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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η διαπίστωση των προβληµάτων που επέφερε η εφαρµογή της συµβατικής γεωργίας στο περιβάλλον, η 

ευαισθησία των καταναλωτών σε θέµατα ποιότητας τροφίµων και η ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών σε επίπεδο 
γεωργικής εκµετάλλευσης έφεραν στο προσκήνιο εναλλακτικές µορφές γεωργίας, όπως είναι η ολοκληρωµένη 
γεωργία ή ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών. Πρόκειται για αειφορικό τρόπο άσκησης της γεωργίας που 
στοχεύει στην παραγωγή ασφαλών γεωργικών προϊόντων µε ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και 
ορθή χρήση των εισροών. Στην χώρα µας, η ολοκληρωµένη διαχείριση εφαρµόζεται κυρίως στην καλλιέργεια 
της ροδακινιάς και για το λόγο αυτό η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε σε αυτόν τον κλάδο. Σκοπός της 
εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας των πιστοποιηµένων εκµεταλλεύσεων στην 
ολοκληρωµένη διαχείριση. Η έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2004 από 100 
εκµεταλλεύσεις. Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος DEA, η οποία προσδιορίζει τη 
σχετική αποτελεσµατικότητα εκµεταλλεύσεων που λειτουργούν κάτω από παρόµοιες συνθήκες. Σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα, αν και έχει ήδη επιτευχθεί µείωση των ανόργανων εισροών σε σχέση µε την συµβατική 
καλλιέργεια, εντούτοις αποδεικνύεται ότι υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω µείωσης (21% κατά 
µέσο όρο), µέσω βελτίωσης της εσωτερικής οργάνωσης και διαχείρισης. Το µεγαλύτερο ποσοστό, όµως, της 
συνολικής τεχνικής αναποτελεσµατικότητας οφείλεται στην αναποτελεσµατικότητα κλίµακας, ενώ παράλληλα 
οι περισσότερες εκµεταλλεύσεις αποδεικνύεται ότι λειτουργούν µε αυξανόµενες αποδόσεις κλίµακας, συνεπώς 
προτείνεται αύξηση του µεγέθους. Μάλιστα, το µέγεθος της εκµετάλλευσης αποδεικνύεται ότι διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του ύψους της σχετικής αποτελεσµατικότητας. Πιστεύεται ότι τα 
συµπεράσµατα που εξάγονται από την έρευνα και οι προτάσεις που γίνονται θα βοηθήσουν την πολιτεία και 
όλους τους φορείς που εµπλέκονται στο σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης να λάβουν τα απαραίτητα 
µέτρα, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος, και έτσι να επιτευχθεί, τόσο η 
προστασία του περιβάλλοντος, όσο και η προστασία του εισοδήµατος των παραγωγών. 
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Εισαγωγή    

 H ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών (Integrated Crop Management, ICM) ή ολοκληρωµένη 

γεωργία (Integrated Agriculture, IA) είναι µία εναλλακτική µορφή γεωργίας, η οποία αναπτύχθηκε εξαιτίας της 

αυξανόµενης ανησυχίας των καταναλωτών σε ζητήµατα ασφάλειας τροφίµων αλλά και της γενικότερης 

ανησυχίας για την αρνητική περιβαλλοντική επίδραση της συµβατικής γεωργίας. Αποτελεί µία από τις δύο 

επικρατούσες µορφές αειφορικής γεωργίας (η βιολογική γεωργία είναι η δεύτερη), τόσο στην Ελλάδα, όσο και 

σε παγκόσµιο επίπεδο. Όσον αφορά στην αειφορική γεωργία, είναι ένα σύστηµα µε το οποίο επιτυγχάνεται 

οικονοµικότητα, είναι οικολογικά παραδεκτό και κοινωνικά δίκαιο και υποστηρίζει όλες τις µορφές ζωής.  

 Σύµφωνα µε τον I.O.B.C. (International Organisation for Biological and Integrated Control of Noxious 

Animals and Plants), η ολοκληρωµένη διαχείριση στοχεύει στη µείωση της χρήσης των ανόργανων εισροών 

(γεωργικά φάρµακα και λιπάσµατα), στην αειφορική παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίµων, στη στήριξη των 

γεωργικών εισοδηµάτων, στην αντιµετώπιση της µόλυνσης του περιβάλλοντος και στη στήριξη των 

πολλαπλών λειτουργιών της γεωργίας (Anonymous, 1999).  Σύµφωνα µε  τους Morris and Winter (1999), η 

ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών είναι ένας τρόπος άσκησης της γεωργίας φιλικός προς το περιβάλλον 

και οικονοµικά ρεαλιστικός, που χρησιµοποιεί τις πιο σύγχρονες διαθέσιµες τεχνικές, ώστε να παραχθούν 

προϊόντα υψηλής ποιότητας µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Πρόκειται για µία µέθοδο γεωργικής 

παραγωγής που στοχεύει, τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στην προστασία του εισοδήµατος 

των παραγωγών, και η οποία δίνει την δυνατότητα στους παραγωγούς να ακολουθήσουν τη µέση οδό µεταξύ 

βιολογικής και συµβατικής γεωργίας (El Titi 1999, Elliot and Mumfold 2002).   

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργούνται 37 εκατοµµύρια στρέµµατα µε το σύστηµα της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης, που αντιστοιχούν στο 2,71% των γεωργικών εκτάσεων της. Η Αγγλία έχει τη 

µεγαλύτερη συµµετοχή στην έκταση ολοκληρωµένης γεωργίας στην Ε.Ε. (περίπου 16 εκ. στρέµµατα), ενώ η 

∆ανία και η Αυστρία είναι οι χώρες µε τον µεγαλύτερο βαθµό υιοθέτησης της ολοκληρωµένης διαχείρισης  

(European Commission, 2003).  

 Στην Ελλάδα, η ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών άρχισε να εφαρµόζεται το 2000 και 

παρουσίασε αξιόλογη εξέλιξη στα επόµενα χρόνια. Η ολοκληρωµένη διαχείριση στην χώρα µας εφαρµόζεται 

κυρίως από συνεταιριστικούς φορείς και οµάδες παραγωγών. Το 2003, καλλιεργήθηκαν µε το σύστηµα της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης 125.562 στρέµµατα, που αντιστοιχούν στο 0,36% της χρησιµοποιούµενης 

γεωργικής έκτασης στην χώρα µας. Η Ηµαθία είναι ο νοµός µε την µεγαλύτερη συµµετοχή στην έκταση 

ολοκληρωµένης διαχείρισης στην χώρα µας, καθώς το 46% των συνολικών εκτάσεων ολοκληρωµένης 

διαχείρισης καλλιεργείται στο νοµό αυτό (Θεοχαρόπουλος, 2005).   

 Αξιοσηµείωτο είναι δε, το γεγονός ότι η ολοκληρωµένη και η βιολογική γεωργία εφαρµόζονται σε 

διαφορετικές περιοχές της χώρας (σε NUTS-3 επίπεδο), γεγονός που εξηγείται από τα διαφορετικά είδη των 

καλλιεργειών που επικρατούν µεταξύ των περιοχών, τα διαφορετικά µέτρα πολιτικής για τα δύο αειφορικά 

συστήµατα γεωργικής παραγωγής και τις διαφορές στην πηγή και στο είδος των συµβουλευτικών υπηρεσιών 

µεταξύ των δύο συστηµάτων (Oxouzi et al. 2006). 
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Η ολοκληρωµένη διαχείριση εφαρµόζεται στη χώρα µας κυρίως από εκµεταλλεύσεις ροδακινιάς και για 

τον λόγο αυτό η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε αυτές τις εκµεταλλεύσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

72.688 στρέµµατα ροδακινιάς καλλιεργούνται µε το σύστηµα αυτό, που αντιστοιχούν στο 58% του συνόλου 

των εκτάσεων ολοκληρωµένης καλλιέργειας (Θεοχαρόπουλος 2005). Η καλλιέργεια δε, της ροδακινιάς είναι 

σπουδαίας σηµασίας για την χώρα µας, καθώς η Ελλάδα είναι η 5η χώρα στον κόσµο και η 3η στην Ευρώπη, 

όσον αφορά την καλλιεργούµενη έκταση ροδακινιάς, που ανέρχεται σε 445.609 στρέµµατα (FAO 2004).  

  Η λίπανση και η φυτοπροστασία αποτελούν τους κυριότερους πυλώνες εφαρµογής του αειφορικού 

αυτού τρόπου γεωργικής παραγωγής, καθώς οι στρατηγικές λίπανσης και φυτοπροστασίας εµφανίζονται στο 

95 και 93%, αντίστοιχα, των πρωτοκόλλων των συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης (άλλες στρατηγικές 

εµφανίζονται σε ποσοστά κάτω του 53%) (European Commission 2003). Στην πλειοψηφία των συστηµάτων 

αυτών στην Ευρώπη, επιτυγχάνεται µείωση του κόστους παραγωγής, λόγω, κυρίως, της µείωσης του κόστους 

για φάρµακα και λιπάσµατα (Tamis and Brink 1999, El Titi 1999, Elliot et al. 2002, Jordan et al. 1997).  

Στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη,  τα κυριότερα πεδία εφαρµογής της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης είναι η λίπανση και η φυτοπροστασία, ενώ η µείωση της δαπάνης ανά στρέµµα εξαιτίας της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης της καλλιέργειας της ροδακινιάς είναι 25,1% για τα λιπάσµατα  και 21,3% για τα 

γεωργικά φάρµακα. Αυτό έχει ως συνέπεια να επιτυγχάνεται αξιόλογη µείωση της δαπάνης για φάρµακα και 

λιπάσµατα στο σύνολο του τοµέα των ροδακίνων (Θεοχαρόπουλος και Παπαναγιώτου 2005). 

 Στις εκµεταλλεύσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης, λοιπόν, τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο, όσο και στην 

χώρα µας, η χρήση των ανόργανων εισροών  (γεωργικών φαρµάκων-λιπασµάτων) αποτελεί το κυριότερο πεδίο 

εφαρµογής της εναλλακτικής αυτής µορφής γεωργίας, συνεπώς η αποτελεσµατικότητα χρήσης τους καθορίζει 

σε σηµαντικό βαθµό και την αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων. Μέχρι σήµερα, όµως, δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί έρευνες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων ολοκληρωµένης 

διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό, αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχετικής 

αποτελεσµατικότητας των εκµεταλλεύσεων αυτών στη χώρα µας. Σκοπός της εργασίας είναι να µελετηθεί αν 

οι εκµεταλλεύσεις ροδακινιάς ολοκληρωµένης διαχείρισης χρησιµοποιούν τις εισροές τους κατά τον πιο 

αποτελεσµατικό τρόπο, να προσδιοριστεί η µέση αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων αυτών, καθώς και 

να βρεθεί αν το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα τους. Εξετάζεται αν 

υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω µείωσης του κόστους παραγωγής και ορθολογικότερης χρήσης των 

γεωργικών φαρµάκων και λιπασµάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης που είναι η ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και του εισοδήµατος των γεωργών.  

Η τελευταία αναµόρφωση εξάλλου, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κάνει ακόµη πιο επιτακτική την 

ανάγκη αποτελεσµατικής χρήσης των εισροών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, καθώς τα επόµενα χρόνια 

ορισµένοι πολύ σηµαντικοί κλάδοι για την χώρα µας θα αντιµετωπίσουν έντονο πρόβληµα 

ανταγωνιστικότητας, και αναµένεται να µειωθεί ο αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η συµµετοχή 

του γεωργικού τοµέα στο εγχώριο ακαθάριστο προϊόν (Theocharopoulos et al. 2006). Η ολοκληρωµένη 

διαχείριση, ως αειφορικός τρόπος άσκησης της γεωργίας, αποτελεί εναλλακτική διέξοδο για την ελληνική 



γεωργία, η δυνατότητα όµως των εκµεταλλεύσεων να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τις εισροές τους θα 

καθορίσει σε σηµαντικό βαθµό και τις προοπτικές εξέλιξης της εναλλακτικής αυτής µορφής γεωργίας.   

 

Μεθοδολογία έρευνας  

 Για την εκπλήρωση του σκοπού της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενή στοιχεία από ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγµα εκµεταλλεύσεων ροδακινιάς, για το έτος 2004. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο 

νοµό Ηµαθίας, όπου καλλιεργείται περίπου το ήµισυ των εκτάσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης της χώρας. Το 

2004, στην περιοχή έρευνας, οι πιστοποιηµένοι συνεταιρισµοί ήταν 7. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν µε τη 

χρησιµοποίηση ερωτηµατολογίου και µε απευθείας συνεντεύξεις από ένα τυχαίο δείγµα 100 εκµεταλλεύσεων 

ροδακινιάς ολοκληρωµένης διαχείρισης (από τους αρχηγούς των εκµεταλλεύσεων). Συµπληρωµατικά στοιχεία 

για το δείγµα συγκεντρώθηκαν από τους συνεταιρισµούς για την περίοδο 2000 – 2004.   

Η δειγµατοληψία έγινε µε την µέθοδο της ενστρωµατωµένης τυχαίας δειγµατοληψίας, η οποία 

ανταποκρίνεται στους σκοπούς της έρευνας, καθώς για τον ίδιο αριθµό µονάδων πληθυσµού δίνει 

ακριβέστερες εκτιµήσεις, ως προς τις διάφορες παραµέτρους του. Ο συνολικός πληθυσµός χωρίστηκε σε 7 

στρώµατα. Η επιλογή των µελών του δείγµατος σε κάθε συνεταιρισµό έγινε µε τη µέθοδο της συστηµατικής 

επιλογής, σύµφωνα µε την οποία, η επιλογή του δείγµατος γίνεται µε συστηµατικό τρόπο, από αριθµηµένο 

κατάλογο των µελών του πληθυσµού. Είναι τυχαία επιλογή, διότι το σηµείο εκκίνησης επιλέγεται τυχαία και 

γιατί κάθε µέλος του δείγµατος έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί από τον πληθυσµό (Σιάρδος 1997).    

Η εισαγωγή των δεδοµένων στον Η/Υ, καθώς και η αρχική ανάλυση πραγµατοποιήθηκαν µε το 

στατιστικό πακέτο επεξεργασίας δεδοµένων SPSS. Έπειτα, ακολούθησε ανάλυση µε βάση τη λογιστική µέθοδο 

(Παπαναγιώτου 2005) για τον υπολογισµό των δαπανών και του γεωργικού εισοδήµατος, τόσο ξεχωριστά για 

κάθε εκµετάλλευση, όσο και για την µέση εκµετάλλευση.  

Για τον προσδιορισµό της αποτελεσµατικότητας των εκµεταλλεύσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης, 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων (Data Envelopment Analysis, DEA). Η 

µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει τη σχετική αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων που 

λειτουργούν κάτω από παρόµοιες συνθήκες, χρησιµοποιώντας τον ίδιο αριθµό εισροών και παράγοντας τις 

ίδιες εκροές (Cooper et al 2000). Η διαφορά των εκµεταλλεύσεων έγκειται στην ποσότητα των 

χρησιµοποιούµενων εισροών και παραγόµενων εκροών. Είναι µία µη παραµετρική µέθοδος, που στην 

µαθηµατική της µορφή εκφράζεται από το εξής µοντέλο: 

 

Αντικειµενική συνάρτηση:    Max θj = 
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1 ≤ 1,  (j = 1,2,…, n)   (2),    ur ≥ 0, (r = 1,2,…,s)  (3),     vi ≥ 0   (i = 1,2,…,m)  (4).   
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Όπου: n = αριθµός εκµεταλλεύσεων,  j = η εκµετάλλευση της οποίας µετράται η σχετική αποτελεσµατικότητα,          

m = αριθµός των εισροών,   s =  αριθµός των εκροών,   xij = ποσότητα εισροής i στην j µονάδα,          

yrj = ποσότητα εκροής r από τη j µονάδα,   ur = βάρος (συντελεστής στάθµισης) για την r εκροή,          

vi = βάρος (συντελεστής στάθµισης) για την i εισροή,       θj = σχετική αποτελεσµατικότητα της j µονάδας.  

Με το παραπάνω πρόβληµα κλασµατικού προγραµµατισµού (fractional programming), επιδιώκεται η 

µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας της j µονάδας (1). Για την λύση του προβλήµατος τίθενται 2 

περιορισµοί: Πρώτον, ότι τα βάρη  πρέπει να µην είναι αρνητικά {(3) & (4)} και δεύτερον, ότι η σχετική 

αποτελεσµατικότητα των µονάδων είναι µικρότερη ή ίση µε την αριθµητική µονάδα  (θj≤1)  (2)   (Ray 2004).  

Το παραπάνω πρόβληµα κλασµατικού προγραµµατισµού  µετασχηµατίζεται στο παρακάτω πρόβληµα 

γραµµικού προγραµµατισµού  (Charnes and Cooper 1962) (οι µεταβλητές είναι οι ίδιες, όπως εξηγήθηκαν): 
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Περιορισµοί:   ∑ −  ≤ 0,  (j = 1,2,…, n),  (6),   =1  (7),  ενώ ισχύουν πάλι οι (3) και (4).   
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Επιδιώκεται η µεγιστοποίηση της συνάρτησης (5). Στην πραγµατικότητα, όµως και µε βάση τον 

περιορισµό (7), την ύπαρξη δηλαδή ενός σταθερού όρου στην συνάρτηση (5), επιδιώκεται να µεγιστοποιηθεί η:  

                          Αντικειµενική συνάρτηση  max θj=   (8),     ∑
=

s

r
rjr yu

1

                          µε περιορισµούς:  τους  (3),  (4)  και τον  ≤1  (9).  ∑
=

s

r
rjr yu

1

Η σχετική αποτελεσµατικότητα της j µονάδας είναι θj και ισχύει θj≤1. Μία εκµετάλλευση j είναι 

αποτελεσµατική όταν:     

    − = 0   →   ∑ =  →    ∑ = 1   →  θ∑
=

s

r
rjr yu

1
∑
=

m

i
iji xv

1 =

s

r
rjr yu

1
∑
=

m

i
iji xv

1 =

s

r
rjr yu

1
j =1 

Αντίθετα, όταν θj <1 η εκµετάλλευση j είναι αναποτελεσµατική.  

Η µέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων βασίζεται, λοιπόν, στη χρήση γραµµικού 

προγραµµατισµού για τον προσδιορισµό της εν δυνάµει συνάρτησης παραγωγής των εκµεταλλεύσεων του 

δείγµατος.  Οι εκµεταλλεύσεις των οποίων οι συνδυασµοί εισροών – εκροών βρίσκονται πάνω στην εν δυνάµει 

συνάρτηση παραγωγής είναι τεχνικά πλήρως αποτελεσµατικές, ενώ ο βαθµός της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας των υπολοίπων υπολογίζεται µε βάση την Ευκλείδεια απόσταση του συνδυασµού 

εισροών – εκροών τους από την επιφάνεια της εν δυνάµει συνάρτησης παραγωγής (Coelli et al. 1998). 

Η µέθοδος προτάθηκε από  τον Farrell (1957) και διατυπώθηκε ξανά από τους Charnes, Cooper and 

Rhodes (1978), ως µαθηµατική πλέον σχέση. Στον γεωργικό τοµέα της χώρας µας η µέθοδος DEA, αρχικά, 
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εφαρµόστηκε για την µέτρηση της  σχετικής αποτελεσµατικότητας αγελαδοτροφικών εκµεταλλεύσεων (Manos 

and Psychoudakis 1997, Psychoudakis and Dimitriadou 1999), στη συνέχεια εφαρµόστηκε στην 

προβατοτροφία για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των χαρακτηριστικών του γάλακτος στην τεχνική 

αποτελεσµατικότητα (Καραγιάννης και Γαλανόπουλος 2000) και για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας 

στις ορεινές περιοχές της χώρας (Fousekis et al. 2001), ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε η εφαρµογή της σηµαντικά: 

όπως για παράδειγµα στην αξιολόγηση της τεχνολογικής προόδου της αγροτικής παραγωγής (Γαλανόπουλος 

κ.ά. 2005), στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των εκµεταλλεύσεων σίτου (Kamruzzaman κ.ά. 2005), 

στη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας εκµεταλλεύσεων που έχουν πραγµατοποιήσει σχέδια βελτίωσης 

(Ρεζίτης κ.ά. 2005), καθώς και στη µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας κύριων φυτικών παραγωγικών 

κατευθύνσεων του ελληνικού αγροτικού τοµέα (Ρεζίτης κ.ά. 2004).   

     Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε το υπόδειγµα εισροών (input oriented model), βάσει του 

οποίου µετρήθηκε η αποτελεσµατικότητα εισροών, η οποία δείχνει το ποσοστό κατά το οποίο µία 

αναποτελεσµατική εκµετάλλευση πρέπει να µειώσει τις εισροές, µε δεδοµένο το επίπεδο των εκροών, για να 

γίνει αποτελεσµατική.  Η Συνολική Τεχνική Αποτελεσµατικότητα (ΣTA) (overall technical efficiency) 

υπολογίζεται από τη σχέση (8) και αναφέρεται σε σταθερές αποδόσεις κλίµακας (CRS, Costant Returns to 

Scale) (CCR model – Charnes, Cooper and Rhodes 1978). Η ΣΤΑ διακρίνεται στην Καθαρή Τεχνική 

Αποτελεσµατικότητα (ΚΤΑ) (pure technical efficiency) και στην Αποτελεσµατικότητα Κλίµακας (ΑΚ) (scale 

efficiency). Η ΚΤΑ αναφέρεται σε µεταβλητές αποδόσεις κλίµακας (VRS, Variable  Returns to Scale) (BCC  

model, Banker, Charnes and Cooper 1984) και υπολογίζεται αν στο γραµµικό µοντέλο προστεθεί ο 

περιορισµός:  = 1   (10),   {λj≥0  (j = 1,2,…, n)}, όπου λ είναι το (n x 1) διάνυσµα  των παραµέτρων, που 

υπολογίζονται κατά τη λύση του προβλήµατος. Με τον περιορισµό αυτό εξασφαλίζεται ότι κάθε 

αναποτελεσµατική εκµετάλλευση συγκρίνεται µόνο µε εκµεταλλεύσεις παρόµοιου µεγέθους της. Η 

Αποτελεσµατικότητα Κλίµακας (ΑΚ) (scale efficiency) για κάθε εκµετάλλευση υπολογίζεται από τον λόγο 

ΣΤΑ / ΚΤΑ. Μία εκµετάλλευση µε ΑΚ=1 λειτουργεί σε άριστο µέγεθος, ενώ µία εκµετάλλευση µε ΑΚ<1 

λειτουργεί σε µη άριστο µέγεθος δηλαδή, είτε υπερπαράγει, είτε υποπαράγει συγκριτικά µε το µέγεθος της. Για 

να προσδιοριστεί αν η αναποτελεσµατικότητα κλίµακας οφείλεται στην ύπαρξη αυξανόµενων ή µειούµενων 

αποδόσεων κλίµακας, δηµιουργήθηκε το υπόδειγµα των µη αυξανόµενων αποδόσεων κλίµακας  (NIRS,     

Non-Increasing Returns to Scale), το οποίο προκύπτει αν στο υπόδειγµα των µεταβλητών αποδόσεων 

αντικατασταθεί ο περιορισµός (10) µε τον εξής: ≤ 1 (11). Αν  θ

∑
=

n

j
j

1
λ

∑
=

n

j
j

1
λ CRS = θNIRS < θVRS, έχουµε αυξανόµενες 

αποδόσεις και αν θCRS < θNIRS = θVRS, έχουµε µειούµενες αποδόσεις. Όπου:  θCRS (ΣΤΑ), θNIRS και  θVRS (ΚΤΑ): 

η σχετική αποτελεσµατικότητα που προκύπτει από το µοντέλο των σταθερών αποδόσεων (CRS), των µη 

αυξανόµενων αποδόσεων (NIRS) και των µεταβλητών αποδόσεων κλίµακας (VRS), αντίστοιχα. 

Με τη χρήση της µεθοδολογίας DEA, η αποτελεσµατικότητα µετράται µε βάση εφικτά-πρότυπα, 

συνεπώς είναι εφικτή η βελτίωση κάθε µίας αναποτελεσµατικής εκµετάλλευσης, µέσω αναδιοργάνωσης των 
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εισροών. Επίσης, η µέθοδος αυτή επιτρέπει την χρησιµοποίηση εισροών και εκροών, µε διαφορετικές µονάδες 

µέτρησης (φυσικές ή χρηµατικές) (Μάνος και Ψυχουδάκης 1992). Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι η σύγκριση 

γίνεται  µε βάση την υφιστάµενη τεχνολογία που είναι διαθέσιµη στις εκµεταλλεύσεις του δείγµατος, συνεπώς, 

οι όποιες τεχνολογίες υπάρχουν αλλά δεν χρησιµοποιούνται, απλώς αγνοούνται (Lansink and Reinhard 2004).  

Τέλος, για τον έλεγχο ορισµένων υποθέσεων σχετικά µε τη σχέση µεταξύ του µεγέθους των 

εκµεταλλεύσεων και της µετρούµενης αποτελεσµατικότητας, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος του χ2, ο 

οποίος µας πληροφορεί για την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των µελετούµενων 

χαρακτηριστικών. Οι διαφορές αυτές είναι σηµαντικές όταν το επίπεδο σηµαντικότητας α είναι µικρότερο από 

ένα ορισµένο επίπεδο (0,05). Συγχρόνως, ο έλεγχος του χ2, δίνει πληροφορίες και για τους βαθµούς ελευθερίας, 

τον  αριθµό, δηλαδή, των ανεξάρτητων παρατηρήσεων που χρησιµοποιούνται (Ιωαννίδης 2001).  

 

Αποτελέσµατα 

Με τη χρησιµοποίηση της παραπάνω µεθοδολογίας, πραγµατοποιήθηκε η µη παραµετρική ανάλυση της 

αποτελεσµατικότητας για τις εκµεταλλεύσεις ροδακινιάς ολοκληρωµένης διαχείρισης. Με βάση τα πρωτογενή 

στοιχεία των εκµεταλλεύσεων καταρτίστηκε ένα υπόδειγµα µε έξι µεταβλητές (πέντε εισροές και µία εκροή). 

Το υπόδειγµα λύθηκε 100 φορές, µία για κάθε εκµετάλλευση, µεταβάλλοντας τα δεδοµένα που αναφέρονται 

στην κάθε εκµετάλλευση, της οποίας ζητείται η σχετική αποτελεσµατικότητα.  

Ως εκροή χρησιµοποιήθηκε η ακαθάριστη πρόσοδος ανά στρέµµα ροδακινιάς ολοκληρωµένης 

διαχείρισης, όπου είναι το, ανά στρέµµα, προϊόν που παράγεται µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα εκφρασµένο σε 

χρήµα, και δείχνει την παραγωγική δραστηριότητα του γεωργού και την εντατικότητα της εκµετάλλευσης 

(Παπαναγιώτου 2005). Στην ακαθάριστη πρόσοδο δεν συµπεριλήφθηκαν οι επιδοτήσεις  µε στόχο να εκτιµηθεί 

η “πραγµατική” αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων στην αγορά. Οι εισροές που συµπεριλήφθηκαν στο 

µοντέλο ήταν η δαπάνη ανά στρέµµα για λιπάσµατα στην ολοκληρωµένη διαχείριση, η αντίστοιχη 

στρεµµατική δαπάνη για γεωργικά φάρµακα, η χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση, η ανθρώπινη εργασία 

εκφρασµένη σε ώρες ανά στρέµµα και η αξία του µονίµου κεφαλαίου (σε ευρώ/στρέµµα) που περιλαµβάνει το 

φυτικό κεφάλαιο, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα και τις έγγειες βελτιώσεις.    

Σηµειώνεται δε, ότι οι δύο εισροές που αφορούν τη δαπάνη για γεωργικά φάρµακα και λιπάσµατα είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές, καθώς όπως ήδη έχει αναφερθεί η ολοκληρωµένη διαχείριση εφαρµόζεται κυρίως στους 

τοµείς της λίπανσης και της φυτοπροστασίας και η οικονοµικά αποτελεσµατική χρήση αυτών των ανόργανων 

εισροών καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων ολοκληρωµένης 

διαχείρισης. Η δαπάνη της µέσης εκµετάλλευσης ροδακινιάς ολοκληρωµένης διαχείρισης υπολογίστηκε σε 

38,4 €/στρέµµα για γεωργικά φάρµακα και σε 31 €/στρέµµα για λιπάσµατα. Το 30% των εκµεταλλεύσεων 

πραγµατοποιεί δαπάνη για φάρµακα και λιπάσµατα µικρότερη από 55 €/στρ., το 42% από 55 έως 80  €/στρ., 

ενώ το υπόλοιπο 28% δαπάνη που ξεπερνά τα 80 €/στρ. Η µείωση δε, της στρεµµατικής δαπάνης για γεωργικά 

φάρµακα και λιπάσµατα της µέσης εκµετάλλευσης λόγω της ολοκληρωµένης διαχείρισης της καλλιέργειας της 

ροδακινιάς ανήλθε σε 21 €/στρέµµα, που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία µείωση 23%. Από το σύνολο των 
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εκµεταλλεύσεων του δείγµατος, το 33% µείωσε τη δαπάνη αυτή περισσότερο από 25 €/στρέµµα, ενώ η 

πλειοψηφία (64%) των εκµεταλλεύσεων µείωσε την δαπάνη περισσότερο από 14 €/στρέµµα. Όσον αφορά στη 

συνολική έκταση των εκµεταλλεύσεων, αυτή παρουσιάζει σηµαντική διακύµανση µεταξύ των 

εκµεταλλεύσεων, µε τη µέση εκµετάλλευση να κατέχει συνολικά 42 στρέµµατα. Το 36% των εκµεταλλεύσεων 

χρησιµοποιεί έκταση που δεν ξεπερνά τα 25 στρέµµατα, το 34% έχει έκταση που κυµαίνεται από 25 έως 45 

στρέµµατα και το υπόλοιπο 30% χρησιµοποιεί περισσότερα από 45 στρέµµατα. Η µέση εκµετάλλευση 

καλλιεργεί 21 στρέµµατα ροδακινιάς  ολοκληρωµένης διαχείρισης, παρατηρούνται, όµως, και πάλι σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των εκµεταλλεύσεων (τυπική απόκλιση 12,9 στρ.). Στο 23% των εκµεταλλεύσεων η έκταση 

ροδακινιάς που έχει ενταχτεί στο σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης δεν ξεπερνά τα 10 στρέµµατα, στο 30% 

των εκµεταλλεύσεων κυµαίνεται µεταξύ 10 και 20 στρεµµάτων, στο 29% κυµαίνεται από 20 έως 30 

στρέµµατα, ενώ µόλις στο υπόλοιπο 18% η έκταση ροδακινιάς ολοκληρωµένης διαχείρισης ξεπερνά τα 30 

στρέµµατα.  

Στους πίνακες 1 – 3 εµφανίζονται η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση της αποτελεσµατικότητας (ΣΤΑ, 

ΚΤΑ και ΑΚ) σε κάθε κλίµακα αποτελεσµατικότητας και στο σύνολο των εκµεταλλεύσεων, καθώς και η 

συχνότητα και τα ποσοστά των εκµεταλλεύσεων στις διάφορες κλάσεις αποτελεσµατικότητας. Η σχετική 

αποτελεσµατικότητα κάθε εκµετάλλευσης (θj≤1), υπολογίστηκε βάσει της µεθοδολογίας που αναφέρθηκε 

προηγουµένως, και έπειτα µετατράπηκε σε εκατοστιαία αναλογία, πολλαπλασιαζόµενη επί τις εκατό          

(π.χ. θj = 0,5 → 50%).  Η κάθε κλίµακα αποτελεσµατικότητας έχει εύρος θ = 0,1 → 10% (εκτός της πρώτης και 

της τελευταίας κλίµακας-κλάσης). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 1 και τα οποία προκύπτουν από το 

µοντέλο των σταθερών αποδόσεων κλίµακας (CRS), η µέση Συνολική Αποτελεσµατικότητα (ΣΤΑ) των 

εκµεταλλεύσεων είναι 57% (τυπική απόκλιση 24,5%). Αυτό σηµαίνει ότι, κατά µέσο όρο, οι εκµεταλλεύσεις 

ολοκληρωµένης διαχείρισης για να γίνουν αποτελεσµατικές, πρέπει να µειώσουν τις εισροές κατά 43%. Η 

πλειοψηφία (55%) των εκµεταλλεύσεων λειτουργεί µε χαµηλή ΣΤΑ (µικρότερη από 60%). Αυτές οι 

εκµεταλλεύσεις θα µπορούσαν να παράγουν τις δεδοµένες εκροές τους, µειώνοντας τις εισροές τους 

περισσότερο από 40%. Από το σύνολο των εκµεταλλεύσεων, 22 παρουσιάζουν ΣΤΑ µεγαλύτερη από 80%. 

Από αυτές, 13 λειτουργούν µε ΣΤΑ µεγαλύτερη από 90%. Αυτές οι εκµεταλλεύσεις δηλαδή παρουσιάζουν 

συνολική αναποτελεσµατικότητα µικρότερη από 10%. Το 6% των εκµεταλλεύσεων είναι αποτελεσµατικές     

(θ =1 → 100%), που σηµαίνει ότι συνδυάζουν τις εισροές τους, χρησιµοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογία 

αποτελεσµατικά, παράγοντας τις αναµενόµενες ποσότητες εκροών. Εποµένως, καµία διαφοροποίηση στην 

ποσότητα των εισροών δεν θα αυξήσει την ακαθάριστη πρόσοδο αυτών των εκµεταλλεύσεων. 

 

 

Πίνακας 1. Συνολική Τεχνική Αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης  

Κλίµακα 

Αποτελεσµατικότητας 

Αριθµός 

Εκµεταλλεύσεων

 Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό

Ποσοστό 

Μέση Τιµή 

Αποτελεσµατικότητας

Τυπική 

Απόκλιση 
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(%) (%) (%) (%) 

9,5 ≤ ΣΤΑ < 10 1 1 1 9,52 - 

10 ≤ ΣΤΑ < 20 11 11 12 15,78 2,55 

20 ≤ ΣΤΑ < 30 12 12 24 25,53 2,57 

30 ≤ ΣΤΑ < 40 10 10 34 35,38 3,22 

40 ≤ ΣΤΑ < 50  10 10 44 45,67 3,18 

50 ≤ ΣΤΑ < 60  11 11 55 55,83 2,50 

60 ≤ ΣΤΑ < 70 12 12 67 65,21 3,01 

70 ≤ ΣΤΑ < 80 11 11 78 74,38 3,02 

80 ≤ ΣΤΑ < 90 9 9 87 86,88 2,83 

90 ≤ ΣΤΑ < 100 7 7 94 93,52 2,22 

ΣΤΑ = 100   6 6 100 100,00 0,00 

Σύνολο 100 100 100 56,98 24,49 

Πηγή: Αποτελέσµατα της έρευνας 

 

Η συνολική τεχνική αναποτελεσµατικότητα όµως οφείλεται εν µέρει στην αναποτελεσµατικότητα 

κλίµακας και εν µέρει στην αναποτελεσµατικότητα που προκύπτει καθαρά από την µη ορθή οργάνωση των 

εισροών εκ µέρους των εκµεταλλεύσεων, όταν δηλαδή αυτές συγκρίνονται µόνο µε εκµεταλλεύσεις παρόµοιου 

µεγέθους. Η τελευταία εκτιµάται {(1- θvrs)*100}, υπολογίζοντας την Καθαρή Τεχνική Αποτελεσµατικότητα 

(ΚΤΑ), από το υπόδειγµα των µεταβλητών αποδόσεων κλίµακας (VRS). Η ΚΤΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα 2, 

υπολογίστηκε περίπου σε 79% (τυπική απόκλιση 17,6%), συνεπώς οι εκµεταλλεύσεις ολοκληρωµένης 

διαχείρισης, κατά µέσο όρο, πρέπει να µειώσουν τις εισροές τους κατά 21% για να γίνουν αποτελεσµατικές. Το 

40% των εκµεταλλεύσεων λειτουργεί µε καθαρή τεχνική αναποτελεσµατικότητα µεγαλύτερη από 30% και το 

28% των εκµεταλλεύσεων µε καθαρή τεχνική αναποτελεσµατικότητα µεγαλύτερη από 40%. Η πλειοψηφία των 

εκµεταλλεύσεων (57%) λειτουργεί µε ΚΤΑ µικρότερη από 80%, οι εκµεταλλεύσεις αυτές δηλαδή µπορούν να 

µειώσουν τις εισροές τους περισσότερο από 20% µε ορθολογικότερη οργάνωση των εισροών. Βέβαια, 

σηµαντικό είναι και το ποσοστό των εκµεταλλεύσεων που λειτουργούν µε σχετικά υψηλή ΚΤΑ, καθώς το 29% 

των εκµεταλλεύσεων λειτουργεί µε ΚΤΑ µεγαλύτερη από 90%, για να παράγουν, δηλαδή, το δεδοµένο επίπεδο 

εκροών, δεν µπορούν να µειώσουν τις εισροές τους περισσότερο από 10%. Αξιοσηµείωτο είναι δε, το γεγονός 

ότι το 17% των εκµεταλλεύσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης λειτουργούν πλήρως αποτελεσµατικά µε τις 

υπάρχουσες πάντα τεχνολογικές συνθήκες. Με δεδοµένο το µέγεθος τους, καµία µεταβολή δεν µπορεί να γίνει 

στις εισροές τους, χωρίς να επηρεαστεί η ακαθάριστη πρόσοδος.  

 

 

Πίνακας 2. Καθαρή Τεχνική Αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης  
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Κλίµακα 

Αποτελεσµατικότητας 

(%) 

Αριθµός 

Εκµεταλλεύσεων

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό

Ποσοστό 

(%) 

Μέση Τιµή 

Αποτελεσµατικότητας

(%) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(%) 

31,6 ≤ ΚΤΑ <  40  4 4 4 36,77 3,33 

40 ≤ ΚΤΑ < 50  10 10 14 45,59 2,93 

50 ≤ ΚΤΑ < 60  14 14 28 55,82 2,88 

60 ≤ ΚΤΑ < 70 12 12 40 64,88 2,71 

70 ≤ ΚΤΑ < 80 17 17 57 76,31 2,44 

80 ≤ ΚΤΑ < 90 14 14 71 84,81 3,17 

90 ≤ ΚΤΑ < 100 12 12 83 94,33 2,21 

ΚΤΑ = 100   17 17 100 100,00 0,00 

Σύνολο 100 100 100 78,95 17,58 

Πηγή: Αποτελέσµατα της έρευνας 

 

Από την ανάλυση των δύο παραπάνω υποδειγµάτων, αποδεικνύεται ότι η πλειοψηφία των µονάδων 

λειτουργεί µε µεταβλητές αποδόσεις κλίµακας και συνεπώς το υπόδειγµα των µεταβλητών αποδόσεων κρίνεται 

ως το πιο αποτελεσµατικό, για τη διερεύνηση της δυνατότητας βελτιστοποίησης της εσωτερικής οργάνωσης 

και ορθολογικότερης χρήσης των εισροών, ανταποκρινόµενο επαρκώς στις παρούσες συνθήκες λειτουργίας 

των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης.   

Η διαφορά του αριθµού των αποτελεσµατικών εκµεταλλεύσεων ανάµεσα στα δύο υποδείγµατα, 

υποδηλώνει ότι ένα µέρος της συνολικής αναποτελεσµατικότητας οφείλεται στην αναποτελεσµατικότητα 

κλίµακας, καθώς 11 εκµεταλλεύσεις έχουν ΣΑ<1 και ΚΤΑ=1, δηλαδή µόνο όταν συγκρίνονται µε 

εκµεταλλεύσεις παρόµοιου µεγέθους  είναι  πλήρως αποτελεσµατικές. Ο πίνακας 3 δείχνει ότι 94 

εκµεταλλεύσεις λειτουργούν, άλλη σε µικρότερο και άλλη σε µεγαλύτερο βαθµό, σε µη άριστο µέγεθος. Η 

µέση Αποτελεσµατικότητα Κλίµακας (ΑΚ) των εκµεταλλεύσεων ροδακινιάς ολοκληρωµένης διαχείρισης είναι 

72%. Η αποτελεσµατικότητα κλίµακας κυµαίνεται, µεταξύ των εκµεταλλεύσεων, από 15 έως 100%  (τυπική 

απόκλιση 22,6%). Οι µισές εκµεταλλεύσεις παρουσιάζουν αποτελεσµατικότητα κλίµακας µικρότερη από 70%. 

Το 28% των εκµεταλλεύσεων έχει χαµηλή ΑΚ (< 50%) και περίπου 1 στις 5 εκµεταλλεύσεις αντιµετωπίζει οξύ 

πρόβληµα (ΑΚ<40%), είτε υπερπαραγωγής, είτε υποπαραγωγής, συγκριτικά µε το µέγεθος της. Υψηλή 

αποτελεσµατικότητα κλίµακας (ΑΚ>90%) παρουσιάζει το 23% των εκµεταλλεύσεων. Το 6% των 

εκµεταλλεύσεων λειτουργεί σε άριστο µέγεθος, βρέθηκε δε, ότι αυτές οι εκµεταλλεύσεις δεν παρουσιάζουν 

κανένα πρόβληµα και µε την χρήση των εισροών τους, ισχύει, δηλαδή,  ΣΤΑ = ΚΤΑ = ΑΚ = 100% (θ=1). 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Αποτελεσµατικότητα κλίµακας των εκµεταλλεύσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης  
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Κλίµακα  

Αποτελεσµατικότητας 

(%) 

Αριθµός 

Εκµεταλλεύσεων

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό

Ποσοστό 

(%) 

Μέση Τιµή 

Αποτελεσµατικότητας

(%) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(%) 

15  ≤ ΑΚ < 20 2 2 2 17,81 2,89 

20 ≤ ΑΚ < 30 7 7 9 24,82 2,93 

30 ≤ ΑΚ < 40 9 9 18 34,20 3,23 

40 ≤ ΑΚ < 50  10 10 28 45,52 2,38 

50 ≤ ΑΚ < 60  11 11 39 53,00 2,18 

60 ≤ ΑΚ < 70 11 11 50 65,33 2,23 

70 ≤ ΑΚ < 80 12 12 62 75,99 2,62 

80 ≤ ΑΚ < 90 15 15 77 85,59 2,99 

90 ≤ ΑΚ< 100 17 17 94 94,98 3,11 

ΑΚ = 100   6 6 100 100,00 0,00 

Σύνολο 100 100 100 72,02 22,61 

Πηγή: Αποτελέσµατα της έρευνας 

 

 Από την σύγκριση της µέσης αποτελεσµατικότητας κλίµακας (72%) και της µέσης τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας (79%), προκύπτει ότι η συνολική αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων 

ολοκληρωµένης διαχείρισης επηρεάζεται λίγο περισσότερο από το περιβάλλον όπου λειτουργούν, παρά από 

την εσωτερική διαχείριση των εισροών. Συγκεκριµένα, υπολογίστηκε ότι το 57% της συνολικής 

αναποτελεσµατικότητας οφείλεται στην αναποτελεσµατικότητα κλίµακας και το υπόλοιπο 43% οφείλεται στη 

µη ορθολογική χρήση των εισροών.  

Από το σύνολο των εκµεταλλεύσεων, µόνο έξι βρέθηκε να λειτουργούν υπό σταθερές αποδόσεις 

κλίµακας (CRS). Για να διαπιστωθεί αν οι υπόλοιπες 94 εκµεταλλεύσεις λειτουργούν υπό αυξανόµενες ή 

µειούµενες αποδόσεις κλίµακας, εφαρµόστηκε το υπόδειγµα των µη αυξανοµένων αποδόσεων κλίµακας 

(NIRS). Η σύγκριση της προκύπτουσας σχετικής αποτελεσµατικότητας  (θNIRS), για κάθε εκµετάλλευση, µε την 

σχετική αποτελεσµατικότητα που υπολογίστηκε από τα δύο προηγούµενα υποδείγµατα (θCRS, θVRS), έδειξε ότι 

η πλειοψηφία των εκµεταλλεύσεων λειτουργούν υπό αυξανόµενες αποδόσεις κλίµακας.  Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα, ισχύει θCRS = θNIRS < θVRS για το 85% του συνόλου των εκµεταλλεύσεων και άρα για το 90,4% 

των εκµεταλλεύσεων που λειτουργούν υπό µεταβλητές αποδόσεις κλίµακας. Συνεπώς, οι περισσότερες 

εκµεταλλεύσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης για να µειώσουν το κόστος τους στο µέγιστο δυνατό βαθµό, µε τις 

υπάρχουσες τεχνολογικές συνθήκες, επιβάλλεται να αυξήσουν το µέγεθος τους. 

Το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων, εκφρασµένο σε στρέµµατα, βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικά 

σηµαντικά µε την σχετική αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων. Ο έλεγχος του χ2, έδειξε ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ της έκτασης των εκµεταλλεύσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης και της 

συνολικής τεχνικής αποτελεσµατικότητας (χ2 = 15,575, α = 0,016, Β.Ε.= 6). Οι εκµεταλλεύσεις µικρού 

µεγέθους έχουν χαµηλότερη ΣΤΑ σε σύγκριση µε τις εκµεταλλεύσεις µεγάλου µεγέθους. Αξιοσηµείωτο είναι 
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το γεγονός ότι, το 80,6% των εκµεταλλεύσεων συνολικής έκτασης µικρότερης από 25 στρέµµατα, 

παρουσιάζουν ΣΤΑ µικρότερη από 50%. Η χαµηλή ΣΤΑ των µικρών εκµεταλλεύσεων οφείλεται στην υψηλή 

αναποτελεσµατικότητα κλίµακας που παρουσιάζουν αυτές οι εκµεταλλεύσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται από την 

στατιστικά σηµαντική σχέση που βρέθηκε µεταξύ της έκτασης των εκµεταλλεύσεων ολοκληρωµένης 

διαχείρισης και της αποτελεσµατικότητας κλίµακας (χ2 = 38,552, α = 0,000, Β.Ε. = 6). Πράγµατι, οι µικρές 

εκµεταλλεύσεις έχουν χαµηλή ΑΚ, σε αντίθεση µε τις (σχετικά) µεγάλες εκµεταλλεύσεις που έχουν υψηλότερη 

ΑΚ. Το 83,3% των εκµεταλλεύσεων συνολικής έκτασης µικρότερης από 25 στρέµµατα εµφανίζει 

αποτελεσµατικότητα κλίµακας χαµηλότερη από 65%, σε αντίθεση µε την πλειοψηφία των εκµεταλλεύσεων  

µεσαίου µεγέθους  που εµφανίζουν ΑΚ µεταξύ 65 και 85% και την πλειοψηφία των εκµεταλλεύσεων  µεγάλου 

µεγέθους  που εµφανίζουν ΑΚ µεγαλύτερη από 85%. Οι εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους λειτουργούν, στο 

σύνολο τους, υπό συνθήκες αυξανοµένων αποδόσεων κλίµακας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

από την εφαρµογή της µεθόδου DEA, γεγονός που δικαιολογεί τα παραπάνω αποτελέσµατα. Όµως, οι µικρές 

εκµεταλλεύσεις επιτυγχάνουν µεγαλύτερη ΚΤΑ σε σύγκριση µε τις σχετικά µεγάλες εκµεταλλεύσεις, γεγονός 

που αποδεικνύεται από τον στατιστικό έλεγχο (χ2 =14,107, α=0,030, Β.Ε.=3). Πράγµατι, η πλειοψηφία των 

εκµεταλλεύσεων που καλλιεργεί λιγότερα από 20 στρέµµατα ροδακινιάς ολοκληρωµένης διαχείρισης, 

επιτυγχάνει ΚΤΑ µεγαλύτερη από 75%, σε αντίθεση µε τις εκµεταλλεύσεις που καλλιεργούν περισσότερα από 

20 στρέµµατα ροδακινιάς ολοκληρωµένης διαχείρισης και επιτυγχάνουν ΚΤΑ µικρότερη από 75%.  

 

Συµπεράσµατα 

Αντικείµενο αυτής της εργασίας ήταν η µελέτη της σχετικής αποτελεσµατικότητας των 

εκµεταλλεύσεων ροδακινιάς που ήταν πιστοποιηµένες το 2004 στο σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης στη 

γεωργική παραγωγή. Για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας χρησιµοποιήθηκαν πρωτογενή δεδοµένα από 

100 εκµεταλλεύσεις, η ανάλυση των οποίων πραγµατοποιήθηκε µέσω της µη παραµετρικής µεθόδου DEA.  

Οι εκµεταλλεύσεις ροδακινιάς ολοκληρωµένης διαχείρισης εµφανίζουν, κατά µέσο όρο, χαµηλή 

συνολική τεχνική αποτελεσµατικότητα (57%). Η χαµηλή αυτή τιµή οφείλεται κατά πρώτο λόγο στην 

αναποτελεσµατικότητα κλίµακας, και κατά δεύτερον στην έλλειψη ορθολογικής εσωτερικής οργάνωσης και 

διαχείρισης των εισροών υπό τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας των εκµεταλλεύσεων. Η µείωση της δαπάνης 

για γεωργικά φάρµακα και λιπάσµατα (κατά µέσο όρο 21 €/στρ.) σε αυτά τα πρώτα χρόνια εφαρµογής της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης στην χώρα µας είναι αρκετά ικανοποιητική, υπάρχουν όµως αρκετά περιθώρια 

περαιτέρω µείωσης του συνόλου των εισροών, καθώς η καθαρή τεχνική αποτελεσµατικότητα υπολογίστηκε σε 

79%. Συνεπώς είναι εφικτό να µειωθούν οι εισροές κατά 21%, µε ορθολογικότερη οργάνωση των εισροών και 

χωρίς να επηρεασθεί το επίπεδο της ακαθάριστης προσόδου.  

Το 57% του συνόλου των εκµεταλλεύσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης εµφανίζει καθαρή 

αποτελεσµατικότητα µικρότερη από 80%, ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό εµφανίζει και συνολική 

αποτελεσµατικότητα µικρότερη από 60%. ∆εδοµένης της αναθεώρησης της νέας ΚΑΠ, η οποία αναπόφευκτα 

θα δηµιουργήσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι επιτακτική η ανάγκη αύξησης της 

αποτελεσµατικότητας αυτών των εκµεταλλεύσεων, ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις νέες συνθήκες.  
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Η λειτουργία της πλειοψηφίας των εκµεταλλεύσεων υπό συνθήκες αυξανόµενων αποδόσεων κλίµακας 

υποδηλώνει ότι για να µειώσουν σηµαντικά το κόστος τους, απαιτείται, πέρα από ορθολογικότερη χρήση των 

εισροών, και αύξηση του µεγέθους τους. Το µέγεθος της εκµετάλλευσης εµφανίζει στατιστικά σηµαντική 

θετική σχέση µε την συνολική τεχνική αποτελεσµατικότητα και µε την αποτελεσµατικότητα κλίµακας και 

στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση µε την καθαρή τεχνική αποτελεσµατικότητα. Οι εκµεταλλεύσεις 

µικρότερου µεγέθους, δηλαδή, εµφανίζουν χαµηλότερη συνολική τεχνική αποτελεσµατικότητα σε σύγκριση µε 

τις εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερου µεγέθους, λόγω της κατά πολύ χαµηλότερης αποτελεσµατικότητας κλίµακας, 

και παρά την υψηλότερη καθαρή τεχνική αποτελεσµατικότητα. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται οι 

εκµεταλλεύσεις µικρότερου µεγέθους να επιδιώξουν την αύξηση της αποτελεσµατικότητας τους, κυρίως, µέσω 

της  αύξησης του µεγέθους τους. Αντίθετα, για τις εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερου µεγέθους, προτείνεται να 

επιδιώξουν κυρίως την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης - διαχείρισης, καθώς κυρίως µε αυτό τον τρόπο 

µπορούν να µειώσουν τις εισροές (περισσότερο από 25% κατά µέσο όρο), µε δεδοµένο το επίπεδο των εκροών.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας µπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιµα σε όλους τους 

φορείς που εµπλέκονται στο σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, καθώς προσδιορίστηκε η ακριβής µείωση 

χρήσης των εισροών, µε δεδοµένο επίπεδο εκροών, που µπορεί και πρέπει να πραγµατοποιήσει η κάθε 

εκµετάλλευση για να γίνει αποτελεσµατική, ενώ επιπρόσθετα διερευνήθηκαν και οι αιτίες της 

αναποτελεσµατικότητας. Τα παραπάνω πιστεύεται ότι θα βοηθήσουν για να παρθούν τα απαραίτητα µέτρα και 

να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα (π.χ. για αύξηση µεγέθους), ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης και να επιτευχθεί ο βασικός στόχος του, που είναι η ταυτόχρονη 

προστασία του περιβάλλοντος, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της µειωµένης χρήσης των εισροών και της 

ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων, µε την προστασία του εισοδήµατος των παραγωγών, η οποία 

επιτυγχάνεται µέσω της µείωσης του κόστους παραγωγής µε δεδοµένη την ακαθάριστη πρόσοδο.   
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