξρνπλ απμεκέλα θφζηε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ επηδνηνχλ ηελ κεηαηξνπή-κεηάβαζε απφ ηε 

ζπκβαηηθή γεσξγία ζηε βηνινγηθή, ελψ απμεκέλα αλά κνλάδα θφζηε ηεο παξαγσγήο 

κεηαθέξνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο κε ηε κνξθή κηαο πξνζαχμεζεο ζηελ ηηκή ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Όπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηέηνηεο απμήζεηο ζηηο ηηκέο 

αλαπφθεπθηα επηβαξχλνπλ ηνλ κε αγξνηηθφ πιεζπζκφ παξφιν πνπ ππάξρεη κηα 

επξεία ζηήξημε ζηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

 

Πολιηικά κπιηήπια  

 

Τπνζηεξίδεηαη επξέσο ε άπνςε φηη ε ηζνξξνπία ηεο εμνπζίαο ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ κηαο εζληθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο απνκαθξχλεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο 

θαη ηείλεη πξνο ηνπο θαηαλαισηέο-θνξνινγνχκελνπο. Κάπνηεο θνξέο είλαη δχζθνιν 

λα δηαθξηζεί κηα ηέηνηα κεηαηφπηζε, παξφιν πνπ κηα ζηαδηαθή κείσζε ζηε ζηήξημε 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζα κπνξνχζε πιένλ λα παξαηεξεζεί αθφκα θαη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Έξεπλεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα 

ηξφθηκα θαη θαηά πξνέθηαζε ζηε γεσξγία ζπλερψο αλαδεηθλχνπλ ηελ ηάζε πνπ 

ππάξρεη ζηελ θνηλσλία γηα κείσζε αθφκα θαη απαγφξεπζε ησλ αγξνρεκηθψλ, θαζψο 

θαη ηελ ζηξνθή ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ζηα βηνινγηθά πξντφληα ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ηάζε γηα θαηαλάισζε πγηεηλψλ ηξνθψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηάζεηο απηέο 

θαιχπηνπλ φιν ην ειηθηαθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη θπιεηηθφ θάζκα. 

Ζ κεηάθξαζε ησλ ηάζεσλ απηψλ ζε πξαγκαηηθή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

έρεη δπζθνιίεο εμαηηίαο ησλ πξνζαπμεκέλσλ ηηκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα βηνινγηθά 
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πξντφληα. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ πιένλ δεκνζηεπηεί πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ιηαληθή 

ηηκή ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ βξίζθεηαη απφ 1.2 έσο θαη 3.5 θνξέο πάλσ απφ ηελ 

ηηκή ησλ ζπκβαηηθψλ. πλέπεηα ηνχηνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε αγνξά βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ είλαη πην δηαδεδνκέλε ζηα αλψηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα 

θαζψο θαη ζε άηνκα κε αλεπηπγκέλε πεξηβαιινληηθή θαη νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά. 

Δληνχηνηο ην θπξίαξρν δήηεκα είλαη φηη ππάξρεη κηα αμηνζεκείσηε ζηήξημε ηεο 

θνηλσλίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία θαζψο θαη γηα πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηέηνηνπο 

ηχπνπο γεσξγίαο.    

 

1.6 Σο παπάδειγμα ηηρ Φλάνδπαρ  

 

Σο πλαίζιο και η μεθοδολογία 

 

1. Σν ρσξηθφ-θνηλσληθφ πιαίζην: Σέζζεξηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Φιάλδξαο. 

 

 χκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Meert et Al. (2005) κηα εκπεηξηθή έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Φιάλδξαο ηνπ Βειγίνπ. 

Σν πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ήηαλ 4 

αγξνηηθέο-εκηαγξνηηθέο πεξηνρέο ζηε Φιάλδξα, κηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζην 

βφξεην ηκήκα ηνπ Βειγίνπ θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

ζηελ Δπξψπε. Οη επηκέξνπο πεξηνρέο επηιέρζεθαλ κε βάζε ην ηππηθφ αθαζάξηζην 

θέξδνο  (SGM) θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλαινγία ησλ κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην 

ζπλνιηθφ SGM ηεο πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα νη 3 πεξηνρέο επηιέρζεθαλ επεηδή ζην 

17,5% ηνπιάρηζηνλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ην SGM βξηζθφηαλ ζε επίπεδα 

θάησ ησλ 20000 επξψ ην 1997. Ζ ηέηαξηε πεξηνρή επηιέρζεθε σο  κηα πεξίπησζε 

φπνπ νη κηθξήο θιίκαθαο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο βξίζθνληαη αλάκεζα ζε κεγάιεο 

θιίκαθαο εθκεηαιιεχζεηο. 

 Ζ θάζε πεξηνρή ινηπφλ πνπ επηιέρζεθε έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά .Ζ 

πξψηε βξίζθεηαη θνληά ζε κεγάιε πφιε (Βξπμέιιεο) γεγνλφο  πνπ αζθεί πίεζε ζηηο 

ηηκέο ηεο γεο, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά επλνεί ηελ δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ  

πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ πξνζειθχεη θαηνίθνπο ηεο πφιεο πνπ 

κπνξνχλ λα ςσλίζνπλ απεπζείαο απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο. Ζ δεχηεξε πεξηνρή 

βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Φιάλδξα, ελψ ε ηξίηε βξίζθεηαη αλαηνιηθά ησλ 
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Βξπμειιψλ θαη πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή πνπ πθίζηαηαη ζε έλαλ βαζκφ γεσγξαθηθφ 

απνθιεηζκφ απφ ηηο γχξσ πεξηνρέο. Ζ ηέηαξηε πεξηνρή είλαη κηα πεξηνρή πξνο ηελ 

νπνία επεθηείλεηαη ην ζρέδην πφιεο θαη πθίζηαηαη επνηθηζκφ απφ Οιιαλδνχο πνιίηεο 

πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζηελ πεξηνρή ιφγσ ησλ θηελψλ ελνηθίσλ. Γεληθά ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ είλαη: 

 

 Σν πνζνζηφ ησλ κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ ( SGM κηθξφηεξν ησλ 20000 επξψ) 

 Ζ κέζε εμέιημε ηνπ Σππηθνχ Αθαζάξηζηνπ Κέξδνπο (SGM) αλά Γήκν (1959-

2000) 

 Ζ ζρέζε κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεο ηνπ εδάθνπο 

 

2. Ζ επηινγή ησλ εξσηψκελσλ 

 

Μηα κηθηή θνηλσληθννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε επηιέρζεθε γηα λα εξκελεχζεη ηε 

ζεκαζία ηεο δνκήο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηε Βειγηθή γεσξγία. Πνιιέο θνξέο ε θηψρεηα 

ζηα λνηθνθπξηά απηά ραξαθηεξίδεηαη σο θαιπκκέλε θαη απηνί πνπ ηε βηψλνπλ είλαη 

δηζηαθηηθνί ζην λα ζπλεξγαζηνχλ ζην πιαίζην κηαο ζπλέληεπμεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε αλζξψπνπο πνπ δηαδξακάηηδαλ θάπνην 

ξφιν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία είηε κέζσ αγξνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ 

είηε σο θνηλνηάξρεο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θ.η.ι., νη νπνίνη θαη ζα βνεζνχζαλ ζηελ 

επηινγή ηνπ δείγκαηνο ππνδεηθλχνληαο πεξηπηψζεηο αγξνηψλ θαη γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ρξήζηκσλ γηα ηελ έξεπλα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ινηπφλ θαη κε ηελ 

πξνζζήθε νξηζκέλσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία απφ 

ιίζηα ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο ηνπ Βειγίνπ (κε θαηαρσξήζεηο δηεπζχλζεσλ 

δηαβαζκηζκέλεο θαηά SGM) δηαζθαιίζηεθε έλα δείγκα 10 ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ αλά 

πεξηνρή. Έηζη μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε θάζε πεξηνρή ε νπνία 

νινθιεξψζεθε φηαλ ζηακάηεζαλ πιένλ νη απαληήζεηο λα πξνζθέξνπλ θάηη 

ζεκαληηθά θαηλνχξγην γηα ηελ έξεπλα. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο ε έξεπλα 

επηθεληξψζεθε ζε κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο κε SGM (Σππηθφ Αθαζάξηζην Κέξδνο) < 

40000 επξψ. Δπίζεο  εθκεηαιιεχζεηο γηα παξάδεηγκα εληαηηθήο εθηξνθήο δψσλ ή 

εθκεηαιιεχζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ ιαραλνθνκία εμαηξέζεθαλ ψζηε λα κελ 



29 

 

επεξεαζζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα  απφ ηα εμεηδηθεπκέλα πξνβιήκαηα ηνπ εθάζηνηε 

ηνκέα. 

 

3. Σν πεξηερφκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

 

ηνπο 49 αγξφηεο πνπ ηειηθά ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηέζεθαλ εξσηήζεηο 

βαζηζκέλεο ζε 4 ζεκαηηθνχο άμνλεο. 

 

1. Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε. Ζ ηξέρνπζα δνκή ηεο παξαγσγήο θαη νη αιιαγέο ηεο 

ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ, ε ζπκκεηνρή σο κέινο ζε επαγγεικαηηθέο αγξνηηθέο νξγαλψζεηο 

θαη ηέινο ηα κειινληηθά ζρέδηα θαη πξνζδνθίεο. 

2. Γηα ην λνηθνθπξηφ. Ζ ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ε 

θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

3. Γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ηηο ζπλζήθεο επηβίσζεο ησλ 

κειψλ. 

4. Γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ ζχλζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο, ε 

απνηακηεπηηθή θαη ε επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

παξειζφληνο. 

 

Απηέο ινηπφλ νη αλνηρηέο ζπλεληεχμεηο γχξσ απφ απηνχο ηνπο άμνλεο είραλ 

δηάξθεηα κηάκηζε κε ηξεηο ψξεο νη νπνίεο θαη ήηαλ αξθεηέο γηα θαιιηεξγεζεί ε 

απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξσηψκελνπ ψζηε λα αλαθεξζεί κε 

εηιηθξίλεηα ζε ζέκαηα φπσο απηφ γηα παξάδεηγκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. Παξφιν φκσο πνπ θαη ε πιήξεο αλσλπκία ησλ εξσηψκελσλ είρε 

εμαζθαιηζηεί θαη εγγπεζεί, ην αθξηβέο εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ήηαλ δχζθνιν 

λα ππνινγηζηεί.  

 

4. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θηψρεηαο αλάκεζα ζηα λνηθνθπξηά θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε 

γεσξγία 

  

 Ζ έξεπλα ηεο Φιάλδξαο γηα λα θαηαγξάςεη θαη λα εξκελεχζεη ηελ έλλνηα θαη 

ην εχξνο ηεο θηψρεηαο ζηα λνηθνθπξηά, ρξεζηκνπνίεζε ηε κεζνδνινγία ηεο 

Βέιγηθεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο επηηξνπήο (BSEP), βαζηδφκελε ζηελ εηήζηα 
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αληηπξνζσπεπηηθή ζηαηηζηηθή θαη ζηε γεσγξαθηθή έξεπλα αλάκεζα ζηα 

λνηθνθπξηά. Ζ κέζνδνο απηή αλαγλσξίδεη ηα θαηψηεξα φξηα θηψρεηαο, πνπ 

νξίδνληαη σο ην ειάρηζην αλαγθαίν εηζφδεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα μεθχγνπλ νη 

εξσηψκελνη απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη θηψρεηα. Ζ Βέιγηθε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή επηηξνπή (BSEP)  πξνζαξκφδεη ηα θαηψηαηα φξηα αλάινγα 

κε ηε ζχζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ (γηα παξάδεηγκα δεπγάξη ρσξίο παηδηά, δεπγάξη κε 

έλα παηδί, δεπγάξη κε δπν παηδηά θ.ν.θ.). Βαζηδφκελνη ζε απηή ηελ θαηεγνξία 11 

απφ ηηο 49 εθκεηαιιεχζεηο ζα έπξεπε λα ππαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ κε  αλεπαξθέο εηζφδεκα. 

 Ζ θηψρεηα δελ είλαη ζηαηηθφ θαηλφκελν. Τπάξρνπλ λνηθνθπξηά πνπ 

εηζέξρνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο θαη άιια πνπ εμέξρνληαη απφ απηή. Ζ 

κέζνδνο πνπ εξεπλά ηε δπλακηθή ηεο θηψρεηαο βαζίδεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ φπσο ρξέε, θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνπιεξσκή ρξεψλ, 

ινγαξηαζκψλ) ζπλδπαζκέλα κε ηελ  ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

Απηή ε κέζνδνο καο επηηξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηα λνηθνθπξηά πνπ βηψλνπλ ηε 

ιεγφκελε ρξφληα θηψρεηα, απηά πνπ βηψλνπλ ηελ θηψρεηα πξφζθαηα ή 

πξνζσξηλά, ηα λνηθνθπξηά πνπ κπνξνχλ εθαξκφδνληαο ηηο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο λα μεθχγνπλ απφ ηε θηψρεηα θαη ηέινο κηα νκάδα απφ 

εθκεηαιιεχζεηο ησλ νπνίσλ ηα λνηθνθπξηά  έρνπλ επαξθέο εηζφδεκα. Απηέο νη 

νκάδεο ραξαθηεξίδνληαη σο νκάδεο «ππνηξνπήο», «καθξνρξφληαο θηψρεηαο», 

«επίιπζεο πξνβιεκάησλ» θαη «παγησκέλνη νινθιεξσηέο». 

  

Βαζικά σαπακηηπιζηικά ηυν νοικοκςπιϊν και ηυν εκμεηαλλεωζευν 

 

1. Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαη δεκνγξαθηθή εηθφλα ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ 

δείγκαηνο 

 

Παξαηεξήζεθε ινηπφλ ζηελ έξεπλα απηή φηη ε πιεηνςεθία ησλ λνηθνθπξηψλ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «παγησκέλσλ νινθιεξσηψλ». Ννηθνθπξηά δειαδή 

πνπ παξφιε ηελ ελδερνκέλσο εμ‟ αξρήο  πιενλεθηηθή νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε 

αλέπηπμαλ θαη απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά 9 απφ ηηο 49 εθκεηαιιεχζεηο παξνπζηάδνληαλ ζε 

θαηάζηαζε κφληκεο θηψρεηαο, εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο πνπ 
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νδεγνχζαλ αθφκα θαη ζηε κείσζε δαπαλψλ γηα βαζηθέο αλάγθεο φπσο ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπίζεο έλα πνιχ κηθξφ  πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 

βίσζε κηα κείσζε ζην εηζφδεκά ηνπ αλαγθαδφκελν πνιιέο θνξέο λα πνπιήζεη 

κηθξέο εθηάζεηο γεο. 

 Σέινο 6 απφ ηνπο 49 πέηπραλ λα μεθχγνπλ απφ ηε θηψρεηα. Σν ηξέρνλ 

εηζφδεκα ηνπο θαηάθεξε λα ππεξβεί ηα θαηψηαηα φξηα πνπ ζέζπηζε ην BESP  

θαηαθέξλνληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη θάπνηεο 

απνηακηεχζεηο. 

 Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπκε φηη 18 απφ ηνπο 49 

αξρεγνχο εθκεηαιιεχζεσλ είλαη αλχπαληξνη ή δηαδεπγκέλνη. Καηαζηάζεηο νη 

νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απαληψληαη ζπρλφηεξα ζε λνηθνθπξηά πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζε θαηαζηάζεηο θηψρεηαο. Δπίζεο πεξίπνπ ηα κηζά λνηθνθπξηά  

απφ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ δείγκαηνο  απνηεινχληαη απφ έλα ή δχν κέιε θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο  απηά βξίζθνληαη ζε θαηαζηάζεηο ρξφληαο ή ζρεηηθά 

πξφζθαηεο θηψρεηαο.. Σέινο ε πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ήηαλ ειηθίαο 

άλσ ησλ 50 εηψλ ελψ ηνλίδεηαη φηη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηα λνηθνθπξηά είλαη εκθαλείο γηα θάζε ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ αγξνηψλ. 

 

2. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

 

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη: 

 18 απφ ηηο 49 εθκεηαιιεχζεηο παξνπζίαδαλ SMG<20000 επξψ 

 17 απφ ηηο 49 εθκεηαιιεχζεηο παξνπζίαδαλ 20000<SMG<40000 επξψ 

 Καη 12   εθκεηαιιεχζεηο παξνπζίαδαλ SMG>40000 επξψ 

 

Μηα απφ ηηο πην πξνθαλήο παξαηεξήζεηο είλαη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

κηθξφηεξσλ εθκεηαιιεχζεσλ βξέζεθαλ ζηελ νκάδα ηεο «καθξνρξφληαο θηψρεηαο» ζε 

ζρέζε κε ηελ απνπζία εθκεηαιιεχζεσλ απφ ηηο κηθξέο πνπ λα αλήθνπλ ζε απηέο πνπ 

επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα θηψρεηαο. 

Δπίζεο ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ηδηφηεηαο νξηζκέλσλ αγξνηψλ 

ηνπ δείγκαηνο λα είλαη κέιε ζε αγξνηηθέο νξγαλψζεηο ή ζπλεηαηξηζκνχο. 

Παξαηεξήζεθε φηη φζνη δελ ήηαλ κέιε πεξηιακβάλνληαλ ζπλήζσο ζην πνζνζηφ ησλ 

αγξνηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θηψρεηαο αθνχ δελ είραλ πξφζβαζε ζε 
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πιεξνθνξίεο πνπ ελδερνκέλσο λα έδηλαλ ιχζεηο ζε θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο 

νηθνλνκηθά ή κε. 

 Αθφκα φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε παξαηεξήζεθε φηη έλα 40% ηνπ 

δείγκαηνο είραλ ηειεηψζεη κφλν ην δεκνηηθφ θαη ιηγφηεξν απφ ην ¼ είραλ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο πάλσ απφ έλα πηπρίν. Απηέο νη παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ δειαδή ην 

κέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηελ ηδηφηεηα κέινπο ζε θάπνην νξγαληζκφ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο νδεγνχλ ζηελ θαιχηεξε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ  ελζσκάησζεο ησλ 

αγξνηψλ ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη ζηνλ βαζκφ δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ιεγφκελνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

 

Οι αναπηςξιακέρ διαδπομέρ και οι καηεςθωνζειρ επιβίυζηρ ηυν οπιακϊν 

εκμεηαλλεωζευν 

 

1. Ζ ζεκαζία  ησλ ζηξαηεγηθψλ αλαδηαλνκήο θαη ακνηβαηφηεηαο 

 

Όηαλ έρνπκε εμεηάζεη φιεο ηηο εθηφο αγνξάο ζηξαηεγηθέο θαη έρνπκε ιάβεη 

ππ‟ φςε καο ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ, νη ζηξαηεγηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηα δεδνκέλα 

πνπ έρνπκε γηα  ην εθάζηνηε λνηθνθπξηφ. 

 Σα «ζπλερψο πξνβιεκαηηθά» λνηθνθπξηά θαζψο θαη απηά ζε «ππνηξνπή» 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν κεραληζκνχο αλαδηαλνκήο γηα λα αλαθάκςνπλ 

νηθνλνκηθά.. ηξαηεγηθέο πνπ ελίζρπαλ ηελ ελζσκάησζε ζηελ αγνξά ζπρλά 

απνηχγραλαλ θαη ζηξαηεγηθέο ζην πιαίζην ηεο ακνηβαηφηεηαο είηε απνπζίαδαλ είηε 

εγθαηαιείθζεθαλ γξήγνξα. Δπίζεο πνιινί απφ ηνπο αγξφηεο (πεξηζζφηεξν νη 

ειηθησκέλνη) πνπ θαηείραλ κηθξέο εθηάζεηο γεο εγθαηέιεηςαλ ζηαδηαθά  ηα θνηλσληθά 

δίθηπα ηα νπνία απνηεινχλ εθ ησλ πξαγκάησλ κηα ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή 

ζπληζηψζα . 

Οη “παγησκέλεο βηψζηκεο” απνηεινχλ φπσο πξναλαθέξζεθε ηελ νκάδα εθείλε 

ησλ αγξνηψλ πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα απνθχγνπλ ηα ρξφληα πξνβιήκαηα 

εηζνδήκαηνο, θαη ηείλνπλ λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο ακνηβαηφηεηαο. Απηφ κπνξεί 

λα ππνδειψλεη φηη ε χπαξμε ζρεηηθνχ πινχηνπ απνηειεί κηα πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ελψ νη θαηαζηάζεηο θηψρεηαο αληίζεηα δξνπλ 

αλαζηαιηηθά ζηελ χπαξμή ηνπο. Παξφια απηά, γλσξίδνπκε φηη ε χπαξμε ηζρπξψλ 
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θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη δεη ε ζπλχπαξμή ηνπο κε επηηπρεκέλε ελζσκάησζε ηεο 

αγνξάο δξα επεξγεηηθά γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ.  

Όζνλ αθνξά ηελ αλαδηαλνκή παξαηεξήζεθε φηη απφ απηή πξνέξρεηαη ζηα 

ιεγφκελα θησρά λνηθνθπξηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ ζχληαμε γήξαηνο, ζηα επηδφκαηα αζζέλεηαο θαη θνηλσληθήο 

πξφλνηαο πνπ ππάξρνπλ ζρεδφλ ζε θάζε λνηθνθπξηφ πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. ηα λνηθνθπξηά πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο 

παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε αγνξέο εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο, δειαδή 

εξγαζία εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο ε νπνία φπνπ ππάξρεη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πνιχ 

κηθξή πηζαλφηεηα χπαξμεο δηαρξνληθά θησρψλ λνηθνθπξηψλ. 

Σέινο εμεηάδνληαο ηελ αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε ηεο ακνηβαηφηεηαο 

παξαηεξήζεθε φηη απηή αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αθνχ ηα 

λνηθνθπξηά πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θηψρεηαο θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηνπο 

απνζχξνληαη απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα πξνζπαζψληαο ππφ κηα έλλνηα λα απνθξχςνπλ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ωζηφζν παξαηεξήζεθε φηη θαη άιιεο πην 

εχπνξεο εθκεηαιιεχζεηο επίζεο απνζχξνληαη απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα πξάγκα πνπ 

ελδερνκέλσο θαηαδεηθλχεη φηη ν αλαδπφκελνο αηνκηθηζκφο κπνξεί λα κελ είλαη κφλν 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αγξνηψλ αιιά λα πεγάδεη απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Παξφια 

απηά φκσο είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ηα θνηλσληθά δίθηπα δηαδξακαηίδνπλ έλα 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα κηαο εθκεηάιιεπζεο. 

 

2. Υσξηθέο επηπηψζεηο 

 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο ήηαλ γηα λα απνδείμνπκε φηη νη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη ηα 

αλαπηπμηαθέο δηαδξνκέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ πεξηθέξεηα ζε πεξηθέξεηα αθελφο 

γηαηί νη πνιχ κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο πεξηβάιινληαη ζπλήζσο απφ άιιεο κεγαιχηεξεο 

θαη αθεηέξνπ  δηφηη κπνξεί λα γεηηληάδνπλ κε κεγάιεο πφιεηο. Γηα ην πξψην κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη ηα κέιε ησλ κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ 

επηπιένλ ρξήκαηα κε ην λα δνπιεχνπλ ζε κεγαιχηεξεο εθκεηαιιεχζεηο. Δληνχηνηο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ έδεημαλ φηη νη εθκεηαιιεχζεηο (κηθξέο θαη 

κεγαιχηεξεο) ζε ηνπηθφ επίπεδν δελ επεξέαζαλ ην εχξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο.  



34 

 

Παξφια απηά φκσο ε ρσξηθή δηάζηαζε δελ είλαη εληειψο απνχζα θαη απηφ 

ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγσ ηνπ παξάγνληα ηεο γεηηλίαζεο κε κεγάιεο πφιεηο φπνπ θαη 

έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο απεπζείαο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. Γειαδή ε ρσξηθή ζέζε 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δπλαηφηεηα πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 

3. ηξαηεγηθέο αγνξψλ θαη αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα λνηθνθπξηά πνπ βηψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

θηψρεηαο εθαξκφδνπλ αλαδηαλεκεηηθέο θαη ζε έλα κηθξφηεξν βαζκφ ζηξαηεγηθέο 

ακνηβαηφηεηαο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο ελψ νη θαηεγνξίεο 

«επίιπζεο πξνβιεκάησλ» θαη «παγησκέλσλ βηψζηκσλ» πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηα 

φξηα ηεο θηψρεηαο εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ηεο αγνξάο. 

Γηα λα δεηρζεί ε ζρέζε ησλ αλαπηπμηαθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ηνπ κεγέζνπο 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ νη εθκεηαιιεχζεηο ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ην SMG (ηππηθφ 

αθαζάξηζην θέξδνο) ηνπο. Ζ πεξίπησζε ηνπ βηνκεραληθψλ θαη ησλ γεσξγηθψλ 

δηαδξνκψλ αλάπηπμεο πξνέθπςαλ απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηηο αγξνηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα, ελψ ε δηαξζξσηηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε εηζνδήκαηνο αλαγλσξίζηεθε απφ ηνπο αγξφηεο κε ηελ 

θαηεγνξεκαηηθή ππαγσγή δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθάζηνηε εθκεηάιιεπζεο έδεημαλ λα θζίλνπλ φηαλ άξρηζαλ λα 

θζίλνπλ  νη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Όπνπ νη αγξφηεο είλαη 

επίζεκα ζπληαμηνδνηεκέλνη ε ζπλέρηζε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

αλαθέξνληαη σο ζηξαηεγηθέο εκηζπληαμηνδφηεζεο ψζηε λα δηαθξηζεί ε θαηεγνξία 

απφ ηελ θαηεγνξία ηεο κεησκέλεο γεσξγηθήο  απαζρφιεζεο. Δπεηδή ζε έλαλ αξηζκφ 

απφ εθκεηαιιεχζεηο βξέζεθαλ λα εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κηα ζηξαηεγηθέο 

δηαρσξίδεηαη ε πην ζεκαληηθή, απηή πνπ ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξν ζην εηζφδεκα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. 

Δπίζεο φπσο αλακελφηαλ ην κέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο επεξεάδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ απφθαζε γηα ην πνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνηεο δηαδξνκέο ζα 

αθνινπζεζνχλ. Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε απαηηεί γηα παξάδεηγκα κεγαιχηεξεο 

επελδχζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα απνηειεί θαηεχζπλζε ησλ κεζαίσλ θαη κεγαιχηεξσλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηηο νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο δηαρεηξίδνληαη λνηθνθπξηά λέα 

ζε ειηθία ή ιίγν κεγαιχηεξα κε αλαγλσξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ παξέρνπλ 
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κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

πιεηνςεθία ησλ πνιχ κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

εκηζπληαμηνδνηεκέλα λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ νη ηδηνθηήηεο κπνξεί λα έρνπλ 

ζπληαμηνδνηεζεί αιιά λα παξακέλνπλ ελεξγνί ζηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπο. 

ε πνιιέο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ελαζρφιεζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε 

απνηειεί ζηξαηεγηθή επηβίσζεο ε νπνία ζπκπιεξψλεη έζησ θαη ζε κηθξφ βαζκφ ην 

εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ. Βέβαηα έρνληαο επελδχζεη πνιιέο θνξέο φιε ηνπο ηε δσή 

ζηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπο, ηέηνηνη αγξφηεο πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ αξθεηέο 

απνηακηεχζεηο νπφηε  ην εηζφδεκα ηνπο απνηειείηαη ζε έλα πνζνζηφ απφ πιεξσκέο 

ηεο Δ.Δ. θαη απφ άηππεο πιεξσκέο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη απφζεζε ηεο θνπξηάο. 

Ωζηφζν ε χπαξμε πνιιψλ εκηζπληαμηνδνηεκέλσλ αγξνηψλ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηε δηαξζξσηηθή αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, αθνχ ε κε δηαζεζηκφηεηα 

ηεο γεο ζε κηα ινγηθή ηηκή απνζαξξχλεη ηνπο αγξφηεο απηνχο πνπ ζέινπλ λα 

επεθηείλνπλ ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπο. 

 

Η διαθοποποίηζη δπαζηηπιοηήηυν και ηο αγποηικψ νοικοκςπιψ 

 

  1. Ένα εςπω θάζμα ζηπαηηγικϊν διαθοποποίηζηρ 

 

Παξαηεξήζεθε φηη ε πην δηαδεδνκέλε αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε ηνπ δείγκαηνο  

είλαη ε δηαξζξσηηθή δηαθνξνπνίεζε αθνχ εθαξκφζηεθε ζε  22 απφ ηηο 49 

πεξηπηψζεηο θαη κάιηζηα ζηηο 8 απφ απηέο απνηέιεζε ηελ θχξηα ζηξαηεγηθή άληιεζεο 

εηζνδήκαηνο. Ζ δηαξζξσηηθή  δηαθνξνπνίεζε απηή πνηθίιεη απφ ηελ απεπζείαο 

πψιεζε ησλ πξντφλησλ κέρξη ηελ ελνηθίαζε ρψξνπ απνζήθεπζεο θαη πψιεζεο γηα 

ηνλ ίδην ζθνπφ. Δπηπιένλ αλ ζπκπεξηιάβνπκε  φιεο ηηο κνξθέο δηαθνξνπνίεζεο ζα 

δνχκε φηη απηέο απνηεινχλ ηελ θχξηα ζηξαηεγηθή ζε 24 απφ ηηο 45 πεξηπηψζεηο. Αλ 

δε ιάβνπκε ππ‟ φςηλ ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζαλ 

θάζε επηθεξδήο δξαζηεξηφηεηα πέξαλ ηεο παξαδνζηαθήο γεσξγίαο θαη ππνινγίζνπκε 

εηο δηπινχλ ηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ εκπίπηνπλ πέξαλ 

ηεο κηαο θαηεγνξίαο, 29 απφ ηηο 49 πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ σο 

πνιπδξαζηήξηεο. Απηή είλαη ε θχξηα αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε γηα 18 

εθκεηαιιεχζεηο. 

Ζ έλλνηα ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο είλαη αξθεηά δηεπξπκέλε κε ηελ ελνηθίαζε 

γεο, θηεξίσλ, ζπηηηψλ, θαηαιπκάησλ θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ 



36 

 

πξντφλησλ εληφο εθκεηάιιεπζεο  λα απνηεινχλ πηπρέο ηεο. Δληνχηνηο έλαο αξηζκφο 

απφ δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε βηνινγηθή γεσξγία, ν αγξνηνπξηζκφο 

αθφκα θαη ε απαζρφιεζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο  ζεσξνχληαη ππφ κηα έλλνηα κε 

επηηξεπηέο απφ νκάδεο γεσξγψλ ιφγσ θπξίσο έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο θαη 

πξνθαηάιεςεο.. Ζ πην δεκνθηιήο δξαζηεξηφηεηα είλαη ε απεπζείαο πψιεζε 

πξντφλησλ φπσο γάια θξνχηα θαη ιαραληθά ζε πξνζσπηθνχο πειάηεο. Απηφ είλαη 

θαηαλνεηφ αθνχ  απαηηεί πεξηνξηζκέλεο επελδχζεηο θαη απαηηήζεηο γηα εηδηθέο 

γλψζεηο ελψ ην πεξηζψξην θέξδνπο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν πξάγκα πνπ θαζηζηά ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή αξθεηά δεκνθηιή ζηνπο αγξφηεο.  

Σέινο  θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή απηή δηαδξακαηίδεη ε δπζαξέζθεηα 

πνπ ππάξρεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνο ηνπο ιεγφκελνπο εκπφξνπο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο κεζάδνληεο αλάκεζα ζηνλ παξαγσγφ θαη ζηελ αγνξά ιφγσ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ αιιά θαη δηαθσληψλ σο πξνο ηελ ρνληξηθή ηηκή ηνπ 

πξντφληνο. Γεληθά ε απεπζείαο πψιεζε πξντφλησλ θαζηεξψλεηαη ζηε ζπλείδεζε ησλ 

παξαγσγψλ σο κηα επηθεξδήο δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηαδηαθά κπνξεί λα απνηειέζεη θαη 

ηελ θχξηα πεγή ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. 

ηελ έξεπλα δειαδή παξαηεξνχκε φηη ζπκπεξηιήθζεθαλ φιεο νη κνξθέο 

δηαθνξνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα εθαξκφδνληαη απφ 

έλα λνηθνθπξηφ  πεξηζζφηεξεο απφ κηα. Δλψ ινηπφλ ε γεσξγηθή θαη ε δηαξζξσηηθή 

δηαθνξνπνίεζε παξέρνπλ κφλν δεπηεξεχνλ εηζφδεκα ζηνπο αγξφηεο, ε απαζρφιεζε 

εθηφο εθκεηάιιεπζεο είλαη ηθαλή λα ζηαζεξνπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο 

εθκεηάιιεπζεο  θαηαιακβάλνληαο  παξαπάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ εηζνδήκαηνο 

ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Οη επθαηξίεο γηα έλα επηπιένλ εηζφδεκα απφ απηή ηελ πξφζζεηε κνξθή 

απαζρφιεζεο είλαη βέβαηα πεξηνξηζκέλεο θαη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ παξαγσγψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο λένη αλχπαλδξνη άλδξεο 

δελ κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ κηα πξφζζεηε, πέξα απφ ηελ αγξνηηθή, εξγαζία. Ζ 

ειηθία θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ αγξφηε θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ πξνζδηνξίδεη επίζεο 

ηεο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα κηα, εθηφο εθκεηάιιεπζεο, εξγαζία. ε λεαξά 

δεπγάξηα ε ζχδπγνο ηνπ αγξφηε πξνηηκά ζπλήζσο λα δηαηεξεί ηε δηθή ηεο δνπιεηά 

παξά λα εξγάδεηαη ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ε ρξήζε 

πεξηζηαζηαθά κηζζσηήο εξγαζίαο επηηξέπνπλ λα ππάξρεη ππεξπξνζθνξά εξγαζίαο 

αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη έλα πξφζσπν πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηελ εθκεηάιιεπζε. 
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Ζ έξεπλα έδεημε επίζεο φηη ε εθηφο εθκεηάιιεπζεο πξφζζεηε εξγαζία πνιχ 

ζπάληα νδεγεί ζε δηαθνπή ησλ αγξνηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ πξφζζεηε εξγαζία  θαη ν 

ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζ‟ απηήλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο απαξαίηεηεο επελδχζεηο ζηε 

γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη φρη γηα θαηαλάισζε απφ ηελ νηθνγέλεηα. Ζ πξφζζεηε 

απαζρφιεζε ζπρλά ζπλδπάδεηαη κε άιιεο κνξθέο γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Απφ 

ηηο 13 πεξηπηψζεηο νη 9 είραλ αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

 

2. Κοινυνικά δίκηςα και παπάγονηερ ζςμπεπιθοπάρ. 

 

Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη νη παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ πηζαλή εμέιημε ηεο εθκεηάιιεπζεο φπσο ε αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία, ε ρξήζε 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε πιεξνθφξεζε, ν δείθηεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, νη 

πξνζδνθίεο ησλ αγξνηψλ γηα ην κέιινλ, κεηξήζεθαλ κε δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη ζηα λνηθνθπξηά. Μεξηθέο κεηαβιεηέο πνπ κεηξνχλ ηελ 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά, απεηθνλίδνπλ θαη ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά κεηξήζεθε 

κέζα απφ ηε ρξήζε ή κε απφ ηνπο αγξφηεο ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο βηβιίσλ , παξφιν πνπ 

δελ είλαη ππνρξεσηηθφ ζηελ πεξίπησζή καο γηα ηνπο Βέιγνπο αγξφηεο, θαη απφ ηελ 

ηαθηηθή παξαθνινχζεζε επαγγεικαηηθψλ πεξηνδηθψλ. Οη πξνζδνθίεο γηα ηελ εμέιημε 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απνηχπσλε ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο. Έλαο άιινο δείθηεο 

πνπ ιήθζεθε ππφςε ήηαλ ε έληαζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ ηνπ αγξφηε θαη ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ. Δίλαη ν δείθηεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ κεηξηέηαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε δηάθνξνπο ζπιιφγνπο θαη ηηο επαθέο πνπ έρεη ε νηθνγέλεηα κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο φπσο: 

- Ο βαζκφο παξνπζίαο  γεηηνληθήο νηθνγέλεηαο 

- Ο αξηζκφο άιισλ νηθνγελεηψλ πνπ θάλνπλ παξέα 

- Οη ζρέζεηο κε ηνπο γείηνλεο 

- Ζ ζπκκεηνρή ηνπ δεπγαξηνχ ή ηνπ αγξφηε ζηελ ηνπηθή θνηλσληθή δσή θαη ζε 

ζπιιφγνπο 
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Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο έδεημε φηη φζν πην δηαθνξνπνηεκέλε ήηαλ ε γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε ηφζν κεγαιχηεξε θνηλσληθή δηθηχσζε είρε αλαπηχμεη. Οη 

πεξηζζφηεξνη αγξφηεο δήισζαλ φηη νη επαθέο ηνπο κε άιινπο αγξφηεο ήηαλ έλαο 

θξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ απφθαζε ηνπο λα μεθηλήζνπλ θάηη θαηλνχξγην.  

Δπίζεο ν επαγγεικαηηζκφο ήηαλ κεγαιχηεξνο ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο 

εθκεηαιιεχζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη θξαηνχζαλ ινγηζηηθά βηβιία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο θαη ήηαλ αξθεηά ελεκεξσκέλνη γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπο. 

Μηα άιιε αμηνπξφζεθηε παξαηήξεζε ήηαλ φηη απηνί νη αγξφηεο ζεσξνχζαλ ηελ 

δηαηήξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο ή αθφκα θαη επέθηαζή ηεο ζαλ έλα ζεκαληηθφ 

ζηφρν. Γελ ζεσξνχζαλ δειαδή ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζαλ έλα 

πξψην βήκα γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

 

3. ηπαηηγικέρ επιβίυζηρ και οι πεπιοπιζμοί ζε κεθαλαία 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζε κεζαίνπ κεγέζνπο 

εθκεηαιιεχζεηο. Οη κελ κηθξέο αλήθνπλ θπξίσο ζε ειηθησκέλνπο αγξφηεο ή ζε 

θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλνπο πνπ δελ έρνπλ ην θνηλσληθφ, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην γηα λα πινπνηήζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά νη πνιχ κεγάιεο εθκεηαιιεχζεηο έρνπλ αξθεηά θεθάιαηα γηα λα 

επηθεληξσζνχλ ζε απνηειεζκαηηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

Πξφζζεηνη πφξνη απαηηνχληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

δηαθνξνπνίεζεο. Έηζη ζηηο κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο ε έιιεηςε θεθαιαίσλ θαζηζηά ηε 

δηαθνξνπνίεζε αδχλαηε. Δπηπξφζζεηα νη εθκεηαιιεχζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κηθξφ απφζεκα θεθαιαίνπ θαη απφ ζπληεξεηηθή λννηξνπία (απνθπγή ηνπ ξίζθνπ) κε 

απνηέιεζκα λα απνθεχγνπλ λα πξνζθχγνπλ ζε εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

φπσο είλαη ηα δάλεηα. 

Δπνκέλσο ε αλάγθε πξφζζεησλ θεθαιαίσλ είλαη έλαο  ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο. Οη αλάγθεο γηα θεθάιαηα ζα 

θαζνξηζζνχλ αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί. Απφ κηθξέο αλ 

πξφθεηηαη γηα απεπζείαο πψιεζε ζηνπο θαηαλαισηέο έσο κεγάιεο αλ πξφθεηηαη γηα 

δεκηνπξγία θαηαζηήκαηνο ή γηα αιιαγή ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ππάξρεη πξνηίκεζε γηα ρακειήο έληαζεο θεθαιαίνπ 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηαξζξσηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο φπσο απεπζείαο πψιεζε, ελνηθίαζε 
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γεο θαη θηηξίσλ ζπλήζσο ρξεηάδνληαη κηθξέο ρξεκαηηθέο εηζξνέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

φκσο απηέο δεκηνπξγνχλ κηθξά εηζνδήκαηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ρακειφ πνζνζηφ ζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Έηζη ε εηζνδεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε δελ απαηηεί παξά κφλν 

αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη φηαλ επηηεπρζεί παξέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Όπσο εχινγα αλακέλεηαη, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηνχληαη πςειήο έληαζεο 

θεθαιαίνπ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη γηα ηελ 

ελδερφκελε ρξεζηκφηεηά ηνπο σο «δίρηπ αζθάιεηαο» γηα δχζθνιεο πεξηφδνπο. Σέηνηεο 

επελδχζεηο απαηηνχληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ ζηελ εθκεηάιιεπζε, ν αγξνηνπξηζκφο ή ε βηνινγηθή γεσξγία.  

 

ςμπεπάζμαηα 

 

Ζ ζπλερήο αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε απμαλφκελε 

ζεκαζία ησλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά νδήγεζαλ έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ αγξνηψλ ζην λα δπζθνιεχνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ηηο νπνίεο δχζθνια κπνξνχλ λα ππεξληθήζνπλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

επηβίσζεο πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη 

θαηά πξνέθηαζε ηε θηψρεηα. 

Ζ νκάδα παξαγσγψλ πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο «νκάδα ππνηξνπήο» ή «δηαξθψο 

πξνβιεκαηηθή» βαζίδεηαη ζε κεραληζκνχο αλαδηαλνκήο γηα λα θξαηήζεη ην 

νηθνγελεηαθφ ηεο εηζφδεκα ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. ην παξειζφλ νη ζηξαηεγηθέο 

ηεο αγνξάο είηε απέηπραλ είηε θάιππηαλ έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο. Έλα κεγάιν κέξνο απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο απηέο απνηειείηαη απφ 

κεγάινπο ζε ειηθία παξαγσγνχο πνπ ζπρλά ζπλέρηδαλ ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζπκπιεξψλνληαο ην εηζφδεκα απφ ηε ζχληαμε. Δληνχηνηο ην ζπλνιηθφ ηνπο εηζφδεκα 

παξακέλεη ζρεηηθά ρακειφ θαη ηα έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ πιένλ λα 

επηιπζνχλ εθηφο γεσξγίαο θαη εηδηθφηεξα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κέζα απφ 

θνηλσληθέο παξνρέο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε νκάδα παξαγσγψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαλ σο 

«παγησκέλνη νινθιεξσηέο» είρε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο επηηχρεη ζηελ 
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πξνζπάζεηα ηεο γηα δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ. Πξάγκαηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζε απηή ηελ νκάδα δελ βαζίδεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζην εηζφδεκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ δξαζηεξηφηεηεο εληφο εθκεηάιιεπζεο. Αληίζεηα νη εθκεηαιιεχζεηο 

απηέο εθαξκφδνπλ πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ πνπ θηλείηαη θπξίσο γχξσ απφ ηε ζθαίξα 

ηεο αγνξάο. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ πνηθίιεη απφ νξηαθή έσο νπζηψδε ζπλεηζθνξά ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα  

αιιά φπνην θαη αλ είλαη ην κέγεζνο ηεο ζπλεηζθνξάο απηφ ην επηπιένλ εηζφδεκα 

ζηαζεξνπνηεί ηα νηθνλνκηθά ηνπ λνηθνθπξηνχ, ηα νπνία ζε άιιε πεξίπησζε ζα 

επεξεαδφηαλ απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ θαη ηνπο επνρηαθνχο θχθινπο. 

Έπεηηα απηή ε νκάδα παξαγσγψλ ρξεζηκνπνηεί επίζεο κνξθέο 

δηαθνξνπνίεζεο εληάζεσο θεθαιαίνπ, αθνχ είλαη ηθαλή λα ζπζζσξεχζεη ην 

απαηηνχκελν θεθάιαην γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα αλψηαηα φξηα αλαγθαίσλ 

επελδχζεσλ ζην κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. ‟ απηέο ηηο εθκεηαιιεχζεηο ε 

απνθπγή ηνπ ξίζθνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ απαξαίηεηε ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο πξνιεπηηθή ζθέςε θαη δξάζε. 

Ζ νκάδα «επίιπζεο πξνβιεκάησλ» κπνξεί λα αληηκεησπίζεη φπσο θαλεξψλεη 

θαη ν ηίηινο ηεο ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο 

ηεο αγνξάο θαη απφ ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ή ηα πξνβιήκαηα ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

ηελ νκάδα απηή παξαηεξήζεθε ε εθαξκνγή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε 

δηαθνξεηηθέο δηαβαζκίζεηο επηηπρίαο. Δληνχηνηο έλαο θνηλφο ζηφρνο ηεο νκάδαο απηήο 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ζ εγθαηάιεηςε ηεο γεσξγίαο ζπάληα απνηειεί κηα πηζαλή ιχζε 

αθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη κηα λέα θαη δεκηνπξγηθή ήπηα 

εθηαηηθή θαη φρη εληαηηθή ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ. Ζ εξγαζία εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο πνιιέο θνξέο φρη κφλν απφ ηνλ 

αξρεγφ ηεο εθκεηάιιεπζεο, αιιά θαη ελδερνκέλσο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ δείρλεη λα είλαη ε πξνθαλέζηεξε ιχζε  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ αιιά θαη σο κηα πεγή θεθαιαίνπ γηα αγξνηηθέο επελδχζεηο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί, σο πξνο κηα απφ ηηο πνιιέο 

κνξθέο ηεο, κηα ρξήζηκε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ. Οη 

πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο νη ζηξαηεγηθέο απηέο ζα αλαπηπρζνχλ ηδαληθά 
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θαζνξίδνληαη απφ παξάγνληεο φπσο, ε ζχζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε ειηθία θαη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ αξρεγνχ θαζψο θαη ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Δπίζεο ε 

δχλακε θαη ε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη θπξίσο ε 

χπαξμε αλνηρηνχ κπαινχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ παξαγσγνχ θαη ε επειημία ζηηο επαθέο, 

ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ αλεχξεζε ρξήζηκσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηψλ 

θαη γλψζεο θαη ν επαγγεικαηηζκφο ηνπ, είλαη πνιχ βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο εληφο θαη εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ινηπφλ θάζε πνιηηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο δελ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κφλν νηθνλνκηθή ελίζρπζε αιιά λα παξέρεη ζηνπο αγξφηεο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ θάζε 

πηζαλή επθαηξία αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ ηνπο. Με άιια ιφγηα κηα πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ δηαθνξνπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

κφλν ζηελ νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ζηε ζθαίξα ηεο αγνξάο, αιιά ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχεη θαη ζηηο αξρέο ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο αλαδηαλνκήο. 

Πξάγκαηη φπσο απνδείρηεθε θαη ζε απηή ηελ έξεπλα ε εδξαίσζε θαη ε 

ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζε θξαηηθή ζηήξημε είλαη 

δχν παξάγνληεο δσηηθνί γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο 

δηαθνξνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ. Δίδακε επίζεο φηη ε παξάιεηςε ηεο εμηζνξξφπεζεο 

ησλ ηξηψλ κνξθψλ ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο-ελζσκάησζεο εκπεξηέρεη ην ξίζθν 

ηεο πφισζεο ρσξίδνληαο νπζηαζηηθά ηνπο αγξφηεο ζε δπν νκάδεο: ηεο ρξφληαο 

θηψρεηα (ηνπο ρακέλνπο) θαη ηνπο καθξνρξφληα νηθνλνκηθά ελζσκαησκέλνπο 

(ληθεηέο). Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ε δπλαηφηεηα ησλ αγξνηψλ λα  επηιχνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα πξνιακβάλνπλ ηελ απνηπρία ηεο επηρείξεζεο ηνπο  

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ηζρπξά θνηλσληθά δίθηπα θαη κε ηηο κε «ζηηγκαηηδφκελεο» 

θξαηηθέο παξεκβάζεηο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν νη πνιηηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ εληφο 

ηεο εθκεηάιιεπζεο δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζα ζπλεηζθέξνπλ επίζεο 

ζεκαληηθά θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα έλα θαιχηεξν αχξην γηα ηε γεσξγία ζηηο δπηηθέο 

αζηηθνπνηεκέλεο θνηλσλίεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Μεθοδολογία-Δμπειπικψ ςλικψ 

 

2.1 κοπψρ ηηρ έπεςναρ 

 

ηε κέρξη ηψξα πνξεία ηεο αλάιπζεο καο  αξρηθά νξίζακε θαη πεξηγξάςακε 

ηηο έλλνηεο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζακε έλα παξάδεηγκα κειέηεο (Φιάλδξα), πνπ αθνινχζεζε ηε 

κεζνδνινγία θαη αλέιπζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ αγξνηηθνχ ηνκέα 

ηεο πεξηνρήο. 

Τπεηζεξρφκελνη ηψξα ζηε κειέηε ηνπ δείγκαηφο καο ζθνπφο καο είλαη λα 

δηαρσξίζνπκε ηηο εθκεηαιιεχζεηο καο κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζε νξηζκέλεο 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εμάγνληαο ζηαηηζηηθά νξηζκέλνπο θνηλνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εθκεηαιιεχζεηο απηέο, λα πεξηγξάςνπκε θαη λα 

αλαιχζνπκε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξνζδηνξίδνληαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθείλα πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πεξεηαίξσ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ ειαηνθνκηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηφο καο.    

 

2.2 Δμπειπικψ ςλικψ- Γεδομένα ηηρ έπεςναρ 

 

Ζ έξεπλά καο απνηειεί κηα θαηά βάζε πνζνηηθή έξεπλα πνπ έρεη σο βαζηθφ 

εξγαιείν κηα εθηελή βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν εχξνο 

γεσξγηθψλ ζηνηρείσλ θαη δνκψλ γηα 288 γεσξγηθέο ειαηνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο απφ 

5 λνκνχο ηεο Διιάδαο. Οη λνκνί απηνί είλαη νη : Μεζζελίαο, Ζιείαο, Βνησηίαο, 

Αξγνιίδαο θαη Κπθιάδσλ (Ακνξγφο). 

Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε πξνζσπηθέο αλαιπηηθέο ζπλεληεχμεηο ζε 

κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν κε ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχκελν σο επί ην 

πιείζηνλ απφ θιεηζηέο εξσηήζεηο πνπ θαιχπηνπλ δεκνγξαθηθά θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ εθκεηαιιεχζεσλ θαη θαηά πξνέθηαζε 

λνηθνθπξηψλ. Ζ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο  επηθπξψλεηαη απφ ηελ 

απνγξαθή γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο 1999-2000 (πίλαθαο 3.1), φπνπ παξνπζηάδεηαη  

ε θαηαλνκή ζε ηάμεηο κεγέζνπο ηεο έθηαζεο πνπ έρεη ε ειαηνθαιιηέξγεηα κέζα ζηηο 

ειαηνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο.  
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Πίνακαρ 2.2.1 

Δκηάζειρ ελαιϊνυν ηυν ελαιοκομικϊν εκμεηαλλεωζευν 

 ΟΙ ΠΔΝΣΔ ΝΟΜΟΙ ΣΟ ΓΔΙΓΜΑ  

Έθηαζε Δθκεηαιιεχζεηο % Δθκεηαιιεχζεηο % 

     

< 1,9 ζηξέκκαηα 4.800 5,4% 29 9,8% 

2 - 4,9 18.193 20,4% 24 8,1% 

5 - 9,9 19.737 22,1% 53 17,9% 

10 - 19,9 21.630 24,3% 75 25,3% 

20 - 29,9 10.759 12,1% 58 19,6% 

30 - 39,9 5.888 6,6% 20 6,8% 

40 - 49,9 3.224 3,6% 12 4,1% 

50 - 69,9 2.994 3,4% 15 5,1% 

70 - 99,9 1.311 1,5% 4 1,4% 

100 - 199,9 582 0,7% 1 0,3% 

200 θαη άλσ 36 0,0% 5 1,7% 

        

ωνολο 89.154 100,0% 296 100,0% 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζηνλ πίλαθα φηη ε θαηαλνκή ησλ ειαηνθνκηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηφο καο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο ζηνπο ππφ κειέηε 

λνκνχο ζπγθιίλεη κε ηνπο γεληθνχο κέζνπο φξνπο ησλ λνκψλ, ηφζν ψζηε λα καο 

επηηξέςεη λα ραξαθηεξίζνπκε ην δείγκα καο αληηπξνζσπεπηηθφ. 

 ηε ζπλέρεηα επαλεξρφκελνη ζηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο έξεπλαο αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη νη  απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ ζπλεληεχμεσλ απνηεινχλ κηα 

ιεπηνκεξή θαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ φπσο ηνπ θπηηθνχ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ, ησλ γεσξγηθψλ 

κεραλεκάησλ,  ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ εγγείσλ βειηηψζεσλ,  ηεο πξαγκαηηθήο 

δηαηεζείζαο απαζρφιεζεο, ησλ επελδχζεσλ θαζψο θαη πνιιψλ άιισλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ  ησλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

 

2.3 Μεθοδολογία-Δξειδίκεςζη ηηρ μεθοδολογίαρ 

 

Σα ζηνηρεία απηά αθνινχζσο ηα επεμεξγαζηήθακε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο, ηδηαίηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

απηψλ ηεο απαζρφιεζεο φπνπ ππνινγίζηεθαλ κεγέζε φπσο νη απνζβέζεηο, νη 

θαηαβαιιφκελεο ρξεκαηηθέο δαπάλεο, ε αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο, νη επηδνηήζεηο 
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ε αθαζάξηζηε πξφζνδνο, ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα  (.Ο.Δ.) θαη ην 

γεσξγηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (Γ.Ο.Δ.), νη κνλάδεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο 

(Μ.Α.Δ.)
1
 νηθνγελεηαθήο θαη μέλεο απαζρφιεζεο θαη αξθεηέο αθφκα ζπζρεηηδφκελεο 

θαη κε κεηαβιεηέο πνπ καο επέηξεςαλ ηελ θαιχηεξε θαη αθξηβέζηεξε επεμεξγαζία 

θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο. 

ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα  κε ην ζεσξεηηθφ καο πιαίζην δηαθξίλνπκε ην δείγκα 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ καο ζε 6 ζηξαηεγηθέο κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα 

αθνινπζψληαο ην δηαρσξηζκφ πνπ αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηα κειέηεο 

απφ ην Bowler (1992). Σηο ζηξαηεγηθέο απηέο ηηο ηεξαξρνχκε κε βάζε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλνπκε ζηα θξηηήξηα ηνπο ψζηε νη εθκεηαιιεχζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο 

ηεο κηαο ζηξαηεγηθέο ηειηθά λα θαηαιήμνπλ λα ππάγνληαη ζε κηα θαη κνλαδηθή 

ζηξαηεγηθή. Γειαδή νη ζηξαηεγηθέο καο πξέπεη λα είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο κε 

βάζε ην θαζνξηζηηθφ γηα ηελ εξεπλά καο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο. 

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ινηπφλ ζπγθξνηνχκε 6 ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο  είλαη: 

1.  «Οηθνλνκηθή βησζηκφηεηα» 

2. «Γεσξγηθή δηαθνξνπνίεζε» 

3. «Γνκηθή δηαθνξνπνίεζε» 

4. «Δηζνδεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε» 

5. «Μείσζεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» 

6. «πληαμηνδφηεζεο-γεσξγία κεξηθήο απαζρφιεζεο»  

 

1. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» απνηειείηαη απφ ηηο 

εθκεηαιιεχζεηο εθείλεο πνπ πιεξνχλ κηα απφ ηηο δχν ή θαη ηηο δχν  

πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηηο εθκεηαιιεχζεηο απηέο βηψζηκεο ή ελ 

δπλάκεη βηψζηκεο. Απηέο είλαη νη εμήο»: α) Οη νηθνγελεηαθέο Μ.Α.Δ. ζηε 

γεσξγία λα είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο ηνπ 0,5 θαη ην γεσξγηθφ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα (Γ.Ο.Δ.) αλά νηθνγελεηαθή Μ.Α.Δ. ζηε γεσξγία λα είλαη κεγαιχηεξν 

ή ίζν ηνπ εθάζηνηε εηζνδήκαηνο αλαθνξάο θαη β) Οη νηθνγελεηαθέο Μ.Α.Δ. 

ζηε γεσξγία λα είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο ηνπ 1 θαη ην Γ.Ο.Δ. αλά 

                                                 
1
 1 (Μία) Μ.Α.Δ. αληηζηνηρεί ζε εξγαζία 1.750 σξψλ πνπ πξνζθέξεηαη, ππφ 

θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο, απφ θπζηθφ πξφζσπν θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 
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νηθνγελεηαθή Μ.Α.Δ. ζηε γεσξγία λα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ ½ ηνπ 

εθάζηνηε εηζνδήκαηνο αλαθνξάο 

2. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο «γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο» απνηειείηαη απφ ηηο 

εθκεηαιιεχζεηο εθείλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε λένπο θιάδνπο γεσξγηθήο 

ή θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, δειαδή ζε κε παξαδνζηαθνχο παξαγσγηθνχο 

θιάδνπο. Ζ επηινγή ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

παξαηεξψληαο ηα ζηνηρεία εγθαηάζηαζεο ησλ κφληκσλ θπηεηψλ ζε 

αληηδηαζηνιή κε ην ηη παξάγεηαη ηψξα, δηαρσξηζκφο πνπ καο επηηξέπεη λα 

μερσξίζνπκε ηνπο λένπο θιάδνπο. 

3. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο «δνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο» αλαθέξεηαη ζηηο 

εθκεηαιιεχζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε κε γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ φκσο έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε 

έρνληαο θπξηφηεξα θξηηήξηα επηινγήο θαηά πξψηνλ ηελ απεπζείαο πψιεζε 

πξντφλησλ θαη θαηά δεχηεξνλ ηελ χπαξμε αγξνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα επηιέμακε ηηο εθκεηαιιεχζεηο εθείλεο πνπ πσινχλ απεπζείαο 

πάλσ απφ ην ½  ησλ πνζνηήησλ ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ θαζψο θαη ηηο 

εθκεηαιιεχζεηο εθείλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη αγξνηνπξηζηηθά. 

4. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο «εηζνδεκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο» ζπγθξνηήζεθε απφ 

ηηο εθκεηαιιεχζεηο εθείλεο ησλ νπνίσλ ηα κέιε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάζε 

είδνπο εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ εθείλεο ησλ νπνίσλ 

πάλσ απφ ην ½ ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο είλαη 

εμσγεσξγηθέο θαζψο θαη εθείλεο ζηηο νπνίεο πάλσ απφ ην ½ ηνπ ζπλνιηθνχ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηφο πξνέξρεηαη απφ εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε. 

5. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο «κείσζεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» απνηειείηαη 

απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο ζηηο νπνίεο ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη θζίλνπζα 

πνξεία θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη νξηαθά ζα ιέγακε ζηελ εγθαηάιεηςε ή ζηε 

ζπληαμηνδφηεζε. Σν θξηηήξην γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο απηήο είλαη ε 

αγνξά ή φρη γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ ηα ηειεπηαία 

20 ρξφληα, ε κε χπαξμε ηεο νπνίαο θαηαδεηθλχεη ηελ εμαζζέληζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε γεσξγία θαη ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

γχξσ απφ απηή. 

6. Σέινο ε ζηξαηεγηθή ηεο «ζπληαμηνδφηεζεο-γεσξγία κεξηθήο 

απαζρφιεζεο» απνηειείηαη απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο εθείλεο ησλ νπνίσλ ν 
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αξρεγφο λα είλαη θαηά ην λφκν ζπληαμηνχρνο. Γειαδή λα έρεη ππεξβεί ην 65
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ ηεο θάζε ζηξαηεγηθήο έγηλε σο εμήο: 

Αξρηθά επηιέρζεθαλ νη εθκεηαιιεχζεηο ζηηο νπνίεο νη αξρεγνί ηνπο είλαη 

ζπληαμηνδνηεκέλνη, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο «ζπληαμηνδφηεζεο-

γεσξγία κεξηθήο απαζρφιεζεο»  ε νπνία αξηζκεί 115 εθκεηαιιεχζεηο (Πίλαθαο 3.1).  

Έπεηηα αθνινχζεζε ε επηινγή εθκεηαιιεχζεσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα 

βησζηκφηεηαο αθαηξψληαο φκσο ηηο βηψζηκεο εθείλεο εθκεηαιιεχζεηο, ζηηο νπνίεο ν 

αξρεγφο ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη ζπληαμηνχρνο, αθνχ φπσο πξναλαθέξζεθε θάζε 

εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα ππάγεηαη ζε κηα θαη κφλν ζηξαηεγηθή αλάινγα κε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ησλ θξηηεξίσλ πνπ πιεξεί. Μεηά ηελ αθαίξεζε απηή ινηπφλ, 

βιέπνπκε φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» πεξηιακβάλεη ηειηθψο 

29 εθκεηαιιεχζεηο. 

Πίνακαρ 2.3.1  

Σο ποζοζηψ ηυν ομάδυν ζηο ζωνολο 

ΟΜΑΓΔ ΠΛΖΘΟ  
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ/ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩ

Ν 

ΠΟΟΣ
Ο 

ΟΜΑΓΩΝ 
ΣΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 29 10% 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 33 11% 

ΓΟΜΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 35 12% 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 70 24% 

ΜΔΙΩΗ ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6 2% 

ΤΝΣΑΞ/Η-ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 115 40% 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ 288 100% 

 

Αθνινχζσο θαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο 

«Γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο» κε 33 εθκεηαιιεχζεηο, ηεο «Γνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο» 

κε 35, ηεο «εηζνδεκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο» κε 70 ελψ νη ιηγφηεξεο εθκεηαιιεχζεηο 

ιφγσ θαη ηεο κεζφδνπ ηνπ ακνηβαίνπ απνθιεηζκνχ βξίζθνληαη  ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο  

«κείσζεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» φπνπ έρνπκε κφιηο 6. 

ηε ζπλέρεηα γηα θάζε κηα απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο απηέο πνπ ππάγνληαη ζηηο 

επί κέξνπο ζηξαηεγηθέο ππνινγίζακε νξηζκέλεο κεηαβιεηέο πνπ καο βνήζεζαλ λα 
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πεξηγξάςνπκε θαη λα αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ηα επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απηψλ. Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη:  

 Ζ ειηθία ηνπ αξρεγνχ 

 Σα κέιε θαη ηα ηζνδχλακα ελήιηθα κέιε. 

 Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 Σν κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 Σν πνζνζηφ ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο 

  Σα πνζνζηά αξδεπφκελσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ εθηάζεσλ 

 Σν πνζνζηφ απηνθαηαλάισζεο ησλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

 Ζ απεπζείαο πψιεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζηε 

ζπλνιηθή δηαηηζέκελε πνζφηεηα  

 Μεγέζε ηεο απαζρφιεζεο φπσο ηηο γεσξγηθέο νηθνγελεηαθέο Μ.Α.Δ. εληφο θαη 

εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηηο εμσγεσξγηθέο νηθνγελεηαθέο Μ.Α.Δ. θαη ηηο 

Μ.Α.Δ. ηεο μέλεο απαζρφιεζεο ζηελ εθκεηάιιεπζε  

 Οηθνλνκηθνί δείθηεο φπσο ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ  εηζφδεκα (.Ο.Δ.) θαη 

ην .Ο.Δ. αλά ηζνδχλακν ελήιηθν κέινο, ην γεσξγηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

(Γ.Ο.Δ.), ην πνζνζηφ ηνπ Γ.Ο.Δ. ζην .Ο.Δ., ηελ αθαζάξηζηε πξφζνδν πνπ 

απνηειείηαη απφ ηελ αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο θαη ηηο επηδνηήζεηο, ηηο 

εκθαλείο δαπάλεο, ην εμσγεσξγηθφ εηζφδεκα  

 Σν βηνηηθφ επίπεδν ησλ  λνηθνθπξηψλ κε βάζε ηα φξηα ηεο θηψρεηαο αλά έηνο 

παλειιαδηθά θαη ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ .Ο.Δ. αλά ηζνδχλακν ελήιηθν κέινο 

ησλ ππφ κειέηε πεξηθεξεηψλ. 

 Σέινο ππνινγίδνπκε ην πνζνζηφ ηνπ Γ.Ο.Δ. αλά νηθνγελεηαθέο γεσξγηθέο 

Μ.Α.Δ. εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο σο πξνο  ην εηζφδεκα αλαθνξάο θαη 

θαηαηάζζνπκε ηηο εθκεηαιιεχζεηο ζε βηψζηκεο, ελ δπλάκεη βηψζηκεο, 

θζίλνπζεο ή νξηαθέο. 

 

Σέινο εθαξκφδνπκε γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηφο καο ηελ παξαγoληηθή 

αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS γηα ηελ εμαγσγή 

θνηλψλ παξαγφλησλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ζα καο 

επηηξέςεη λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πξννπηηθέο 

επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηφο καο. 



48 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Πεπιγπαθή και ανάλςζη ηυν αποηελεζμάηυν 

 

 

 3.1 Γημογπαθικά μεγέθη και επίπεδο εκπαίδεςζηρ 

 

ηα πξψηα γεληθά δεδνκέλα ηεο αλάιπζεο καο βιέπνπκε (Πίλαθαο 3.1.1) 

φπσο πξναλαθέξακε θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ην πιήζνο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε θάζε κηα απφ απηέο θαζψο θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

κέζν φξν ησλ κειψλ ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ. Δπηπιένλ γηα λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε 

ησλ θαζαξψλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ κέγεζνο θαη 

ζχλζεζε εθαξκφζακε ηελ θιίκαθα ηζνδπλακίαο φπνπ φια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ 

αλάγνληαη ζε ηζνδχλακα ηνπ αξρεγνχ. 

 Ζ θιίκαθα πνπ ζπζηήλεηαη θαη απφ ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

(EUROSTAT) είλαη ε  δηαθνξνπνηεκέλε θιίκαθα OECD (modified OECD scale) ε 

νπνία ρξεζηκνπνηεί σο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ηνπο αθφινπζνπο:  1νο ελήιηθαο 

(αξρεγφο λνηθνθπξηνχ)=1,0  κνλάδα,  επηπξφζζεηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 13 

ρξνλψλ=0,5 κνλάδεο,  παηδηά ειηθίαο 13 ρξνλψλ θαη θάησ=0,3  κνλάδεο. Γηα 

παξάδεηγκα έλα λνηθνθπξηφ κεγέζνπο 4 αηφκσλ απφ ηα νπνία ηα δχν ειηθίαο 40 θαη 

38, θαη ηα άιια δχν ειηθίαο 12 θαη 6 έρεη ζαλ ηζνδχλακν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ: 

1,0+0,5+0,3+0,3=2,1. Έηζη ζηε ζπλέρεηα ην κέγεζνο ηνπ  θαζαξνχ εηζνδήκαηνο αλά 

ηζνδχλακν ελήιηθα ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:(πλνιηθφ Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα 

Ννηθνθπξηνχ) / (Ηζνδχλακν Μέγεζνο Ννηθνθπξηνχ). πλνιηθά έρνπκε φηη ν κέζνο 

φξνο ησλ κειψλ φισλ ησλ νκάδσλ είλαη πεξίπνπ 2,7 κέιε ελψ νη κνλάδεο ησλ 

ηζνδχλακσλ ελήιηθσλ κειψλ είλαη πεξίπνπ 1,8. 

ηε ζπλέρεηα  παξαηεξψληαο ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ειηθηψλ  ηνπ δείγκαηφο 

καο νδεγνχκαζηε ζε κηα  γεληθφηεξε δηαπίζησζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ γηα ηε 

γεσξγία, ε νπνία δελ είλαη άιιε απφ ηε γήξαλζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ ε νπνία  

αλαδεηθλχεηαη απφ ην γεληθφ κέζν φξν ησλ ειηθηψλ ησλ αξρεγψλ ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αγγίδεη ηα 60 ρξφληα. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη απφξξνηα ηεο 

γλσζηήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο εμίζνπ ππνβάζκηζεο ηνπ γεσξγηθνχ 

επαγγέικαηνο κε αίηηα πνπ έρνπλ ηνληζηεί ζε πιεζψξα κειεηψλ. 

Παξαηεξνχκε επίζεο φηη αλ αθαηξέζνπκε απφ ην δείγκα καο ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο πνπ απνηεινχλ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά κηα θαηεγνξία ζηελ νπνία ε 
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γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θζίλεη ή θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη ζηακαηήζεη, ν 

κέζνο φξνο ησλ ππνινίπσλ ζηξαηεγηθψλ-νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη 51 ρξφληα, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θαη νη ηππηθά ελεξγνί αξρεγνί εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 

πεξαζκέλεο παξαγσγηθήο ειηθίαο θαη επηβεβαηψλεη ηε γεληθφηεξε δηαπίζησζε πεξί 

γήξαλζεο ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

Πίνακαρ 3.1.1  

Μέζοι ψποι ηυν δημογπαθικϊν ζηοισειϊν και επίπεδο εκπαίδεςζηρ ηυν ομάδυν 

ΟΜΑΓΔ ΠΛΖΘΟ  
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔ
ΤΔΩΝ/ΝΟΗΚ

ΟΚΤΡΗΩΝ 

ΜΔΛΖ ΗΟΓΤΝΑΜ
Α ΔΝΖΛ. 

ΜΔΛΖ 

ΖΛΗΚΗΑ 
ΑΡΥΖΓΟΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗ
Α ΔΠΗΠ. 

ΔΚΠΑΗΓΔΤ
Ζ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 29 2,8 1,8 50 2,82 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 33 1,8 1,4 51 2,94 

ΓΟΜΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 35 3,0 1,9 50 2,63 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 70 3,3 2,1 52 2,93 

ΜΔΙΩΗ 
ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
 6 4,2 2,6 51 2,33 

ΤΝΣΑΞ/Η-
ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 115 2,5 1,7 74 2,12 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ 
ΜΔΟΙ ΟΡΟΙ 288 2,7 1,8 60 2,55 

 

Σν επφκελν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνηειεί παξάγνληα κείδνλνο 

ζεκαζίαο γηα  ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηβίσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο γεληθφηεξα απνηειεί ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Σν 

επίπεδν εθπαίδεπζεο πξνζθέξεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο γεσξγηθήο θνηλσλίαο αθελφο σο 

πξνο ηηο νηθνλνκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο  ηεο πξννπηηθέο θαη αθεηέξνπ σο πξνο ηελ 

ππφινηπε θνηλσλία. Βιέπνπκε δειαδή ην βαζκφ ζπκπφξεπζεο ηεο γεσξγηθήο 

θνηλσλίαο κε ηελ ππφινηπε θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πηνζέηεζεο εθ κέξνπο ησλ 

αγξνηψλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη γεσξγηθψλ ηάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

γεληθφηεξεο αλάπηπμεο θαη βησζηκφηεηαο ηεο γεσξγίαο.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάιπζήο καο έρνπκε θαηεγνξηνπνηήζεη ηα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο σο εμήο: αλαιθάβεηνη ζηελ 1ε θαηεγνξία, απφθνηηνη δεκνηηθνχ ζηε 2
ε
, 
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γπκλαζίνπ ζηελ 3
ε
, ιπθείνπ ζηελ 4

ε
 θαη Σ.Δ.Η. θαη Α.Δ,Η, ζηελ 5

ε
. ηνλ πίλαθα 4.1.1. 

ινηπφλ παξαηεξνχκε φηη νη κέζνη φξνη ηνπ επίπεδνπ εθπαίδεπζεο ησλ νκάδσλ 

θπκαίλεηαη ζε παξφκνηα επίπεδα ελψ πςειφηεξα παξνπζηάδνπλ νη ζηξαηεγηθέο ηεο 

«εηζνδεκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο», θαζφηη ε εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε απαηηεί 

πνιιέο θνξέο πξφζζεηα εθφδηα,  θαη ηεο «γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο».Ωζηφζν πέξα 

απφ απηά δηαθσηηζηηθφ γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο φισλ ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη θαη 

ην παξαθάησ γξάθεκα. 

 

 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζην δείγκα καο ην ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

γεσξγψλ  ζπλνιηθά αθνχ ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ 

απφθνηηνπο δεκνηηθνχ. Αθνινχζσο βιέπνπκε πεξίπνπ ην ίδην πνζνζηφ αλαιθάβεησλ 

θαη απνθνίησλ γπκλαζίνπ ή θάπνηαο ηζφηηκεο ζρνιήο ελψ αλάινγα ρακειφ πνζνζηφ 

έρνπλ νη απφθνηηνη ιπθείνπ ή ηζφηηκεο ζρνιήο θαη νη απφθνηηνη αλσηάησλ ζρνιψλ. 

Δληχπσζε πξνθαιεί ην ρακειφ επίπεδν ησλ αλψηεξσλ ηερλνινγηθψλ 

ηδξπκάησλ δείρλνληαο φηη ε ηερληθή θαηάξηηζε ησλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ γπκλαζίσλ θαη 

ιπθείσλ ζεσξνχληαη αξθεηέο γηα ηελ παξνρή ησλ εθνδίσλ εθείλσλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ άζθεζε ηνπ γεσξγηθνχ επαγγέικαηνο. Έηζη ν γεληθφο κέζνο φξνο ηνπ επηπέδνπ 

Σ.Δ.Ι.ΛΤΚΔΙΟ Η΄

ΙΟΣΙΜΗ

ΥΟΛΗ

ΛΤΚΔΙΟΚΑΠΟΙΔ

ΣΑΞΔΙ ΣΟΤ

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΓΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

Η΄ ΙΟΣΙΜΗ

ΥΟΛΗ

ΓΤΜΝΑΙΟΑΝΑΛΦΑΒΗ

ΣΟ
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εθπαίδεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ βξίζθεηαη ζην 2,57, ιίγν πην πάλσ δειαδή απφ ηνπο 

απφθνηηνπο δεκνηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην επίπεδν ηνπ απφθνηηνπ θάπνησλ ηάμεσλ 

ηνπ γπκλαζίνπ. 

 

3.2 Γιαπθπυηικά μεγέθη ηυν εκμεηαλλεωζευν 

 

Αξρηθά παξαηεξνχκε  ην κέζν κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (Πίλαθαο 3.2.1) 

θαη βιέπνπκε φηη νη εθκεηαιιεχζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

«νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο»  θαηέρνπλ δηπιάζηα ή θαη πνιιαπιάζηα έθηαζε ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κε κέζν φξν 95,2 ζηξέκκαηα θαη ε ακέζσο επφκελε 

ζηξαηεγηθή είλαη ε «γεσξγηθή δηαθνξνπνίεζε» κε  64,9 ζηξέκκαηα γεγνλφο πνπ 

ζπλάδεη  κε ηε ινγηθή ηεο επηθεξδνχο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» θαζψο θαη κε ηελ επηθεξδή επηινγή θαιιηεξγεηψλ 

πέξα ησλ παξαδνζηαθψλ πνπ ππάξρεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο  «γεσξγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο» αληίζηνηρα. 

Πίνακαρ 3.2.1  

Μέζοι ψποι ηυν διαπθπυηικϊν ζηοισείυν ηυν ομάδυν 

ΟΜΑΓΔ ΜΔΓΔΘ. 
ΔΚΜΔΣΑΛ
ΛΔΤΖ 

(ζηπ.) 

ΑΡΓΔΤΟΜΔΝ. 
ΔΚΣΑΔΗ 

(ζηπ.) 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΡΓΔΤΟΜΔ

ΝΖ 
ΔΚΣΑΖ 

ΔΝΟΗΚΗΑΕ. 
ΔΚΣΑΔΗ 

(ζηπ.) 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΝΟΗΚΗΑΕ
ΟΜΔΝΖ 

ΓΖ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 95,2 41,2 43% 13,3 14% 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 64,9 0,0 0% 0,0 0% 

ΓΟΜΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 47,3 2,3 5% 0,0 0% 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚ
Η 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 19,1 1,3 7% 0,0 0% 

ΜΔΙΩΗ 
ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗ
ΣΑ 30,6 5,9 19% 0,0 0% 

ΤΝΣΑΞ/Η-
ΓΔΩΡΓΙΑ 
ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 42,9 3,1 7% 0,0 0% 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ 
ΜΔΟΙ ΟΡΟΙ 45,2 6,1 14% 1,3 3% 
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Έπεηηα σο πξνο ηα πνζνζηά ησλ αξδεπφκελσλ θαη ησλ ελνηθηαδφκελσλ 

εθηάζεσλ αξρηθά βιέπνπκε φηη ηα πνζνζηά ησλ νκάδσλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ 

εθηάζεσλ είλαη πνιχ κηθξά έσο κεδακηλά φπσο θαη ηα πνζνζηά ησλ αξδεπφκελσλ 

πνπ σζηφζν είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ελνηθηαδφκελσλ 

αλήθεη ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο» ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην πνζνζηφ ησλ αξδεπφκελσλ κε ηε 

δηαθνξά φηη εδψ ην πνζνζηφ ησλ ππφινηπσλ ζηξαηεγηθψλ είλαη ειάρηζην. 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ίζσο νη αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν επηθεξδείο ελψ ην ίδην ηζρχεη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηελ  ελνηθίαζε 

έθηαζεο γηα θαιιηέξγεηα. Σέινο φζνλ αθνξά ηνπο γεληθνχο κέζνπο φξνπο ην κέζν 

κέγεζνο εθκεηάιιεπζεο είλαη 45,2 ζηξ. ελψ νη ελνηθηαδφκελεο εθηάζεηο θαηέρνπλ ην 

3%, πνζνζηφ πνιχ ρακειφ, ησλ ζπλνιηθψλ θαη νη αξδεπφκελεο ην 14%. 

 

3.3 Η έκηαζη ηηρ ελαιοκαλλιέπγειαρ και ηο ποζοζηψ ηηρ 

αςηοκαηανάλυζηρ ελαιοκομικϊν πποφψνηυν 

 

Γλσξίδνπκε φηη νη εθκεηαιιεχζεηο ηνπ δείγκαηφο καο είλαη θαηά βάζε 

ειαηνθνκηθέο, σζηφζν πνιιέο θνξέο ην πνζνζηφ ειαηνθαιιηέξγεηαο είλαη αξθεηά 

ρακειφ ηδηαίηεξα φπσο ζα δνχκε ζηηο εθκεηαιιεχζεηο εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο «βηψζηκεο». Παξαηεξψληαο ινηπφλ ηνλ Πίλαθα 3.3.1 βιέπνπκε φηη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ειαηνθαιιηέξγεηαο θαηέρνπλ νη εθκεηαιιεχζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο «δνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο» πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε απεπζείαο 

πψιεζε ησλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαη πξνηηκάηαη ζε 

ζρέζε κε ηελ απεπζείαο πψιεζε πξντφλησλ άιισλ θαιιηεξγεηψλ.  

 Δπίζεο ην πςειφ πνζνζηφ ειαηνθαιιηέξγεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 

ππάγνληαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «εηζνδεκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο» θαηαδεηθλχεη ην 

γεγνλφο φηη ε απαζρφιεζε ζε ειαηνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί 

πην εχθνια κε ηελ εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε ζε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε ζε άιιεο 

πεξηζζφηεξν απαηηεηηθέο ζε ρξφλν θαιιηέξγεηεο.  
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Πίνακαρ 3.3.1 

Σα μεγέθη ηηρ ελαιοκαλλιέπγειαρ 

ΟΜΑΓΔ ΜΔΓ
ΔΘΟ

 
ΔΚΜ
ΔΣΑ
ΛΛΔ
ΤΖ

 
(ζηπ.

) 

ΔΚΣ
ΑΖ 
ΔΛΗΑ

 
(ζηπ.

) 

ΠΟΟ
ΣΟ 

ΔΛΗΑ 
ΣΖ 
ΤΝ 

ΔΚΣΑ
Ζ 

ΠΟΟΣΖΣ
Α 

ΠΑΡΑΓΩΓ
Ζ 

ΔΛΑΗΟΚ. 
ΠΡΟΗΟΝΣ
ΩΝ (κιλά) 

ΑΠΟΓ
ΟΖ 

ΔΛΗΑ 
(Κιλά 
/ζηπ.) 

ΠΟΟΣΖ
ΣΑ 

ΑΤΣΟΚΑ
ΣΑΝΑΛΩ

Ζ 
ΔΛΑΗΟΚ. 
ΠΡΟΗΟΝ

ΣΩΝ 
(κιλά) 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΤΣΟΚΑΣ
ΑΝΑΛΩΖ

 
ΔΛΑΗΟΚ.Π
ΡΟΗΟΝΣΩ

Ν 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 95,2 21,3 22% 2154,8 101,0 206,9 10% 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 64,9 7,3 11% 215,6 29,5 80,3 37% 

ΓΟΜΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 47,3 45,4 96% 1013,3 22,3 125,1 12% 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚ
Η 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 19,1 17,4 91% 1013,2 58,4 144,1 14% 

ΜΔΙΩΗ 
ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗ
ΣΑ 30,6 20,9 68% 1379,5 66,1 163,3 12% 

ΤΝΣΑΞ/Η-
ΓΔΩΡΓΙΑ 
ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 42,9 31,0 72% 1034,3 33,4 127,7 12% 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ 
ΜΔΟΙ ΟΡΟΙ 45,2 25,5 56% 1052,8 41,2 134,7 13% 

 

ηε ζπλέρεηα αμηνζεκείσηε είλαη ε χπαξμε ρακεινχ πνζνζηνχ 

ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

«νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» γεγνλφο πνπ απνηειεί κηα έλδεημε ηεο απνζχλδεζεο ησλ 

επηθεξδψλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα αλαδεηθλχνληαο 

ηελ χπαξμε άιισλ, πην επηθεξδψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνλίδνληαο ηελ θζίλνπζα 

νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ελ ιφγσ θαιιηέξγεηαο. πλνιηθά ε κέζε έθηαζε ηεο ειηάο ζε 

κηα ειαηνθνκηθή εθκεηάιιεπζε αλέξρεηαη ζηα 25,5 ζηξέκκαηα. θαη θαηαιακβάλεη 

θαηά κέζν φξν ην 56% ηεο έθηαζεο ηεο.   

Έπεηηα ππεηζεξρφκελνη ζηελ απηνθαηαλάισζε ησλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ 

βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ απηνθαηαλάισζεο ησλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ 

παξνπζηάδεη ειάρηζην ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο κε 10% ελψ 

κέγηζην έρνπκε ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο», φπνπ ε 
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βησζηκφηεηά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απηψλ δελ βαζίδεηαη ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα. 

Βέβαηα επεηδή ε πνζφηεηα ηεο απηνθαηαλάισζεο ή γηα ηελ αθξίβεηα νη αλάγθεο ελφο 

λνηθνθπξηνχ ζε ειαηνθνκηθά πξντφληα ιακβάλνληαο ππ‟φςηλ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ 

θαη ηελ πξνηίκεζε ή κε ηνπ λνηθνθπξηνχ ζε ηέηνηα πξντφληα αθελφο κπνξεί λα 

πνηθίιεη, αθεηέξνπ φκσο θπκαίλεηαη ζε θάπνηα φξηα ηθαλφηεηαο θαηαλάισζεο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ παξαηεξνχκε φηη γηα παξάδεηγκα ελψ ε ζηξαηεγηθή ηεο «γεσξγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο» έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηνθαηαλάισζεο εληνχηνηο έρεη ηηο 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο θαηαλάισζεο ιφγσ ηεο κηθξήο παξαγσγήο ηνπο. 

 Σηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαηαλαιψλεη ε νκάδα 

ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» ελψ κεηά αθνινπζεί ε νκάδα ηεο «κείσζεο ηεο 

γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίεο  παξφιν πνπ δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιν πνζνζηφ 

απηνθαηαλάισζεο είλαη ινγηθά νη πεξηζζφηεξν απηάξθεο ζε ειαηνθνκηθά πξντφληα. 

Γειαδή ελψ θάπνηεο νκάδεο εκθαλίδνπλ αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ απηνθαηαλάισζεο 

κπνξεί ηα λνηθνθπξηά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απηψλ λα αλαγθάδνληαη λα αγνξάδνπλ 

ειαηνθνκηθά πξντφληα γηα λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ελψ νκάδεο κε κηθξφηεξα 

πνζνζηά λα θαιχπηνπλ θαηά έλα κεγαιχηεξν κέξνο ή αθφκα θαη πιήξσο ηηο αλάγθεο 

ηνπο ζε ειαηνθνκηθά πξντφληα αθνχ απιά θαηαλαιψλνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο. 

Σέινο ε κέζε πνζφηεηα θαηαλάισζεο ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ αλέξρεηαη ζηα 134,7  

θηιά ελψ ην κέζν πνζνζηφ απηνθαηαλάισζεο είλαη 13% ηεο παξαγσγήο. 

 

3.4 Σπψποι διάθεζηρ ηυν γευπγικϊν πποφψνηυν. Η απεςθείαρ 

πϊληζη. 

 

Έλα ζεκαληηθφ δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ν 

ηξφπνο δηάζεζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ χπαξμε πνιιψλ κεζαδφλησλ αλάκεζα 

ζηνλ παξαγσγφ θαη ηνλ θαηαλαισηή νη νπνίνη θαη θαξπψλνληαλ έλα κεγάιν κέξνο 

ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο, ραξαθηεξίδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φρη άδηθα σο κηα 

«πιεγή» ζην γεσξγηθφ εηζφδεκα θαη θαηά πξνέθηαζε ζηελ επεκεξία ηεο αγξνηηθήο 

θνηλσλίαο. 

 Οη ηξφπνη δηάζεζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ είλαη νη εμήο: δηάζεζε κέζσ 

εκπφξσλ, πνπ απνηειεί θαη ηε ζπλεζέζηεξε, δηάζεζε κέζσ ζπλεηαηξηζκψλ, κέζσ 

νκάδσλ παξαγσγψλ, κέζσ ζπγγεληθψλ δηθηχσλ θαη πνζφηεηα πνπ δηαζέηεη ν 

παξαγσγφο κφλνο ηνπ. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη  ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε δηάζεζε 
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ζε αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ζηελ αγξνβηνηερλία. ηελ παξνχζα κειέηε  

εμεηάδνπκε ηελ δηάζεζε απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ ή απεπζείαο πψιεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πίλαθαο 3.4.1. 

Πίνακαρ 3.4.1 

Η απεςθείαρ πϊληζη ηυν πποφψνηυν ηηρ εκμεηάλλεςζηρ 

ΟΜΑΓΔ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΑΠΔΤΘΔΗΑ 
ΠΩΛΖΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΔΤΘΔΗΑ 
ΠΩΛΖΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ 35750,9 114229,3 31% 

ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ 314,2 10142,7 3% 

ΓΟΜΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ 1240,4 1881,3 66% 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ 83,1 4694,2 2% 

ΜΔΗΩΖ ΓΔΩΡΓΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 193,4 4972,0 4% 

ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ-ΓΔΩΡΓΗΑ 

ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 2352,0 8858,1 27% 

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΜΔΟΗ ΟΡΟΗ 5050,1 18699,4 27% 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη, ζην ζχλνιν ησλ νκάδσλ, θαηά κέζν ην 27% ησλ 

πξνο δηάζεζε πξντφλησλ πσινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ. Οη κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηεο παξάγνληαη απφ ηελ νκάδα ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» ελψ 

αθνινπζεί ε νκάδα ηεο «ζπληαμηνδφηεζεο- γεσξγία κεξηθήο απαζρφιεζεο». Σν ίδην 

ηζρχεη θαη ζηηο πνζφηεηεο ηεο απεπζείαο πψιεζεο, ελψ ζαλ πνζνζηφ ε θαηάζηαζε 

δηαθνξνπνηείηαη αθνχ εδψ ιφγσ θαη ηνπ θξηηεξίνπ δηαρσξηζκνχ ησλ νκάδσλ έρνπκε 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα αλήθεη ζηελ νκάδα ηεο «δνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο» κε 

66%,  πνζνζηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξν αλ ζηελ νκάδα δελ ππάγνληαλ 

θαη νη εθκεηαιιεχζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ αγξνηνπξηζκφ.   

 

3.5 Η απαζσψληζη 

 

Τπεηζεξρφκελνη ζηα κεγέζε ηεο απαζρφιεζεο αξρηθά (Πίλαθαο 3.5.1.) 

πξνβαίλνπκε ζην δηαρσξηζκφ ηεο, ζε απαζρφιεζε εληφο θαη εθηφο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. ηελ εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο απαζρφιεζε παξαηεξνχκε  ηα κεγέζε 

ηεο νηθνγελεηαθήο γεσξγηθήο απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηελ μέλε εξγαζία εθθξαζκέλεο 

ζε ψξεο απαζρφιεζεο θαη ζε κνλάδεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο Μ.Α.Δ.. Έρνπκε ινηπφλ 
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φηη ζηελ νηθνγελεηαθή απαζρφιεζε εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηηο κεγαιχηεξεο Μ.Α.Δ. 

έρνπλ νη εθκεηαιιεχζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο» ελψ εληχπσζε πξνθαιεί φηη νη ακέζσο κεγαιχηεξεο Μ.Α.Δ. (θαη κε 

κέζν φξν κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο)  αληηζηνηρνχλ ζηηο  εθκεηαιιεχζεηο πνπ αλήθνπλ 

ζηε ζηξαηεγηθή ηεο «κείσζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο». Όζνλ αθνξά ηηο ψξεο 

απαζρφιεζεο βιέπνπκε φηη θαη πάιη νη δχν απηέο νκάδεο έρνπλ ην κεγαιχηεξν κέζν 

φξν σξψλ εληφο εθκεηάιιεπζεο ελψ νη ζπλνιηθνί κέζνη φξνη θπκαίλνληαη ζηηο 749 

ψξεο θαη ζηηο 0,43 Μ.Α.Δ.. 

 

Πίνακαρ 3.5.1. 

Η απαζσψληζη ενηψρ ηηρ γευπγικήρ εκμεηάλλεςζηρ 

ΟΜΑΓΔ ΩΡΔ     
ΟΗΚ. ΓΔΩΡΓ.  

ΑΠΑΥ. 
ΔΝΣΟ 

ΔΚΜΔΣΑΛ 

ΜΑΔ 
ΟΗΚ.ΓΔΩΡΓ.

ΑΠΑΥ. 
ΔΝΣΟ 

ΔΚΜΔΣΑΛ. 

ΩΡΔ 
ΞΔΝΖ 
ΔΡΓΑ

ΗΑ 

ΜΑΔ 
ΞΔΝΖ 
ΔΡΓΑΗ

Α 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 2.162 1,24 1738 0,99 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 488 0,28 215 0,12 

ΓΟΜΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 445 0,25 146 0,08 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 227 0,13 179 0,10 

ΜΔΙΩΗ ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1.775 1,01 141 0,08 

ΤΝΣΑΞ/Η-ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 818 0,47 235 0,13 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ ΜΔΟΙ ΟΡΟΙ 749 0,43 359 0,21 

 

Έπεηηα φζνλ αθνξά ζηελ εληφο εθκεηάιιεπζεο απαζρφιεζε εθηφο ηεο 

νηθνγελεηαθήο, έρνπκε ην πνιχ ζεκαληηθφ κέγεζνο ηεο μέλεο εξγαζίαο. Δδψ 

παξαηεξνχκε φηη νη Μ.Α.Δ. μέλεο εξγαζίαο παξνπζηάδνπλ κέγηζην ζηελ ζηξαηεγηθή 

ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» κε πνιιαπιάζηα απμεκέλν κέζν φξν ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάινγα ρακειά επίπεδα πξάγκα πνπ αλαδεηθλχεη 

ηε ζεκαζία ηεο μέλεο εξγαζίαο ζηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

Αληίζεηα ην ρακειφηεξν κέζν φξν έρνπκε ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

«ζπληαμηνδφηεζεο-κείσζεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο», φπνπ θαη ζπκπεξαίλνπκε 

φηη νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο δελ είλαη εμνηθεησκέλεο ζε έλα κεγάιν βαζκφ κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο μέλεο εξγαζίαο ελψ αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηελ νκάδα ηεο 

«εηζνδεκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο» νη Μ.Α.Δ. ηεο απαζρφιεζεο εληφο ηεο 
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εθκεηάιιεπζεο θαη νη Μ.Α.Δ. μέλεο εξγαζίαο θπκαίλνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ ρακειά 

επίπεδα αθνχ ε απαζρφιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε εμ 

νξηζκνχ ζε εμσγεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο  ηνλ πςειφηεξν ζπλνιηθφ κέζν φξν 

ησλ Μ.Α.Δ. εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο έρνπκε ζηελ νηθνγελεηαθή απαζρφιεζε κε 0,43 

ελψ ε μέλε εξγαζία αθνινπζεί κε 0,21 Μ.Α.Δ.. 

Καηαιήγνληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηελ νηθνγελεηαθή θαη μέλε εξγαζία εληφο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο βιέπνπκε (Πίλαθαο 3.5.2.) φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νηθνγελεηαθήο 

εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ μέλε εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο αλήθεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

«κείσζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» (93%-7%) ελψ αθνινπζνχλ νη ζηξαηεγηθέο 

ηεο «ζπληαμηνδφηεζεο-γεσξγία κεξηθήο απαζρφιεζεο» ηεο «δνκηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο» θαη ηεο «γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηεο μέλεο εξγαζίαο εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο αλήθεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

«νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» κε ηελ «εηζνδεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε» λα αθνινπζεί 

έρνληαο φκσο ηηο ιηγφηεξεο ζπλνιηθέο Μ.Α.Δ.(0,23).  

πλνιηθά ην ηζνδχγην νηθνγελεηαθψλ θαη μέλσλ Μ.Α.Δ. είλαη 68% θαη 32% 

αληίζηνηρα  ελψ νη ζπλνιηθέο Μ.Α.Δ. ζηελ εθκεηάιιεπζε είλαη 0,63. Σέινο νη  

κεγαιχηεξεο ζπλνιηθέο Μ.Α.Δ. ζπλαληψληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο «νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο» (2,23) θαη ηεο «κείσζεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» (1.10).  

 

Πίνακαρ 3.5.2 

Καηανομή ηηρ απαζσψληζηρ ενηψρ ηηρ εκμεηάλλεςζηρ 

ΟΜΑΓΔ Μ.Α.Δ. ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΔ ΞΔΝΔ ΤΝΟΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 55% 45% 2,23 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 69% 31% 0,40 

ΓΟΜΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 75% 25% 0,34 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 56% 44% 0,23 

ΜΔΙΩΗ ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 93% 7% 1,10 

ΤΝΣΑΞ/Η-ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 78% 22% 0,60 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ ΜΔΟΙ ΟΡΟΙ 68% 32% 0,63 

 

ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηα κεγέζε ηεο νηθνγελεηαθήο απαζρφιεζεο εθηφο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο (πίλαθαο 3.5.3) φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κεγέζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο γεσξγηθήο απαζρφιεζεο εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηεο εμσγεσξγηθήο 
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απαζρφιεζεο , ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη ζηηο αγξν-βηνηερλίεο θαη 

εζηηαηφξηα. 

 

Πίνακαρ 3.5.3. 

Η οικογενειακή απαζσψληζη εκηψρ ηηρ γευπγικήρ εκμεηάλλεςζηρ 

ΟΜΑΓΔ ΩΡΔ 
ΓΔΩΡΓ

. 
ΑΠΑ
ΥΟΛ. 

ΔΚΣΟ 
ΔΚΜ. 

ΜΑΔ 
ΓΔΩΡΓ
.ΑΠΑ
ΥΟΛ 

ΔΚΣΟ 
ΔΚΜΔ
ΣΑΛ. 

ΩΡΔ 
ΔΞΩΓΔ
ΩΡΓΗΚ

Ζ 
ΑΠΑ
ΥΟΛ. 

ΜΑΔ 
ΔΞΩ
ΓΔΩ
ΡΓΗΚ
Δ 

ΩΡΔ 
ΑΓΡΟΣ
ΟΤΡΗ
ΜΟΤ 

ΜΑΔ 
ΑΓΡ
ΟΣΟ
ΤΡΗ
ΜΟΤ 

ΩΡΔ 
ΑΓΡΟ
ΒΗΟΣΔ
ΥΝ.ΚΑΗ 
ΔΣΗΑ

Σ. 

ΜΑΔ 
ΑΓΡΟ
ΒΗΟΣ. 
ΚΑΗ 

ΔΣΗΑ
Σ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 168 0,10 2.155 1,23 0 0,00 0 0,00 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 16 0,01 2.072 1,18 91 0,05 0 0,00 

ΓΟΜΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 154 0,09 2.709 1,55 357 0,20 114 0,07 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚ
Η 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 115 0,07 3.950 2,26 19 0,01 0 0,00 

ΜΔΙΩΗ 
ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗ
ΣΑ 617 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ΤΝΣΑΞ/Η-
ΓΔΩΡΓΙΑ 
ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 53 0,03 905 0,52 89 0,05 94 0,05 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ 
ΜΔΟΙ ΟΡΟΙ 100 0,06 2.250 1,29 90 0,05 51 0,03 

 

Αξρηθά ζηελ νηθνγελεηαθή γεσξγηθή απαζρφιεζε εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο  

βιέπνπκε ην παξάδνμν ηνπ πςειφηεξνπ κέζνπ φξνπ σξψλ (θαζψο θαη ηνπ κέζνπ 

φξνπ ησλ Μ.Α.Δ.) λα αλήθεη ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο «κείσζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» ελψ ν ακέζσο επφκελνο 

θαη θαηά πνιχ κηθξφηεξνο αξηζκφο σξψλ (θαη ε ακέζσο κηθξφηεξε ηηκή ησλ Μ.Α.Δ.) 

αλήθεη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» θάηη πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζε έλα βαζκφ ινγηθφ θαη αλακελφκελν. 

 Αληίζεηα νη ζηξαηεγηθέο κε ηηο ιηγφηεξεο ψξεο θαη ρακειφηεξεο Μ.Α.Δ. είλαη 

αλακελφκελα επίζεο ε ζηξαηεγηθή ηεο «ζπληαμηνδφηεζεο-γεσξγία κεξηθήο 

απαζρφιεζεο» θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο «γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο» πνπ έρεη θαη ηηο 

ιηγφηεξεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηηο απαηηεηηθέο ζε ψξεο θξνληίδεο 
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ησλ λέσλ θαιιηεξγεηψλ πνπ απνηξέπνπλ ηα κέιε ηεο εθκεηάιιεπζεο απφ ην λα 

πξνζθέξνπλ γεσξγηθή εξγαζία εθηφο απηήο. Γεληθά ε νηθνγελεηαθή γεσξγηθή 

απαζρφιεζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο είλαη πεξηνξηζκέλε κε ζπλνιηθφ κέζν φξν κφιηο 

100 ψξεο θαη 0,06 Μ.Α.Δ.. 

 Έπεηηα ζην κέγεζνο ηεο εμσγεσξγηθήο απαζρφιεζεο παξαηεξνχκε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο ψξεο θαη ν πςειφηεξνο κέζνο φξνο ησλ Μ.Α.Δ. αλήθνπλ αλακελφκελα 

ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «εηζνδεκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο» (2,26 Μ.Α.Δ.) αιιά νη 

ακέζσο επφκελεο ηηκέο ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ δελ αλήθνπλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

«νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» αιιά ζε απηήλ ηεο «δνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο» πξάγκα 

πνπ εμεγείηαη ελ κέξεη απφ ηελ χπαξμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ε πεξηθεξεηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί απαζρφιεζε εθηφο ηεο γεσξγίαο. 

 Δπηπιένλ ιηγφηεξεο εμσγεσξγηθέο Μ.Α.Δ. έρνπκε αθελφο ζηελ ζηξαηεγηθή 

ηεο «κείσζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» φπνπ είλαη κεδεληθή θαη αθεηέξνπ 

ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «ζπληαμηνδφηεζεο- γεσξγία κεξηθήο απαζρφιεζεο» κε 0,52 

Μ.Α.Δ.. πλνιηθά ν γεληθφο κέζνο φξνο ησλ νκάδσλ είλαη αξθεηά πςειφο θαη 

αλέξρεηαη ζηηο 1,29 Μ.Α.Δ. γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο εμσγεσξγηθήο 

απαζρφιεζεο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα.  

Αθνινχζσο ζηα κεγέζε ηεο αγξνηνπξηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο ζε αγξνβηνηερλίεο θαη εζηηαηφξηα  βιέπνπκε φηη αλακελφκελα ε 

ζηξαηεγηθή ηεο «δνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο» παξνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο θαη 

Μ.Α.Δ. θαη ζηηο δχν κεηαβιεηέο .Ωζηφζν ζηηο ππφινηπεο νκάδεο νη δχν απηέο 

κεηαβιεηέο θπκαίλνληαη ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα κε ζπλέπεηα νη ζπλνιηθνί 

κέζνη φξνη ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ αγξνηνπξηζκφ ζηελ αγξνβηνηερλία θαη ζηα 

εζηηαηφξηα λα αλέξρνληαη ζηηο 0,05 θαη 0,03 Μ.Α.Δ. αληίζηνηρα.  

ηε ζπλέρεηα ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηαλνκή ησλ νηθνγελεηαθψλ Μ.Α.Δ. 

ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνγέλεηαο (Πίλαθαο 3.5.4.). Σε κεγαιχηεξε 

ζπλεηζθνξά ζηηο ζπλνιηθέο Μ.Α.Δ. ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

γεσξγηθήο απαζρφιεζεο εληφο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο εμσγεσξγηθήο απαζρφιεζεο 

κε ην αμηνζεκείσην φκσο λα είλαη φηη ε δεχηεξε  έρεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε 

ζπλεηζθνξά. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη νη Μ.Α.Δ. ηεο εμσγεσξγηθήο απαζρφιεζεο 

απνηεινχλ ην 69% ησλ ζπλνιηθψλ νηθνγελεηαθψλ Μ.Α.Δ. ελψ ε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο λα έρεη κφιηο ην 23% ησλ ζπλνιηθψλ. Οη 

ππφινηπεο 3 δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ ην 3% γηα ηελ γεσξγηθή απαζρφιεζε εθηφο 

ηεο εθκεηάιιεπζεο, ην 3% ν αγξνηνπξηζκφο θαη κφιηο ην 2% γηα ηελ απαζρφιεζε ζε 
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αγξνβηνηερλίεο θαη εζηηαηφξηα. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά γηα ηε γεσξγηθή απαζρφιεζε 

εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαηέρνπλ νη νκάδεο ηεο «κείσζεο ηεο γεσξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο» 74% θαη  ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» (48%) ελψ ζηελ 

εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε ε νκάδα ηεο «εηζνδεκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο» (92%). 

.    

 

Πίνακαρ 3.5.4 

Η καηανομή ηηρ οικογενειακήρ απαζσψληζηρ  

ΟΜΑΓΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΜΑΔ 

 

ΣΖΝ 
ΔΚΜΔΣ. 

ΓΔΩΡΓ.Δ
ΚΣΟ 

ΔΚΜΔΣ. ΑΓΡΟΣΟΤΡ. 
ΑΓΡΟΒΗΟΣ

-ΔΣΗΑΣ 
ΔΞΩΓΔΩΡ

ΓΗΚ. 
ΤΝ
ΟΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Η 
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣ
Α 48% 4% 0% 0% 48% 2,56 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 18% 1% 3% 0% 78% 1,52 

ΓΟΜΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 12% 4% 9% 3% 72% 2,16 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙ
ΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 5% 3% 0% 0% 92% 2,46 

ΜΔΙΩΗ 
ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣ
ΗΣΑ 74% 26% 0% 0% 0% 1,37 

ΤΝΣΑΞ/Η-
ΓΔΩΡΓΙΑ 
ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 42% 3% 5% 5% 46% 1,12 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ 
ΜΔΟΙ ΟΡΟΙ 23% 3% 3% 2% 69% 1,85 

 

Βιέπνπκε επίζεο φηη ζε φιεο ηηο νκάδεο ε εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε έρεη 

ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηε γεσξγηθή απαζρφιεζε εληφο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο εθηφο απφ ηελ νκάδα ηεο «κείσζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» 

πνπ έρεη κεδεληθή εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε θαη ηελ νκάδα ηεο «νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο» πνπ έρεη ηζνζθειηζκέλα ηα πνζνζηά ησλ δχν εηδψλ απαζρφιεζεο κε 

48%. Καηαιήγνπκε ινηπφλ φηη ε εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε απνηειεί ην βαζηθφ είδνο 

απαζρφιεζεο γηα ηε βησζηκφηεηα ελφο λνηθνθπξηνχ 
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3.6 Σα οικονομικά μεγέθη    

 

Δκβαζχλνληαο πεξηζζφηεξν ηελ αλάιπζή καο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ  (Πίλαθαο 3.6.1) εξρφκαζηε λα πεξηγξάςνπκε  κεξηθά βαζηθά 

κεγέζε πνπ ζρεκαηίδνπλ ην .Ο.Δ. θαη ην Γ.Ο.Δ. ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Απηά είλαη ηα 

κεγέζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζφδνπ, ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο, ησλ εκθαλψλ 

δαπαλψλ θαη ησλ επηδνηήζεσλ. Αξρηθά παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ζηηο εθκεηαιιεχζεηο 

πνπ αλήθνπλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» ηα κεγέζε ηεο 

αθαζάξηζηεο πξνζφδνπ θαη ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο έρνπλ πνιιαπιάζηεο 

ηηκέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ελψ νη εθκεηαιιεχζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο παξνπζηάδνπλ ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο.  

 

Πίνακαρ 3.6.1 

Πίνακαρ οικονομικϊν μεγεθϊν 

ΟΜΑΓΔ ΑΚΑΘΑΡΗΣ
Ζ 

ΠΡΟΟΓΟ 

ΔΜΦΑΝ. 
ΓΑΠΑΝΔ

 

ΔΠΗΓΟΣ
ΖΔΗ 

ΑΚΑΘΑ
ΡΗΣΖ 
ΑΞΗΑ 

ΠΑΡΑΓΩ
ΓΖ 

ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ 
/ΑΚΑΘ.   

ΠΡΟΟΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 67.525 22.562 5.127 62.398 8% 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 6.501 4.089 2.793 3.708 43% 

ΓΟΜΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 6593 1567 806 5788 12% 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 7.431 1.932 1.037 6.394 14% 

ΜΔΙΩΗ ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 9.046 4.501 3.246 5.799 36% 

ΤΝΣΑΞ/Η-
ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 9.153 2.449 1.841 7.311 20% 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ ΜΔΟΙ 
ΟΡΟΙ 13995 4472 1989 12006 14% 

 

 

Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ηεο αθαζάξηζηεο πξνζφδνπ αλέξρεηαη ζηα 13995 

επξψ, ησλ εκθαλψλ δαπαλψλ ζηα 4472 επξψ, ησλ επηδνηήζεσλ ζηα 1989 επξψ θαη 

ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο ζηα 12006 επξψ. ην κέγεζνο ησλ δαπαλψλ αθνχ 
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βιέπνπκε φηη νη κεγαιχηεξεο δαπάλεο αλήθνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο» γεγνλφο αλακελφκελν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κεγέζε ηεο νκάδαο 

αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο ησλ  απμεκέλσλ δαπαλψλ ηεο νκάδαο ηεο «γεσξγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο» ζε ζρέζε κε ηελ αθαζάξηζηε πξφζνδν πξάγκα πνπ εμεγεί θαη φπσο 

ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ην ρακειφ Γ.Ο.Δ. ηεο νκάδαο απηήο. Όζνλ αθνξά ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο ηψξα ην πνζνζηφ ησλ επηδνηήζεσλ πξνο ηελ αθαζάξηζηε πξφζνδν 

παξνπζηάδεη ειάρηζην ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» θαη ηεο 

«δνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο» (8%) ελψ ην ζπλνιηθφ κέζν πνζνζηφ είλαη 14%.  

Πέξα φκσο απφ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο  γεσξγίαο ζπλεηζθέξνπλ θαη άιια 

νηθνλνκηθά κεγέζε ζην .Ο.Δ φπσο: ην εηζφδεκα απφ  εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε, ην 

εηζφδεκα απφ αγξνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ην εηζφδεκα απφ ζπληάμεηο 

θαη θνηλσληθέο παξνρέο. Αξρηθά (Πίλαθαο 3.6.2.) γηα ην θαζαξφ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα απφ εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε παξαηεξνχκε, πέξα απφ ηε κέγηζηε ηηκή 

πνπ αλακελφκελα ζπλαληάηαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «εηζνδεκαηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο», πςειέο ηηκέο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε ζηξαηεγηθή 

ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο», πξάγκα πνπ δείρλεη φηη νη βηψζηκεο ή νη ελ δπλάκεη 

βηψζηκεο εθκεηαιιεχζεηο ζηεξίδνληαη ζε έλα βαζκφ θαη ζηελ χπαξμε εμσγεσξγηθνχ 

εηζνδήκαηνο.  

Ζ κηθξφηεξε ηηκή ηνπ εμσγεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο παξνπζηάδεηαη 

αλακελφκελα ζηελ νκάδα ηεο «ζπληαμηνδφηεζεο-γεσξγία κεξηθήο απαζρφιεζεο» 

ελψ εμίζνπ κηθξή ηηκή έρεη ε νκάδα ηεο «γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο» πνπ θαηά 

θαλφλα πεξηιακβάλεη απαηηεηηθέο ζε ρξφλν θαιιηέξγεηεο. Οη νκάδεο ηεο «δνκηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο» θαη ηεο κείσζεο ηεο «γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» θπκαίλνληαη ζε 

κεζαία επίπεδα (18151 & 22303 επξψ αληίζηνηρα) πνιχ θνληά  ζην ζπλνιηθφ κέζν 

φξν  πνπ  αλέξρεηαη ζηα 19302 επξψ. 

ην εηζφδεκα απφ αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζην εηζφδεκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ζπληάμεηο βιέπνπκε φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλήθνπλ ζηηο εμ‟ 

νξηζκνχ αλακελφκελεο ζηξαηεγηθέο δειαδή ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο 

ζηξαηεγηθή ηεο «δνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο» φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ θαη ζε απηέο πνπ ππάγνληαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «ζπληαμηνδφηεζεο-

γεσξγία κεξηθήο απαζρφιεζεο» αληίζηνηρα.  

 

 

Πίνακαρ 3.6.2. 
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Πίνακαρ οικονομικϊν μεγεθϊν εκηψρ γευπγίαρ (ποζά ζε εςπϊ) 

ΟΜΑΓΔ ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ 
ΔΞΩΓΔΩΡΓΗΚΖ 
ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 
ΑΠΟ 

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗ
ΜΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑ 
ΑΠΟ 

ΤΝΣΑΞΔΗ  

ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ 

ΠΑΡΟΥΔ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 24.486 0 448 0 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 12.986 1.591 2.429 1.296 

ΓΟΜΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 18.151 12.366 1.166 1.129 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚ
Η 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 33.551 189 129 0 

ΜΔΙΩΗ 
ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗ
ΣΑ 22.303 0 0 0 

ΤΝΣΑΞ/Η-
ΓΔΩΡΓΙΑ 
ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 11.202 457 8.076 1.463 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ 
ΜΔΟΙ ΟΡΟΙ 19.302 1.913 3.697 881 

 

Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ην γεγνλφο ηεο κεδεληθήο χπαξμεο 

αγξνηνπξηζκνχ απφ εθκεηαιιεχζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο» πξάγκα πνπ ίζσο λα ζεκαίλεη φηη νη εθκεηαιιεχζεηο γηα ηηο νπνίεο ε 

άζθεζε ηεο γεσξγίαο είλαη επηθεξδήο  δχζθνια ζα ζηξαθνχλ πξνο ελαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή πηζαλφηαηα νη εθκεηαιιεχζεηο απηέο λα βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο 

πνπ δελ πξνζθέξνληαη γηα αγξνηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αληίζεηα ε νκάδα ηεο 

«γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο», φπνπ ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηξέθεηαη  ζε 

θαιιηέξγεηεο πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ, παξνπζηάδεη αγξνηνπξηζηηθφ εηζφδεκα σο 

δείγκα ίζσο κηαο γεληθφηεξεο αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ελ 

ιφγσ θαηεγνξίαο θαη ζηε γεσξγία αιιά θαη γχξσ απφ απηή κε πξνθαλή ζηφρν θαη 

θίλεηξν ηε βησζηκφηεηα. 

ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα παξαπάλσ νηθνλνκηθά κεγέζε θηάλνπκε 

ζηνπο βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο δείθηεο ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 

.Ο.Δ. θαη ηνπ γεσξγηθνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο Γ.Ο.Δ.. Αξρηθά ινηπφλ 

παξαηεξνχκε (Πίλαθαο 3.6.3) φηη ην κεγαιχηεξν .Ο.Δ. θαη Γ.Ο.Δ. αλήθνπλ ζηηο 
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εθκεηαιιεχζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο»  νη 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ Γ.Ο.Δ./.Ο.Δ (70%). δείρλνληαο εμ‟ 

νξηζκνχ άιισζηε (γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο») ηε κεγάιε 

ζπλεηζθνξά ηνπ γεσξγηθνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ζην ζπλνιηθφ. 

 Έπεηηα πςειφ .Ο.Δ. παξνπζηάδνπλ νη νκάδεο ηεο δνκηθήο θαη 

εηζνδεκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο κε 37310 θαη 39890 επξψ θαηά κέζν φξν αληίζηνηρα. 

ην Γ.Ο.Δ. εληχπσζε πξνθαιεί ε πςειή ηνπ ηηκή ζηελ θαηεγνξία ηεο 

«ζπληαμηνδφηεζεο- κείσζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» (6704 επξψ) ε νπνία 

επηπξφζζεηα παξνπζηάδεη ην δεχηεξν, κεηά ηελ «νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα», 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Γ.Ο.Δ. ζην .Ο.Δ. κε 24%.  Παξαηεξνχκε 

επίζεο ηε κηθξή ζπλεηζθνξά ηνπ γεσξγηθνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ζην 

ζπλνιηθφ ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο «εηζνδεκαηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο» θάηη επίζεο εμ‟ νξηζκνχ αλακελφκελν.  

 

Πίνακαρ 3.6.3 

Μέζοι ψποι ηος .Ο.Δ. και ηος Γ.Ο.Δ. ηυν ομάδυν (ποζά ζε εςπϊ) 

ΟΜΑΓΔ .Ο.Δ.      .Ο.Δ/ΗΟΓΤΝ. 
ΔΝΖΛ. ΜΔΛΖ 

Γ.Ο.Δ. Γ.Ο.Δ./ 
.Ο.Δ. 

ΔΠΗΓΟΣΖ
ΔΗ /ΓΟΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 64.626 39.550 44.964 70% 11% 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 19.043 13.870 2.412 13% 116% 

ΓΟΜΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 37.310 19.167 5.026 13% 16% 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 39.890 18.973 5.499 14% 19% 

ΜΔΙΩΗ ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 26.848 10.621 4.545 17% 71% 

ΤΝΣΑΞ/Η-ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 28.493 16.478 6.704 24% 27% 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ ΜΔΟΙ ΟΡΟΙ 34856 19.313 9.523 27% 21% 

 

Ωζηφζν εληχπσζε πξνθαιεί ε κηθξή ζπλεηζθνξά ηνπ γεσξγηθνχ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ζην ζπλνιηθφ ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο «γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο» πξάγκα φκσο πνπ εμεγείηαη φπσο ζα 

δνχκε θαη κεηά απφ ην χςνο ησλ εκθαλψλ δαπαλψλ παξά θαη ηηο κεγάιεο επηδνηήζεηο 

(116%) πνπ ππεξθαιχπηνπλ ην γεσξγηθφ εηζφδεκα θαη δείρλνπλ φηη νη θαιιηέξγεηεο 

απηέο πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη πέξα ησλ παξαδνζηαθψλ βαζίδνπλ έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο κεγάιεο επηδνηήζεηο. 
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πλνιηθά σο πξνο ηνπο δείθηεο απηνχο παξαηεξνχκε ηε κηθξή ζπλεηζθνξά 

ηνπ Γ.Ο.Δ. (9523 επξψ) ζην .Ο.Δ.(34856 επξψ) πνπ αλέξρεηαη κφιηο ζην 27%. ηνλ 

πίλαθα απηφ βιέπνπκε φκσο θαη ην κέγεζνο ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο αλά ηζνδχλακν ελήιηθν κέινο. Ζ νκάδα ηεο «νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο» έρεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή κε 39550 επξψ θαηά κέζν φξν ελψ 

αθνινπζεί ε νκάδα ηεο «δνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο» κε 19167 επξψ αλά ελήιηθν 

ηζνδχλακν κέινο. Ο ρακειφηεξνο κέζνο φξνο παξαηεξείηαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

«γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο» (13870 επξψ) ελψ ν γεληθφο κέζνο φξνο αλέξρεηαη ζηα 

19313 επξψ. Σέινο βιέπνπκε φηη νη επηδνηήζεηο απνηεινχλ θαηά κέζν φξν ην 21% 

ηνπ Γ.Ο.Δ. ελψ φπσο πξναλαθέξζεθε ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηεο επηδφηεζεο αλά 

Γ.Ο.Δ. ππάξρεη ζηελ νκάδα ηεο «γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο» φπνπ ην χςνο ηεο 

επηδφηεζεο μεπεξλά ην Γ.Ο.Δ. ην νπνίν παξακέλεη ρακειφ (ην ρακειφηεξν απφ φιεο 

ηηο νκάδεο κε 2412 επξψ) ιφγσ ησλ πνιχ πςειψλ εκθαλψλ δαπαλψλ ηεο νκάδαο 

απηήο.  

 

3.7 Σο βιοηικψ επίπεδο ηος  νοικοκςπιοω 

 

 Έπεηηα έρνληαο σο θξηηήξηα ηνλ πίλαθα πνπ καο δείρλεη ηα φξηα ηεο  θηψρεηαο 

ζηελ Διιάδα αλά έηνο ρξεζηκνπνηψληαο ην δείθηε ηνπ .Ο.Δ. αλά ηζνδχλακν ελήιηθν 

κέινο (Πίλαθαο 3.7.1.) θαζψο θαη ηνλ πίλαθα πνπ δείρλεη ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ 

παξαπάλσ δείθηε ζε θάζε πεξηθέξεηα (Πίλαθαο 3.7.2.) θαη πάιη αλά έηνο, ζα 

επηρεηξήζνπκε λα θαηαλείκνπκε ηα λνηθνθπξηά ησλ νκάδσλ καο ζε 3 θαηεγνξίεο κε 

βάζε ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (.Ο.Δ.) αλά ελήιηθν ηζνδχλακν κέινο.   

  

Πίνακαρ 3.7.1. 

Σα ψπια ηηρ θηϊσειαρ (.Ο.Δ./Ιζοδωναμο ενήλικο μέλορ) ανά έηορ. 

 

                            ΔΣΗ 

2004-05 2006 2007 
ΟΡΙΟ ΦΣΩΥΔΙΑ 

(ΔΛΛΑΓΑ) ανά ιζοδωναμο 

ενήλικο μέλορ 5.650 5.831 5.999 
 

Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηηο θαηεγνξίεο αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα 

ζηνηρεία ησλ λφκσλ Μεζζελίαο, Ζιείαο θαη Ακνξγνχ αθνξνχλ ηε δηεηία 2004-2005 
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ελψ ηα ζηνηρεία ηεο Βνησηίαο θαη ηεο Αξγνιίδαο είλαη απφ ην 2006 νπφηε γηα θάζε 

λνκφ επηιέγνπκε απφ ηνπο πίλαθεο καο ηνπο ζσζηνχο δείθηεο αλάινγα κε ηε ρξνληά 

ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξσηνγελήο έξεπλα. 

 

Πίνακαρ 3.7.2 

    Μέζοι ψποι ηος .Ο.Δ./Ιζοδωναμο ενήλικο μέλορ ζε κάθε πεπιθέπεια ανά έηορ 

Μέζο Ιζοδωναμο Διζψδημα 

                    ΔΣΖ 

2004-5 2006 2007 

πεξηθ. Πεινπνλλήζνπ (Μεζζελ-

Αξγνι) 12.089 12.476 12.836 

πεξ. Γπη. Διιάδαο (Ζιεία) 11.679 12.053 12.401 

πεξη. Ν. Αηγαίνπ 15.265 15.753 16.208 

πεξηθ. ηεξ. Διι. 13.734 14.173 14.583 
 

Έηζη ινηπφλ νη  θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη εμήο: 

 Α Σα θησρά λνηθνθπξηά. Απηά δειαδή πνπ βξίζθνληαη  θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο θαη δελ θαιχπηνπλ νχηε ηηο ειάρηζηεο θνηλσληθά αλαγθαίεο δαπάλεο 

δηαβίσζεο. 

 Β Σα λνηθνθπξηά κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. Απηά δειαδή πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

ειάρηζηεο αιιά φρη ηηο κέζεο δαπάλεο δηαβίσζεο. 

 Γ Σα λνηθνθπξηά πςεινχ εηζνδήκαηνο. Απηά δειαδή πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

ειάρηζηεο θαη ηηο κέζεο δαπάλεο δηαβίσζεο. 

 

Έηζη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο έρνπκε φηη: ηελ νκάδα ηεο «νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο» ην  ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 97% ησλ λνηθνθπξηψλ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία  Γ ηνπ πςεινχ εηζνδήκαηνο. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηεο θαηεγνξίαο 

Α ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ εληνπίδνληαη ζηηο νκάδεο ηεο «γεσξγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο» 15% θαη ηεο «δνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο 14%. Σα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ηεο θαηεγνξίαο Β ησλ κεζαίσλ εηζνδεκάησλ ππάξρνπλ ζηηο νκάδεο ηεο 

«κείσζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο» 67% ηεο «ζπληαμηνδφηεζεο-γεσξγία 

κεξηθήο απαζρφιεζεο» 49% θαη ηεο γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο 42% ελψ νη 

νκάδεο ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» θαη ηεο «εηζνδεκαηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο»   εκθαλίδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηεο θαηεγνξίαο Γ ησλ 

πςειψλ εηζνδεκάησλ κε 97% θαη 80% αληίζηνηρα.  
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Πίνακαρ 3.7.3 

Γιάκπιζη ηυν νοικοκςπιϊν ζε καηηγοπίερ με βάζη ηο ειζψδημα 

Ομάδες 

A Φηφτά 
Β Μεζαίοσ 
ειζοδήμαηος 

Γ Τυηλού 
ειζοδήμαηος ύν. 

εκμ. Ποζος. Αριθ. Ποζος. Αριθ. Ποζος. Αριθ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 0% 0 3% 1 97% 28 29 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗ
Η 15% 5 42% 14 42% 14 33 

ΓΟΜΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗ
Η 14% 5 29% 10 57% 20 35 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚ
Η 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗ
Η 3% 2 17% 12 80% 56 70 

ΜΔΙΩΗ 
ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗ
ΣΑ 0% 0 67% 4 33% 2 6 

ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣ
ΗΗ-ΓΔΩΡΓΙΑ 
ΜΔΡΙΚΗ 
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
 8% 9 49% 56 43% 50 115 

ύνολο 7% 21 34% 97 59% 170 288 

 

 

Δπηπιένλ νη νκάδεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ηα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά πνπ 

αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Α θαη Β είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο «κείσζεο ηεο γεσξγηθήο 

απαζρφιεζεο» κε 67% (βέβαηα ε θαηεγνξία Α είλαη κεδεληθή) θαη ηεο 

«γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο» θαη «ζπληαμηνδφηεζεο-γεσξγία κεξηθήο 

απαζρφιεζεο» κε ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ ησλ 2 θαηεγνξηψλ λα αλέξρεηαη 

ζην 57 θαη 58% αληίζηνηρα. Σέινο ζπλνιηθά βιέπνπκε φηη ην 60% ησλ 

λνηθνθπξηψλ καο είλαη πςεινχ εηζνδήκαηνο ην 33% είλαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο 

ελψ ηα θησρά λνηθνθπξηά απνηεινχλ ην 7% ηνπ ζπλφινπ ησλ νκάδσλ καο. 

 

 

 

 



68 

 

3.8 Η βιυζιμψηηηα ηυν γευπγικϊν εκμεηαλλεωζευν 

 

Γχν ζεκαληηθνί δείθηεο γηα ηε βησζηκφηεηα κηαο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 

είλαη ην πνζνζηφ ηνπ Γ.Ο.Δ. αλά Μ.Α.Δ. ηεο νηθνγελεηαθήο γεσξγηθήο εληφο 

εθκεηάιιεπζεο απαζρφιεζεο πξνο ην εηζφδεκα αλαθνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

Μ.Α.Δ. εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Αλάινγα κε ην ζπλδπαζκφ ησλ δεηθηψλ απηψλ 

θαηεγνξηνπνηνχκε ηεο εθκεηαιιεχζεηο ζε νξηαθέο , θζίλνπζεο , ελ δπλάκεη βηψζηκεο 

θαη βηψζηκεο ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.8.1.) . 

 

Πίνακαρ 3.8.1. 

Γείκηερ οικονομικήρ βιυζιμψηηηαρ ηυν γευπγικϊν εκμεηαλλεωζευν  

 
γ. ΜΑΔ 

ΓΟΔ/γεωπγ.ΜΑΔ οικογ. 
ωρ ππορ ηο Διζόδημα 

Αναθοπάρ 

Βιώζιμερ Ανηαγωνιζηικέρ   1 > 100% 

Βιώζιμερ μη Ανηαγωνιζηικέρ  1 > 100% 

Δν Γςνάμει Βιώζιμερ 
0,50 - 0,99  100%

 1 50% - 100% 

Φθίνοςζερ με ενδείξειρ οικονομικήρ 
ανάκαμψηρ 

0,50 - 0,99 50% - 100% 

< 0,50 > 100% 

 1 < 50% 

Οπιακέρ Όλες οι άλλες περιπηώζεις 

 

Με βάζε ηα θξηηήξηα απηά ινηπφλ ζρεκαηίδνπκε ηνλ πίλαθα 3.8.2. θαη 

βιέπνπκε ηε βησζηκφηεηα ησλ  κέζσλ φξσλ ησλ νκάδσλ. Γηα ηελ νκάδα ηεο 

«νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» βιέπνπκε φηη ν κέζνο φξνο ησλ Μ.Α.Δ. είλαη πάλσ απφ 

ηε κνλάδα ελψ θαη ην πνζνζηφ Γ.Ο.Δ. αλά Μ.Α.Δ. πξνο ην εηζφδεκα αλαθνξάο είλαη 

αξθεηά πάλσ απφ ην 100% αγγίδνληαο ην 263%. Ζ νκάδα ηεο «γεσξγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο» παξνπζηάδεη ην εμήο παξάδνμν: Δλψ ην Γ.Ο.Δ. αλά Μ.Α.Δ. πξνο ην 

εηζφδεκα αλαθνξάο είλαη ηεηξαπιάζην ηνπ νξίνπ 413% έρεη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο 

κέζνπο φξνπο ησλ Μ.Α.Δ κε 0,28. 

 

 

 

 



69 

 

 

Πίνακαρ 3.8.2 

Οι μέζοι ψποι ηυν δεικηϊν  ηυν ομάδυν 

ΟΜΑΓΔ Γ.Ο.Δ. ΜΑΔ 
ΟΗΚ.ΓΔΩΡΓ.ΑΠΑΥ

ΟΛ.ΔΝΣΟ 
ΔΚΜΔΣΑΛ 

ΠΟΟΣΟ Γ.Ο.Δ. 
/Μ.Α.Δ. 

ΟΗΚ.ΓΔΩΡΓ. 
ΔΝΣΟ ΔΚΜ. Ω 

ΠΡΟ ΣΟ ΔΗ. 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 44.964 1,24 263% 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 2.412 0,28 413% 

ΓΟΜΙΚΗ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 5026 0,25 230% 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 5.499 0,13 232% 

ΜΔΙΩΗ ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4.545 1,01 47% 

ΤΝΣΑΞ/Η-ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΔΡΙΚ. 
ΑΠΑΥΟΛ. 6.704 0,47 155% 

ΤΝΟΛΙΚΟΙ ΜΔΟΙ ΟΡΟΙ 9.523 0,43 222% 

 

Έπεηηα νη νκάδεο ηεο «δνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο» θαη ηεο «εηζνδεκαηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο» έρνπλ πάλσ απφ ην 100% ην πνζνζηφ  ηνπ Γ.Ο.Δ. αλά 

Μ.Α.Δ.(230% θαη 231%)  πξνο ην εηζφδεκα αλαθνξάο αιιά πνιχ ρακειέο  Μ.Α.Δ. 

κε 0,25 θαη 0,13 αληίζηνηρα. Σέινο ζπλνιηθά γηα ην δείγκα καο ν κέζνο  φξνο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ Μ.Α.Δ. εληφο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη θάησ απφ ηε 

κνλάδα 0,43 ελψ ην πνζνζηφ ηνπ Γ.Ο.Δ. αλά Μ.Α.Δ. είλαη αξθεηά πάλσ απφ ην 100% 

ζην 222%. 

ηε ζπλέρεηα θαηαλέκνπκε θάζε κηα εθκεηάιιεπζε κε βάζε ηνπο δείθηεο 

απηνχο κέζα ζηηο νκάδεο αιιά θαη ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (πίλαθαο 3.8.3) 

ηνπνζεηψληαο θάζε κηα εθκεηάιιεπζε ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ 4 θαηεγνξίεο. 

  Παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ θζηλνπζψλ εθκεηαιιεχζεσλ ε νπνία αξηζκεί 144 απφ ηηο 288 

εθκεηαιιεχζεηο (πνζνζηφ 50%) ελψ ακέζσο κεηά έξρνληαη νη νξηαθέο 

εθκεηαιιεχζεηο κε 108 θαη πνζνζηφ 38%.Ζ  θαηεγνξία ησλ ελ δπλάκεη βηψζηκσλ 

αξηζκεί 22 εθκεηαιιεχζεηο (8%) ελψ ζηελ θαηεγνξία ησλ βηψζηκσλ έρνπκε κφιηο 14  

θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 5%.Απν απηέο ηηο 14 νη 12 αλήθνπλ ζηελ νκάδα ηεο 

«νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο» νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην 41% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

θάηη πνπ ζπκβαίλεη επίζεο θαη ζηηο ελ δπλάκεη βηψζηκεο φπνπ απφ ηηο 22 νη 15 

αλήθνπλ ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία.  
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Πίνακαρ  3.8.3 

Καηανομή ηυν εκμεηαλλεωζευν ζηιρ 4 καηηγοπίερ βιυζιμψηηηαρ 

ΟΜΑΓΔ 

ΟΡΗΑΚΔ ΦΘΗΝΟΤΔ 

ΔΝ 
ΓΤΝΑΜΔΗ 
ΒΗΩΗΜΔ ΒΗΩΗΜΔ ΤΝΟΛΟ 

αριθ. ποζ. αριθ. ποζ. αριθ. ποζ. αριθ. ποζ. αριθ. ποζ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 0 0% 2 7% 15 52% 12 41% 29 100% 

ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 13 39% 20 61% 0 0% 0 0% 33 100% 

ΓΟΜΙΚΗ 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 10 29% 25 71% 0 0% 0 0% 35 100% 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΙΚ
Η 
ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙ
ΗΗ 31 44% 39 56% 0 0% 0 0% 70 100% 

ΜΔΙΩΗ 
ΓΔΩΡΓΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗ
ΣΑ 0 0% 5 83% 1 17% 0 0% 6 100% 

ΤΝΣΑΞΙΟΓΟ
ΣΗΗ-
ΓΔΩΡΓΙΑ 
ΜΔΡΙΚΗ 
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
 54 47% 53 46% 6 5% 2 2% 115 100% 

ΤΝΟΛΟ 108 38% 144 50% 22 8% 14 5% 288 100% 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ νξηαθψλ θαη 

θζηλνπζψλ εθκεηαιιεχζεσλ έρεη ε θαηεγνξία ηεο «ζπληαμηνδφηεζεο-γεσξγία 

κεξηθήο απαζρφιεζεο».Σέινο φζνλ αθνξά ηηο νκάδεο ηεο γεσξγηθήο, δνκηθήο θαη 

εηζνδεκαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο νη νκάδεο απηέο 

εκπεξηέρνπλ κφλν θζίλνπζεο θαη νξηαθέο εθκεηαιιεχζεηο κε κεγαιχηεξα πνζνζηά λα 

έρνπλ νη θζίλνπζεο θαη θακία βηψζηκε ή ελ δπλάκεη βηψζηκε εθκεηάιιεπζε.      
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ 

ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

 

ηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο καο, θαη αθνχ έρνπκε πξνεγνπκέλσο αλαιχζεη θαη 

πεξηγξάςεη ηηο νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζακε ζέηνληαο ηα εκπεηξηθά εθείλα θξηηήξηα 

πνπ πξνέθπςαλ αθνινπζψληαο ην ζεσξεηηθφ  καο πιαίζην,  πξνβαίλνπκε ζε έλαλ  

ελαιιαθηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα απφ ηηο ζπρλφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ πνζνηηθή δηεξεχλεζε ηεο 

γεσξγηθήο εηεξνγέλεηαο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη ε  παξαγνληηθή αλάιπζε (Καξιήο 

2005) . 

Ο φξνο παξαγνληηθή αλάιπζε (Factor Analysis) αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα 

πνιπκεηαβιεηψλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηε 

ιεπηνκεξή εμέηαζε ηεο δνκήο ελφο ζπλφινπ αιιειεμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ελφο ζρεηηθά κηθξνχ αξηζκνχ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο αξρηθέο κεηαβιεηέο, εθθξάδνληαο ηθαλνπνηεηηθά ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο. Με ηελ  παξαγνληηθή αλάιπζε δειαδή εμαζθαιίδνπκε κηα 

ζαθή εηθφλα ηεο ππνθείκελεο δνκήο ησλ δεδνκέλσλ, απινπνηψληαο ηα ζεκαληηθά, 

κέζσ ηεο κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ελφο πξνβιήκαηνο. 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ζαλ κηα 

πξφζζεηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ ζα καο επηηξέςεη λα επεμεξγαζηνχκε πιεξέζηεξα 

ηε κεγάιε πνζφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηζρπξνπνηψληαο θαη 

εκπινπηίδνληαο ηα επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζήο καο. Ζ 

επεμεξγαζία απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ απηψλ θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ  ηνπο ζε νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ ζα 

εμεγνχλ θαιχηεξα ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία (δηαθχκαλζε) ησλ κεηαβιεηψλ ζην δείγκα 

καο  ζρεκαηίδνληαο λέεο νκαδνπνηήζεηο γηα ηελ εγθπξφηεξε ππαγσγή ηεο θάζε 

εθκεηάιιεπζεο ζηηο ζρεκαηηδφκελεο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο.  

Ζ ηερληθή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ε 

Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ (Α.Κ.. Principal components analysis) αθνχ καο 

ελδηαθέξεη λα κειεηήζνπκε ην ζχλνιν ηεο δηαθχκαλζεο πξνζδηνξίδνληαο  
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γξακκηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα εμεγνχλ ην κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηεο δηαθχκαλζεο απηήο.  

Σέζζεξα είλαη ηα ζηάδηα κηαο παξαγνληηθήο αλάιπζεο (Καξαληθφιαο 2000). 

Αξρηθά ππνινγίδεηαη ε κήηξα ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

δηεξεπλάηαη ε επάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ παξαγνληηθνχ ππνδείγκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ε κέζνδνο εμαγσγήο θαη ν αξηζκφο ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ 

ελψ  παξάιιεια εμαθξηβψλεηαη ν βαζκφο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ δείγκαηνο ζηα 

αξρηθά δεδνκέλα. ην ηξίην ζηάδην γίλεηαη ε πεξηζηξνθή ησλ αξρηθψλ παξαγφλησλ 

κε ζηφρν ηελ αθξηβέζηεξε αληηζηνηρία κεηαβιεηψλ –παξαγφλησλ θαη ηελ φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Σέινο ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ 

αξρηθψλ παξαηεξήζεσλ γηα θάζε θνηλφ παξάγνληα (factor scores), ηηκέο νη νπνίεο 

κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζίεο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Αξρηθά ινηπφλ ππνβάιιακε πνιινχο ζπλδπαζκνχο ησλ 46 κεηαβιεηψλ καο  

δηεξεπλψληαο ηελ επάξθεηα ηνπ θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ παξαγνληηθνχ 

ππνδείγκαηνο ζχκθσλα κε ηα εμήο θξηηήξηα: Σν πξψην θξηηήξην αθνξά ηε 

δηεξεχλεζε ηεο κήηξαο ζπζρεηίζεσλ κε ηελ νπνία αξρίδεη ε δηαδηθαζία κηαο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ νξηζκέλσλ 

δεηθηψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ επάξθεηα ηνπ κνληέινπ.  

Ο ζεκαληηθφηεξνο δείθηεο πνπ δείρλεη ηελ έληαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ ηελ παξέρεη ν δείθηεο ΚΜΟ, ή αθξηβέζηεξα ην Μέηξν 

Καηαιιειφηεηαο Γεηγκαηνιεςίαο ηνπ πλνιηθνχ Τπνδείγκαηνο, πνπ ζπγθξίλεη ηνπο 

παξαηεξνχκελνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κε ηνπο ζπληειεζηέο κεξηθήο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Αξρηθά νη ηηκέο ηνπ ΚΜΟ πνπ βξίζθακε ήηαλ γχξσ ζην 0,6 

,ηηκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε θαηάιιειεο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο αλάιπζεο καο. 

Ωζηφζν κεηά απφ αξθεηνχο ζπλδπαζκνχο θαη κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ ζηηο 18 

θαηαιήμακε ζε κηα απνδεθηή ηηκή ηνπ ΚΜΟ ζην 0,74 (πίλαθαο 4.1) 

Πίνακαρ 4.1 

Τπολογιζμψρ ηος ΚΜΟ 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 0,748 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 2695,672 

df 153 

Sig. ,000 
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  Δάλ ζηνπο ππνινγηζκνχο ζπκπεξηιεθζνχλ κφλν νη ζπληειεζηέο πνπ 

αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή, ηφηε κε παξφκνην ηξφπν κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ην Μέηξν Καηαιιειφηεηαο Γεηγκαηνιεςίαο γηα θάζε κηα απφ ηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο, ην MSA. Σν MSA απνηειεί θαη έλα δεχηεξν θξηηήξην 

πνπ εμεηάδνπκε αθαηξψληαο ζηαδηαθά ηηο κεηαβιεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξέο 

ηηκέο. Έηζη θαηαιήγνληαο ζην ππφδεηγκά καο κε 18 κεηαβιεηέο έρνπκε  ηηο εμήο ηηκέο 

MSA (πίλαθαο 4.2). 

Πίνακαρ 4.2 

Σιμέρ MSA 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ MSA 

ΠΟΟΣΟ ΔΛΗΑ ΣΖ ΤΝ ΔΚΣΑΖ 0,628 

ΠΟΟΣΟ ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΖ ΓΖ 0,821 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΑΗΟΚ  

ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 
0,537 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΤΣΟΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΔΛΑΗΟΚ 

ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 
0,781 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 0,863 

ΠΟΟΣΟ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΠΩΛΖΖ 0,611 

.Ο.Δ. ΑΝΑ ΗΟΓΤΝ ΔΝΖΛ ΜΔΛΖ 0,795 

Γ.Ο.Δ. 0,758 

ΔΜΦΑΝΔΗ ΓΑΠΑΝΔ 0,803 

ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ 0,747 

ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΌ ΔΞΩΓΔΩΡΓΗΚΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
0,580 

ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΌ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ 0,588 

ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΌ ΤΝΣΑΞΔΗ_ 0,733 

ΜΑΔ ΔΞΩΓΔΩΡΓΗΚΔ 0,605 

ΜΑΔ ΟΗΚ ΓΔΩΡΓ ΑΠΑΥΟΛ ΔΝΣΟ 

ΔΚΜΔΣΑΛ 
0,846 

ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 0,845 

ΜΑΔ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ 0,507 

ΜΑΔ ΞΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 0,771 

   

 

Απφ ηηο 46 δειαδή κεηαβιεηέο ηειηθψο δηαηεξνχληαη  νη 18 νη νπνίεο πιεξνχλ 

θαη ηα αλαγθαία ζηαηηζηηθά θξηηήξηα. Όζνλ αθνξά φκσο ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

απνξξίθζεθαλ απφ ην ππφδεηγκα αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αλάκεζα ζε απηέο ήηαλ θαη 

κεηαβιεηέο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Έηζη ε ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην κέγεζνο 

ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη 

κεηαβιεηέο πνπ δελ ζπζρεηίδνληαη επαξθψο κε ηηο ππφινηπεο εκθαλίδνληαο πνιχ 

ρακειφ MSA. Απφ ηελ άιιε πιεπξά απνξξίθζεθαλ φκσο θαη κεηαβιεηέο πνπ 
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ζπζρεηίδνληαη είηε αζξνηζηηθά είηε δηαηξνχκελα  κε άιιεο ππάξρνπζεο νη νπνίεο θαη 

θαηά θάπνην ηξφπν ηηο «εθπξνζσπνχλ» ζην ππφδεηγκά καο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

ηα πνζνζηά ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη απηνθαηαλάισζεο  ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ηελ 

αθαζάξηζηε πξφζνδν  θαη ηνλ αξηζκφ σξψλ απαζρφιεζεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη 

κέζσ άιισλ κεηαβιεηψλ φπσο, ε πνζφηεηα παξαγσγήο ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ε 

πνζφηεηα  απηνθαηαλάισζεο, ην Γ.Ο.Δ. θαη νη εκθαλείο δαπάλεο. 

ηε ζπλέρεηα πξνρσξάκε ζηελ εμαγσγή ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ησλ θνηλψλ 

παξαγφλησλ (πίλαθαο 4.3) ν νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ ην θξηηήξην ηεο ηδηνηηκήο   

ζχκθσλα κε ην νπνίν  δηαηεξνχληαη ζηελ αλάιπζε  κφλν εθείλνη νη θνηλνί 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηδηνηηκή (eigenvalue)   κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο. Παξαηεξνχκε 

φηη νη θνηλνί παξάγνληεο πνπ εμάγνληαη είλαη 5 νη νπνίνη θαη εξκελεχνπλ ην 75,6 

πεξίπνπ ηηο εθαηφ ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ κεηαβιεηψλ.  

Πίνακαρ 4.3 

Δξαγυγή ηυν ελάσιζηυν κοινϊν παπαγψνηυν 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 5,713 31,738 31,738 

2 2,859 15,882 47,620 

3 2,120 11,776 59,397 

4 1,597 8,874 68,270 

5 1,320 7,334 75,605 

6 0,887 4,927 80,532 

7 0,616 3,422 83,954 

8 0,576 3,198 87,152 

9 0,483 2,683 89,835 

10 0,449 2,493 92,328 

11 0,399 2,216 94,544 

12 0,272 1,510 96,054 

13 0,219 1,214 97,268 

14 0,169 0,937 98,206 

15 0,118 0,654 98,860 

16 0,080 0,447 99,307 

17 0,076 0,423 99,730 

18 0,049 0,270 100,000 

 

 

Έπεηηα ζα εθαξκφζνπκε ην θξηηήξην ηνπ γξαθηθνχ ειέγρνπ (Scree Plot) θαη 

ζα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ηδηνηηκήο. 

Με ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ πξνζδηνξίδεηαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ηςλ 
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παξαγφλησλ πνπ πξφθεηηαη λα εμαρζνχλ, κε ηελ εχξεζε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν ε 

θακπχιε αιιάδεη ζεκαληηθά θιίζε θαη γίλεηαη ζρεδφλ επζεία. 

 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη απφ ην παξαπάλσ scree plot   δελ είλαη μεθάζαξν 

πφζνπο παξάγνληεο ζα θξαηήζνπκε αθνχ βιέπνπκε φηη δελ είλαη μεθάζαξν πνην είλαη 

ην ζεκείν απηφ. Ωζηφζν ηα επξήκαηά καο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο ηδηνηηκήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ δείθηε ηνπ ΚΜΟ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά νπφηε ζπλερίδνπκε ηελ 

αλάιπζε καο κε απηνχο ηνπο πέληε παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο θαηαιήμακε 

πξνεγνπκέλσο.  

Σν επφκελν βήκα ζηελ αλάιπζε καο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο κήηξαο πνπ 

πεξηέρεη ηα παξαγνληηθά θνξηία, δειαδή ηνπο ζπληειεζηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

εμηζψζεηο κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηηο αξρηθέο ηνπ δείγκαηνο θαη αλεμάξηεηεο  

ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο (πίλαθαο 4.4). ηνλ πίλαθα απηφλ ινηπφλ πνπ απεηθνλίδεη 

ηελ παξαγνληηθή κήηξα  έρνπκε νξίζεη λα κελ  εκθαλίδνληαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

κηθξφηεξνη ηνπ 0,5 .  
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ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηελ αξρηθή παξαγνληηθή κήηξα 

παξαηεξνχκε φηη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, αθνχ 

πνιινί παξάγνληεο ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά θνξηία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα κεηαβιεηέο θαη αληίζηξνθα. Γηα ην ιφγν απηφ ινηπφλ πξνρσξάκε ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο λέαο κήηξαο κε πην ζαθέο θαη εξκελεχζηκν πεξηερφκελν κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο πεξηζηξνθήο ησλ παξαγφλησλ. 

 

Πίνακαρ 4.4 

Η παπαγονηική μήηπα 

Component Matrix 

  

Component 

1 2 3 4 5 

ΠΟΟΣΟ ΔΛΗΑ ΣΖ ΤΝ 

ΔΚΣΑΖ 
        0,638 

ΠΟΟΣΟ ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΖ ΓΖ 0,817         

ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΑΗΟΚ 

ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 
  0,607       

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΤΣΟΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

ΔΛΑΗΟΚ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 
  0,660       

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
0,917         

ΠΟΟΣΟ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΠΩΛΖΖ       0,503   

.Ο.Δ. ΑΝΑ ΗΟΓΤΝ. ΔΝΖΛ. ΜΔΛΖ 0,737         

Γ.Ο.Δ. 0,862         

ΔΜΦΑΝΔΗ ΓΑΠΑΝΔ 0,877         

ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ 0,597         

ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΌ ΔΞΩΓΔΩΡΓΗΚΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
  0,782       

ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΌ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ     0,796     

ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΌ ΤΝΣΑΞΔΗ_           

ΜΑΔ ΔΞΩΓΔΩΡΓΗΚΔ   0,716       

ΜΑΔ ΟΗΚ ΓΔΩΡΓ ΑΠΑΥΟΛ 

ΔΝΣΟ ΔΚΜΔΣΑΛ 
0,689         

ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 
0,664         

ΜΑΔ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ     0,817     

ΜΑΔ ΞΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 0,756         

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε παξαγνληηθή κήηξα φπσο βιέπνπκε δε ζπκβαίλεη θάηη 

ηέηνην, σζηφζν ζα πξνρσξήζνπκε νχησο ή άιισο ζηελ πεξηζηξνθή ηεο κήηξαο αθνχ 

εμαζθαιίδεη ζε θάζε πεξίπησζε θαιχηεξε εξκελεία ησλ δηαθπκάλζεσλ.  Ζ 
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πεξηζηξνθή απηή δηαθξίλεηαη ζε νξζνγψληα ή πιάγηα αλάινγα κε ην αλ ε γσλία ησλ 

παξαγνληηθψλ αμφλσλ δηαηεξείηαη ζηηο 90
ν
 ή φρη. 

Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη νξζνγψληαο πεξηζηξνθήο  είλαη ε 

varimax,ε  quartimax θαη ε  equamax, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε απινπνηεί ηνπο 

παξάγνληεο, ε δεχηεξε ηηο κεηαβιεηέο θαη ε ηειεπηαία είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ 

δχν πξνεγνχκελσλ. Απφ ηηο 3 κεζφδνπο απηέο ινηπφλ επηιέγνπκε γηα ηελ αλάιπζε 

καο ηε κέζνδν varimax  κε ηελ νπνία εθαξκφδνπκε ηελ πεξηζηξνθή θαη θαηαιήγνπκε 

ζηελ αληηζηξακκέλε παξαγνληηθή κήηξα ηνπ πίλαθα  4.5. 

 

Πίνακαρ 4.5 

Ανηιζηπαμμένη παπαγονηική μήηπα 

Rotated Component Matrix(a) 

  

Component 

1 2 3 4 5 

ΠΟΟΣΟ ΔΛΗΑ ΣΖ ΤΝ 

ΔΚΣΑΖ 
        -0,806 

ΠΟΟΣΟ ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΖ 

ΓΖ 
0,956         

ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΔΛΑΗΟΚ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 
  0,835       

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΤΣΟΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΔΛΑΗΟΚ 

ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

  0,589       

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
0,887         

ΠΟΟΣΟ ΑΠΔΤΘΔΗΑ 

ΠΩΛΖΖ 
  0,582       

.Ο.Δ. ΑΝΑ ΗΟΓΤΝ ΔΝΖΛ 

ΜΔΛΖ 
0,708         

Γ.Ο.Δ.  0,613 0,660       

ΔΜΦΑΝΔΗ ΓΑΠΑΝΔ 0,870         

ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ         0,646 

ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΌ ΔΞΩΓΔΩΡΓΗΚΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
    0,887     

ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΌ 

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ 
      0,914   

ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΌ ΤΝΣΑΞΔΗ     -0,689     

ΜΑΔ ΔΞΩΓΔΩΡΓΗΚΔ     0,893     

ΜΑΔ ΟΗΚ ΓΔΩΡΓ ΑΠΑΥΟΛ 

ΔΝΣΟ ΔΚΜΔΣΑΛ 
  0,536       

ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 
  0,687       

ΜΑΔ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ       0,925   

ΜΑΔ ΞΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 0,896         
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ηελ αληηζηξακκέλε απηή ινηπφλ παξαγνληηθή κήηξα βιέπνπκε ηα εμήο: Ο 

πξψηνο παξάγνληαο εκθαλίδεη αξθεηέο ζεηηθέο γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο νη νπνίεο ιφγσ 

ησλ πςειψλ ηηκψλ ησλ ζπληειεζηψλ  είλαη θαη ηζρπξέο .Έρνπκε δειαδή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηεο ελνηθηαδφκελεο έθηαζεο ηεο δηαηηζέκελεο 

(πξνο πψιεζε)  πνζφηεηαο, ηεο μέλεο απαζρφιεζεο, ηνπ .Ο.Δ. αλά ηζνδχλακν 

ελήιηθν κέινο πνπ απνηειεί θαη ηνλ  δείθηε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

ησλ εκθαλψλ δαπαλψλ θαη ζε έλα κηθξφηεξν βαζκφ ηνπ Γ.Ο.Δ. Ζ ζπζρέηηζε ησλ 

κεηαβιεηψλ απηψλ ζα ιέγακε φηη εθθξάδεη  ηελ εληαηηθή κνξθή γεσξγίαο πνπ 

παξνπζηάδεη πςειέο πνζφηεηεο πξνο πψιεζε, πνιιέο ελνηθηαδφκελεο εθηάζεηο, 

αξθεηή μέλε απαζρφιεζε θαη αξθεηέο εκθαλείο δαπάλεο πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ην 

πςειφ επίπεδν δηαβίσζεο ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ θαη ην πςειφ Γ.Ο.Δ. Δπνκέλσο 

ν παξάγνληαο απηφο ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί εξειδίκεςζη ζε ενηαηικέρ μοπθέρ 

γεωπγίαρ. 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο  αληιείηαη απφ δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πνιιέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο, φκσο απηή ηε θνξά νη πεξηζζφηεξεο 

ζπζρεηίζεηο δελ είλαη ηφζν ηζρπξέο. Ηζρπξφηεξε κεηαβιεηή ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα 

παξαηεξνχκε φηη είλαη ε πνζφηεηα παξαγσγήο ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ ελψ 

αθνινπζνχλ ε κεηαβιεηή ηεο βησζηκφηεηαο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ην 

Γ.Ο.Δ. Ληγφηεξν ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο παξνπζηάδνπλ ε πνζφηεηα απηνθαηαλάισζεο 

ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ην πνζνζηφ απεπζείαο πψιεζεο θαη ε νηθνγελεηαθή εληφο 

ηεο εθκεηάιιεπζεο απαζρφιεζε. Λφγσ  ηνπ γεγνλφηνο νηη θαη ε απεπζείαο πψιεζε 

εκθαλίδεηαη εληνλφηεξα ζε ειαηνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο βιέπνπκε ην ηζρπξφ 

ζηνηρείν ηεο ειαηνθνκίαο νπφηε ζα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε ηνλ παξάγνληα απηφλ 

σο ανεξάπηηηη (λόγω ηηρ απεςθείαρ πώληζηρ) ελαιοκομική επισειπημαηικόηηηα. 

ηνλ ηξίην παξάγνληα ηα πξάγκαηα είλαη πην μεθάζαξα  αθνχ έρνπκε ηζρπξέο 

ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο ζηα κεγέζε ηεο εμσγεσξγηθήο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο 

απφ εμσγεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδεη ε 

κεηαβιεηή ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ζπληάμεηο γεγνλφο αλακελφκελν ζηα λνηθνθπξηά πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο εθηφο ηεο γεσξγίαο. Δπνκέλσο ν παξάγνληαο απηφο 

νλνκάδεηαη εξειδίκεςζη ζηην εξωγεωπγική απαζσόληζη. 

Παξφκνηα μεθάζαξε θαηάζηαζε έρνπκε θαη ζηνλ ηέηαξην παξάγνληα φπνπ νη 

κφλεο δχν κεηαβιεηέο πνπ ζπζρεηίδνληαη ηζρπξά θαη ζεηηθά είλαη νη κεηαβιεηέο ηεο 

αγξνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 
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αγξνηνπξηζκφ. Οπφηε νλνκάδνπκε ηνλ παξάγνληα απηφ εξειδίκεςζη ζηον 

αγποηοςπιζμό. 

ηνλ ηειεπηαίν καο παξάγνληα ηψξα βιέπνπκε ηελ κεηαβιεηή ηεο επηδφηεζεο 

λα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην πνζνζηφ ηεο ειηάο ζηε ζπλνιηθή έθηαζε, γεγνλφο 

αλακελφκελν αθνχ έλα κεγάιν κέξνο ησλ επηδνηήζεσλ φπσο είδακε θαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην αληηζηνηρνχλ ζε κε παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο. Δηδηθφηεξα 

είρακε ππνινγίζεη φηη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο» ηεο νπνίαο 

ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε χπαξμε κε παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ νη 

επηδνηήζεηο αληηζηνηρνχλ ζην 115% ηνπ Γ.Ο.Δ.. Έηζη ν παξάγνληαο απηφο ζα 

κπνξνχζε λα νλνκαζηεί εξειδίκεςζη ζηιρ επιδοηούμενερ καλλιέπγειερ.      
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  ςμπεπάζμαηα 

 

 
πλνςίδνληαο ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

επηβίσζεο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν παξαζέηνπκε 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαπηζηψζεηο  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηγξαθηθή θαη ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε επηρεηξψληαο λα δηαθξίλνπκε θαη ζεκεία 

ζχγθιηζεο πνπ είηε επηβεβαηψλνπλ είηε ζπκπιεξψλνπλ ηηο δχν απηέο κεζφδνπο 

αλάιπζεο. 

Αξρηθά θαη φζνλ αθνξά ηελ πηνζέηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο θαη ησλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαδξνκψλ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα αμίδεη λα αλαθέξνπκε δχν 

παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Ο έλαο είλαη ε γήξαλζε 

ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ σο ζεκάδη απαμίσζεο ηνπ γεσξγηθνχ επαγγέικαηνο απφ 

ηηο λεφηεξεο γεληέο θαη ν δεχηεξνο ην αμηνζεκείσηα ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ 

γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ αθνχ φπσο είδακε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία  ησλ αξρεγψλ 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ δείγκαηνο καο είλαη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ. 

Έπεηηα εξρφκελνη ζηα δηαξζξσηηθά κεγέζε παξαηεξνχκε φηη κε εμαίξεζε ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο», ην κέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο δελ 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάιπζε καο απνηειψληαο καδί κε ηηο κεηαβιεηέο 

ηεο ειηθίαο θαη  ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο «απέξξηςε» θαη 

ε παξαγνληηθή αλάιπζε  κελ εληνπίδνληαο νπζηαζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο.  

Δζηηάδνληαο ηψξα ζηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο πνπ δηαθξίλακε, ζπλαληάκε 

πξψηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο». Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή 

απνηειείηαη απφ κηα νκάδα εθκεηαιιεχζεσλ κε ραξαθηεξηζηηθά εληαηηθήο γεσξγίαο 

αθνχ εκθαλίδεη κεγάιν κέγεζνο εθκεηάιιεπζεο, πςειφ Γ.Ο.Δ. παξάγεη ηηο 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, απαζρνιεί πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο ζηξαηεγηθέο ηα 

κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ ελψ έρεη θαη ηελ πεξηζζφηεξε μέλε εξγαζία. Δπηπιένλ ην 

ρακειφ πνζνζηφ ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη δξαζηεξηνηήησλ φπσο ν αγξνηνπξηζκφο, καο 

δείρλεη ζε έλα βαζκφ φηη ε ζηξαηεγηθή απηή απνηειείηαη απφ ηηο βηψζηκεο 

εθκεηαιιεχζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο «γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο». 

ηε ζπλέρεηα ε ζηξαηεγηθή ηεο «γεσξγηθήο δηαθνξνπνίεζεο» παξνπζηάδεη ζα 

ιέγακε κηα απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ φκσο δελ αλαθιάηαη ζεηηθά ζηα νηθνλνκηθά 

ηεο κεγέζε. Ζ ζηξαηεγηθή απηή πξνθαλψο ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ησλ κε 
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παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή, 

παξνπζηάδεη πνιχ πςειέο εκθαλείο δαπάλεο θαη παξφιν ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

επηδνηήζεσλ πνπ ιακβάλεη έρεη πνιχ ρακειφ γεσξγηθφ θαη ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα. Δπηπιένλ απαζρνιεί αξθεηή μέλε εξγαζία ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεη θαη 

πςειή εμσγεσξγηθή απαζρφιεζε. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο «δνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο» δηαζέηεη ηα ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ηεο απεπζείαο πψιεζεο, πξάγκα πνπ 

εμαζθαιίδεη ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ππάγνληαη ζε απηή, πςειφ βηνηηθφ επίπεδν 

αιιά θζίλνπζα γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. Ζ νκάδα απηή επίζεο εκθαλίδεη κεγάιν 

πνζνζηφ ειαηνθαιιηέξγεηαο ιφγσ θπξίσο ηεο απεπζείαο πψιεζεο πνπ ζε 

παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο φπσο απηή είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε θαη 

εμαζθαιίδεη έλα ηθαλνπνηεηηθφηεξν εηζφδεκα. ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε ε ζηξαηεγηθή απηή εκθαλίδεηαη ζε δπν παξάγνληεο, ζηελ 

αλεμάξηεηε ειαηνθνκηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ζηνλ 

αγξνηνπξηζκφ γεγνλφο πνπ δείρλεη ζε έλα βαζκφ ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο.  

Αθνινχζσο ππεηζεξρφκαζηε ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «εηζνδεκαηηθήο  

δηαθνξνπνίεζεο». Ζ ζηξαηεγηθή απηή παξνπζηάδεη ηηο κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο κε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ειαηνθαιιηέξγεηαο. Απηφ 

εμεγείηαη ίζσο απφ ηε θχζε ηεο ειαηνθνκηθήο θαιιηέξγεηαο ε νπνία είλαη αθελφο 

επνρηαθήο θχζεσο ελψ αθεηέξνπ δελ είλαη απαηηεηηθή ζε θξνληίδεο. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή εκθαλίδεη πςειφ .Ο.Δ αιιά αξθεηά ρακειφ Γ.Ο.Δ.. Όπσο θαη ζηε «δνκηθή 

δηαθνξνπνίεζε» νη εθκεηαιιεχζεηο ηεο ραξαθηεξίδνληαη θζίλνπζεο ή θαη νξηαθέο, 

ελψ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο είλαη αξθεηά πςειφ. Αθφκε ζηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε είδακε φηη ε «εηζνδεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε» απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ δελ παξνπζηάδεη πςειέο ζπζρεηίζεηο κε άιιεο κεηαβιεηέο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί  ε ζηξαηεγηθή ηεο «κείσζεο ηεο γεσξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο» ζηα απνηειέζκαηα φκσο ηεο νπνίαο νθείινπκε λα είκαζηε 

επηθπιαθηηθνί αθνχ απνηειείηαη απφ ειάρηζηεο εθκεηαιιεχζεηο ιφγσ ηεο αξρήο ηνπ 

ακνηβαίνπ απνθιεηζκνχ πνπ ζέζακε ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ καο. 

Σειεπηαία έρνπκε  ηε ζηξαηεγηθή ηεο «ζπληαμηνδφηεζεο – γεσξγία κεξηθήο 

απαζρφιεζεο» ε νπνία απνηειείηαη επί ην πιείζηνλ απφ παξαδνζηαθνχο γεσξγνχο κε 

πνιχ πςειά πνζνζηά ειαηνθνκίαο ζηε ζπλνιηθή ηνπο έθηαζε, πςειά πνζνζηά 

απεπζείαο πψιεζεο, απαζρφιεζε εληφο θαη εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζεο,  αιιά θαη κηα 

επηθχιαμε πξνο ηελ μέλε εξγαζία.   
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Γεληθφηεξα σο πξνο ηελ ειαηνθνκία θαη ηηο ειαηνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

θαηαιήγνπκε ζε δχν βαζηθέο δηαπηζηψζεηο. Αξρηθά δηαπηζηψλνπκε φηη ε ειαηνθνκία 

δελ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην ρακειφ πνζνζηφ 

ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο «νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο», εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηεο δηάζεζεο ησλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ ηνλ παξαγσγφ απεπζείαο 

ζηνπο θαηαλαισηέο φπσο καο έδεημε θαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε κε ηνλ πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο αλεμάξηεηεο ειαηνθνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δληνχηνηο φκσο παξαηεξνχκε φηη ε χπαξμε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ 

γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην απμεκέλν βηνηηθφ επίπεδν ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ αθνχ 

απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα επνρηαθή, ήπηα  πνπ επηηξέπεη ζην λνηθνθπξηφ ηελ 

εθαξκνγή  ηεο δηαθνξνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο πνιπδξαζηεξηφηεηαο πνπ 

ηνλψλνπλ ην Γ.Ο.Δ. ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη θαηά πξνέθηαζε απμάλνπλ ην βηνηηθφ 

επίπεδφ ηνπ. 

πλνιηθά  ε ζεκαληηθφηεξε δηαπίζησζε πνπ απνξξέεη απφ ηε κειέηε καο θαη 

αθνξά ζηε ζεκαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο είλαη ε εμήο: Παξαηεξήζακε ζην 

ηέινο ηεο αλάιπζήο καο ηνπο δείθηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη είδακε φηη νη πεξηζζφηεξεο εθκεηαιιεχζεηο  

ηνπ δείγκαηφο καο ραξαθηεξίδνληαη θζίλνπζεο ή νξηαθέο ελψ παξάιιεια ην βηνηηθφ 

ηνπο επίπεδν παξνπζηαδφηαλ αξθεηά πςειφ.  

Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη αθξηβψο ζηελ απαζρφιεζε ησλ κειψλ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ ηεο γεσξγίαο, ην εηζφδεκα απφ ηηο νπνίεο 

πξνζηίζεηαη ζε έλα «αζζεληθφ» ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο Γ.Ο.Δ. ζρεκαηίδνληαο έλα 

.Ο.Δ. πνπ εμαζθαιίδεη έλα πςειφ βηνηηθφ επίπεδν. Έηζη απηή ε αξρηθά θαηλνκεληθά 

παξάδνμε δηαπίζησζε  ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο θαη ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ,  ε πηνζέηεζε ησλ νπνίσλ απμάλεη ην βηνηηθφ 

επίπεδν, απεγθισβίδνληαο ηνλ αγξνηηθφ ρψξν απφ ηελ άκεζε εμάξηεζή ηνπ απφ ηε 

γεσξγία θαη παξέρνληαο  λέεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο. 
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