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Πρόλογος
 

 
 
 
 
 Η αγροτική πολιτική απετέλεσε πάντα τον πυρήνα του παρεμβατισμού κάθε 
κράτους ή και διεθνούς οργανισμού στον αγροτικό τομέα. Η παρέμβαση αυτή 
είχε και έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των αγροτικών 
προϊόντων και τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης του αγροτι-
κού πληθυσμού αλλά και έμμεσα όλων των πολιτών.  
 Το βιβλίο αυτό κατ’ αρχάς, παρουσιάζει τον αγροτικό τομέα, ως τομέα οικο-
νομικής δραστηριότητας, παρουσιάζει τη φυσιογνωμία του, την αποστολή του 
και τα προβλήματα του. Κατόπιν, εξετάζει και αναλύει την αγροτική πολιτική 
όπως αυτή εκφράζεται με τα διάφορα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται σε συγκε-
κριμένους τομείς που αφορούν το σύνολο του αγροτικού τομέα.  

 Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη:  
 Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι μορφές πολιτικών που εφαρμό-
ζονται ή εφαρμόστηκαν κατά καιρούς στους διάφορους τομείς της αγροτικής 
δραστηριότητας. Η ανάλυση περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση τομέων, την 
αναγκαιότητα της εφαρμογής αγροτικής πολιτικής σ’ αυτούς τους τομείς, τον 
τρόπο σχεδιασμού της παρέμβασης, την εφαρμογή της σε συγκεκριμένους τομείς 
και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της.  

 Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικο-
νομικός οργανισμός και κατόπιν περιγράφονται οι θεσμοί και τα θεσμικά όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξέλιξη των διαφόρων πολιτικών της και αναλύεται 
διεξοδικά η Κοινή Αγροτική Πολιτική από τη θεσμοθέτηση της μέχρι σήμερα. 
Τέλος, Παρουσιάζεται και αναλύεται επίσης, και η πολιτική Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης με ορίζοντα το 2020.  
 
 
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 Αναστάσιος Β. Σέμος 
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1 Εισαγωγή

 
 
 
 
 

1.1 Η έννοια της Αγροτικής Πολιτικής 

 
 Στην αρχή της εμφάνισης του ανθρώπου στη γη η συμπεριφορά του έναντι 
της αναζήτησης της τροφής δεν διέφερε από αυτή των αγρίων ζώων. Περιοριζό-
ταν στη συλλογή εδώδιμων καρπών χωρίς καμία προσπάθεια καλλιέργειας και 
φροντίδας των ωφέλιμων φυτών και ζώων. Με την πάροδο του χρόνου άρχισε 
να ζει σε μικρές ομάδες, σε μικρές κοινωνίες και αργότερα άρχισαν να δημιουρ-
γούνται τα πρώτα σημάδια συνεργασίας, να εμφανίζονται κοινωνίες σε μόνιμες 
περιοχές και τα πρώτα σημάδια οικονομικής σκέψης, ιδιαίτερα στην αντιμετώπι-
ση του προβλήματος της διατροφής και φυσικά συστηματικότερη εκμετάλλευση 
της γης και των αγαθών της.  
 Από την εποχή που η ανθρωπότητα άρχισε να εισέρχεται σε ανώτερο πολιτι-
σμό έπαυσε και η καλλιέργεια της γης ν’ αφήνεται στην τύχη της, όπως συνέβαι-
νε στους πρωτόγονους λαούς. Η πολύ στενή σχέση του ανθρώπου με τα προϊό-
ντα της γης, του επέβαλε από τους μυθικούς ακόμα χρόνους να προσπαθεί να 
πετύχει καλλίτερες γεωργικές αποδόσεις αναζητώντας καλλίτερα είδη καλλιέρ-
γειας, καταλληλότητα εδάφους, χρησιμοποιώντας καλλίτερους σπόρους και φυ-
σικά με τον καιρό καλλίτερα λιπάσματα, παραγωγικότερα ζώα, καταλληλότε-
ρους εργάτες, τελειότερα μηχανήματα και μέσα παραγωγής. Έτσι όταν οι κοινω-
νίες άρχισαν να προσλαμβάνουν την έννοια της πόλης-κράτους και στη συνέχεια 
κράτους όπως εξελίχθηκε στη μορφή που παρουσιάζεται σήμερα, σε συνάρτηση 
με το αυξανόμενο εμπόριο, που έλαβε διεθνή χαρακτήρα, η ανάγκη της κρατικής 
πλέον παρέμβασης για τη ρύθμιση των κυριοτέρων συναφών ζητημάτων κατέ-
στη περισσότερο αναγκαία. Και αυτό ήταν φυσικό επακόλουθο αφού δεν θα 
μπορούσαν, τα οργανωμένα κράτη ν’ αγνοήσουν την ποιοτική και ποσοτική 
απόδοση των καλλιεργειών των εδαφών τους όταν μάλιστα έχει να κάνει σε με-
γάλο βαθμό τόσο με την διατροφή του πληθυσμού όσο και κατ’ επέκταση με την 
γενικότερη οικονομική ανάπτυξή τους. 
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 Η γεωργία, ως παραγωγικός τομέας αποτελεί έναν πολύπλοκο μηχανισμό 
παραγωγής προϊόντων στον οποίο συμμετέχουν πολλές λειτουργίες της οικονο-
μίας αλλά και πλήθος εισροών και παράλληλα πλήθος αγροτικών προϊόντων ως 
ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα (Σχήμα 1.1). Στον πολύπλοκο αυτό μηχανισμό της 
αγροτικής παραγωγής είναι αναγκαία η κρατική παρέμβαση σε όλα τα στάδια, 
σε όλους τους υποτομείς δραστηριότητας με κατάλληλα αναπτυξιακά, διορθωτι-
κά και βοηθητικά μέτρα την κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε η αγροτική παραγωγή 
να γίνει απρόσκοπτα με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.  
 Η κρατική αυτή παρέμβαση για την αγροτική ανάπτυξη, την αποδοτική λει-
τουργία του αγροτικού τομέα και την ορθολογική χρήση των συντελεστών πα-
ραγωγής, συγκροτούν την αγροτική πολιτική. Η αγροτική πολιτική εφαρμόζε-
ται από μέρους του κράτους, με νόμους μακροχρόνιας ισχύος, με μέτρα ειδικά 
και γενικά, με μεθόδους και συστήματα στη τεχνική της παραγωγής όταν κρίνε-
ται αναγκαίο από τους ειδικούς σχεδιασμού της αγροτικής πολιτικής. Η σημασία 
δε αυτής της πολιτικής είναι τόσο σημαντική ώστε σχεδόν όλα τα κράτη του 
κόσμου έχουν δημιουργήσει ειδικό Υπουργείο για την άσκηση αυτής της πολιτι-
κής. Στην Ελλάδα η αγροτική πολιτική ασκείται από το Υπουργείο Γεωργίας ή 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ονομάζεται σήμερα, κα-
θώς επίσης και από διάφορους άλλους αγροτικούς ημικρατικούς οργανισμούς ή 
γεωργικούς συνεταιρισμούς, σε συνεργασία πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 Η σπουδαιότητα της αγροτικής πολιτικής, που έλαβε στη σύγχρονη εποχή 
μια διεθνή διάσταση, δεν θα μπορούσε ν’ αγνοηθεί και από τους μεγαλύτερους 
διεθνείς οργανισμούς. Έτσι η Κοινωνία των Εθνών αρχικά και στη συνέχεια ο 
ΟΗΕ περιέλαβαν στο πλαίσιο των γενικών προσπαθειών τους την επεξεργασία 
και εφαρμογή μιας διεθνούς αγροτικής πολιτικής που αποβλέπει στην αύξηση 
της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής με στόχο την καλλίτερη και φθηνότερη 
διατροφή των λαών της Γης. Προς επίτευξη αυτού του στόχου δημιουργήθηκε, 
από τον Οκτώβριο του 1945 ιδιαίτερος διεθνής οργανισμός του ΟΗΕ, που φέρει 
τον επίσημο τίτλο Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agri-
culture Organisation-FAO). 
 H αγροτική πολιτική κάθε κράτους σήμερα διακρίνεται σε διάφορους επιμέ-
ρους κλάδους όπως είναι, η αγροτική ασφάλεια, η αγροτική πίστη, η γεωργική 
εκπαίδευση, ο κρατικός παρεμβατισμός στη ρύθμιση των τιμών, η εξασφάλιση 
αγορών διάθεσης των προϊόντων, η ρύθμιση σχέσεων αγροκτημόνων – εργατών 
καθώς και διακρατικών σχέσεων συναφούς εμπορίου (Σχήμα 1.2).  
 Έτσι σήμερα η αγροτική πολιτική κάθε κράτους διακρίνεται σε διάφορους 
επιμέρους κλάδους όπως είναι η αγροτική ασφάλεια, η αγροτική πίστη, η γεωρ-
γική εκπαίδευση, ο κρατικός παρεμβατισμός στη ρύθμιση των τιμών, η εξασφά- 
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Σχήμα 1.2: Τομείς εφαρμογής της Αγροτικής Πολιτικής. 
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λιση αγορών διάθεσης των προϊόντων, η ρύθμιση σχέσεων αγροκτημόνων - ερ-
γατών καθώς και διακρατικών σχέσεων συναφούς εμπορίου (Σχήμα 1.2). Το 
σύνολο της νομοθεσίας που ρυθμίζει όλα τα παραπάνω σχετικά ζητήματα ονο-
μάζεται αγροτική νομοθεσία. 
 Η αγροτική πολιτική αποτελεί κυρίαρχο άξονα της συνολικής πολιτικής μιας 
χώρας, καθόσον από αυτήν εξαρτώνται θεμελιώδη ζητήματα της οικονομικής, 
κοινωνικής, και πολιτικής ζωής. Η διατροφική αυτάρκεια, η ασφάλεια της τρο-
φής των πολιτών, η ισόρροπη διασπορά του πληθυσμού μεταξύ υπαίθρου και 
αστικού χώρου, η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και βεβαίως η οικο-
νομία, είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που επιτάσσουν την τοποθέτηση της 
αγροτικής πολιτικής στη θέση αυτή. 
 Ως κυρίαρχος άξονας της πολιτικής, η αγροτική πολιτική επηρεάζει και συμ-
μετέχει στο σχεδιασμό όλων των υπόλοιπων βασικών πολιτικών όπως παιδεία, 
υγεία, πολιτισμός, τουρισμός, βιομηχανία, επικοινωνίες, για τον αυτονόητο λόγο 
πώς η ύπαιθρος, έχει ανάγκη μίας ειδικής προσέγγισης όλων των παραπάνω. 
 Ταυτοχρόνως, αναπτύσσεται σε ένα αυτόνομο πολιτικό πρόγραμμα, με βάση 
τις ακόλουθες δύο αρχές: 

ΑΡΧΗ 1η: Σχεδιασμός επί μέρους πολιτικών με βάση τις δυνατότητες, τους πε-
ριορισμούς και τις ανάγκες της χώρας αλλά και κάθε περιοχής ξεχω-
ριστά. 

ΑΡΧΗ 2η: Σχεδιασμός επί μέρους πολιτικών από τα κάτω προς τα πάνω και ένα 
πρόγραμμα ευέλικτο και συνεχώς προσαρμόσιμο στα εκάστοτε νέα 
δεδομένα. 

 Η παρέμβαση στον αγροτικό τομέα είτε από το κράτος είτε από διεθνή οργα-
νισμό, είναι συνηθισμένη και μάλλον επιβεβλημένη, ενώ για τις οικονομίες της 
αγοράς είναι κανόνας. Οι σκοποί και οι στόχοι αυτής της παρέμβασης είναι ποι-
κίλοι και αποβλέπουν κυρίως στην ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα 
και στην εξασφάλιση τροφίμων για τον άνθρωπο, ενώ η γενική πρόθεση όλων 
είναι η εισοδηματική στήριξη του αγροτικού πληθυσμού. 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω και με την πρόθεση να δοθεί ένας τυπικός ορισμός 
του όρου “Αγροτική Πολιτική” αυτός θα μπορούσε να είναι: “Ο όρος αγροτική 
πολιτική περιγράφει ένα σύνολο νόμων και αποφάσεων σχετικών με τον αγροτικό 
τομέα ενός κράτους ή ενός συνόλου κρατών αλλά και νόμων σχετικούς με τις εξα-
γωγές των εγχωρίων και τις εισαγωγές των ξένων αγροτικών προϊόντων”. Οι κυ-
βερνήσεις των κρατών εφαρμόζουν συνήθως την αγροτική πολιτική με στόχο 
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μια συγκεκριμένη μορφή παραγωγής και λειτουργίας των αγορών των αγροτι-
κών προϊόντων. Μεταξύ των στόχων μπορούν να αναφερθούν το εξασφαλισμέ-
νο επίπεδο ανεφοδιασμού, η σταθερότητα τιμών, η ποιότητα των προϊόντων, η 
επιλογή προϊόντων, η χρήση εδάφους ή η απασχόληση.  
 Επομένως, ο όρος “Αγροτική Πολιτική” χρησιμοποιείται συνήθως για το 
διαχωρισμό της κρατικής πολιτικής που ασκείται στον αγροτικό τομέα από τη 
γενικότερη πολιτική του κράτους ή από την πολιτική που ασκείται σε άλλους 
τομείς της οικονομίας. Στην πράξη πολλές φορές ο όρος αγροτική πολιτική έχει 
διπλή έννοια:  

� Πρώτον, αναφέρεται στην επιστήμη η οποία ασχολείται με τη μελέτη και την 
αξιολόγηση της πρακτικής αγροτικής πολιτικής, (Θεωρητική ή επιστημονι-
κή αγροτική πολιτική)  

� Δεύτερον, χαρακτηρίζει τα μέτρα του κράτους που αφορούν τον αγροτικό 
τομέα, (πρακτική αγροτική πολιτική). (Ζολώτας, 1964, Παπαγεωργίου, 
1970)�. 

 Η αγροτική πολιτική ως επιστήμη έχει διεθνή χαρακτήρα και περιλαμβάνει 
κανόνες και αρχές που έχουν γενική και διεθνή ισχύ. Δηλαδή, η επιστημονική 
αγροτική πολιτική αναλύει της συνθήκες της αγροτικής παραγωγής και διευκρι-
νίζει τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις της αγροτικής οικονομίας με τη συ-
νολική οικονομία μιας χώρας. Η ανάλυση αυτή προσφέρει, σε όλους τους εμπλε-
κόμενους με τα αγροτικά θέματα, ιδιώτες και κρατικούς φορείς, αξιόπιστα δεδο-
μένα για τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη της γεωργίας. 
 Η πρακτική αγροτική πολιτική ασκείται από το κράτος, με τους εκάστοτε 
φορείς του, αποβλέπει δε στη λήψη αποφάσεων και μέτρων υπέρ του αγροτικού 
τομέα, έχοντας ως δεδομένα τα επιστημονικά πορίσματα με τα οποία προσπαθεί 
να αναπτύξει την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό τομέα ως σύνολο.  
 Η αγροτική πολιτική, με την ευρεία έννοια, περιλαμβάνει πλήθος από μέτρα 
και αποφάσεις, που επηρεάζουν το ύψος, το είδος και τον τρόπο παραγωγής των 
αγροτικών προϊόντων, φυτικής και ζωικής προέλευσης. Τα μέτρα αυτά εφαρμό-
ζονται σε τρεις βασικούς τομείς: 
1) Στην αγορά των συντελεστών παραγωγής (inputs) μέσω της οποίας ο αγρο-

τικός τομέας προμηθεύεται τους συντελεστές και τα μέσα παραγωγής. Εδώ 

                               
� Ξ. Ζολώτας, “Νομισματική Ισορροπία και Οικονομική Ανάπτυξις”, Αθήνα 1964. 
 Ε. Παπαγεωργίου, “Αγροτική Πολιτική”, Θεσσαλονίκη, 1970. 
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περιλαμβάνονται και τα μέτρα πολιτικής που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα 
των συντελεστών παραγωγής, τις διαθέσιμες υποδομές κ.ά.. 

2) Στη διαδικασία της παραγωγής.  
3) Στην αγορά των προϊόντων μέσω της οποίας τα αγροτικά προϊόντα πωλού-

νται και καταναλώνονται. 

 Η πολιτική στην αγορά των συντελεστών παραγωγής αναφέρεται στη χρήση 
της γης, στη χρήση του αρδευτικού νερού και άλλων φυσικών μέσων που χρησι-
μοποιούνται στην αγροτική παραγωγή, στην αγορά των βιομηχανικών προϊό-
ντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία της αγροτικής παρα-
γωγής (non-agricultural inputs), στην αγροτική χρηματοδότηση κ.ά. 
 Η πολιτική στον τρόπο παραγωγής αφορά τους κανόνες εφαρμογής της πα-
ραγωγικής διαδικασίας ώστε να διασφαλισθεί η παραγωγή ποιοτικών και υγιει-
νών αγροτικών προϊόντων ώστε να είναι ασφαλής η χρήση τους και η κατανά-
λωσή τους.  
 Η πολιτική στην αγορά των αγροτικών προϊόντων αναφέρεται στους νόμους 
και τα διοικητικά μέτρα που μπορούν να επηρεάσουν την προσφορά και τη ζή-
τηση, τις τιμές και την κατανάλωση συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων, την 
ασφαλή διακίνηση και τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με αγροτικά προϊόντα. 
 

 

1.2 Σκοποί της Αγροτικής Πολιτικής 

 
 Οι βασικοί σκοποί της αγροτικής πολιτικής ενός κράτους ή ενός διεθνούς 
οργανισμού μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με τη σχετική έμφαση που δίδε-
ται στο αναμενόμενο αποτέλεσμα. Έτσι μπορεί να έχουμε τρεις γενικούς σκο-
πούς: 

Πολιτική ανάπτυξης (Growth policy) η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την απο-
δοτική κατανομή των διαθεσίμων συντελεστών παραγωγής, τις επενδύσεις 
στον αγροτικό τομέα που βελτιώνουν την παραγωγικότητά του, ενώ παράλ-
ληλα μπορεί να δημιουργούν πρόσθετους συντελεστές παραγωγής. 

Πολιτική δικαιότερης κατανομής του εισοδήματος (Equity policy) η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει, ενίσχυση των εισοδημάτων των ασθενέστερων τά-
ξεων των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα καθώς επίσης και ανακατανομή 
των μέσων και συντελεστών αγροτικής παραγωγής. 

Πολιτική σταθερότητας (Stability policy) η οποία βοηθάει τις δύο παραπάνω 
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πολιτικές ώστε να μην παρατηρείται διακύμανση από έτος σε έτος στους στό-
χους των παραπάνω πολιτικών. Ο καθορισμός στόχων στην αγροτική πολιτι-
κή δεν σημαίνει αυτόματα επιτυχία. Είναι μια δυναμική διαδικασία που επη-
ρεάζεται από παράγοντες όχι μόνο ελεγχόμενους αλλά και από παράγοντες 
των διεθνών οικονομικών μεταβλητών και των μεταβολών αυτών.  

 Πέρα όμως από τη γενικότερη αγροτική πολιτική ενός κράτους ή οργανι-
σμού, η πολιτική που ασκείται για συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα διαφορο-
ποιείται σημαντικά και από τη γενική αγροτική πολιτική και από προϊόν σε προ-
ϊόν. 
 Η παραγωγή, η κατανάλωση και το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων είναι 
τρεις δραστηριότητες που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους σε κάθε αγροτική και 
εθνική οικονομία. Εάν η κρατική αγροτική πολιτική επηρεάσει με διάφορα μέτρα 
τη μία δραστηριότητα θα επηρεάσει έμμεσα και τις άλλες δύο. Για παράδειγμα, 
εάν η πολιτική ενός προϊόντος προωθεί την αύξηση της παραγωγής του, θα επη-
ρεάσει την προσφορά του στην αγορά (αύξηση προσφοράς) και αυτό με τη σειρά 
του θα δημιουργήσει συνθήκες μείωσης της τιμής του, θα αυξήσει την κατανά-
λωσή του μέσω των τιμών του (μείωση της τιμής του), ενώ η επιπλέον παραγωγή 
θα επηρεάσει και την πολιτική του εμπορίου (ίσως μέτρα για την προστασία της 
εγχώριας παραγωγής). Αυτή η αλληλεξάρτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων 
είναι διαφορετική για καθένα από τα αγροτικά προϊόντα και εξαρτάται από ειδι-
κά χαρακτηριστικά του προϊόντος. 
 Η αγροτική πολιτική, ποικίλει από κράτος σε κράτος και ανάλογα με τις το-
πικές ανάγκες. Όλα τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί όμως προσανατολίζο-
νται σε τέτοιες πολιτικές ώστε, για κάθε συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν το οποίο 
παράγουν, επιδιώκουν να εναρμονισθεί η προσφορά και η ζήτησή του και να 
αποφευχθούν μεγάλα πλεονάσματα ή ελλείψεις. Παράλληλα, δίνεται έμφαση 
στην άριστη αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής έτσι ώστε για κάθε καλ-
λιέργεια η πολιτική να έχει το μικρότερο δυνατό κοινωνικό κόστος. 
 Στη σημερινή διεθνή συγκυρία των ανοικτών αγορών και του ελεύθερου ε-
μπορίου, η αγροτική πολιτική σκοπεύει κυρίως στην αξιοποίηση του “συγκριτι-
κού πλεονεκτήματος” κάθε κράτους ή περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι η καλλιέργεια 
και η παραγωγή ενός συγκεκριμένου αγροτικού προϊόντος υπαγορεύεται σε με-
γάλο βαθμό από τα πλεονεκτήματα που διαθέτει κάθε κράτος ή μια περιοχή ώ-
στε το προϊόν να παράγεται με το μικρότερο δυνατό κόστος στην καλύτερη δυ-
νατή ποιότητα. Το συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή αγροτικών προϊό-
ντων το συνθέτουν κυρίως οι φυσικοί πόροι και οι κλιματικές συνθήκες μιας πε-
ριοχής ή ενός κράτους που είναι σχεδόν ιδανικές για την καλλιέργεια των προϊό-
ντων αλλά και η μακροχρόνια συσσωρευμένη εμπειρία των παραγωγών. 
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 Βεβαίως, το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας χώρας μπορεί να μεταβληθεί ή και 
να χαθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί φυσικά φαινόμενα αλλά κυρίως φαινόμενα που 
έχουν σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα ή την πρόοδο της τεχνολογίας 
μπορούν να μετακινήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας χώρας ή μιας περιο-
χής. Για το λόγο αυτό η αγροτική πολιτική μεταβάλλεται πάντα προς εκείνη την 
κατεύθυνση προς την οποία θα εξισορροπηθούν μια σειρά από αλληλοσυ-
γκρουόμενους παράγοντες. Επίσης, η κοινή προσπάθεια όλων των κρατών και 
των διεθνών οργανισμών για απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, αναγκάζουν 
τους υπεύθυνους της αγροτικής πολιτικής να μεταβάλουν διαρκώς τις πολιτικές 
στον αγροτικό τομέα με κύριο στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων, την εξασφάλιση της διατροφής του ανθρώπου σε ολόκληρη τη γη και 
την διασφάλιση των εισοδημάτων του αγροτικού πληθυσμού. Επομένως, οι ειδι-
κότεροι σκοποί της αγροτικής πολιτικής μπορούν να συνοψισθούν στα παρακά-
τω: 

α) Στην επάρκεια της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και στην εξισορ-
ρόπηση της ζήτησης στην εθνική και τη διεθνή αγορά. Ο σκοπός αυτός είναι 
σημαντικός με την έννοια ότι πολλά προϊόντα παρουσιάζουν μεγάλες διακυ-
μάνσεις στην προσφορά και τη ζήτηση με αποτέλεσμα πολλές φορές να πα-
ρουσιάζονται ελλείψεις στη ζήτηση ενώ σε άλλες περιπτώσεις να έχουμε πιε-
στικά πλεονάσματα. Επιπλέον, πολλές φορές ορισμένα αγροτικά προϊόντα 
παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές ως προς τη προσφορά και τη ζήτηση με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη λήψης μέτρων πολιτικής μόνο για το 
συγκεκριμένο προϊόν ώστε να επέλθει ισορροπία στην αγορά του. 

β) Στην ομαλή διακίνηση, κανονικό εφοδιασμό των αγορών και κατανάλωση 
των αγροτικών προϊόντων στην εθνική και διεθνή αγορά. Αν και τα τελευ-
ταία χρόνια η επέμβαση στην αγορά των προϊόντων δεν είναι εφικτή λόγω 
των κανόνων του ελεύθερου εμπορίου, εν τούτοις λαμβάνονται μέτρα έμμεσα 
ή άμεσα για την ομαλή λειτουργία της αγοράς των αγροτικών προϊόντων 
αφού τα περισσότερα αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης. 

γ) Στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με το χαμηλό-
τερο δυνατό κόστος. Η περίπτωση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική αφού τις 
τελευταίες δεκαετίες η αύξηση της παραγωγής δημιούργησε συνθήκες υπο-
βάθμισης της ποιότητας και της ασφαλούς κατανάλωσης. Επιπλέον, η ποιό-
τητα και το χαμηλό κόστος παραγωγής και επομένως η χαμηλή τιμή του προ-
ϊόντων αποτελούν δύο βασικά στοιχεία ανταγωνισμού στη διεθνή αγορά. 

δ) Στη διασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος στους αγρότες. Αυτή αποτελεί την 
οικονομική πλευρά της πολιτικής των αγροτικών προϊόντων και θεωρείται το 
βασικότερο κίνητρο για τους παραγωγούς να συνεχίσουν την παραγωγή ενός 
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συγκεκριμένου προϊόντος. Η διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών, 
όπως είναι φυσικό, επιτυγχάνεται μέσω της πολιτικής τιμών των αγροτικών 
προϊόντων ή μέσω άλλων μέτρων πολιτικής τα οποία έχουν σχέση με το συ-
γκεκριμένο αγροτικό προϊόν. 

 Με την εφαρμογή όμως μιας συγκεκριμένης πολιτικής προκαλείται κόστος 
ενώ παράλληλα δημιουργούνται και ωφέλειες. Το κόστος μπορεί να είναι οικο-
νομικό αλλά και κόστος ευημερίας. Σε ένα κοινωνικό σύνολο υπάρχουν τρεις 
μεγάλες κοινωνικές ομάδες οι οποίες υφίστανται συνήθως το κόστος της πολιτι-
κής ή ωφελούνται απ’ αυτήν: 
• Οι παραγωγοί του συγκεκριμένου αγροτικού προϊόντος. 
• Οι καταναλωτές του συγκεκριμένου αγροτικού προϊόντος. 
• Οι φορολογούμενοι. 

 Οι παραπάνω κοινωνικές ομάδες είτε μοιράζονται το κόστος ή τα οφέλη της 
πολιτικής είτε επιβαρύνονται μόνο κάποιες και ωφελούνται οι υπόλοιπες. 
 Τέλος, ο σχεδιασμός της πολιτικής ενός προϊόντος αποτελεί σημαντικό μέλη-
μα της αγροτικής πολιτικής αφού για τη λήψη κάποιων μέτρων πολιτικής απαι-
τείται εμπεριστατωμένη μελέτη για την τελική απόφαση. 
 
 

1.3 Λόγοι άσκησης Αγροτικής Πολιτικής 

 
 Η αναγκαιότητα της παρέμβασης του κράτους στις αγροτικές δραστηριότη-
τες εξηγείται κατά πρώτον, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής πα-
ραγωγής, τα οποία καθιστούν την αγροτική παραγωγή μειονεκτικό παραγωγικό 
κλάδο έναντι των άλλων κλάδων της οικονομίας, κατά δεύτερο από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων και κατά τρίτο από τα 
χαρακτηριστικά της αγροτικής οικονομίας. Οι τρεις αυτές ομάδες περιλαμβά-
νουν ένα πλήθος χαρακτηριστικών η κάθε μια και ως σύνολο, καθιστούν τον 
αγροτικό τομέα αντικείμενο “προστασίας” εκ μέρους του κράτους. Παρακάτω 
περιγράφονται τα κυριότερα από αυτά με στόχο να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι 
άσκησης της αγροτικής πολιτικής.  
 

A Τα χαρακτηριστικά της αγροτικής δραστηριότητας 

 
 Ο αγροτικός τομέας, ως παραγωγικός τομέας της οικονομίας, συγκρινόμενος 
με τους άλλους παραγωγικούς τομείς, παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτη-
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ριστικά, τα οποία τον κάνουν να ξεχωρίζει απ' αυτούς και να μειονεκτεί έναντι 
αυτών.  
� Η αγροτική παραγωγή γίνεται κατά το πλείστον, σε εκτάσεις, κάτω από την 

ανεξέλεγκτη επίδραση των κλιματολογικών συνθηκών, οι οποίες δημιουρ-
γούν μεγάλη αβεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, η βιομηχανι-
κή παραγωγή ή άλλοι παραγωγικοί κλάδοι πραγματοποιούν την παραγωγική 
τους δραστηριότητα κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες (π.χ. σε κλει-
στούς χώρους) και έτσι δεν επηρεάζεται από τις φυσικές συνθήκες. 

� Η αγροτική παραγωγή είναι κατά μεγάλο μέρος εκτατική, δηλαδή καταλαμ-
βάνει μεγάλες εκτάσεις. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται υψηλές δαπάνες στη 
μηχανοποίηση και δυσκολίες στην οργάνωση της εργασίας, αφού απαιτεί α-
νάλωση μηχανικής και ανθρώπινης εργασίας σε κάθε μονάδα καλλιεργούμε-
νης έκτασης. Αντίθετα, οι άλλοι παραγωγικοί τομείς καταλαμβάνουν, συνή-
θως σχετικά μικρή έκταση και ο έλεγχος, ο προγραμματισμός της εργασίας 
και της παραγωγής είναι προσιτός. 

� Ο κύκλος της αγροτικής παραγωγής είναι πολύ μεγάλος και κυμαίνεται από 
μερικούς μήνες έως και πολλά χρόνια, σε αντίθεση με άλλους τομείς της πα-
ραγωγής όπου η παραγωγή είναι συνεχής ή ο κύκλος της παραγωγικής διαδι-
κασίας είναι πολύ μικρός. Επιπλέον, η ανάπτυξη των φυτών και των ζώων 
ρυθμίζονται, εκτός από τους φυσικοχημικούς παράγοντες και από τους βιο-
λογικούς, γεγονός που επιβραδύνει σημαντικά τον παραγωγικό ρυθμό της 
αγροτικής παραγωγής. Το παραπάνω χαρακτηριστικό της αγροτικής παρα-
γωγής έχει ως συνέπεια τα κεφάλαια που επενδύονται στην αγροτική παρα-
γωγή να αναπαράγονται με πολύ αργούς ρυθμούς και να δημιουργούνται 
πρόσθετοι κίνδυνοι για το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα. 

� Στην αγροτική παραγωγή δεν είναι δυνατόν να γίνει καταμερισμός και εξει-
δίκευση της εργασίας. Αυτό προκύπτει από την ποικιλία εργασιών που καλεί-
ται να εκτελέσει ο αγρότης παραγωγός σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας. Για παράδειγμα, είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει κλάδεμα δέν-
δρων, όργωμα των χωραφιών, άρδευση, λίπανση, ράντισμα κ.λπ., έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η συνεχής απασχόλησή του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Επιπλέον, η αμοιβή της εργασίας παρέχεται ετεροχρονισμένα, δηλαδή, ο αυ-
τοαπασχολούμενος στον αγροτικό τομέα προσφέρει την εργασία του σχεδόν 
όλο το χρόνο, αλλά η αμοιβή αυτής της εργασίας θα “καταβληθεί” όταν και 
εφ’ όσον πουληθεί το τελικό προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας.  

� Στη γεωργία οι σταθεροί συντελεστές συνήθως δεν αναπαράγονται (π.χ. το 
έδαφος, οι κλιματικοί παράγοντες, οι βιολογικοί νόμοι), ενώ σε άλλους παρα-
γωγικούς τομείς, (όπως στη βιομηχανία) αναπαράγονται εύκολα και δεν απο-
τελούν εμπόδιο στην επέκταση της παραγωγής. 
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� Η ζήτηση των αγροτικών προϊόντων είναι συνήθως ανελαστική, γιατί αποτε-
λούν είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα), σε αντίθεση με τα βιομηχανικά προϊό-
ντα των οποίων η ζήτηση είναι συνήθως ελαστική, γιατί αυτά ικανοποιούν 
κυρίως επιθυμίες και απολαυστικές ανάγκες. 

� Η εναρμόνιση της προσφοράς των αγροτικών προϊόντων με τις εκάστοτε 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, βραχυπρόθεσμα, είναι αδύνατη, ενώ 
μακροχρόνια είναι δύσκολη και δαπανηρή. Αντίθετα, η βιομηχανική παρα-
γωγή προσαρμόζεται εύκολα στις συνθήκες της αγοράς, σε μικρό χρονικό 
διάστημα και με καθόλου ή με πολύ μικρές δαπάνες. 

� Στη γεωργία δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη της παραγωγής γιατί αυ-
τή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μη ελεγχόμενες φυσικές συνθήκες, σε 
αντίθεση με άλλους παραγωγικούς τομείς στους οποίους η πρόβλεψη είναι 
ακριβής. 

 

B Τα χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων 

 
 Πέραν των χαρακτηριστικών της αγροτικής δραστηριότητας και τα παραγό-
μενα αγροτικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από ιδιότητες που επιδεινώνουν τη 
θέση του αγροτικού τομέα ως οικονομική δραστηριότητα. Τα σημαντικότερα 
αυτών των χαρακτηριστικών συνοψίζονται στα παρακάτω: 

� Τα αγροτικά προϊόντα, σε μεγάλο ποσοστό, είναι ευπαθή με περιορισμένη 
διάρκεια ζωής για αποθήκευση. Επιπλέον, σε όποια από αυτά είναι δυνατή η 
αποθήκευση, αυτό γίνεται με πολύ μεγάλο κόστος. Το χαρακτηριστικό αυτό 
μειώνει τη διαπραγματευτική δύναμη του αγρότη στην αγορά, ο οποίος τις 
περισσότερες φορές είναι αδύναμος να διαχειριστεί την εμπορία του προϊό-
ντος του μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημι-
ουργούνται συνθήκες πτώσης των τιμών σε περίοδο υπερπαραγωγής. Επομέ-
νως έχει ανάγκη κρατικής βοήθειας ή προστασίας.  

� Όπως είναι γνωστό η πλειονότητα των αγροτικών προϊόντων χρησιμοποιού-
νται από τον άνθρωπο ως “αγαθά πρώτης ανάγκης”, δηλαδή τρόφιμα. Η 
χρήση αυτή μπορεί να είναι άμεση στην πρωτογενή μορφή του αγροτικού 
προϊόντος ή μπορεί να χρησιμοποιείται με τη μορφή μεταποιημένου προϊό-
ντος ως τρόφιμο ή ως προϊόν ένδυσης και υπόδησης κ.λπ.. Η εξασφάλιση της 
διατροφής και γενικώς των αγαθών πρώτης ανάγκης στον πληθυσμό μιας 
χώρας από την εγχώρια παραγωγή είναι πρωταρχικής σημασίας και πρώτο 
μέλημα κάθε κράτους. Επομένως είναι σημαντικός λόγος άσκησης αγροτικής 
πολιτικής.  
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 Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν μειονεκτήματα της αγροτικής 
παραγωγής έναντι των άλλων παραγωγικών τομέων και εξηγούν γιατί η ανά-
πτυξη του αγροτικού τομέα είναι βραδύτερη από την ανάπτυξη των άλλων το-
μέων της οικονομίας σ’ όλα τα κράτη του κόσμου. 

 

Γ Τα οικονομικά χαρακτηριστικά του οικονομικού τομέα 

 
 Τα οικονομικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα αποτελούν ίσως τον 
κυριότερο παράγοντα που επηρεάζει τους φορείς της αγροτικής πολιτικής στην 
επιλογή και την άσκηση της αγροτικής πολιτικής. Ως οικονομικά χαρακτηριστι-
κά, πέραν των όσων αναφέρθηκαν ως χαρακτηριστικά της αγροτικής δραστη-
ριότητας και μπορεί να είναι και οικονομικά, μπορούν να αναφερθούν και τα 
παρακάτω οικονομικά χαρακτηριστικά: 
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Γράφημα 1.1: Σύγκριση ποσοστού απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα και ποσοστού 
του ΑΕΠ προερχόμενο από τον αγροτικό τομέα. 
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� Η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στον αγροτικό τομέα 

 Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι μια πολύπλοκη έννοια και δύσκολη 
στη μέτρησή της. Μια απλή έκφραση της παραγωγικότητας της εργασίας που 
προσφέρεται στον αγροτικό τομέα είναι το ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας που 
προέρχεται από τον αγροτικό τομέα συγκρινόμενο με το ποσοστό του εργατικού 
δυναμικού που απασχολείται σ’ αυτόν.  
 Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνοντας το ποσοστό του ΑΕΠ που προέρχεται από 
τον αγροτικό τομέα με το ποσοστό των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα 
παρατηρείται μια υστέρηση στην παραγωγικότητα της εργασίας (Γράφημα 1.1).  
 Στο γράφημα 1.1 φαίνεται ότι διαχρονικά η παραγωγικότητα της εργασίας 
στον αγροτικό τομέα παρέμεινε χαμηλή παρά την πρόοδο της τεχνολογίας που 
εφαρμόζεται στον τομέα αυτό. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρ’ όλο που οι απασχο-
λούμενοι στο γεωργικό τομέα την περίοδο μελέτης μειώθηκαν σημαντικά, εν 
τούτοις δεν υπήρξε ανάλογη αύξηση του ακαθάριστου γεωργικού προϊόντος ανά 
εργαζόμενο.  
 Όμως η μικρή παραγωγικότητα της εργασίας στον αγροτικό τομέα δεν είναι 
μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σε πολλές χώρες του κόσμου η κατάσταση είναι η 
ίδια, ίσως και χειρότερη. Συγκεκριμένα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
των 15 αλλά και για τις νέες χώρες παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο με κυμαινό- 
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Γράφημα 1.2: Γραφική παρουσίαση της παραγωγικότητας της εργασίας στον αγροτικό 
τομέα της ΕΕ-28. 
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μενη ένταση. Το γράφημα 1.2 που ακολουθεί δίνει μια εικόνα αυτής της κατά-
στασης.  
 Η μικρή παραγωγικότητα της εργασίας στον αγροτικό τομέα οφείλεται κυ-
ρίως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα αλλά και στα φυσικά 
και οικονομικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων. 
 
� H Τεχνολογική εξέλιξη 
 Η τεχνολογική εξέλιξη, υπήρξε ιδιαίτερα γρήγορη σε πολλούς βασικούς το-
μείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας (π.χ. βελτιωμένα υβρίδια στη φυτική και 
ζωική παραγωγή, βελτιωμένα λιπάσματα και φάρμακα, μεγάλων αποδόσεων 
γεωργικά μηχανήματα κ.λπ.). Με την ευρεία έννοια, τεχνολογία είναι η εφαρμο-
ζόμενη ή η λειτουργική γνώση των συντελεστών παραγωγής ομάδας αγαθών ή 
υπηρεσιών σε μια παραγωγική διαδικασία. Η χρησιμοποιούμενη γνώση στην πα-
ραγωγή, η οποία μπορεί να μην περιλαμβάνει όλες τις επιστημονικές υποθέσεις 
που αναπτύχθηκαν και έγιναν αποδεκτές, συνοψίζεται σε αυτό που χαρακτηρί-
ζεται αόριστα ως το “επίπεδο της τεχνολογίας της παραγωγής”. Σ’ αυτή την έν-
νοια μπορεί να δοθεί πιο σαφές περιεχόμενο με αναφορά: 
α) στις διάφορες μορφές του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου που χρησιμο-

ποιείται στην παραγωγή,  
β) στις τεχνικές της παραγωγής που εφαρμόζονται και  
γ) στα νέα μέσα παραγωγής που χρησιμοποιούνται όπως περιγράφονται από 

τους επιμέρους συνδυασμούς των παραγωγικών εισροών.  

 Μια μεταβολή στην τεχνολογία της παραγωγής προκαλείται είτε με προσθή-
κες είτε με αφαιρέσεις ή αντικαταστάσεις στο σύνολο των εισροών που χρησιμο-
ποιούνται στην παραγωγή. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει τρεις σημαντικούς 
διαφορετικούς τύπους “τεχνολογικής εξέλιξης” που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
στην αγροτική παραγωγή:  
(1) Τεχνολογική πρόοδος, η οποία συμβάλει στην παραγωγή μεγαλύτερης πο-

σότητας προϊόντος (output) με δεδομένες ποσότητες συντελεστών παρα-
γωγής (inputs).  

(2) Τεχνολογική πρόοδος η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή καλύτε-
ρης ποιότητας προϊόντος και 

(3) Τεχνολογική πρόοδος η οποία συμβάλει στην παραγωγή εντελώς νέου προ-
ϊόντος.  

 Στον αγροτική τομέα η περίπτωση (1) φαίνεται να είναι η πιο σημαντική. Και 
αυτό γιατί με τη νέα τεχνολογία η παραγωγικότητα όλων ή μέρος των εισροών 
αυξάνει, αφού αυξάνει η παραγόμενη ποσότητα χωρίς να αυξάνει η ποσότητα 
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και το κόστος των εισροών ή αυξάνει με μικρότερο ρυθμό. Η σπουδαιότητα της 
περίπτωσης κυμαίνεται μεταξύ των αγροτικών προϊόντων και είναι πιο σημαντι-
κή σε καλλιέργειες όπως π.χ. ο αραβόσιτος που δεν υπάρχουν μεγάλες διακυ-
μάνσεις στην ποιότητα. 
 Αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογικής προόδου, που επηρεάζει την απόδοση 
(περίπτωση 1), είναι αφ’ ενός μεν η σημαντική αύξηση της απόδοσης και επομέ-
νως και της παραγωγής και αφ’ εταίρου η μείωση του κόστους παραγωγής του 
αγροτικού προϊόντος και η ελαχιστοποίηση της καμπύλης του συνολικού κό-
στους τους προϊόντος με την προϋπόθεση οι συνολικές δαπάνες της παραγωγής 
παραμένουν σε σχετικώς σταθερά επίπεδα ή αυξάνονται με χαμηλότερους ρυθ-
μούς (Killick, 1983, Σέμος και Καρυπίδης 2000).  
 Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3, η τεχνολογική εξέλιξη και η εφαρμογή της 
στην αγροτική παραγωγή, αυξάνει την ποσότητα παραγωγής και μετατοπίζει 
την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά από  S1  σε  S2  με αποτέλεσμα την πτώση 
της τιμής από  P1  σε  Ρ2.  
 Όπως φαίνεται στο σχήμα, η πτώση αυτής της τιμής είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή στην περίπτωση ανελαστικής ζήτησης που, όπως είναι γνωστό, χαρακτηρίζει 
τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα. Η πτώση αυτών των τιμών, προκαλεί συ-
μπίεση των εισοδημάτων ιδιαίτερα των παραγωγών που δεν υιοθέτησαν αμέσως 
την προηγμένη τεχνολογία, ώστε να μειώσουν παράλληλα και το κόστος παρα- 
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Σχήμα 1.3: Επιπτώσεις της τεχνολογικής εξέλιξης στον αγροτικό τομέα. 
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γωγής τους. Τη συμπίεση αυτή των εισοδημάτων των παραγωγών διατηρεί και η 
χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα που παρουσιάζει η ζήτηση των περισσοτέ-
ρων αγροτικών προϊόντων. 
 Λόγω αυτής της χαμηλής εισοδηματικής ελαστικότητας ζήτησης�, με την 
αύξηση των εισοδημάτων, η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα δεξιά αλλά 
με πολύ βραδείς ρυθμούς, ώστε να μη μπορεί να εξουδετερώσει την πτώση των 
τιμών που προκαλείται από την τεχνολογική εξέλιξη. 
 
� Τα χαρακτηριστικά των συντελεστών παραγωγής στον αγροτικό τομέα 
 Τα χαρακτηριστικά των συντελεστών παραγωγής μπορούν να ταξινομηθούν 
σε τρεις μεγάλες ομάδες που στην προκειμένη περίπτωση εξυπηρετούν την ερ-
μηνεία του προβλήματος του αγροτικού τομέα: Τα φυσικά χαρακτηριστικά, τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τα οικονομικά χαρακτηριστικά (Παπαγεωργίου 
και Σπαθής 2000).  
 Η πρώτη κατηγορία των χαρακτηριστικών εντοπίζεται κυρίως στη φύση της 
αγροτικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, η εξάρτηση της παραγωγής από το φυσι-
κό περιβάλλον δημιουργεί αβεβαιότητα, ποσοτική και ποιοτική στην αγροτική 
παραγωγή και επομένως δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις για την ποσότητα 
και ποιότητα που θα προσφερθεί στην αγορά. Οι κλιματικές συνθήκες καθορί-
ζουν τις περισσότερες φορές τα καλλιεργούμενα είδη και τις μορφές παραγωγής 
σε κάθε περιοχή και έτσι δημιουργούνται διάφοροι περιορισμοί παραγωγικών 
δυνατοτήτων και αυτοί με τη σειρά τους καθορίζουν μειονεκτικές και πλεονε-
κτικές περιοχές στον αγροτικό τομέα. Επιπλέον σε περιοχές που εμφανίζονται 
ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται οι επεμβάσεις των παραγωγών με σημα-
ντική επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής. Ακόμη, ο βιολογικός τρόπος παρα-
γωγής στον αγροτικό τομέα και η εποχιακή παραγωγή, δημιουργεί ειδικές συν-
θήκες των αγροτικών δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση κατανομής της αγρο-
τικής εργασίας. Έτσι δημιουργούνται περίοδοι έντασης και έλλειψης αγροτικής 
εργασίας ή περίοδοι υποαπασχόλησης με συνέπεια χαμηλή παραγωγικότητα της 
εργασίας που προσφέρεται στον αγροτικό τομέα. Τέλος, λόγω και πάλι του βιο-
λογικού τρόπου αγροτικής παραγωγής και της εξάρτησής της από τα καιρικά 
φαινόμενα, ενέχεται πάντα ο κίνδυνος καταστροφής μέρους ή ολόκληρης της 
παραγωγής με σημαντικές οικονομικές συνέπειες στους ασχολούμενους με την 
αγροτική παραγωγή.  
 Στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν προβλήματα στον αγρο-
τικό τομέα περιλαμβάνονται:  

                               
2 Για τις μορφές ελαστικότητας θα γίνει λόγος σε επόμενα κεφάλαια 
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α) το μεγάλο πλήθος των παραγωγών που συνεπάγεται μεγάλο αριθμό μικρών 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων,  

β) η μεγάλη διασπορά των αγροτικών παραγωγικών μονάδων,  
γ) η μικρή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής στον αγροτικό τομέα και  
δ) το σχετικά χαμηλό επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον αγροτικό τομέα .  

 Τέλος, εξίσου με τα φυσικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, σημαντικό ρό-
λο στη δημιουργία προβλημάτων στον αγροτικό τομέα παίζουν και τα οικονομι-
κά χαρακτηριστικά. Ως κύρια οικονομικά χαρακτηριστικά μπορούν να σημειω-
θούν: 
α) η χαμηλή παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιού-

νται στον αγροτικό τομέα, 
β) οι συνθήκες της αγοράς των αγροτικών προϊόντων όπου ο ανταγωνισμός 

φτάνει τα όρια του τέλειου ανταγωνισμού και  
γ) Οι διάφορες μορφές ελαστικοτήτων και ιδιαίτερα αυτών της προσφοράς, 

ζήτησης και εισοδηματικής είναι σχετικά χαμηλές και συχνά μικρότερη της 
μονάδος (εχ < 1). 

 
� Η αστάθεια τιμών και των εισοδημάτων 
 Η μεγάλη αστάθεια που εμφανίζουν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων οφεί-
λεται σε παράγοντες που έχουν σχέση κυρίως με τη φύση της αγροτικής παρα-
γωγής. Η εξάρτηση από τους παράγοντες του περιβάλλοντος, η μεγάλη διάρκεια 
της παραγωγικής διαδικασίας και το χαρακτηριστικό της ανελαστικής προσφο-
ράς των αγροτικών προϊόντων προκαλούν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές των 
αγροτικών προϊόντων οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν μεγαλύτερες αυξο-
μειώσεις στα εισοδήματα των αγροτών.  
 Η επίδραση των διακυμάνσεων της προσφοράς στις τιμές των αγροτικών 
προϊόντων μπορεί να εξηγηθεί με τη βοήθεια του σχήματος 1.4. Όπως φαίνεται 
από το σχήμα 1.4, η μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς, λόγω των μη ελεγχό-
μενων παραγόντων, από  S0 σε S1  προκαλείται από μείωση της παραγωγής από  
Q0  σε Q1

 

.  Λόγω της ανελαστικής ζήτησης που παρουσιάζουν τα περισσότερα 
αγροτικά προϊόντα, η μείωση αυτή της παραγωγής προκαλεί μία συγκριτικά 
μικρότερη αύξηση των τιμών από  P0  σε  P1

 

.  
 Αντιθέτως, όταν δημιουργηθούν συνθήκες μετατόπισης της καμπύλης προ-
σφοράς προς τα αριστερά από  S0 σε S2  δηλαδή, μείωσης της παραγωγής, η ανα-
μενόμενη αύξηση της τιμής δεν είναι ανάλογη  P0

 

, P2
 

. 
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Σχήμα 1.4: Επιδράσεις των διακυμάνσεων της προσφοράς στις τιμές. 

 
 Συνεπώς για τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα, οι διακυμάνσεις της παρα-
γωγής γύρω από την καμπύλη ισορροπίας  S0  προκαλούν εντονότερες σε μέγε-
θος διακυμάνσεις των τιμών. 
 Η πιο πάνω σχέση μεταξύ μεταβολών της παραγωγής και των μεταβολών 
στις τιμές, μπορεί να διαμορφώνει υψηλότερα αγροτικά εισοδήματα σε περιό-
δους μειωμένης παραγωγής, ενώ αντίθετα, όταν η παραγωγή είναι υψηλή, τα 
εισοδήματα μπορεί να διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης, από τα όσα 
αναφέρθηκαν πιο πάνω, είναι φανερό, ότι η σταθεροποίηση των εισοδημάτων 
των παραγωγών είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση στον αγροτικό τομέα. Αυτό 
συμβαίνει γιατί πάρα πολλές ανεξέλεγκτες δυνάμεις, διακυμάνσεις προσφοράς 
και ζήτησης, προκαλούν μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις τιμές με αποτέλεσμα 
την αδυναμία σταθεροποίησης των εισοδημάτων των παραγωγών.  
 Επίσης πολύ σημαντική επίδραση στη διακύμανση των αγροτικών εισοδημά-
των έχει και η βραχυχρόνια ανελαστική προσφορά. Λόγω της φύσης της αγροτι-
κής παραγωγής, η προσφορά των περισσότερων αγροτικών προϊόντων είναι 
πολύ ανελαστική κατά τη βραχυχρόνια περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή 
δεν μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα και σε σημαντικό βαθμό σε μια μεταβολή 
της ζήτησης. Δηλαδή, σε μια πολυετή καλλιέργεια είναι αδύνατη η άμεση μείωση 
της παραγόμενης ποσότητας σε περιόδους μειωμένης ζήτησης ή αύξηση της πα-
ραγωγής όταν η ζήτηση αυξάνει. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με τις ετήσιες 
καλλιέργειες αφού δεν μπορεί να διακοπεί ή να επιταχυνθεί η διαδικασία της 
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παραγωγής λόγω του βιολογικού κύκλου της ανάπτυξης της καλλιέργειας.  
 Το παρακάτω σχήμα 1.5 περιγράφει παραστατικά τις συνέπειες της ανελα-
στικής προσφοράς στη διακύμανση των τιμών των αγροτικών προϊόντων σε μια 
μεταβολή της ζητούμενης ποσότητάς.  
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Σχήμα 1.5: Επιδράσεις της ανελαστικής προσφοράς στη διακύμανση των τιμών. 

 
 Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.5 μια μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας (μεί-
ωση) μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης από  D1  σε  D2  προκαλεί μείωση της 
ζητούμενης ποσότητας από  Q1  σε  Q2  και μια αναλογικά μεγαλύτερη πτώση 
της τιμής από  Ρ1  σε  Ρ2  λόγω της ανελαστικότητας που παρουσιάζει βραχυ-
πρόθεσμα η καμπύλη προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή, και ανάλογα με το προ-
ϊόν, είναι αδύνατη η αυτόματη μείωση της παραγωγής, με αποτέλεσμα η μείωση 
της ζητούμενης ποσότητας να συνοδεύεται από σημαντική μείωση των τιμών. Η 
κρατική παρέμβαση στο αγροτικό τομέα μέσω της αγροτικής πολιτικής καθώς 
και η οργάνωση των παραγωγών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς έχουν σαν βα-
σικό στόχο τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και εν μέρει τη σταθερο-
ποίηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Η αγροτική πολιτική σ’ αυτή την 
περίπτωση διαθέτει δύο σκέλη: Το πρώτο αφορά στις κρατικές παρεμβάσεις για 
τη στήριξη των τιμών των αγροτικών προϊόντων (πολιτική τιμών) και το δεύτε-
ρο αφορά τις κρατικές ενέργειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των γεωργικών 
εισοδημάτων μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας του αγροτικού τομέα 
(διαρθρωτική πολιτική).  
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� Η υστέρηση του αγροτικού εισοδήματος 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων, δημι-
ουργούνται σημαντικά προβλήματα στη διαμόρφωση των αγροτικών εισοδημά-
των, τα οποία μπορούν να επιβάλουν ή να δικαιολογήσουν την παρέμβαση του 
κράτους στον αγροτικό τομέα. Τα προβλήματα αυτά αφορούν και επηρεάζουν 
μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού και προκύπτουν από τη μη ικανοποιη-
τική, σε ορισμένες περιπτώσεις, λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς. Τα προ-
βλήματα αυτά συχνά συνοψίζονται στο λεγόμενο “αγροτικό πρόβλημα”, το  
οποίο αποτελείται από δύο σκέλη: 
• Το πρώτο συνίσταται στη χρόνια υστέρηση του μέσου κατά κεφαλήν ετήσιου 

εισοδήματος των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα σε σχέση με τους εργα-
ζόμενους στους άλλους τομείς της Οικονομίας (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρε-
σίες). 

• Το δεύτερο, περιλαμβάνει τη μεγάλη αστάθεια των αγροτικών εισοδημάτων η 
οποία οφείλεται στις σημαντικές διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι τιμές κα-
θώς και οι αποδόσεις των αγροτικών προϊόντων.  

 Η έννοια της υστέρησης του αγροτικού εισοδήματος έγκειται στο ότι το α-
γροτικό εισόδημα δεν αυξάνεται όπως αυξάνεται το εισόδημα των εργαζομένων 
σε άλλους τομείς της οικονομίας ή η αύξησή του υστερεί από το γενικό μέσο όρο 
της χώρας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, όταν το ε-
θνικό εισόδημα της χώρας αυξάνεται κατά ένα δισεκατομμύριο Ευρώ ανά έτος 
τότε, το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα του πληθυσμού της χώρας αυξάνεται κα-
τά 21,5 €, το κατά κεφαλή εισόδημα του μη αγροτικού πληθυσμού αυξάνεται 
κατά 50 € ενώ το κατά κεφαλή εισόδημα του αγροτικού πληθυσμού αυξάνεται 
μόνο κατά 2 € (Semos, 2006). Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται στο γράφημα 1.3.  
 Η υστέρηση των αγροτικών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στους παράγο-
ντες που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά και σε έναν ακόμη παράγοντα της διάρ-
θρωσης της αγροτικής παραγωγής. Ο αριθμός και το μέγεθος των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων3, η ύπαρξη δηλαδή, πολλών και μικρών παραγωγών στον αγρο- 

                               
� Αγροτική επιχείρηση είναι μια αυθύπαρκτος και αυτοτελής οικονομική μονάδα η ο-

ποία χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της την ανάληψη 
κινδύνων, την οργάνωση, την περιουσιακή αυτοτέλεια και την επιδίωξη κέρδους. 

 Αγροτική εκμετάλλευση είναι ο χώρος που συνδυάζονται τεχνικά οι συντελεστές πα-
ραγωγής κάτω από αυτόνομη διεύθυνση, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων μέσα 
στα πλαίσια των κλάδων της αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. 

 Η επιχείρηση και η εκμετάλλευση έχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως, και 
οι δύο συνδυάζουν και κινητοποιούν τους συντελεστές παραγωγής με σκοπό την πα-
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Γράφημα 1.3: Χρονολογική εξέλιξη του κατά κεφαλή εισοδήματος των κοινωνικών ομά-

δων στην Ελλάδα (πηγή Semos, 2006, ΕΛΣΤΑΤ 2012) 

 
τικό τομέα που ενεργούν ανεξάρτητα, ενώ παράλληλα υπάρχει ελευθερία εισό-
δου νέων παραγωγών σε όλες σχεδόν τις παραγωγικές δραστηριότητες. Πιο 
συγκεκριμένα, στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 620.000 αγροτικές εκμεταλλεύ-
σεις με μέσο μέγεθος, σε χρησιμοποιούμενη γη, 40 στρεμμάτων (Παπαγεωργίου 
και Σπαθής, 2000).  
 Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, δημιουργούν ανταγωνιστικές συνθήκες σχεδόν 
σε όλα τα αγροτικά προϊόντα με αποτέλεσμα, οι τιμές των προϊόντων αυτών να 
διαμορφώνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα τα οποία μακροχρόνια καλύπτουν 
το κόστος παραγωγής και προσφέρουν και ένα χαμηλό εισόδημα στους παραγω-
γούς. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο αν ληφθούν υπόψη οι 
συνθήκες που επικρατούν στους τομείς επεξεργασίας και μεταποίησης των γε-
ωργικών προϊόντων καθώς και στους κλάδους που προμηθεύουν τους αγρότες 
με ορισμένες απαραίτητες εισροές (φυτοφάρμακα, σπόρους, μηχανήματα, λιπά-
σματα κ.λπ.). Στους κλάδους αυτούς δραστηριοποιείται συνήθως ένας μικρός 

                                                                                                                                                 
ραγωγή αγροτικών προϊόντων και οι δυο οργανώνονται και λειτουργούν κάτω από 
αυτόνομη διεύθυνση. 
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αριθμός μεγάλων όμως επιχειρήσεων ενώ παράλληλα υπάρχουν και σημαντικά 
εμπόδια στην είσοδο νέων επιχειρήσεων (π.χ. μεγάλες απαιτήσεις σε κεφάλαια, 
σημαντικές οικονομίες κλίμακας, μεγάλη δύναμη των ήδη εγκατεστημένων επι-
χειρήσεων κ.λπ.).  
 
� Το πρόβλημα του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων 

 Η έννοια του κόστους παραγωγής, αν και χρησιμοποιείται ευρύτατα από ό-
λους σχεδόν τους πολίτες στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα από αυτούς που 
ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, πολλές φορές τη συγχέουν με μια άλλη 
έννοια, ως ένα βαθμό συνώνυμη, την έννοια των δαπανών παραγωγής. Πιο συ-
γκεκριμένα, στην ορολογία της αγροτικής οικονομίας κόστος παραγωγής είναι 
το κομμάτι εκείνο από τις συνολικές δαπάνες το οποίο αντιστοιχεί στην παρα-
γωγή μιας μονάδας του προϊόντος (Κιτσοπανίδης, 1982, Παπαναγιώτου και άλ-
λοι, 1999, Curtis and Howard, 1993). Για παράδειγμα, όταν καλλιεργούμε 10 
στρέμματα βαμβάκι τότε οι δαπάνες που κάνουμε για όλη την καλλιεργούμενη 
έκταση, που αν υποθέτουμε ότι ανέρχονται σε 1400 €, λέγονται “συνολικές δα-
πάνες”. Αν υποθέσουμε ακόμη ότι η μέση στρεμματική απόδοση είναι 400 κιλά 
ανά στρέμμα, η “συνολική παραγωγή” θα είναι 4000 κιλά, ενώ το “κόστος παρα-
γωγής” θα είναι:  ΚΠ = 1400 €/4000 κιλά = 0,35 €/κιλό.  
 Η παραπάνω απλοϊκή αναφορά στην έννοια του κόστους παραγωγής αν και 
πολύ γνωστή είναι απαραίτητη για τις ανάγκες κατανόησης της έννοιας. Ακόμη, 
είναι ανάγκη να τονισθεί η μεγάλη σημασία του κόστους παραγωγής. Είναι φα-
νερό ότι με δεδομένη τιμή αγοράς ενός αγροτικού προϊόντος, η μείωση του κό-
στους παραγωγής συμβάλει τα μέγιστα στην αύξηση του εισοδήματος των πα-
ραγωγών. Επίσης, χαμηλό κόστος παραγωγής σημαίνει διαμόρφωση χαμηλών 
τιμών στην αγορά γι’ αυτό το προϊόν, προς όφελος των καταναλωτών και φυσι-
κά το αγροτικό προϊόν με χαμηλό κόστος παραγωγής είναι ανταγωνιστικό στις 
εθνικές και διεθνείς αγορές (Παπαγεωργίου και Σπαθής, 2000).  
 Τέλος, το ύψος του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος διαφέρει σημαντικά 
από περιοχή σε περιοχή στην ίδια χώρα αλλά κυρίως σε διαφορετικές χώρες του 
κόσμου. Και αυτό γιατί το κόστος παραγωγής εξαρτάται από μια σειρά από πα-
ράγοντες και ενέργειες του παραγωγού που ανάλογα με τον χειρισμό τους αυξά-
νουν ή μειώνουν το κόστος παραγωγής. Μια ομάδα παραγόντων ενεργεί αυτό-
νομα και ελάχιστα επηρεάζεται από τις ενέργειες του ανθρώπου.  
 Μια άλλη ομάδα παραγόντων βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του παραγω-
γού και μια άλλη ομάδα μπορεί να επηρεασθεί θετικά για τη μείωση του κόστους 
με την εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων αγροτικής πολιτικής από μέρους 
του κράτους (Brüntrup, 1996). 
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� Παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής 
 Το κόστος παραγωγής όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, είναι ένας επιμερι-
σμός των συνολικών δαπανών μιας παραγωγικής διαδικασίας στις μονάδες του 
παραχθέντος προϊόντος. Δηλαδή ουσιαστικά ο υπολογισμός του μας οδηγεί σ’ 
αυτό που λέμε μέσο κόστος (ΜΚ). Από τη σχέση υπολογισμού του όμως φαίνε-
ται ότι το κόστος παραγωγής προκύπτει από δύο σημαντικούς παράγοντες:  
1) από τη Συνάρτηση των Συνολικών Δαπανών (TC) και  
2) από τη Συνάρτηση των συνολικών μονάδων του παραχθέντος προϊόντος 

(TP).  
 Οι δύο αυτές συναρτήσεις μεταβαλλόμενες ανεξάρτητα η μία από την άλλη 
μεταβάλουν το κόστος παραγωγής σε παράλληλη ή αντίθετη κατεύθυνση. Πιο 
συγκεκριμένα, όταν οι συνολικές δαπάνες αυξάνονται ενώ η παραγωγή παραμέ-
νει σταθερή τότε το κόστος παραγωγής θα αυξηθεί. Αντίθετα, με σταθερές συ-
νολικές δαπάνες και με αύξηση των συνολικών μονάδων παραγωγής το κόστος 
μειώνεται. Βεβαίως οι παραπάνω περιπτώσεις είναι σπάνιες. Στην παραγωγική 
διαδικασία υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί μεταβολών των δύο συναρτήσεων. 
Μπορεί να έχουμε μείωση των συνολικών δαπανών και μείωση της παραγωγής. 
Σ’ αυτή την περίπτωση όταν οι δαπάνες μειώνονται ταχύτερα από τη μείωση του 
προϊόντος τότε έχουμε μείωση του κόστους παραγωγής. Στην αντίθετη περί-
πτωση το κόστος παραγωγής αυξάνει. Επίσης, στην περίπτωση που αυξάνονται 
οι συνολικές δαπάνες με παράλληλη αύξηση και του συνολικού προϊόντος, τότε 
το κόστος παραγωγής αυξάνεται όταν οι δαπάνες αυξάνονται σε μεγαλύτερο 
ποσοστό απ’ ότι το συνολικό προϊόν ενώ μειώνεται όταν το ποσοστό αύξησης 
του συνολικού προϊόντος είναι μεγαλύτερο από αυτό της αύξησης των συνολι-
κών δαπανών.  
 
α) Η συνάρτηση των συνολικών δαπανών 

 Οι συνολικές δαπάνες σε μια παραγωγική διαδικασία, επηρεάζονται και δια-
μορφώνονται από μια σειρά ανεξάρτητες και ελεγχόμενες μεταβλητές. Σε μια 
τυπική συνάρτηση συνολικού κόστους μια παραγωγικής διαδικασίας μπορούν να 
συμμετέχουν οι παρακάτω μεταβλητές: 

1) Η δαπάνη χρήσης των συντελεστών παραγωγής (Χi). Το έδαφος, η εργασία 
(ανθρώπινη και μηχανική) και το κεφάλαιο (κάθε μορφής κεφαλαίου που 
συμμετέχει στην παραγωγή) συγκροτούν ένα μέρος των συνολικών δαπανών. 
Το ύψος των δαπανών για τη χρήση των συντελεστών παραγωγής είναι ως 
ένα βαθμό ελεγχόμενο. Κάθε υπερβολή όμως στη χρήση αυτών από οποιαδή-
ποτε αιτία αυξάνει τις συνολικές δαπάνες.  

 Το έδαφος (ΧS) ως βασικός συντελεστής παραγωγής είναι σε στενότητα και 
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σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικές κατηγορίες εδαφών (πχ ποτιστικά) έχουν με-
γάλη ζήτηση για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η δαπάνη χρήσης του πολλές φο-
ρές είναι υψηλή (πχ περιοχές δυναμικών καλλιεργειών) με αποτέλεσμα να προ-
σθέτει σημαντικό ποσό στις συνολικές δαπάνες. Σε ειδικές περιπτώσεις το ύψος 
της νοικιασμένης γης είναι δυσβάστακτο έως απαγορευτικό για τη γεωργία. 
 Η εργασία (ΧΕ) σε κάθε καλλιέργεια, ανθρώπινη ή μηχανική, είναι αναγκαία. 
Το ύψος της δαπάνης για κάθε καλλιέργεια κυμαίνεται σε ορισμένα επίπεδα εφ’ 
όσον δεν παρατηρηθούν ακραίες καιρικές συνθήκες ή εφ’ όσον δεν γίνουν άσκο-
πες επεμβάσεις από τον παραγωγό. Σε μια καλλιέργεια πρέπει να γίνουν οι τε-
λείως απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες ώστε να μη προστεθούν επιπλέον 
δαπάνες. 
 Τέλος, το κεφάλαιο (Κ) που περιλαμβάνει την αξία όλων των υλικών και τη 
δαπάνη όλων των επεμβάσεων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 
 Οι καιρικές συνθήκες (Wt). Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά τη 
διαμόρφωση των συνολικών δαπανών. Κατά πρώτον ακραία καιρικά φαινόμενα, 
όπως παρατεταμένη ξηρασία, έντονες βροχοπτώσεις, ισχυροί παγετοί, αυξάνουν 
συνήθως τις συνολικές δαπάνες. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο παραγωγός, στην 
προσπάθεια του να μειώσει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων 
υφίσταται επιπλέον δαπάνες. Ακόμη, ευνοϊκά καιρικά φαινόμενα για την ανά-
πτυξη εντόμων και διαφόρων παρασίτων αναγκάζουν τους παραγωγούς σε επι-
πλέον δαπάνες φυτοπροστασίας. Δεύτερο, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την 
ανάπτυξη και εξέλιξη της καλλιέργειας μειώνουν τις διορθωτικές επεμβάσεις του 
παραγωγού και συμβάλουν σημαντικά στον περιορισμό των συνολικών δαπα-
νών.  

2) Οι συνθήκες της αγοράς (Μ) είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που 
επηρεάζει το ύψος των συνολικών δαπανών. Η γεωργική παραγωγή είναι συν-
δεδεμένη με εισροές που προέρχονται κυρίως από τον βιομηχανικό τομέα. Οι 
τιμές αυτών των εισροών μεταβάλλονται (συνήθως αυξάνονται) με αποτέλε-
σμα να δημιουργούν αυξητικές τάσεις στις συνολικές δαπάνες. Την κατάστα-
ση αυτή επιτείνει η μακροχρόνια παραγωγική διαδικασία των περισσότερων 
αγροτικών προϊόντων.  

3) Η τεχνολογική πρόοδος (Τ) που εφαρμόζεται στην παραγωγική διαδικασία της 
αγροτικής παραγωγής. Είναι παραδεκτό ότι η εφαρμογή της τεχνολογικής 
προόδου στην αγροτική παραγωγή συμβάλει στη μείωση του κόστους παρα-
γωγής των προϊόντων. Η εφαρμογή όμως της τεχνολογικής προόδου δεν εί-
ναι πάντοτε εφικτή λόγω του υψηλού κόστους της αλλά, πολλές φορές, και 
λόγω των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της στη γε-
ωργία.  
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 Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνάρτηση των συνολικών δαπανών μπορεί να 
γραφεί με μαθηματική μορφή: 

 = ± ± +Â Â Âi i tΤC f( C(X P) CW CM) cT  (1.1) 

όπου: TC = Συνολικές δαπάνες 
 Â i iC(X P )  = Συνολικές δαπάνες των συντελεστών παραγωγής. 

 Â tCW  = Συνολική θετική ή αρνητική συμβολή των καιρικών συνθη-
κών. 

 ÂCM  = Συνολική θετική ή αρνητική συμβολή των συνθηκών της αγο-
ράς. 

 cT = Το συνολικό κόστος της νέας τεχνολογίας. 

 Η συνάρτηση (1) δείχνει τα στοιχεία που απαρτίζουν τις συνολικές δαπάνες 
οι οποίες εξαρτώνται από τις δαπάνες χρήσεως των συντελεστών παραγωγής, 
της συμβολής, θετικής ή αρνητικής, των καιρικών συνθηκών, από την επίδραση 
των συνθηκών της αγοράς των γεωργικών εφοδίων και από τη δαπάνη χρήσης 
της νέας τεχνολογίας.  
 
β) Η συνάρτηση της συνολικής παραγωγής 
 Η συνάρτηση της συνολικής παραγωγής εξαρτάται από μια σειρά παραγό-
ντων που είναι συνδυασμός των ενεργειών και αποφάσεων του παραγωγού, των 
καιρικών συνθηκών και της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στην αγροτική παρα-
γωγή. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση μιας καλλιέργειας και κατ’ επέκταση η συ-
νολική παραγωγή εξαρτάται κατ’ αρχήν από την επιμέλεια ή την ολιγωρία των 
ενεργειών του παραγωγού. Κάθε καλλιεργητική φροντίδα που γίνεται έγκαιρα 
και επιμελημένα συμβάλει θετικά στην αύξηση της παραγωγής. Αντίθετα, κάθε 
παράλειψη ή άκαιρη ενέργεια μειώνει την απόδοση. Ακόμη αποφάσεις του πα-
ραγωγού που καθορίζουν τον τόπο, το είδος και τρόπο καλλιέργειας είναι στοι-
χεία που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την απόδοση της καλλιέρ-
γειας.  
 Οι καιρικές συνθήκες είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη γεωργική πα-
ραγωγή που ανάλογα με την ευνοϊκή ή μη συμβολή τους προκαλούν διακυμάν-
σεις στην ποσότητα της συνολικής παραγωγής. Χαρακτηρίζονται δε σημαντικός 
παράγοντας γιατί δρουν σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα χωρίς ο παραγωγός να 
μπορεί να τις επηρεάσει. Οι διορθωτικές ενέργειες του παραγωγού και η αποτε-
λεσματικότητα αυτών έναντι των αρνητικών συνεπειών της δράσης των καιρι-
κών συνθηκών εξαρτώνται από τις υποδομές που είναι διαθέσιμες στη αγροτική 
παραγωγή. Αντίθετα, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες συμβάλουν τα μέγιστα στην 
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αύξηση της απόδοσης και στο ύψος της τελικής συνολικής παραγωγής. 
 Τέλος, η συνολική παραγωγή εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη νέα τε-
χνολογία στην παραγωγική διαδικασία. Νέα τεχνολογία στη σημερινή αγροτική 
δραστηριότητα δεν νοείται μόνο αυτή που αναφέρεται στον τεχνολογικό εξο-
πλισμό αλλά και σε όλα τα μέσα και εφόδια που συμβάλουν στην αύξηση της 
παραγωγικότητας. Επομένως, στη νέα τεχνολογία περιλαμβάνονται π.χ. νέες 
αποδοτικές ποικιλίες, ποικιλίες ανθεκτικές στις ασθένειες και στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, νέα λιπάσματα, νέες μέθοδοι καλλιεργειών κ.ά. Επομένως η συνάρ-
τηση της συνολικής παραγωγής μπορεί να γραφεί υπό μορφή μαθηματικής συ-
νάρτησης : 

 = ± ± +   TP f(kY) p TP w TP t TP  (1.2) 

όπου: TP = Η συνολική τελική παραγωγή μιας παραγωγικής διαδικασίας ενός 
προϊόντος. 

 kY = Η αναμενόμενη παραγωγή κάτω από κανονικές συνθήκες όπου το 
Υ παριστάνει την απόδοση της παραγωγικής μονάδας και το k τον 
αριθμό των παραγωγικών μονάδων. 

 pTP = Η επιπλέον αύξηση ή η μείωση της παραγωγής λόγω των ενερ-
γειών του παραγωγού. 

 wTP = Η επιπλέον αύξηση ή η μείωση της παραγωγής λόγω των καιρι-
κών συνθηκών. 

 tTP = Η επιπλέον παραγωγή λόγω χρήσεως της νέας τεχνολογίας η ο-
ποία αναμένεται να είναι θετική. 

 Η συνάρτηση των συνολικών δαπανών και η συνάρτηση της συνολικής πα-
ραγωγής στην παραπάνω απλή τους μορφή δίνουν μια εικόνα των παραγόντων 
που είναι ελεγχόμενοι ή όχι. Οι ελεγχόμενοι αυτοί παράγοντες μπορεί να είναι ως 
ένα βαθμό αντικείμενο αγροτικής πολιτικής.  

� Η αναγκαιότητα αυτής της πολιτικής 

 Είναι γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος είναι ένα οικονομικό 
στοιχείο που εξαρτάται άμεσα από την περιοχή παραγωγής, από την επιμέλεια ή 
την ολιγωρία του παραγωγού και φυσικά από τους παραπάνω αναφερθέντες 
παράγοντες. Η σχέση όμως και η υποχρέωση του κράτους να αναλάβει τα παρα-
πάνω μέτρα πολιτικής επιβάλλεται για τους παρακάτω λόγους: 

α) Το κόστος παραγωγής έχει άμεση σχέση με το ύψος του εισοδήματος του 
αγροτικού πληθυσμού. Η κρατική πολιτική αλλά και η πολιτική της ΕΕ σκο-
πεύει στη βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών. Επομένως, μια πολιτική 
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μείωσης του κόστους παραγωγής κυρίως με συνδυασμένες πολιτικές και όχι 
απαραίτητα με επιδοτήσεις οδηγεί σίγουρα στον παραπάνω στόχο.  

β) Το κόστος παραγωγής έχει άμεση σχέση με την τιμολόγηση των αγροτικών 
προϊόντων. Χαμηλό κόστος παραγωγής χαμηλές τιμές αγροτικών προϊόντων 
και αντιστρόφως. Με δεδομένο όμως ότι η πλειονότητα των αγροτικών προ-
ϊόντων είναι αγαθά πρώτης ανάγκης (κυρίως τρόφιμα), το κόστος παραγω-
γής αυτών επηρεάζει άμεσα το εισόδημα των καταναλωτών, την εξέλιξη του 
τιμαρίθμου και έμμεσα οικονομία του κράτους. Δεν είναι υπερβολή να πει κα-
νείς ότι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες των συνεχών μεταβολών του 
τιμαρίθμου και των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία μας είναι και οι 
διακυμάνσεις των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Επομένως, είναι επιβε-
βλημένη μια σημαντική προσπάθεια της αγροτικής πολιτικής προς την κα-
τεύθυνση μείωσης του κόστους παραγωγής. 

γ) Είναι σε όλους γνωστό ότι με τις συμφωνίες για ελεύθερη παγκόσμια αγορά 
τα προϊόντα θα κυκλοφορούν έχοντας δύο ανταγωνιστικά στοιχεία: τη χα-
μηλή τιμή και την υψηλή ποιότητα. Τα δύο αυτά στοιχεία θα καθορίζουν στο 
μέλλον τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Το κόστος παραγωγής είναι η 
βάση για την τιμολόγηση στη διεθνή αγορά. Και με δεδομένο ότι η Ελλάδα 
εξάγει σημαντικές ποσότητες αγροτικών προϊόντων είναι επιβεβλημένο η 
κρατική πολιτική να ασχοληθεί με τη μείωση του κόστους παραγωγής. 

δ) Το κόστος παραγωγής είναι ένα στοιχείο που τελικά δηλώνει την ορθολογική 
ή μη χρήση των διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής. Αυτό σημαίνει πως το 
υψηλό κόστος παραγωγής συνεπάγεται μη αποδοτική χρήση των συντελε-
στών και αλόγιστη χρήση μέσων παραγωγής. Και αυτό με τη σειρά του μείω-
ση του ακαθάριστου γεωργικού προϊόντος και του ακαθάριστου εθνικού προ-
ϊόντος. Και γι αυτό το λόγο είναι αναγκαία η άσκηση αγροτικής πολιτικής με 
στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. 

 Πολλές φορές, πολλά από αυτά που γράφτηκαν γι’ αυτό το θέμα θεωρήθηκαν 
ευχολόγια και ακατόρθωτα και πέρασαν από τους υπεύθυνους απαρατήρητα. 
Όμως από παντού και πάντα ακούγεται σαν το μεγαλύτερο μειονέκτημα των 
αγροτικών προϊόντων, το υψηλό κόστος παραγωγής. Επομένως μια πολιτική με 
στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής είναι επιβεβλημένη. 
 Τα προβλήματα τα οποία αναλύθηκαν παραπάνω, αν και αποτελούν ίσως τα 
πλέον σημαντικά και διαχρονικά, δεν είναι και τα μοναδικά που απασχολούν τον 
αγροτικό τομέα. Υπάρχουν και άλλα, μέρος των οποίων είναι απόρροια των πα-
ραπάνω, άλλα που προκύπτουν από φύση της αγροτικής δραστηριότητας και 
άλλα που δημιουργούνται από τις μεταβολές του διεθνούς περιβάλλοντος.  


