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Πρόλογος 
 
 
 

 

μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους πιο ζωτικούς 
κλάδους της δευτερογενούς παραγωγής. Η σημαντικότητα του κλάδου αυτού 

πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι η δραστηριότητα του είναι συνδεδεμένη με την 
παραγωγή τροφίμων αλλά και την παραγωγή προϊόντων για την εξυπηρέτηση των 
άμεσων αναγκών του ανθρώπου. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι χρη-
σιμοποιεί ως πρώτες ύλες πρωτογενή αγροτικά προϊόντα και παράγει προϊόντα τα 
οποία στην τελική μορφή είναι τρόφιμα. Όμως, η φύση των αγροτικών προϊόντων 
αλλά και των τελικών προϊόντων, των τροφίμων, ανάγκασε τον άνθρωπο να δημι-
ουργήσει, μέσω της τεχνολογίας, μια σειρά από τρόπους επέμβασης στα πρωτογε-
νή αγροτικά προϊόντα, οι οποίες απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστά-
σεις με τεράστιες οικονομικές προεκτάσεις στην κοινωνία. Δηλαδή, για την μετα-
ποίηση των αγροτικών προϊόντων χρειάζονται κεφάλαια, δημιουργείται απασχό-
ληση, δημιουργείται εμπόριο, δημιουργούνται εισοδήματα. Άρα είναι αναγκαία η 
μελέτη των δραστηριοτήτων αυτών από οικονομικής κυρίως σκοπιάς. 
 Επιπλέον, επειδή η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων είναι συνδεδεμένη με την 
παραγωγή τροφίμων και πολλές φορές ταυτόσημη, ο όρος «μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων» και ο όρος «παραγωγή τροφίμων» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ε-
πίσης, και οι όροι «μεταποιητικές μονάδες» ή «μεταποιητική βιομηχανία» ή «βιομη-
χανίες παραγωγής τροφίμων» χρησιμοποιούνται επίσης εναλλακτικά. 
 Η έκδοση αυτή έχει κυρίως εκπαιδευτικό σκοπό και απευθύνεται σε φοιτητές 
και σπουδαστές γεωπονικών και οικονομικών κατευθύνσεων. Στα δέκα κεφάλαια 
της δεύτερης έκδοσης αναλύονται, με όσο το δυνατό απλό και κατανοητό τρόπο, 
θέματα σχετικά με την οικονομική οργάνωση, τη λειτουργία και αποτελεσματικό-
τητα των μονάδων μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Το βιβλίο αυτό δεν 
περιλαμβάνει θέματα τεχνικής και διοικητικής οργάνωσης. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται εισαγωγικές έννοιες της μεταποίησης και της νο-
μικής μορφής των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Η αναγκαιότητα αυτών των εν-
νοιών προκύπτει από τη φύση της μελέτης των οικονομικών δραστηριοτήτων που 
συμβαίνουν κατά τη διαδικασία της μεταποίησης. 

Η 
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 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οικονομικές έννοιες σχετικές με τις επι-
χειρήσεις καθώς επίσης και οι νομικές μορφές των επιχειρήσεων. 
 Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι οικονομικές αρχές της παραγωγής με έμφα-
ση στις επιχειρήσεις που παράγουν τρόφιμα ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο δίδονται 
κάποιοι ορισμοί για τις μεταποιητικές βιομηχανίες.  
 Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των οικονομικών συνθη-
κών κάτω από τις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις. 
Ποιο συγκεκριμένα αναλύονται οι συνθήκες προμήθειας της πρώτης ύλης και οι 
οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση των πρωτογε-
νών και των τελικών προϊόντων. 
 Η δομή και η οργάνωση των αγορών των μεταποιητικών βιομηχανιών είναι ένα 
θέμα που επηρεάζει την οικονομικότητα και την επιβίωση των επιχειρήσεων. Αυτά 
τα θέματα παρουσιάζονται στο έκτο κεφάλαιο. 
 Το κόστος μεταποίησης, δηλαδή το κόστος μετατροπής των πρωτογενών α-
γροτικών προϊόντων σε νέα τελικά προϊόντα είναι το αντικείμενο του εβδόμου κε-
φαλαίου.  
 Η οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη μεταποίηση 
των αγροτικών προϊόντων και την παραγωγή τροφίμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό και από τη συμπεριφορά κάθε μιας στο ευρύτερο περιβάλλον της αγορά. Τα θέ-
ματα των δράσεων των επιχειρήσεων αναλύονται στο όγδοο κεφάλαιο. 
 Στο ένατο κεφάλαιο το βιβλίο ασχολείται με θέματα αποτελεσματικότητας των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων. 
 Τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο αναλύονται παράγοντες που επηρεάζουν την επι-
λογή του τόπου εγκατάστασης των μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και 
τους γενικούς τρόπους τμηματικής οργάνωσης των εργοστασίων. 
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1 Εισαγωγή

 
 
 

 

 

1.1 Έννοια και αναγκαιότητα της Μεταποίησης 
 
 Η πρωτογενής αγροτική παραγωγή είναι απ’ ευθείας συνδεδεμένη με εξασφά-
λιση της διατροφής και άλλων αναγκών του ανθρώπου. Όμως, τα περισσότερα α-
γροτικά προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για άμεση κατανάλωση ή για την ικανοποί-
ηση άλλων αναγκών του ανθρώπου αμέσως μετά την παραγωγή τους. Ακόμη, για 
πολλά από αυτά είναι τέτοια η φύση τους, δηλαδή είναι φθαρτά, που επιβάλλει την 
άμεση κατανάλωση και δεν επιτρέπει τη μακροχρόνια διατήρησή τους για μελλο-
ντική χρήση τους. Παραδείγματος χάρη, τα σιτηρά για να είναι βρώσιμα πρέπει να 
μετατραπούν σε αλεύρι και μετά να μετατραπούν σε άλλα καταναλώσιμα αγαθά, 
όπως ψωμί, ζυμαρικά, κ.ά. Τα ζαχαρότευτλα με την παραγωγή τους πρέπει να με-
ταφερθούν στο εργοστάσιο και μετά από πολύπλοκη διαδικασία να μετατραπούν 
σε ζάχαρη. Το βαμβάκι για να ικανοποιήσει ανάγκες ένδυσης πρέπει πρώτα να υ-
ποστεί την πρώτη επεξεργασία, εκκόκκιση, μετά να μετατραπεί σε νήμα και κατό-
πιν να μετατραπεί σε ύφασμα. Ακόμη, λόγω της φύσης των πρωτογενών αγροτι-
κών προϊόντων αλλά και της εποχικότητας της παραγωγής, που σημαίνει συγκέ-
ντρωση της παραγωγής σε μικρό χρονικό διάστημα του έτους, γεννιέται η ανάγκη 
της διατηρήσής τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για μελλοντική κατανάλω-
ση. Για παράδειγμα, ευπαθή αγροτικά προϊόντα όπως είναι τα περισσότερα φρούτα 
και λαχανικά, παράγονται σε ορισμένες εποχές του έτους και επομένως η μακρο-
χρόνια κατανάλωσή τους απαιτεί κάποιες επεμβάσεις και ενέργειες για να ενισχύ-
σουν την αντοχή τους στο χρόνο. Τα σχήματα 1.1, 1.2 και 1.3 δείχνουν παραστατι-
κά την πορεία των αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλω-
τή, ανάλογα με τη φύση των πρωτογενών προϊόντων αλλά και ανάλογα με τη χρή-
ση τους.  
 Πέρα από τα παραπάνω οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, οι επιθυμίες και οι 
απαιτήσεις του ανθρώπου και με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας, 
επιβάλλουν τη δημιουργία νέων προϊόντων που το καθένα ικανοποιεί διαφορετικές 
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προτιμήσεις καταναλωτών. Για παράδειγμα, από φυτικά ή ζωικά λίπη μπορούν να 
παραχθούν σπορέλαια, μαργαρίνες, φυτικά λίπη, κ.λ.π., από το φρέσκο γάλα μπο-
ρεί να παραχθεί μια σειρά από προϊόντα (τυριά, γιαούρτια), από τη ντομάτα τομα-
τοπολτός, χυμός, κ.α. 
 

Πρωτογενές
Αγροτικό Προϊόν
Παραγωγός

Τυποποίηση
Συσκευασία Αγορά

Λαϊκές Αγορές

Αγροτικά Προϊόντα – Τρόφιμα

Καταναλωτής

 
Σχήμα 1.1: Πορεία πρωτογενών αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή 

χωρίς καμία μεταποίηση. 
 

Πρωτογενές
Αγροτικό Προϊόν
Παραγωγός

Μεταποίηση

Νέο Προϊόν

Αγορά

Νέο Προϊόν

Νέο Προϊόν

Καταναλωτής

Αγροτικά Προϊόντα – Τρόφιμα

 
Σχήμα 1.2: Πορεία πρωτογενών αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή 

με υποχρεωτική μεταποίηση. 
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Αγροτικό
Προϊόν

Μεταποιημένο
Τελικό Προϊόν

Μεταποιημένο
Τελικό Προϊόν

Αγροτικά Προϊόντα – Πρώτες Ύλες

Ενδιάμεσο
προϊόν

Αγορά

Καταναλωτής

 
Σχήμα 1.3: Πορεία πρωτογενών αγροτικών προϊόντων που δεν χαρακτηρίζονται τρόφιμα 

από τον παραγωγό στον καταναλωτή με υποχρεωτική μεταποίηση 
 
 Για την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών και για την πλήρη αξιοποίηση 
της αγροτικής παραγωγής δημιουργήθηκε ένας σημαντικός κλάδος στη βιομηχανί-
α, η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και η παραγωγή τροφίμων.  
 Ο κλάδος της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνει επιχειρή-
σεις που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία πρωτογενών1 αγροτικών 
προϊόντων ή πρώτων υλών, ή πολλές φορές χρησιμοποιούν ενδιάμεσα, ημιεπεξερ-
γασμένα αγροτικά προϊόντα (σχήμα 1.4). Οι επιχειρήσεις αυτές, ανάλογα με το α-
γροτικό προϊόν που επεξεργάζονται λειτουργούν μια συγκεκριμένη περίοδο του 
έτους ή και ολόκληρο το έτος. 
                                    
1 Ανάλογα με το βαθμό επεξεργασίας τους τα αγροτικά προϊόντα διακρίνονται σε:  

α. Πρώτες ύλες όταν είναι σε πρωτογενή μορφή, δεν έχουν υποστεί καμιά επεξεργασία και 
βρίσκονται ακόμα στη φυσική τους κατάσταση. Όλα τα αγροτικά προϊόντα που προωθού-
νται στη μεταποίηση, αλλά δεν έχουν υποστεί ακόμα καμιά επεξεργασία μπορούν να θεω-
ρηθούν ως πρώτες ύλες. Έτσι, π.χ. η βιομηχανική τομάτα που προορίζεται για μεταποίηση 
αποτελεί πρώτη ύλη των εργοστασίων παραγωγής τοματοπολτού. 

β. Μισοεπεξεργασμένα ή ενδιάμεσα προϊόντα χαρακτηρίζονται τα γεωργικά προϊόντα που έ-
χουν υποστεί κάποιο βαθμό επεξεργασίας και βρίσκονται σε ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ 
πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος. Τέτοιο προϊόν μπορεί να θεωρηθεί ο συμπυκνωμένος 
χυμός πορτοκαλιού, ο οποίος προορίζεται για παραπέρα επεξεργασία όπως π.χ. για παρα-
σκευή πορτοκαλάδας. 
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Αποθηκεύσιμες
Μη

Αποθηκεύσιμες
Προϊόντα
Μακράς

Αποθήκευσης

Προϊόντα
Βραχείας

Αποθήκευσης

Μεταποιημένα
Ενδιάμεσα ή

Τελικά
Προϊόντα

Μεταποιημένα
Ενδιάμεσα ή

Τελικά
Προϊόντα

Αγροτικά
Προϊόντα

Άμεση
Μεταποίηση

Προϊόντα
Τρόφιμα

Μακροχρόνια
Μεταποίηση

Άμεση
Μεταποίηση

Μακροχρόνια
Μεταποίηση

Προϊόντα
Πρώτες Ύλες

 
Σχήμα 1.4: Πορεία των αγροτικών προϊόντων που υπόκεινται σε κάποιας μορφής μεταποίηση. 
 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω με τον όρο “Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων” 
εννοούμε την μετατροπή ενός πρωτογενούς αγροτικού προϊόντος σε άλλο προϊόν 
το οποίο είναι κατάλληλο για κατανάλωση ή για άμεση ή μελλοντική χρήση. Η με-
τατροπή αυτή πολλές φορές είναι ουσιαστική αφού οδηγεί στην παραγωγή εντελώς 
νέου προϊόντος το οποίο δεν έχει ούτε τη μορφή ούτε τη χρήση του πρωτογενούς 
προϊόντος π.χ. το ζαχαρότευτλο μετατρέπεται σε ζάχαρη. Η μεταποίηση στην πε-
ρίπτωση αυτή καθιστά ένα πρωτογενές αγροτικό προϊόν από μη εδώδιμο σε εδώδι-
μο. Αντίθετα, άλλες φορές η επεξεργασία δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη μορφή και 
τη φύση του πρωτογενούς προϊόντος. Σ’ αυτή την περίπτωση κύριος σκοπός της 
μεταποίησης είναι να αποκτήσει το προϊόν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για μα-
κροχρόνια διατήρηση και για μελλοντική κατανάλωση, όπως είναι η αφυδάτωση, η 
κατάψυξη, η κονσερβοποίηση, κ.λπ. 
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3 Οικονομικές Αρχές Παραγωγής

 
 
 
 
 
 

3.1 Οι συντελεστές παραγωγής 
 
 Οι επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και οι επιχειρήσεις παρα-
γωγής τροφίμων χρησιμοποιούν παραγωγικούς συντελεστές για να παράγουν προ-
ϊόντα τρόφιμα. Στην πολιτική οικονομία οι συντελεστές παραγωγής είναι η εργα-
σία, το έδαφος και το κεφάλαιο, οι οποίοι συνδυάζονται στην επιχείρηση για την 
παραγωγή αγαθών και αποτελούν τους στοιχειώδεις συντελεστές. Στην επιχειρη-
σιακή οικονομία έχουμε μια επιπλέον δραστηριότητα δηλαδή τον συνδυασμό των 
συντελεστών παραγωγής, ο οποίος δεν γίνεται με μια απλή ενέργεια αλλά είναι α-
ποτέλεσμα μιας συστηματικής οργανωτικής εργασίας και αποτελεί το αποφασιστι-
κό στοιχείο της παραγωγής. Η οργανωτική αυτή εργασία ονομάζεται αποφασιστι-
κή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα ή απλώς διοίκηση. Επομένως οι συ-
ντελεστές παραγωγής σε μια επιχείρηση είναι: 
1. Το έδαφος  
2. Η εκτελεστική εργασία ή απλώς εργασία 
3. Το κεφάλαιο που περιλαμβάνει τα μέσα παραγωγής και τις πρώτες ύλες 
4. Η αποφασιστική εργασία ή οργάνωση ή διοίκηση. 
 
 

3.2 Το έδαφος 
 
 Το έδαφος ως συντελεστής παραγωγής είναι σημαντικός κυρίως στην πρωτο-
γενή παραγωγή. Ιδιαίτερα στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θεω-
ρείται ο κύριος συντελεστής. Εάν θεωρήσουμε ότι πολλές επιχειρήσεις πρωτογε-
νούς παραγωγής παράγουν προϊόντα τα οποία είναι άμεσα καταναλώσιμα τότε το 
έδαφος αποτελεί το βασικό συντελεστή παραγωγής. 
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 Στις επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής όπως είναι οι επιχειρήσεις μετα-
ποίησης και παραγωγής τροφίμων, ο συντελεστής έδαφος είναι μικρότερης σημα-
σίας αφού η χρήση του εδάφους στη δραστηριότητα της επιχείρησης περιορίζεται 
μόνο στο χώρο που καταλαμβάνουν τα μέσα παραγωγής ενώ ως συντελεστής πα-
ραγωγής δεν λαμβάνει μέρος στην παραγωγική διαδικασία. Το έδαφος όμως στις 
περιπτώσεις αυτές, επειδή συνήθως χαρακτηρίζεται ως «οικόπεδο», η αξία του είναι 
σχετικά μεγάλη και άρα ως επένδυση κεφαλαίου είναι σημαντική. 
 

 

3.3 Η εργασία 
 
 Η εργασία είναι ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές παραγωγής σε 
όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα η ανθρώπινη εργασία είναι τελεί-
ως απαραίτητη στην παραγωγή διαδικασία σε όλα τα είδη παραγωγής και φυσικά 
και στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Ανθρώπινη εργασία είναι η χρησι-
μοποίηση των φυσικών, πνευματικών και ψυχικών ικανοτήτων του ανθρώπου για 
την πραγματοποίηση παραγωγής και γενικά οικονομικού αποτελέσματος. 
 Τα κύρια χαρακτηριστικά της ανθρώπινης εργασίας είναι η ικανότητα, οι γνώ-
σεις, οι δεξιότητες, οι εμπειρίες και η θέληση για εργασία, από τα οποία εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό η απόδοση ή η παραγωγικότητα της εργασίας. Η οργάνωση της 
εργασίας λαμβάνει υπόψη της την ικανότητα του ατόμου, την εκπαίδευσή του, την 
πείρα, τη σωματική διάπλαση, παράγοντες που συνθέτουν την καταλληλότητα ε-
νός ατόμου για ορισμένη δραστηριότητα. Επίσης, οι συνθήκες εργασίας, η αμοιβή 
εργασίας που παρέχει μια επιχείρηση επηρεάζουν σημαντικά τη θέληση για εργασία 
και είναι στοιχεία οργάνωσης της εργασίας. 
 Σε μια επιχείρηση η απόδοση της ανθρώπινης εργασίας αποτελεί το σημαντικό-
τερο παράγοντα για την οικονομική επιτυχία της. Επομένως, κατά την οργάνωση 
της εργασίας σε μια επιχείρηση λαμβάνονται σημαντικά υπ’ όψη τα εξής στοιχεία: 

 Οι συνθήκες εργασίας, δηλαδή το περιβάλλον μέσα στο οποίο προσφέρεται η 
εργασία. 

 Ο χρόνος εργασίας με την έννοια και του ωραρίου και της διάρκειας της εργα-
σίας. 

 Το κοινωνικό και το ψυχολογικό κλίμα της εργασίας. 
 Η αμοιβή ίσως είναι από κυριότερα στοιχεία που λαμβάνονται υπ’ όψη για στην 

οργάνωση της εργασίας. Κατ’ αρχάς η αμοιβή θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
πλήρως στα προσόντα του εργαζόμενου. Επιπλέον, το ύψος της αμοιβής θα 
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πρέπει να καθορίζεται από την απόδοση, από το βαθμό δυσκολίας της εργασίας 
και από κοινωνικούς παράγοντες.  

 Όσον αφορά τις μορφές αμοιβής της εργασίας, υπάρχουν τρεις συνηθισμένες 
μορφές: 

 Αμοιβή με βάση το χρόνο και γίνεται σύμφωνα με τη διάρκεια του χρόνου ερ-
γασίας. Η βάση αυτή είναι η πιο συνηθισμένη αλλά συνήθως λαμβάνονται υπ’ 
όψη και όλοι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Αμοιβή εργασίας με βάση την παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή η πλήρης α-
μοιβή πληρώνεται με ένα κατώτατο επίπεδο παραγωγής του εργαζομένου και 
πέρα από την παραγωγή αυτή ο εργαζόμενος πληρώνεται ένα επιπλέον ποσό 
(πριμ). 

 Αμοιβή με συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη. Η περίπτωση αυτή αναφέ-
ρεται γιατί εφαρμόστηκε σε πολλές επιχειρήσεις με πολύ καλά αποτελέσματα. 
Η φιλοσοφία της μορφής αυτής στηρίζεται στο γεγονός ότι η εργασία είναι έ-
νας σημαντικός συντελεστής παραγωγής και πρέπει να συμμετέχει στο οικονο-
μικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Τα κέρδη της επιχείρησης είναι ένα οικονο-
μικό αποτέλεσμα όλων των συντελεστών παραγωγής επομένως και της εργα-
σίας η οποία πρέπει να έχει ένα μερίδιο ανάλογα με την παραγωγική συμβολή 
της. Επιπλέον, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, η αμοιβή της εργασίας είναι 
κόστος για μια επιχείρηση. Η συμμετοχή όμως του εργαζόμενου στα κέρδη δεν 
είναι κανένα κόστος αλλά ένας τρόπος χρησιμοποιήσεως των κερδών. Είναι 
αυτονόητο, ότι όταν διευθετείται μια τέτοια περίπτωση μεταξύ επιχείρησης και 
εργαζομένων, η συμμετοχή των εργαζομένων στο οικονομικό αποτέλεσμα ση-
μαίνει συμμετοχή και στα κέρδη και στις ζημίες. Ο τρόπος αυτός αμοιβής θεω-
ρείται ότι είναι ένα ακόμη κίνητρο και συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης του 
εργαζομένου μέσα στην επιχείρηση. 

 
 

3.4 Τα μέσα παραγωγής 
 
 Η παραγωγική διαδικασία απαιτεί πέραν της ανθρώπινης εργασίας και διάφορα 
παραγωγικά μέσα. Ως παραγωγικά μέσα σε μια επιχείρηση μεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων και παραγωγής τροφίμων εννοούμε όλο τον τεχνικό εξοπλισμό δηλαδή 
τις μηχανές, τις μηχανικές εγκαταστάσεις, τα εργαλεία καθώς επίσης τα οικόπεδα, 
τα κτίρια και τέλος μεταφορικά μέσα. Τα παραγωγικά μέσα δεν καταναλίσκονται ή 
αχρηστεύονται αμέσως, αλλά έχουν μια διάρκεια ζωής. Αυτό σημαίνει πως προσφέ-
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ρουν ωφέλειες στην επιχείρηση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια ζωής 
των μέσων παραγωγής διακρίνεται σε τεχνική και οικονομική.  
 Η τεχνική διάρκεια ζωής είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία το παραγω-
γικό μέσο διατηρείται σε λειτουργικότητα και προσφέρει ωφέλειες στην επιχείρη-
ση. Η οικονομική διάρκεια ζωής είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα πα-
ραγωγικό μέσο με την ύπαρξή και την λειτουργία του προσφέρει οικονομικά συμ-
φέρουσες ωφέλειες. Κατά την διάρκεια της ζωής ενός μέσου παραγωγής, η αξία του 
μειώνεται σταδιακά. Η μείωση αυτή προέρχεται από τη φθορά κυρίως του παρα-
γωγικού μέσου λόγω μακροχρόνιας χρήσης. Η μείωση της αξίας αποτελεί τη βάση 
για τον καθορισμό του ύψους της απόσβεσης.  
 Η μείωση της αξίας ενός παραγωγικού μέσου δεν προέρχεται μόνο από τη χρή-
ση του αλλά και από την πρόοδο της τεχνολογίας. Με την πρόοδο της τεχνολογίας 
τα παραγωγικά μέσα βελτιώνονται συνεχώς με αποτέλεσμα τα παλαιότερα να κα-
θίστανται τεχνικώς και οικονομικώς ασύμφορα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 
οικονομική απαξίωση. Η οικονομική απαξίωση είναι συχνό φαινόμενο στα μέσα πα-
ραγωγής στην εποχή μας. Η εμφάνιση ενός νέου π.χ. μηχανήματος τεχνολογικά 
εξελιγμένο, πιο αποδοτικό, οικονομικό κλπ. καθιστά το παλαιό αντιπαραγωγικό 
και ασύμφορο. Η συχνή εμφάνιση του φαινομένου στις επιχειρήσεις μιας βιομηχα-
νίας είναι επικίνδυνη οικονομικά στις μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να α-
ντέξουν το κόστος αυτό της νέας τεχνολογίας. 
 Κάθε επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί τα παραγωγικά μέσα κατά τρόπο άρι-
στο από ποσοτική και ποιοτική άποψη. Κάθε υπερβολική χρήση οδηγεί σε υψηλό-
τερη φθορά που σημαίνει μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας. Αντίθετα, χαμηλότερη 
χρήση σημαίνει υποαπασχόληση του παραγωγικού μέσου μικρότερη απόδοση.  
 Τα παραγωγικά μέσα συνοδεύονται συνήθως από ορισμένες προδιαγραφές που 
καθορίζουν τις δυνατότητές τους και προσδιορίζουν την διάρκεια ωφέλιμης οικο-
νομικής ζωής. Το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό ενός παραγωγικού μέσου 
είναι η αποδοτικότητά του. Δηλαδή, το σύνολο των αποδόσεων το οποίο διαθέτει 
ένα παραγωγικό μέσο σ’ ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα από άποψη ποσοτική 
και ποιοτική ονομάζεται αποδοτικότητα του παραγωγικού μέσου. Και εδώ μπορού-
με να διακρίνουμε την τεχνική αποδοτικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα. 
Η τεχνική αποδοτικότητα είναι το μέγιστο των αποδόσεων του παραγωγικού μέ-
σου σε καθορισμένο χρόνο. Ενώ η οικονομική αποδοτικότητα είναι το σύνολο των 
αποδόσεων που συμφέρουν οικονομικά στην επιχείρηση. Η μέτρηση της αποδοτι-
κότητας μπορεί να εκφρασθεί ως ποσοστό της δυνατής απόδοσης ενός παραγωγι-
κού μέσου. Η μέτρηση αυτή ονομάζεται βαθμός αποδοτικότητας του παραγωγικού 
μέσου και εκφράζεται: 
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 RaBA 100
Δa

 ¥=  (3.1) 

όπου ΒΑ = Βαθμός Αποδοτικότητας 
 Ra = Πραγματική απόδοση 
 Δa = Δυνατή απόδοση  

 Η αποδοτικότητα του παραγωγικού μέσου είναι υψίστης σημασίας για την οι-
κονομικότητα της επιχείρησης. Υψηλός βαθμός αποδοτικότητας σημαίνει χαμηλό 
κόστος λειτουργίας με ευνοϊκές συνέπειες στην οικονομικότητα της επιχείρησης. 
Αντίθετα, η χαμηλή αποδοτικότητα του παραγωγικού μέσου προσθέτει πρόσθετες 
δαπάνες στη διαδικασία της επιχείρησης. 
 
 

3.5 Τα υλικά μέσα 
 
 Τα υλικά μέσα είναι όλα τα προϊόντα πρωτογενή ή δευτερογενή τα οποία, είτε 
θα υποστούν την κατάλληλη και απαραίτητη επεξεργασία για να μετατραπούν σε 
τρόφιμα ή σε άλλα χρήσιμα αγαθά, είτε θα χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικά υλικά 
στη διαδικασία της παραγωγής. Στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων τα υλικά 
αποτελούν ουσιώδη συντελεστή παραγωγής, γιατί είναι το κύριο μέσο παραγωγής 
αγαθών.  
Τα υλικά διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:  
α) Στα κύρια υλικά τα οποία αποτελούν το κύριο αντικείμενο επεξεργασίας και 

κύριο συστατικό του παραγόμενου προϊόντος - τροφίμου και ονομάζονται και 
πρώτες ύλες. Για τις επιχειρήσεις μεταποίησης πρώτες ύλες αποτελούν τα πρω-
τογενή προϊόντα της αγροτικής παραγωγής ενώ για επιχειρήσεις παραγωγής 
τελικών προϊόντων - τροφίμων μπορεί να είναι και ημιεπεξεργασμένα αγροτικά 
προϊόντα. 

β) Στα βοηθητικά υλικά τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επεξεργασία των 
κύριων υλικών, είτε χρησιμοποιούνται για υλικά προστασίας ή συσκευασίας του 
τελικού προϊόντος. Τέτοια υλικά μπορεί να είναι χημικά υλικά , αδρανή υλικά ή 
υλικά συντήρησης (αλάτι). 

γ) Στα καύσιμα υλικά ή ενέργεια τα οποία δεν λαμβάνουν μέρος ως συστατικά 
στο τελικό προϊόν αλλά είναι απαραίτητα για την λειτουργία των παραγωγι-
κών μέσων και γενικά της επιχείρησης τροφίμων.  

 Οι παραπάνω κατηγορίες υλικών είναι τελείως απαραίτητες για τη λειτουργία 
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της επιχείρησης. Η έλλειψη υλικών κάποιας κατηγορίας έχει σαν αποτέλεσμα τη 
δημιουργία προβλημάτων σε όλο το κύκλωμα της παραγωγής.  
 Από οικονομικής πλευράς τα κύρια υλικά είναι επίσης μεγάλης σημασίας. Απο-
τελούν μια σημαντική δαπάνη για ολόκληρη την επιχείρηση και συμβάλουν σημα-
ντικά στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής των τελικών προϊόντων ή των 
τροφίμων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα υλικά που προορίζονται για 
τρόφιμα έχουν ανάγκη ειδικής μεταχείρισης, αποθήκευσης σε ειδικές εγκαταστά-
σεις και για περιορισμένο πιθανόν χρονικό διάστημα ώστε να μη έχουμε υποβάθμι-
ση της ποιότητάς των και απώλειες και κατά συνέπεια πρόσθετο κόστος.  
 Η κανονική λειτουργία όμως της επιχείρησης απαιτεί πάντα συγκεκριμένες πο-
σότητες για ορισμένα χρονικά διαστήματα. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται μια προ-
γραμματισμένη οργάνωση προμηθειών και αποθεμάτων πρώτων υλών. Η οργάνω-
ση εστιάζεται κυρίως στις ποσότητες των αποθεμάτων και στην άριστη αποθήκευ-
ση των υλικών. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η επένδυση σημαντικών κεφα-
λαίων σε υλικά για κάποιο χρονικό διάστημα τα οποία συνήθως ρευστοποιούνται 
με αργούς ρυθμούς με την πώληση των τελικών προϊόντων. Για την επιχείρηση πα-
ραγωγής τροφίμων έχει μεγάλη οικονομική σημασία η γρήγορη οικονομική ανακύ-
κλωση των υλικών ενώ η καθυστέρηση προκαλεί επιπλέον δαπάνες.  
 Ένα δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι η απώλεια υλικών είτε κατά την μεταφο-
ρά ή την αποθήκευση είτε κατά την διαδικασία της παραγωγής. Κάθε επιχείρηση 
προσπαθεί να αποφύγει τις απώλειες αυτές είτε με τον καλύτερο έλεγχο αλλά κυ-
ρίως με την οργάνωση και διαχείριση των αποθεμάτων των υλικών. 
 Τέλος, υψίστης σημασίας είναι η άριστη αξιοποίηση της απόδοσης των πρώτων 
υλών. Είναι γνωστό ότι κάθε πρωτογενές προϊόν κάτω από συγκεκριμένες συνθή-
κες παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα, συ-
νήθως τέσσερα έως πέντε κιλά ελαιοκάρπου δίνουν 1 λίτρο ελαιόλαδο. Η σχέση 
αυτή πρωτογενούς προϊόντος ή πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος ονομάζεται 
συνήθως βαθμός απόδοσης της πρώτης ύλης και μπορεί το τελικό προϊόν να εκφρα-
σθεί ως ποσοστό της πρώτης ύλης. 
 

3.5.1 Προγραμματισμός εφοδιασμού υλικών 
 
 Ο προγραμματισμός εφοδιασμού υλικών έχει ως σκοπό να εξασφαλίζει τις 
απαιτούμενες ποσότητες όλων των μορφών των υλικών μέσων στην επιχείρηση 
ώστε η παραγωγική διαδικασία να λειτουργεί χωρίς διακοπή. Το πρόγραμμα εφο-
διασμού των υλικών είναι ένα σημαντικό μέρος του συνολικού προγράμματος της 
επιχείρησης. 
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