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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το με
γαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. Ιδρύ
θηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 
Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικο
νομικών προβλημάτων της Ελλάδος, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευ
νών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν οι 
εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων για βραχυχρό
νια, μεσοχρόνια και μακροχρόνια προγράμματα ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε
δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 
προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ
μές της Κυβέρνησης δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυ
πρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και 
η διαμόρφωση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τρίτον, η 
επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και 
οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικονομι
κών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα του 
συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, από το οποίο εποπτεύεται, αλλά και γενικά του οικονομικού 
επιτελείου της Κυβέρνησης, παρέχει τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα οικονομι
κής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση των 
σειρών: (α) Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, (β) Εκθέσεις, που 
είναι κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο 
κλάδων, περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, (γ) Στατιστικές Σειρές, 
που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδο
μένα, καθώς και (δ) Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια εργασιών σε 
προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του ερευνητικού 
προσωπικού του Ιδρύματος. Επίσης δημοσιεύονται (ε) Ερευνητικές Συνερ-
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γασίες, οι οποίες εκπονούνται από κοινού με άλλα ερευνητικά ιδρύματα ή συ
ναφείς οργανισμούς. Οι εκδόσεις του ΚΕΠΕ από την ίδρυση του έως σήμερα 
υπερβαίνουν τις 650. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα 
του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφο
ρίες, πάνω σε Θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικο
νομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της 
οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 

8 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η διαχρονική μείωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων ακολουθούμενη 
από την συνεχή αύξηση των τιμών των τροφίμων αποτελεί σημαντικό αντικεί
μενο οικονομικής ανάλυσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
μελέτη της διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ τιμών παραγωγού αγρο
τικών προϊόντων και λιανικών τιμών τροφίμων υποδεικνύει τον βαθμό της απο
τελεσματικής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, θέματος 
σημαντικού για την ευημερία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. 

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαρτάται 
από το εάν οι μεταβολές των τιμών του παραγωγού αντανακλώνται πλήρως 
στις μεταβολές των τιμών του καταναλωτή. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, τότε η 
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι αποτελεσματική, με αρνητι
κές επιπτώσεις στις λειτουργίες των αγορών, στην εφαρμογή των κανόνων 
περί ανταγωνισμού, στην προστασία των παραγωγών και καταναλωτών αλλά 
και στην εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται ανάλυση της διαδικασίας μετακύλισης τιμών 
από το επίπεδο του παραγωγού ως το επίπεδο του καταναλωτή στον ελλη
νικό αγροδιατροφικό τομέα και ειδικότερα στα οπωροκηπευτικά. Τα αποτε
λέσματα της εν λόγω μελέτης υποδεικνύουν ότι τόσο οι παραγωγοί όσο και οι 
καταναλωτές βρίσκονται σε αδύναμη θέση σε σχέση με τους χονδρεμπόρους 
(διακινητές και μεταποιητές), οι οποίοι διαθέτουν δύναμη αγοράς. Άρα η 
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίνεται μη αποτελεσματική. Τέλος, 
η παρούσα μελέτη παρέχει προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μεταξύ των κυριότερων προτάσεων είναι: η 
αναβάθμιση των αγροτικών συνεταιρισμών, η οργάνωση των παραγωγών σε 
«Οργανώσεις/Ομάδες παραγωγών», η πιστοποίηση της παραγωγής και η τυ
ποποίηση αγροτικών προϊόντων, η εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού στη 

9 



συγκέντρωση, διαχείριση και μεταποίηση της παραγωγής και η λειτουργία 
παρατηρητηρίου τιμών παραγωγού και καταναλωτή αγροτικών προϊόντων. 

Καθηγητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΛΙΡΑΣ 
Πρόεδρος του ΑΣ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Μάρτιος 2010 
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Η ταχεία άνοδος και πτώση των ημών των βασικών αγροτικών προϊόντων 
και ο καθυστερημένος αντίκτυπος τους στις τιμές των τροφίμων έχουν προ
βληματίσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ως προς τη λειτουργία της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Η ανάλυση της σχέσης των τιμών κατά 
μήκος της αλυσίδας αυτής είναι απαραίτητη για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία της αλυσίδας προσφοράς τροφί
μων. 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τον τρόπο και τον βαθμό μετακύλισης των 
τιμών από το επίπεδο του παραγωγού ως το επίπεδο του καταναλωτή για ποι
κίλα αγροτικά προϊόντα όπως τα φρούτα και τα λαχανικά. Επίσης διερευνά
ται και η ύπαρξη ασυμμετρίας στη μετακύλιση των τιμών. 

Η μελέτη επισημαίνει ότι η ανισορροπία της διαπραγματευτικής δύναμης 
μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού έχει ως αποτέλεσμα στα πε
ρισσότερα προϊόντα ο παραγωγός να βρίσκεται στην πιο αδύναμη θέση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι επιτακτική ανάγκη η συγκέντρωση της προ
σφοράς της αγροτικής παραγωγής μέσω οργανώσεων των παραγωγών, ώστε 
να αυξηθεί η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών έναντι των υπολοίπων 
εμπορικών φορέων. 

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει η μελέτη για τη βελτίωση της ανταγωνι
στικότητας και την άνθηση του αγροτικού τομέα είναι: να εφαρμοστεί και στην 
πράξη η τυποποίηση, να εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό η πιστοποίηση της πα
ραγωγής η οποία θα βοηθήσει στην αύξηση του εισοδήματος των παραγω
γών, να λειτουργεί παρατηρητήριο τιμών παραγωγού οπωροκηπευτικών και 
τιμών καταναλωτή με σκοπό την ενημέρωση τόσο των παραγωγών και των φο
ρέων τους, όσο και των τελικών καταναλωτών. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους υπαλλήλους της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας, την κ. Α. Γεωργοστάθη, τον κ. Κ. Θωμά και την κ. Α. Κουρτάκη για 
την παροχή των στατιστικών στοιχείων. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην 
υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Μπουσίου 
για τις πολύτιμες παρατηρήσεις της σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς 
των οπωροκηπευτικών, και στους ανώνυμους κριτές της μελέτης, οι οποίοι με 
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τα σημαντικά σχόλια τους συνέβαλαν στη βελτίωση της. Τέλος, θερμές ευχα
ριστίες εκφράζω στη φιλόλογο του ΚΕΠΕ κ. Ε. Σουλτανάκη για τη γλωσσική και 
τυπογραφική επιμέλεια της μελέτης, καθώς επίσης και στον προϊστάμενο του 
τμήματος εκδόσεων του ΚΕΠΕ κ. Γ. Ψυχομάνη για την προσπάθεια του να 
φέρει σε πέρας την έκδοση αυτής της μελέτης. 

ΙΩΑΝΝΑ ΡΕΖΙΤΗ 
Απρίλιος 2010 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ιστορικό 

Η τιμή είναι ο κύριος μηχανισμός με τον οποίο συνδέονται τα διάφορα 
επίπεδα της αγοράς. Η μετακύλιση τιμών (price transmission) δείχνει την τα
χύτητα και το μέγεθος των μεταβολών των τιμών στην παραγωγή και στην 
αλυσίδα του εμπορίου. Η μελέτη της μετακύλισης τιμής στην αλυσίδα της 
γεωργικής παραγωγής είναι πολύ σημαντική λόγω της σημασίας της ως 
ζητήματος πολιτικής και αποδοτικότητας της αγοράς. Έτσι η ανάλυση της 
κάθετης μετακύλισης τιμής μάς επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τη 
λειτουργία της αγοράς. Η αποδοτικότητα της αγοράς υπονοεί ότι σε μια 
ανταγωνιστική αγορά, στην οποία υποτίθενται τέλειες πληροφορίες, οι τιμές 
σε διάφορα επίπεδα της αλυσίδας εμπορίου απεικονίζουν το κόστος εμπορίας 
(Palaskas, 1995" Goodwin και Holt, 1999" Abdulai, 2002- Serra και Goodwin, 
2003). Η έκταση της προσαρμογής και της ταχύτητας με τις οποίες οι μετα
βολές διαβιβάζονται μεταξύ του παραγωγού, του χονδρεμπόρου και του λια
νοπωλητή είναι σημαντικοί παράγοντες που παρουσιάζουν τη συνολική 
λειτουργία και την αποδοτικότητα της αγοράς (Goodwin και Holt, 1999-

Abdulai, 2002). 

Την τελευταία εικοσαετία διάφορες μελέτες έχουν προσπαθήσει να απα
ντήσουν στο ερώτημα: Οι τιμές αυξάνονται γρηγορότερα από ό,τι πέφτουν; 
Αυτές οι μελέτες έχουν εστιαστεί στην κάθετη μετακύλιση τιμών από τους 
παραγωγούς στους λιανοπωλητές ή από τους χονδρεμπόρους στους λιανο
πωλητές, καλύπτοντας έναν μεγάλο αριθμό βιομηχανιών (κυρίως κρέατος 
και γαλακτοκομικών προϊόντων) για τις χώρες Ηνωμένο Βασίλειο και Η ΠΑ. 

Η παρούσα μελέτη αντιμετωπίζει το ζήτημα της μετακύλισης τιμών στον 
ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα, εξετάζοντας εμπειρικά τη φύση της διαδι
κασίας μετάδοσης τιμών. Επιπλέον, η μελέτη συμβάλλει στην εμπειρική βι
βλιογραφία για δύο λόγους: 1) η ελληνική αγροδιατροφική αγορά στερείται 
των εφαρμογών στα πλαίσια της μετακύλισης τιμών μεταξύ των παραγωγών-
χονδρεμπόρων-λιανοπωλητών για ποικίλα προϊόντα όπως τα λαχανικά και τα 
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Η διαδικασία μετακύλισης τιμής στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα 

φρούτα και 2) για πρώτη φορά το υπόδειγμα General to Specific (GETS) 
εφαρμόζεται στον αγροτικό τομέα. 

1.2. Ερευνητικό πρόβλημα 

Η μελέτη της μετάδοσης τιμών στον γεωργικό τομέα είναι σημαντική για 
διάφορους λόγους. Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι η μέτρηση της 
μετακύλισης σε μια κάθετη αλυσίδα ανεφοδιασμού χρησιμοποιείται ως δεί
κτης της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας. Πολλοί ερευνητές 
έχουν παρατηρήσει ότι οι αυξήσεις των τιμών εισαγωγής μεταφέρονται προς 
τους καταναλωτές γρηγορότερα και πιο τέλεια από τις μειώσεις τιμών. Αυτό 
το πρόβλημα της μη συμμετρικής μετάδοσης τιμών έχει εξεταστεί συχνά από 
πολλούς μελετητές. 

Σύμφωνα με τον von Cramon-Taubadel (1998), ο όρος «μη συμμετρία» 
δείχνει ότι η αντίδραση της τιμής σε ένα επίπεδο της αλυσίδας μάρκετινγκ 
σε μια μεταβολή των τιμών σε ένα άλλο επίπεδο εξαρτάται από το εάν η αρ
χική μεταβολή είναι θετική ή αρνητική. Ενώ η συμμετρική μετάδοση τιμών 
σημαίνει ότι οι μεταβολές των τιμών περνούν μέσω της αλυσίδας παραγωγής 
και μάρκετινγκ εξίσου, ανεξάρτητα από το εάν η μεταβολή οφείλεται σε αύ
ξηση ή μείωση. 

Επικρατεί η κοινή γνώμη ότι οι μεσάζοντες στην αλυσίδα μάρκετινγκ τρο
φίμων χρησιμοποιούν την αγοραστική τους δύναμη για να μεταδώσουν τις 
αυξήσεις τιμών στους πελάτες γρηγορότερα, και ίσως πιο τέλεια, απ'ό,τι τις 
μειώσεις τιμών. Οι παραγωγοί στην αρχή και οι καταναλωτές στο τέλος της 
αλυσίδας μάρκετινγκ συχνά υποστηρίζουν ότι ο ατελής ανταγωνισμός στην 
επεξεργασία και τη λιανική πώληση επιτρέπει στους μεσάζοντες να πραγ
ματοποιήσουν «υπερβολικά» κέρδη. 

Το θέμα της μετάδοσης τιμών στον γεωργικό τομέα είναι πολύ σημαντικό, 
επειδή σχετίζεται με τη φύση της ρύθμισης τιμών του συστήματος μάρκε
τινγκ. Οι αναλυτές αγοράς ενδιαφέρονται για τα ακόλουθα ερωτήματα: κατά 
πόσο μια αλλαγή στην αγροτική τιμή απεικονίζεται στις λιανικές τιμές; Είναι 
οι ρυθμίσεις συμμετρικές, δηλαδή είναι το μέγεθος των καθυστερήσεων και 
τα μεγέθη της ρύθμισης το ίδιο πράγμα για τις αυξήσεις και τις μειώσεις 
τιμών; Ποιοι είναι οι λόγοι για αυτήν τη συμπεριφορά, και σε ποιο βαθμό είναι 
συνέπεια των ατελειών της αγοράς (Tomek και Robinson, 2003). Σύμφωνα με 
δημοσιεύματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η υψηλή 
τιμή που διαδίδεται μεταξύ των παραγωγών και του χονδρικού και λιανικού 
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επιπέδου πώλησης έχει παρατηρηθεί συχνά στους νωπούς καρπούς και στη 
φυτική παραγωγή. Παραδείγματος χάριν, το έτος 2002, το χονδρικό περι
θώριο κέρδους για τους νωπούς καρπούς και τα λαχανικά έχει κυμανθεί από 
100 σε 194% πέρα από τις τιμές παραγωγού. Τα λιανικά περιθώρια κέρδους 
εμφανίστηκαν να είναι 100% πέρα από τις χονδρικές τιμές. Ενδεικτικά, για τις 
πατάτες η αγροτική τιμή ήταν 0,12 λεπτά, η χονδρική τιμή ήταν 0,25 λεπτά 
και η λιανική τιμή 0,38 λεπτά. Για τις επιτραπέζιες ντομάτες, η τιμή παραγω
γού ήταν 0,33 λεπτά, η χονδρική τιμή 0,75 και η λιανική τιμή 0,97 λεπτά. Αυτό 
συμφωνεί με την κοινή άποψη ότι οι Έλληνες καταναλωτές καταβάλλουν τις 
υψηλές τιμές για τα φρούτα και τα λαχανικά, ενώ οι παραγωγοί λαμβάνουν 
τις χαμηλές τιμές. 

Η μελέτη της Συνομοσπονδίας των Ενώσεων των Γεωργικών Συνεταιρι
σμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η ψαλίδα μεταξύ του 
παραγωγού και του καταναλωτή διευρύνεται συνεχώς. Και ενώ ο παραγωγός 
εισπράττει τα τελευταία χρόνια πολύ χαμηλές τιμές, ο καταναλωτής πλη
ρώνει έως και οκτώ φορές υψηλότερες τιμές σε σχέση με τον παραγωγό (Πί
νακας. 1.1). Αυτές οι δύο στρεβλώσεις οφείλονται δυστυχώς στα δομικά 
προβλήματα του ελληνικού γεωργικού τομέα και στο σύστημα εμπορίας των 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Χάσμα τιμών μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών 

Προϊόν 

Πατάτες 

Ντομάτες 

Πιπεριές 

Αγγούρια 

Μελιτζάνες 

Ελαιόλαδο 

Μαλακός σίτος 

Σκληρός σίτος 

Γάλα αιγοπρόβειο 

Τιμή παραγωγού 

0,09 

0,50 

0,88 

0,4 

1,63 

2,50 

0,12 

0,14 

0,70 

Τιμή διάθεσης 
στην κατανάλωση 

0,32 

1,42 

2,00 

1,27 

2,16 

4,87 

1,20 

0,96 

3,00 

Διαφορά 

(%) 

355 

184 

127 

317 

32 

95 

900 

700 

430 

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ (τελευταίο τρίμηνο του 2004 και πρώτο τετράμηνο του 2005). 
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γεωργικών προϊόντων. Λόγω αυτού, η σχέση μεταξύ της τιμής παραγωγού 
και των λιανικών τιμών παίζει ρόλο στην αποδοτικότητα του μάρκετινγκ και 
την ευημερία καταναλωτών και αγροτών (Aguiar και Santana, 2002). 

Επιπλέον, επειδή τα γεωργικά ακατέργαστα προϊόντα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, μαζί με τη συσκευασία και άλλες υπηρεσίες, ώστε να φθάσουν 
στην τελική μορφή τους ως τρόφιμα, η γνώση για τις σχέσεις μεταξύ της 
τιμής του παραγωγού και των λιανικών τιμών τροφίμων είναι σημαντική για 
πολλές σύγχρονες αναλύσεις αγοράς προϊόντων και πολιτικής. Επιπλέον, η 
μετακύλιση τιμών είναι μια κρίσιμη διαδικασία στον καθορισμό των οικονο
μικών οφελών των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ για τους καταναλωτές. 

1.3. Εξέλιξη των τιμών παραγωγού και καταναλωτή 

Σύμφωνα με την EUROSTAT, ο πραγματικός δείκτης τιμών παραγωγού 
της συνολικής αγροτικής παραγωγής της ΕΕ των 15 έπεσε κατά 27% κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 1990-2002 και κατά 15% στην περίπτωση της Ελλά-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 

Ποσοστό αλλαγής των τιμών παραγωγού των γεωργικών προϊόντων (%) 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Γεωργικά προϊόντα Φυτικά προϊόντα Ζωικά προϊόντα 

Πραγματικοί δείκτες 

-0,4 

-3,3 

-5,4 

-1,9 

1,0 

2,3 

3,0 

5,3 

-5,5 

2,7 

-3,7 

-7,2 

-1,6 

-0,1 

1,6 

6,8 

7,8 

-7,0 

-7,8 

-1,7 

-1,1 

-2,1 

3,4 

3,8 

-5,7 

-2,0 

-1,0 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EUROSTAT. 
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δας. Επιπλέον, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.2, το 2004 ο δείκτης γεωργι
κών τιμών μειώθηκε κατά 5,5% λόγω της μείωσης των πραγματικών τιμών 
των φυτικών προϊόντων κατά 7%. Στο επίπεδο της ΕΕ των 15, το 2004, η μεί
ωση της πραγματικής γεωργικής τιμής παρουσιάζει μια πτώση (3,1%) λιγό
τερη από αυτήν στην Ελλάδα. 

Στην Ελλάδα, οι τιμές αγροτικής παραγωγής παρουσιάζουν μια πτώση 
ακόμη και σε ονομαστικούς όρους (Διάγραμμα 1.1). Η παράλληλη εξέλιξη 
της ΕΕ των 15 και της Ελλάδας ακολουθείται από ένα ευρύ χάσμα, όπου η 
ελληνική τιμή αρχίζει να ανοίγει το 2001. Πριν από το 2000 η ελληνική τιμή 
ήταν κάτω από αυτήν της ΕΕ των 15. Στην περίπτωση φυτικών προϊόντων 
μετά το 2001 (Διάγραμμα 1.2), το χάσμα είναι μεγαλύτερο από αυτό στα 
ζωικά προϊόντα (Διάγραμμα 1.3). 

Στην περίπτωση του δείκτη τιμών διάθεσης στην κατανάλωση (Διάγραμμα 
1.4), οι ελληνικές τιμές είναι επάνω από τις τιμές της ΕΕ των 15. Η αρχή του 
χάσματος γίνεται από το 1997 και συνεχίζεται να αυξάνει στα επόμενα έτη. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 

Ονομαστικός δείκτης των τιμών παραγωγού των γεωργικών προϊόντων 
(2000=100) 

CT 
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ΕΕ 15 Ελλάδα 

Πηγή: EUROSTAT. Οι σειρές τιμών είναι σε ευρώ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 

Ονομαστικός δείκτης των τιμών παραγωγού των φυτικών προϊόντων (2000= 100) 
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Πηγή: EUROSTAT. Οι σειρές τιμών είναι σε ευρώ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3 

Ονομαστικός δείκτης των τιμών παραγωγού των ζωικών προϊόντων (2000=100) 
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Πηγή: EUROSTAT. Οι σειρές τιμών είναι σε ευρώ. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4 

Ονομαστικός δείκτης των τιμών διάθεσης στην κατανάλωση των τροφίμων 
και των μη οινοπνευματούχων προϊόντων (1996=100) 
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ΕΕ 15 Ελλάδα 

Πηγή: EUROSTAT. Οι σειρές τιμών είναι σε ευρώ. 

1.4. Στόχοι και οργάνωση της μελέτης 

Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι να εξεταστεί η διαδικασία με
τάδοσης τιμών στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα και ειδικότερα σε τρία 
μη επεξεργασμένα προϊόντα (πατάτες, ντομάτες και πορτοκάλια) και σε 
τρεις αθροισμένες κατηγορίες (νωπά φρούτα, φρέσκα λαχανικά και τρό
φιμα). Η εργασία αποσκοπεί στην έρευνα του τρόπου και του βαθμού με 
τους οποίους οι τιμές διαβιβάζονται μεταξύ των αγροτών, των χονδρεμπό
ρων και των λιανοπωλητών στην αλυσίδα μάρκετινγκ. 

Γενικά, η εμπειρική ανάλυση ακολουθεί τρία βήματα. Σε πρώτη φάση, 
χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία των Johansen και Juselius (1990), για να 
εξετάσουμε την ύπαρξη μιας σχέσης μεταξύ των εφαρμοσμένων μεταβλητών 
που μπορούν να οδηγήσουν σε μια αιτιότητα. Κατόπιν, με τη βοήθεια της σε 
δύο στάδια μεθοδολογίας Granger-Engle (1987), θα διευκρινίσουμε την κα-
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τεύθυνση της αιτιότητας και, στο τελικό στάδιο, θα εξετάσουμε τη συμμετρία 
της εξετασθείσας διμεταβλητής σχέσης. 

Προκειμένου να ερευνηθεί η υπόθεση των πιθανών ασυμμετριών στη με
τάδοση τιμών μεταξύ των παραγωγών, των χονδρεμπόρων και των λιανοπω
λητών, θα χρησιμοποιήσουμε δύο δυναμικά πρότυπα, το πρότυπο διορθώσεων 
λάθους (ECM) και την προσέγγιση GETS-Hendry (από το γενικό στο συγκε
κριμένο). Η παρούσα μελέτη θα ερευνήσει ποιος καθορίζει την τιμή στην 
αλυσίδα ανεφοδιασμού, για να διαπιστώσει εάν οι παραγωγοί ή οι λιανοπω
λητές είναι οι κύριοι ηγέτες που καθορίζουν τις τιμές στην αγορά. 

Η μελέτη περιλαμβάνει επτά κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφά
λαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της αγοράς των οπωροκηπευτικών 
καθώς και το σύστημα εμπορίας τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 
θεωρητικό πλαίσιο της μετακύλισης τιμής και γίνεται επισκόπηση της σχετι
κής βιβλιογραφίας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εμπειρική εφαρ
μογή των υποδειγμάτων VECM και GETS. Το πέμπτο κεφάλαιο περιγράφει τα 
στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται. Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με 
την ερμηνεία των εμπειρικών αποτελεσμάτων. Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο 
καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

2.1. Εισαγωγή 

Ο τομέας των οπωροκηπευτικών είναι πολύ σημαντικός, γιατί συμβάλλει 
στη διαμόρφωση του ακαθάριστου αγροτικού προϊόντος, των τιμών των τρο
φίμων και του εξωτερικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων της χώρας μας. 
Επιπλέον, το σύστημα εμπορίας των νωπών οπωροκηπευτικών παίζει καθορι
στικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών του καταναλωτή και του παραγωγού. 

Ο τομέας των οπωροκηπευτικών είναι ένας από τους πιο πολυσύνθετους 
αγροτικούς τομείς με πολυποίκιλα χαρακτηριστικά: αγρονομικά, οικονομικά, 
κοινωνικά, εμπορικά και πολιτικά όπως: 

• Υψηλή ευαισθησία στις κλιματολογικές συνθήκες και μεγάλη φθαρτότητα. 

• Ποικίλες και διαφορετικές συνθήκες και δομές παραγωγής. 

• Σημαντική τοπική κοινωνική σημασία λόγω του υψηλού ποσοστού απα
σχόλησης στο σύνολο της αλυσίδας. 

• Ειδικά για την κοινοτική παραγωγή, οι αυξανόμενες απαιτήσεις των κα
ταναλωτών και οι κοινοτικοί περιβαλλοντικοί περιορισμοί αντανακλούν 
την κοινωνική ευαισθησία των πολιτών της Ένωσης. 

• Στο εμπορικό πεδίο πληθαίνουν οι κοινοτικές συναλλαγές με τις τρίτες 
χώρες στη βάση προτιμησιακών συμφωνιών με αντικείμενο τον κλάδο και 
διευκολύνουν ένα διαρκώς αυξανόμενο εισαγωγικό εμπόριο. 

Η παραγωγή οπωροκηπευτικών αντιπροσωπεύει το 3,1% του γεωργικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ και το 15% της συνολικής γεωργικής παραγωγής της 
ΕΕ. Το μέλλον του κλάδου επηρεάζεται καθοριστικά από τη συγκέντρωση των 
μεγάλων αλυσίδων της διανομής και του εμπορίου, τις πολιτικές εξελίξεις στην 
Ένωση, όπως είναι η Διεύρυνση, και από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 
της ΚΑΠ. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της δομής της αγοράς 
των οπωροκηπευτικών, καθώς και της ανάλυσης του συστήματος εμπορίας των 
νωπών οπωροκηπευτικών. 
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2.2. Τομέας φρούτων και λαχανικών 

Το 2003 η συνεισφορά του αγροτικού τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας ήταν 5,8% έναντι 7,7% το 1998. Επίσης, η ακα
θάριστη προστιθέμενη αξία του αγροτικού τομέα υπερβαίνει τα 8,5 εκατ. 
ευρώ, όπου από το 2002 αυξήθηκε κατά 3,5%. Η σημαντικότητα του τομέα 
οπωροκηπευτικών είναι υψηλή και αντιστοιχεί σε 30% του ακαθάριστου 
αγροτικού προϊόντος. Επίσης, συμβάλλει κατά 40% περίπου στη διαμόρ
φωση της ακαθάριστης αξίας της φυτικής παραγωγής. 

Οι καλλιέργειες οπωροκηπευτικών καταλαμβάνουν το 26% των καλλιερ
γούμενων και το 36% των αρδευόμενων εκτάσεων της χώρας, και είναι τα 
προϊόντα που συμβάλλουν κατά το μέγιστο βαθμό στη διαμόρφωση του εμ
πορικού ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων. Το ύψος της ελληνικής παρα
γωγής ανέρχεται σε 7,5 εκατ. τόνους, εκ των οποίων 4 εκατ. τόνοι αφορούν 
τα λαχανικά και 3,8 εκατ. τόνοι τα φρούτα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 
9,2% της κοινοτικής παραγωγής (12,7% για τα φρούτα και 8,6% για τα λα
χανικά) . 

Από τα λαχανικά, το σημαντικότερο προϊόν είναι η τομάτα που αντιστοι
χεί στο 43% της παραγωγής λαχανικών και ακολουθούν οι πατάτες (23%), τα 
αγγούρια (4%), οι πιπεριές (2,5%), τα κρεμμύδια κλπ. Η παραγωγή λαχανικών 
χαρακτηρίζεται από στασιμότητα, με πτωτικές μάλλον τάσεις. 

Από τα φρούτα, ως σημαντικότερη ομάδα προϊόντων μπορούν να ανα
φερθούν τα εσπεριδοειδή (30% της παραγωγής), τα ροδάκινα-νεκταρίνια 
(24%), τα καρπούζια (16%), τα επιτραπέζια σταφύλια (9%), τα μήλα (7,7%), 
τα πεπόνια (4%) και τα αχλάδια (2,2%). 

Ο τομέας των φρούτων και λαχανικών είναι παραδοσιακά ένας εξαγωγι
κός τομέας για την Ελλάδα, όχι μόνο στα νωπά αλλά και στα μεταποιημένα 
προϊόντα. Τα νωπά φρούτα αποτελούν την κύρια κατηγορία των εισαγωγών, 
κατέχοντας την πρώτη θέση σε αξία με μερίδιο 44% της συνολικής αξίας, 
ενώ στα νωπά λαχανικά το μερίδιο τους σε αξία ανέρχεται σε 26%. Οι εισα
γωγές των μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών παρουσιάζουν σταθε
ρούς ρυθμούς ανόδου και αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% και το 14% 
της συνολικής αξίας, αντίστοιχα. Τα κυριότερα προϊόντα είναι οι νωπές πα
τάτες, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα, οι τομάτες, οι μπανάνες και οι ξηροί 
καρποί. 

Η αξία των εξαγωγών των οπωροκηπευτικών προϊόντων αντιστοιχεί κατά 
μέσο όρο στο 35% της αξίας των εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων. Οι εξα-
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γωγές νωπών οπωροκηπευτικών ανέρχονται στο 15% της συνολικής εμπο
ρεύσιμης παραγωγής. Τα νωπά φρούτα αποτελούν την κυριότερη υποκατη
γορία από απόψεως όγκου, καθώς συμμετέχουν με 52% του όγκου, ενώ τα 
νωπά λαχανικά συμμετέχουν με 47%. Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα είναι 
τα σπαράγγια, οι τομάτες, τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια και τα σταφύλια. Οι 
εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών προορίζονται κυρίως προς τις κοι
νοτικές χώρες, οι οποίες απορροφούν το 70% και το 88% της συνολικής 
αξίας των εξαγωγών, αντίστοιχα. 

Ποσότητα περίπου 2 εκατομμυρίων τόνων, που αντιστοιχεί περίπου στο 
20% της παραγωγής, προορίζεται για τη βιομηχανία, από την οποία το 50% 
διατίθεται για την παραγωγή κονσερβών φρούτων, το 27% για την παραγωγή 
τοματοπολτού, το 10% για την παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών και 
το υπόλοιπο για άλλες κονσέρβες οπωροκηπευτικών. Ωστόσο, το κύριο πρό
βλημα στο στάδιο αυτό είναι η έλλειψη ικανοποιητικής υποδομής των μετα
ποιητικών μονάδων σε ορισμένες περιφέρειες (Μπαλτάς, 2001). 

2.3. Το θεσμικό πλαίσιο των οπωροκηπευτικών 

Ο τομέας των οπωροκηπευτικών είναι καλά ανεπτυγμένος στα μεσογει
ακά κράτη μέλη και αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής 
γεωργικής εκροής στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη 
Μάλτα και την Κύπρο. 

Η πολιτική οπωροκηπευτικών της ΕΕ έχει μελετηθεί έχοντας υπόψη τέσ
σερα κύρια κριτήρια: την ποικιλομορφία των τύπων παραγωγής, τη φθαρτή 
φύση πολλών προϊόντων, την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των προϊό
ντων και τη σημασία του εμπορίου. Η πολιτική προσαρμόζεται συνεχώς στα 
νεότερα δεδομένα και όλο και περισσότερο στοχεύει στην ενθάρρυνση των 
παραγωγών να στρέφονται περισσότερο προς την αγορά. Η επιδότηση της 
απόσυρσης προϊόντων από την αγορά εφαρμόζεται τώρα πολύ λιγότερο 
στην πράξη απ'ό,τι στο παρελθόν. (European Commission, 2004) 

Το καθεστώς οπωροκηπευτικών στήριξε την παραδοσιακή παραγωγή, 
συχνά σε μειονεκτικές περιοχές, με τη χρήση μέτρων του είδους της ανά
πτυξης της υπαίθρου, ωστόσο σε μεγάλο βαθμό είναι στραμμένο στην 
αγορά. Μειώθηκε σοβαρά ο ρόλος των επιδοτούμενων αποσύρσεων παρα
γωγής από την αγορά (παρέμβαση), ώστε οι παραγωγοί να προσανατολί
σουν την παραγωγή στη ζήτηση της αγοράς μάλλον παρά στο κέρδος από 
τα συστήματα στήριξης της ΚΑΠ. Οι τάσεις ενισχύθηκαν στη μεταρρύθμιση 

25 



Η διαδικασία μετακύλισης τιμής στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα 

των καθεστώτων το 19961, όπου ο οικονομικός στόχος ήταν να ενθαρρυν
θούν οι παραγωγοί να συσπειρωθούν, ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους 
στην αγορά και να αντιμετωπίσουν τα στοιχεία της αλυσίδας τροφίμων, όπου 
η ζήτηση συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο στον λιανοπωλητή και στη 
βιομηχανία μεταποίησης (European Commission, 2004). Το καθεστώς εφαρ
μόζεται στα οπωροκηπευτικά που καλλιεργούνται στην ΕΕ, με εξαίρεση τις 
πατάτες, τα σταφύλια, τις μπανάνες, το γλυκό καλαμπόκι, τα μπιζέλια και τα 
φασόλια για ζωοτροφή και τις ελιές. 

Η αναθεώρηση για τα φρούτα και λαχανικά το 1996 έθεσε τον τομέα στην 
εμπροσθοφυλακή της ανάπτυξης της ΚΑΠ, εισάγοντας τροποποιήσεις που 
στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε άλλους τομείς με την Agenda 2000 και την 
αναθεώρηση του 2003. Οι αλλαγές συμπεριελάμβαναν ένα σχέδιο για στα
διακή μείωση της στήριξης των μέτρων παρέμβασης στην αγορά και την εν
δυνάμωση της θεσμικής ενίσχυσης για τη βελτίωση του ανταγωνισμού, που 
σκοπό είχαν να βοηθήσουν τους παραγωγούς να αναπτύξουν τη δυναμική 
τους για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της αγοράς. Οι οργανώσεις πα
ραγωγών (Ο.Π.) αναγνωρίστηκαν για να παίξουν το ρόλο τους στην ανα
διοργάνωση της προσφοράς και στην εξισορρόπηση της δυναμικής της 
αγοράς για την αγροτοβιομηχανία τροφίμων και των μεγάλων αλυσίδων 
διανομής και ενισχύθηκαν με διευρυμένες ενισχύσεις. Αυτές ταίριαζαν κα
λύτερα για την υποβοήθηση του τομέα να εφαρμόσει τις ποιοτικές προ
διαγραφές και να ανταποκριθεί στην απαίτηση για μια ποικιλία επεμβάσεων 
περιβαλλοντικής προστασίας, οι οποίες προέβλεπαν την εισαγωγή της πολ
λαπλής συμμόρφωσης και τη σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών μέτρων. 
Σε ό,τι αφορά στην απουσία στήριξης του εισοδήματος, οι Ο.Π. έγιναν το 
κύριο κανάλι για τη στήριξη των παραγωγών των φρούτων και λαχανικών. Οι 
Ο.Π. θεωρήθηκαν ότι ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της Κοινής Οργάνωσης της 
Αγοράς (ΚΟΑ). Η συγκέντρωση της προσφοράς οπωροκηπευτικών από τις 
Ο.Π. λιμνάζει στο 30-40% σε σχέση με το αναμενόμενο 60% και ίσως πέσει 
και περισσότερο. Οι κυριότεροι στόχοι των Ο.Π. και οι τρόποι κατά τους 
οποίους χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα επιχειρησιακά ταμεία 
είναι να: 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή ορ
γάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του 
Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των με
ταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά και Κανονισμός (ΕΚ) αριθμός 2202/96 
του Συμβουλίου της 28^ Οκτωβρίου 1996 περί καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορι
σμένων εσπεριδοειδών (όλα τα ΕΕ L297 της 21.11.1996). 
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• διασφαλίζουν ότι η παραγωγή προγραμματίζεται και προσαρμόζεται στη 
ζήτηση, ιδίως από πλευράς ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και ποσότητας· 

• ενθαρρύνουν τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην 
αγορά προϊόντων που παράγουν τα μέλη* 

• βελτιώνουν την τεχνική και οικονομική διαχείριση της συγκομιδής και 
σταθεροποιούν τις τιμές παραγωγού" 

• προωθούν τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών, τεχνικών παραγωγής και 
περιβαλλοντικώς υγιών πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, ιδιαίτερα να 
προστατεύουν την ποιότητα των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου, 
και να διατηρούν ή/και ενθαρρύνουν τη βιοποικιλότητα. 

Η εγγραφή μελών γίνεται σε προαιρετική βάση. Ισχύει γενικά ο κανόνας 
ότι τα μέλη υποχρεούνται να διαθέτουν το σύνολο της παραγωγής τους στην 
αγορά μέσω της οργάνωσης παραγωγών. 

Με βάση την εμπειρία των πρώτων ετών, το 2001 τροποποιήθηκαν ορι
σμένοι κανόνες ώστε να απλουστευθεί το καθεστώς, να καταστεί πλέον ευέ
λικτο και να αυξηθεί η ευθύνη του παραγωγού. Παραδείγματα είναι ο 
καθορισμός μιας ενιαίας οροφής για τον υπολογισμό της κοινοτικής ενίσχυ
σης για τα επιχειρησιακά ταμεία των οργανώσεων παραγωγών, η έναρξη 
χρήσης κοινοτικών και εθνικών κατωφλίων για ενισχύσεις μεταποίησης και η 
εγκατάλειψη της ελάχιστης τιμής. Ως επακόλουθο της έκθεσης που εγκρί
θηκε από την Επιτροπή το 2001 και συζητήσεων, η Επιτροπή παρουσίασε το 
2003 ένα πρόγραμμα που σκοπό είχε την απλούστευση και περαιτέρω απο
σαφήνιση των κανονισμών. Η αποδεσμευμένη ενίσχυση, που εισήχθη από 
την αναθεώρηση της ΚΑΠ, ανταποκρίνεται στις πολυμερείς τάσεις που συγ
κλίνουν προς μια κατεύθυνση μείωσης των αγροτικών ενισχύσεων, οι οποίες 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και το εμπόριο, και ευνοεί μια δίκαιη φιλε
λευθεροποίηση του εμπορίου των αγροτικών προϊόντων. Τρεις τύποι στήρι
ξης στην ΚΟΑ οπωροκηπευτικών αποτελούν αντικείμενο επικείμενων 
μειώσεων με βάση τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ): ενισχύσεις για την παραγωγή και τους παραγωγούς όπου η πρώτη 
ύλη θα μεταποιηθεί, εξαγωγικές αγορές και πληρωμές για συγκεκριμένες 
αποσύρσεις, προκειμένου να μειωθεί η υπερβολική προσφορά στην αγορά. 
Οι ενισχύσεις στη μεταποίηση, ωστόσο, εκπροσωπούν σήμερα τους κύριους 
μηχανισμούς στήριξης που συνδέονται με την παραγωγή της ΚΟΑ. 

Το κοινοτικό καθεστώς οπωροκηπευτικών έχει δυναμισμό. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επανεξετάζει το καθεστώς μόνιμα, ώστε να βοηθήσει τους παρα-
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γωγούς να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και 
στις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου. 

Επιχειρησιακά ταμεία και προγράμματα 

Τα επιχειρησιακά προγράμματα περιλαμβάνουν στόχους όπως βελτίωση 
της ποιότητας του προϊόντος, ανύψωση της εμπορικής αξίας των προϊόντων, 
εκστρατείες προώθησης μεταξύ των καταναλωτών, δημιουργία μονάδων βιο
λογικών προϊόντων, προώθηση της ενοποιημένης παραγωγής ή άλλες με
θόδους παραγωγής που δεν βλάπτουν το περιβάλλον και περιστολή των 
αποσύρσεων από την αγορά. Αναμένεται επίσης να περιλαμβάνουν δράσεις 
για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς φυτοϋγειονομικά πρότυπα και 
ανώτατα επιτρεπόμενα όρια για τα υπολείμματα (π.χ. φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα). 

Τα επιχειρησιακά ταμεία χρηματοδοτούνται από τα μέλη της οργάνωσης 
παραγωγών και μέσω συνεισφοράς της ΕΕ (μοίρασμα 50/50%). Τα επιχει
ρησιακά ταμεία μπορούν να χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτήσουν απο
σύρσεις από την αγορά προϊόντων που δεν απολαύουν αποζημίωσης της ΕΕ, 
για να συμπληρωθεί η αποζημίωση της ΕΕ ή να χρηματοδοτηθούν επιχειρη
σιακά προγράμματα εγκεκριμένα από τα κράτη μέλη. 

Μετά την τελευταία μεταρρύθμιση το 1996, οι Ο.Π. και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα συνέβαλαν σημαντικά στη συγκέντρωση της προσφοράς και 
αποδείχθηκαν αποτελεσματικά μέσα ενίσχυσης των παραγωγών, ώστε να 
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του τομέα του λιανικού εμπο
ρίου. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός παραγωγών σε ορισμένα κράτη μέλη προ
τιμά να μη συμμετέχει σε αυτές. 

2.4. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στον τομέα των οπωροκηπευτικών 

Οι Υπουργοί Γεωργίας, τον Ιούνιο 2007, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά 
με μία σειρά μεταρρυθμίσεων της ΚΟΑ στον τομέα των οπωροκηπευτικών, 
σε μία προσπάθεια εναρμόνισης του τομέα με την υπόλοιπη αναμορφωμένη 
ΚΑΠ. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές προσβλέπουν: 

> στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των οπωροκηπευτικών 
και του προσανατολισμού του προς την αγορά, 

> στη μείωση των διακυμάνσεων του γεωργικού εισοδήματος λόγω κρί
σεων, 
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> στην αύξηση της κατανάλωσης και, κατ' επέκταση, στη βελτίωση της δη
μόσιας υγείας, 

> στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, 

> στην απλούστευση των κανόνων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου. 

Ήδη από 1/1/2008 ισχύει η νέα ΚΟΑ οπωροκηπευτικών που προβλέπουν 
οι κανονισμοί της ΕΕ 1182/20072 και 1580/20073. Ο Κανονισμός 1182/2007 
περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τους όρους αναγνώρισης των ορ
γανώσεων παραγωγών, των Ο.Π., αλλά και των διεπαγγελματικών οργανώ
σεων, της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, αλλά και τα νέα ανώτατα εθνικά 
πλαφόν. Με τις αλλαγές θα παρακινηθούν περισσότεροι παραγωγοί να εν
ταχθούν σε Ο.Π., θα τεθούν στη διάθεση των οργανώσεων παραγωγών πε
ρισσότερα μέσα για τη διαχείριση κρίσεων, θα ενσωματωθεί ο τομέας των 
οπωροκηπευτικών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, θα προβλεφθεί κατώ
τατο όριο δαπανών για περιβαλλοντικά μέτρα, θα αυξηθεί η χρηματοδότηση 
από την ΕΕ για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και θα ληφθούν μέτρα 
προώθησης και, τέλος, θα καταργηθούν οι επιστροφές κατά την εξαγωγή 
για τα οπωροκηπευτικά. 

Οργανώσεις παραγωγών 

Οι Ο.Π. θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία και οι κανόνες τους θα 
απλουστευθούν. Συμπληρωματική στήριξη προβλέπεται (κοινοτική συγχρη-
ματοδότηση 60% αντί για 50%) για τις περιοχές στις οποίες η παραγωγή που 
καλύπτεται από Ο.Π. αντιπροσωπεύει ποσοστό κάτω του 20% και ειδικότερα 
για τα νέα κράτη μέλη, ώστε να ενθαρρυνθεί η δημιουργία Ο.Π. Τα κράτη 
μέλη και οι Ο.Π. θα καταρτίζουν επιχειρησιακά προγράμματα βάσει εθνικής 
στρατηγικής. Μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα, μπορούν να χρη
ματοδοτηθούν συλλογικές δράσεις που αφορούν: 

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου της 2&κ Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέ
σπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, για την τροποποίηση 
των Οδηγιών 2001/112/EK και 2001/113/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 827/68, (ΕΚ) 
αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96, (ΕΚ) αριθ. 2826/2000, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 
318/2006 και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2202/96. 
3 Ρυθμίζει τα θέματα τα σχετικά με την ταξινόμηση των προϊόντων, τις οργανώσεις παρα
γωγών και τις εμπορικές συναλλαγές με τις τρίτες χώρες. Επιπλέον, στα παραρτήματα του 
περιλαμβάνει τα στοιχεία επαφής των εθνικών αρχών και των οργανισμών ελέγχου καθώς 
και τα στερεότυπα ορισμένων πιστοποιητικών και εγγράφων, αναγκαίων για τις εμπορικές 
συναλλαγές των προϊόντων αυτών. 
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> μηχανολογικό εξοπλισμό, 

> επενδύσεις σε θερμοκήπια, 

> έρευνα και ανάπτυξη, 

> προγράμματα κατάρτισης, 

> επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, 

> επενδύσεις συσκευασίας και αποθήκευσης κλπ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον κατακερματισμό και το κατά τεκμήριο μικρό 
μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων του τομέα, στόχος των νέων ρυθμίσεων 
είναι οι Ο.Π. να γίνουν ελκυστικότερες, διότι μόνο μέσω αυτών μπορούν να 
επιτευχθούν: 

• η συγκέντρωση της παραγωγής, 

• η πρόληψη των κρίσεων στην αγορά, 

• η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής, 

• η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, 

• η προώθηση της κατανάλωσης των οπωροκηπευτικών, 

• η εξισορρόπηση των πιέσεων που δέχονται οι τιμές των προϊόντων σε 
επίπεδο λιανικού εμπορίου 

• η ουσιαστική βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών. 

Ειδικότερα στη χώρα μας, η συνολική αξία των οπωροκηπευτικών ανά έτος 
ανέρχεται περίπου σε 3 δις ευρώ. Λειτουργούν 129 αναγνωρισμένες Ο.Π. και 
63 προαναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες διακινούν αξία περίπου 
400 εκατ. ευρώ. Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών οπωροκηπευτικών σε 
Οργανώσεις/Ομάδες Παραγωγών ανέρχεται περίπου σε ποσοστό 14%, βαθ
μός χαμηλός με βάση τον στόχο της Ε.Ε. που είναι 40%. Οι Οργανώσεις/Ομά-
δες Παραγωγών που διαχειρίζονται εσπεριδοειδή είναι 24 και αριθμούν 
περίπου 27.000 μέλη. Οι Οργανώσεις/Ομάδες Παραγωγών που διαχειρίζονται 
βιομηχανική και επιτραπέζια τομάτα είναι περίπου 30 (2 μόνο για επιτραπέζια 
τομάτα), και αριθμούν περίπου 14.500 μέλη. Με βάση στοιχεία που στέλνουν οι 
Οργανώσεις/Ομάδες Παραγωγών, οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών προϊόντων 
που είναι οργανωμένοι (δηλ. είναι μέλη σε Ο.Π. ή Ομάδα) ανέρχονται σε 
90.000 περίπου. Αν και ο θεσμός των Ο.Π. έχει ξεκινήσει από το 1983 και έχει 
υποστεί ήδη δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις (το 1996 και το 2007 με τους Κα
νονισμούς του Συμβουλίου 2200/96 και 1182/07, αντίστοιχα), η αποτελεσμα
τικότητα των Οργανώσεων/Ομάδων Παραγωγών είναι μικρή. 
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Ως διαπιστώσεις - προβλήματα της λειτουργίας τους μπορούμε να ανα
φέρουμε ότι: 

• Οι Οργανώσεις/Ομάδες Παραγωγών δεν εμφανίζονται ελκυστικές για 
τους παραγωγούς, γιατί ακόμη και σήμερα δεν φαίνεται να είναι ικανές 
να διαπραγματευτούν ικανοποιητικά την παραγωγή των μελών τους, με 
εξαίρεση κάποιων υποδειγματικών περιπτώσεων. 

• Ο τομέας των κηπευτικών δεν έχει οργανωθεί ικανοποιητικά. 

• Μέχρι σήμερα φαίνεται ότι οι παραγωγοί οργανώνονται κυρίως όταν 
αναγκάζονται και, συγκεκριμένα, για να λάβουν την ενίσχυση μεταποί
ησης που δίδεται μόνο σε μέλη Οργανώσεων/Ομάδων Παραγωγών όπως 
συμβαίνει με τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση, τη βιομηχανική τομάτα, τα 
συμπύρηνα ροδάκινα, και τα βιομηχανικά αχλάδια, σύκα. 

• Σημαντικός αριθμός παραγωγών οπωροκηπευτικών προϊόντων, οι οποίοι 
είναι πλησίον μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ.), προ
τιμούν να διακινούν τα προϊόντα τους μεμονωμένα στις λαϊκές αγορές. 

• Παρά τα σχετικά βήματα προόδου, υστερούμε σημαντικά έναντι των 
άλλων κρατών μελών, με αποτέλεσμα η όποια αύξηση του ποσοστού της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την ΕΕ να μην αξιοποιείται από τη χώρα 
μας. 

Τέλος, σχετικά με άλλα κράτη-μέλη όπου τα οπωροκηπευτικά παίζουν ση
μαντικό ρόλο, ο βαθμός οργάνωσης διαφέρει. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο 
και στις Κάτω Χώρες είναι περίπου 80%, ενώ στην Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία 
ο βαθμός ανέρχεται σε ποσοστό από 40%, 45% και 28%, αντίστοιχα. Ο χα
μηλότερος βαθμός παρατηρείται στην Πορτογαλία (5%). 

Διαχείριση κρίσεων 

Η διαχείριση των κρίσεων θα διοργανώνεται μέσω Ο.Π. (χρηματοδότηση 
50% από τον προϋπολογισμό της Ένωσης). Τα προβλεπόμενα μέσα θα πε
ριλαμβάνουν πρώιμη συγκομιδή/μη συγκομιδή, μέσα προώθησης και επικοι
νωνίας σε περιόδους κρίσης, κατάρτιση, ασφάλιση της συγκομιδής, βοήθεια 
για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και χρηματοδότηση των διοικητικών 
δαπανών για τη δημιουργία ταμείων αλληλοβοήθειας. Οι αποσύρσεις μπο
ρούν να διεξάγονται από Ο.Π. με συγχρηματοδότηση 50%. Οι αποσύρσεις 
για δωρεάν διανομή σε σχολεία κλπ. θα καλύπτονται κατά 100% από την 
Ένωση. Η κοινοτική συνδρομή στις Ο.Π. θα παραμείνει περιορισμένη σε 
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4,1% της συνολικής αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, αλλά 
το ποσοστό αυτό είναι δυνατό να αυξηθεί σε 4,6%, με την προϋπόθεση ότι 
το επιπλέον ποσοστό χρησιμοποιείται μόνο για την πρόληψη και τη διαχεί
ριση κρίσεων. Για τρία χρόνια, είναι δυνατό να χορηγούνται κρατικές ενι
σχύσεις για την επέκταση των μέτρων διαχείρισης κρίσεων σε παραγωγούς 
που δεν είναι μέλη αλλά συνάπτουν σύμβαση με Ο.Π. Η αποζημίωση για τους 
παραγωγούς που δεν είναι μέλη της οργάνωσης δεν θα υπερβαίνει το 75% 
της κοινοτικής στήριξης που λαμβάνουν τα μέλη της Ο.Π. 

Υπαγωγή των οπωροκηπευτικών στο Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης (ΚΕΕ) 

Οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με οπωροκηπευτικά θα είναι επιλέξιμες 
για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος απο
συνδεδεμένων ενισχύσεων, το οποίο εφαρμόζεται σε άλλους γεωργικούς 
τομείς. Το σύνολο της παρεχόμενης στήριξης για τα μεταποιημένα οπω
ροκηπευτικά θα αποσυνδεθεί από την παραγωγή και θα αυξηθούν τα εθνικά 
δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το ΚΕΕ. Το συνολικό ποσό που θα μετα
φερθεί στο ΚΕΕ ανέρχεται περίπου σε 800 εκατ. ευρώ. 

Για τις ντομάτες, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν ενι
σχύσεις για μεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών (2008-2011), με την προ
ϋπόθεση ότι το ποσοστό των αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων δεν υπερβαίνει 
το 50% του εθνικού ανώτατου ορίου. Τα κράτη μέλη μπορούν, αν το επιθυ
μούν, να αναβάλουν έως και τρία χρόνια τη χορήγηση των δικαιωμάτων ενί
σχυσης για τα οπωροκηπευτικά. 

Περιβαλλοντικά μέτρα 

Η υπαγωγή των οπωροκηπευτικών στο ΚΕΕ σημαίνει ότι η τήρηση των κα
νόνων πολλαπλής συμμόρφωσης (π.χ. υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρό
τυπα) θα είναι υποχρεωτική για όσους παραγωγούς λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις. Επιπλέον, οι Ο.Π. πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 10% των δα
πανών κάθε επιχειρησιακού προγράμματος για περιβαλλοντικά μέτρα. Προ
βλέπεται επίσης ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης 60% για την 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προ
γράμματος. 
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Ενθάρρυνση της μεγαλύτερης κατανάλωσης 

Η μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αποτελούσε έναν από 
τους στόχους της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για τη διατροφή. Οι Ο.Π. θα 
μπορούν να συμπεριλάβουν στα επιχειρησιακά τους προγράμματα την προ
ώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. Στο πλαίσιο του γενικού 
κανονισμού για την προώθηση προβλέπονται 6 εκατ. ευρώ επιπλέον για την 
προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα. Ακόμη 8 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν για τη δωρεάν διανομή 
φρούτων και λαχανικών σε σχολεία, νοσοκομεία και φιλανθρωπικές οργα
νώσεις, τα οποία θα καλύπτονται κατά 100% από την Ένωση εντός ορίου 5% 
της παραγωγής που διαθέτει στην αγορά κάθε Ο.Π. 

Χωριστή ενίσχυση όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά για τις χώρες 
που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 

Οι χώρες που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 
θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν αποσυνδεδεμένη ενίσχυση για τα οπω
ροκηπευτικά στους παραγωγούς που καλλιεργούσαν και κατά το παρελθόν 
οπωροκηπευτικά. Οι χώρες αυτές θα πρέπει να αποφασίσουν μέχρι την 1 
Νοεμβρίου 2007 το ποσό που πρόκειται να αφαιρεθεί από το κονδύλι για το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης για την κάλυψη των ενισχύσεων 
αυτών, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χορηγούνται οι ενισχύ
σεις για τα οπωροκηπευτικά. 

2.5. Συνθήκες αγοράς 

Οι χονδρέμποροι και οι λιανέμποροι επιδιώκουν τη μετακύλιση της συ
νολικής δαπάνης εμπορίας στον καταναλωτή. Ο χονδρέμπορος εκμεταλ
λεύεται τη θέση του στην αγορά, λόγω της περιορισμένης δυνατότητας 
εγκατάστασης νέων χονδρεμπόρων και του περιορισμένου χώρου της αγο
ράς, επιβάλλοντας τα συμφέροντα του στον λιανέμπορο, ο οποίος με τη 
σειρά του μεταβιβάζει τις απαιτήσεις αυτές στον καταναλωτή. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το ποσοστό της παραγωγής που διοχε
τεύεται στην αγορά μέσω της κεντρικής αγοράς ολοένα και μειώνεται. Έτσι, 
οι χονδρέμποροι, προκειμένου να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα τους, εφαρ
μόζουν πολιτικές που περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην αγορά, 
δημιουργώντας περιστασιακά ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές καταστά-
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σεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τιμών παραγωγού 
και καταναλωτή, χωρίς αυτή να δικαιολογείται από τις παρεχόμενες υπηρε
σίες εμπορίου (Μπαλτάς, 2001). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην παραγωγή των 
κατεψυγμένων λαχανικών. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν 
δικούς τους ψυκτικούς-αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και ένα ανεπτυγμένο 
δίκτυο διανομής που περιλαμβάνει ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα οχήματα-ψυ-
γεία. Οι μικρότερες επιχειρήσεις διαθέτουν ψυκτικούς-αποθηκευτικούς χώ
ρους περιορισμένης χωρητικότητας. Για τον λόγο αυτό αποθηκεύουν τα 
προϊόντα τους σε αποθήκες-ψυγεία δημοσίας χρήσεως. 

Η αγορά των νωπών φρούτων χαρακτηρίζεται από μια ανερχόμενη ζήτηση 
φρούτων υψηλών καταναλωτικών προτύπων και μια ραγδαία άνοδο της ζή
τησης για φρούτα 'οικολογικής γενιάς'. Η διάρθρωση της παραγωγής με έξι 
κυρίαρχα είδη φρούτων (πορτοκάλια, αχλάδια, μήλα, ροδάκινα, καρπούζια 
και επιτραπέζια σταφύλια) δεν επιτρέπει την ανάπτυξη και άλλων ειδών 
φρούτων που θα βοηθούσαν στην αποσυμφόρηση της παραγωγής από 
άποψη εποχής συγκομιδής και αποθήκευσης και στη μείωση της εξάρτησης 
των παραγωγών από λίγα μόνο προϊόντα. 

Σύμφωνα με μελέτη της I CAP, το 27% της εγχώριας παραγωγής οδηγεί
ται στις βιομηχανίες προς μεταποίηση, το 12% εξάγεται, ενώ μόνο το 19% τυ
ποποιείται. 

Παρατηρείται επίσης έντονη συσχέτιση μεταξύ της αγοράς των νωπών 
και μεταποιημένων φρούτων. Η απορρόφηση φρούτων από τη μεταποίηση 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης της τιμής στην αγορά των 
νωπών. Δυστυχώς υπάρχει στασιμότητα στη μεταποίηση, αν και αυτή παρέ
χει δυνατότητες αποσυμφόρησης της αγοράς. Μολονότι υπάρχει μια μικρή 
αλλά σταθερή αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης νωπών, παρατηρείται 
υπερβάλλουσα προσφορά που αντανακλάται στις πιέσεις για την τιμή που 
δέχεται ο παραγωγός (Μπαλτάς, 2001). 

2.6. Χαρακτηριστικά του συστήματος εμπορίας των οπωροκηπευτικών 

Εμπορία αγροτικών προϊόντων ονομάζεται το σύνολο των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τη στιγμή που τα προϊόντα πα
ραλαμβάνονται από τους παραγωγούς στους τόπους παραγωγής τους μέχρι 
τη στιγμή που παραδίδονται στα χέρια των καταναλωτών, καθώς και η κα
θοδήγηση της γεωργικής παραγωγής προς τα προϊόντα εκείνα που ζητούν 
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οι καταναλωτές. Από τον ορισμό αυτό γίνεται ολοφάνερο πως η εμπορία δεν 
ασχολείται μόνο με τη διάθεση των προϊόντων με τη στενή έννοια του όρου, 
δηλαδή με την πώληση, αλλά με μια ολόκληρη δέσμη σπουδαίων δραστη
ριοτήτων που πραγματοποιούνται σε όλο το φάσμα το οποίο παρεμβάλλεται 
μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων. Τέτοιες 
δραστηριότητες είναι η τυποποίηση, η συσκευασία, η μεταποίηση, οι μετα
φορές, η αποθήκευση, η έρευνα αγοράς, η διαφήμιση, η πώληση, η τιμολό
γηση κ.ά. (Κιτσοπανίδης και Καμενίδης, 2003). 

Η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων διαφέρει σύμφωνα με το είδος του 
προϊόντος και τα στάδια της αγοράς. Οι μέθοδοι διανομής συσχετίζονται με 
διαφορές στη φθαρτότητα και αποκλειστικότητα, καθώς και τη μεταποίηση 
που χρειάζονται μερικά προϊόντα. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά χρει
άζονται γρήγορη και ψυκτική μεταφορά, ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα του 
προϊόντος. 

Η εμπορία και η διακίνηση των λαχανικών και φρούτων είναι μια πολυδά
πανη λειτουργία με πολλά προβλήματα που οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά αυτών των προϊόντων (Μπαλτάς, 2001). Σήμερα διακρίνουμε τα 
παρακάτω δίκτυα διανομής για φρούτα και λαχανικά: 

> Την κεντρική αγορά φρούτων και λαχανικών στην Αθήνα και στη Θεσ
σαλονίκη. Η αγορά της Αθήνας περιλαμβάνει 550 χονδρεμπορικές επι
χειρήσεις και διακινεί περίπου 500.000 τόνους φρούτων και λαχανικών. 
Η αγορά της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 280 χονδρεμπορικές εταιρείες 
και διακινεί περίπου 280.000 τόνους φρούτων και λαχανικών. Το μερίδιο 
αγοράς των κεντρικών αγορών εκτιμάται περίπου στο 20-25% της αγο
ράς. 

> Τους χονδρεμπόρους εκτός των κεντρικών αγορών. Αυτές οι επιχειρή
σεις αγοράζουν απευθείας από τοπικούς παραγωγούς ή εισάγουν από 
τρίτες χώρες και πουλάνε σε οπωροπωλεία και αλυσίδες καταστημάτων 
τροφίμων. Το μερίδιο αγοράς των χονδρεμπόρων υπολογίζεται στο 35-
40% της αγοράς. 

> Τις αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων. Αυτές αγοράζουν είτε τυποποι
ημένες ποσότητες από τους χονδρεμπόρους, είτε εισάγουν από άλλες 
χώρες. Τελευταία, αγοράζουν επίσης κατευθείαν φρέσκα προϊόντα από 
τους παραγωγούς, τα οποία τυποποιούνται στις δικές τους εγκαταστά
σεις. Το μερίδιο αυξάνεται σταθερά και εκτιμάται περίπου στο 20%. 
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> Τις απευθείας πωλήσεις στις λαϊκές αγορές. Στις λαϊκές αγορές συμμε
τέχουν παραγωγοί και επαγγελματίες έμποροι. Ο αριθμός των λαϊκών 
αγορών παρουσιάζει αυξητική τάση φθάνοντας στις 168 εβδομαδιαίως 
στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Στις λαϊκές πραγματοποιείται 
το 70% περίπου του όγκου των λιανικών πωλήσεων. 

> Τους πλανόδιους μικροπωλητές. Διενεργείται περίπου το 15% των λια
νικών πωλήσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των μικροπωλητών λει
τουργεί παράνομα (Μπαλτάς, 2001). 

Στη συνέχεια αναλύεται η δομή των καναλιών εμπορίας μελετώντας χω
ριστά τρεις βασικές αγορές: α) την αγορά παραγωγών-χονδρεμπόρων, β) 
την αγορά χονδρεμπόρων-λιανοπωλητών και γ) την αγορά λιανοπωλητών-
καταναλωτών. 

Αγορά παραγωγών-χονδρεμπόρων 

Χονδρέμποροι ονομάζονται εκείνοι οι φορείς εμπορίας, οι οποίοι αγορά
ζουν γεωργικά προϊόντα από τους παραγωγούς και τα μεταπωλούν στους 
λιανοπωλητές ή και σε άλλους φορείς εμπορίας. Οι βασικότεροι τρόποι χον
δρικής διάθεσης των φρούτων και λαχανικών είναι οι παρακάτω (Κιτσοπανί-
δης και Καμενίδης, 2003): 

• Η εμπορική διάθεση, κατά την οποία οι χονδρέμποροι αγοράζουν τα 
προϊόντα από τους παραγωγούς σε ορισμένη τιμή και στη συνέχεια 
τα μεταπωλούν στους λιανοπωλητές. Τα προϊόντα αυτά ονομάζονται 
εμπορικά. 

• Η παραγωγική ή προμηθευτική διάθεση, κατά την οποία οι χονδρέμ
ποροι δεν αγοράζουν τα προϊόντα από τους αγρότες αλλά απλώς ανα
λαμβάνουν να τα πωλήσουν για λογαριασμό τους, παίρνοντας κάποια 
προμήθεια για το έργο τους. Τα προϊόντα αυτά ονομάζονται παραγω
γικά. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της αγοράς είναι (Μπαλτάς, 2001): 

> Ο μεγάλος αριθμός παραγωγών και το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. 

> Η ανομοιογένεια προϊόντων λόγω έλλειψης τυποποίησης. 

> Η αβεβαιότητα στην ποιότητα και στην παραγωγή λόγω απρόβλεπτης 
μεταβολής των καιρικών συνθηκών. 

> Η έλλειψη συστηματικής και έγκυρης πληροφόρησης. 
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Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών οι παραγωγοί βρίσκονται σε δυ
σμενή θέση έναντι των χονδρεμπόρων. Επίσης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οπωροκηπευτικών, όπως η φθαρτότητα και η ευαισθησία κατά τη δια
νομή, θέτουν τον παραγωγό υπό πίεση, με αποτέλεσμα να χειροτερεύσει 
ακόμα περισσότερο η θέση του στην αγορά. 

Οι χονδρέμποροι αποτελούν το κλειδί στην όλη διακίνηση των γεωργικών 
προϊόντων από την παραγωγή ως την κατανάλωση, διότι επηρεάζουν ση
μαντικά την αποδοτικότητα λειτουργίας των λιανέμπορων, τα εισοδήματα 
των παραγωγών και την ευημερία των καταναλωτών. 

Επίσης η χονδρεμπορική διάθεση δεν είναι οργανωμένη με τον ίδιο τρόπο 
σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν διαφορές από περιφέρεια σε πε
ριφέρεια. Οι βασικές διαφορές οφείλονται στην ύπαρξη των κεντρικών αγο
ρών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (Κιτσοπανίδης και Καμενίδης, 2003). 
Στην εγχώρια διανομή παραδοσιακά κυρίαρχη θέση κατέχει η κεντρική 
αγορά της Αθήνας και ακολουθεί η αγορά της Θεσσαλονίκης. Για πολλά χρό
νια η λαχαναγορά της Αθήνας βρισκόταν υπό την κυριότητα και τον άμεσο 
κρατικό έλεγχο. Τη σημερινή εποχή ελαχιστοποίησης των παρεμβάσεων, ο 
ρόλος της αγοράς, μετά τη μετατροπή της από ΝΠΔΔ σε Α.Ε., έχει γίνει επο
πτικός και συμβουλευτικός, ενώ έγινε πιο ευέλικτη στη λήψη και υλοποίηση 
αποφάσεων και επαναπροσδιορίστηκε ο ρόλος και η σημασία της. 

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο των Εμπόρων φρούτων και λαχανικών, οι πο
σότητες που διακινούνται στην αγορά της Αθήνας δεν ξεπερνούν το 20% της 
ζήτησης στην Αττική, ενώ τουλάχιστον 50% του εμπορίου διεξάγεται παρά
νομα ή ημιπαράνομα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες παράνομων χονδρεμπορι-
κών επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν γύρω από την κεντρική αγορά 
Αθηνών: 1) αυτές που φοροδιαφεύγουν και στις οποίες επικρατούν συνθή
κες πλήρους αδιαφάνειας και ευθύνονται κατά ένα μεγάλο μέρος για την 
ακρίβεια και 2) άλλες επιχειρήσεις που έχουν γραφεία, ΑΦΜ, υπαλλήλους 
και το μόνο ζήτημα εντοπίζεται στη ρύθμιση του νόμου που απαγορεύει το 
χονδρεμπόριο οπωροκηπευτικών σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων γύρω από την 
κεντρική αγορά. 

Αγορά χονδρεμπόρων-λιανεμπόρων 

Λιανέμποροι ονομάζονται εκείνοι οι φορείς εμπορίας, οι οποίοι πωλούν 
προϊόντα απευθείας στους τελικούς καταναλωτές. Οι λιανέμποροι προμη
θεύονται συνήθως τα προϊόντα από τους χονδρεμπόρους, ιδιαίτερα στις με-
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γάλες πόλεις, ή από τοπικούς εμπόρους, ή ακόμη απευθείας από τους πα
ραγωγούς, όπως συνήθως συμβαίνει στα χωριά και στις μικρές πόλεις. Βέ
βαια, τα τελευταία χρόνια, με την επικράτηση των μεγάλων αλυσίδων 
λιανεμπορίου τροφίμων και άλλων αγαθών (Υπεραγορές-Hypermarkets) στις 
μεγάλες πόλεις, παρατηρείται επίσης η απευθείας από τους παραγωγούς 
προμήθεια γεωργικών προϊόντων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της 
αγοράς είναι: 

> Ο μεγάλος αριθμός και το μικρό μέγεθος των χονδρεμπόρων και των λια
νέμπορων. 

> Η ανομοιογένεια προϊόντος λόγω φυσικών διαφορών, έλλειψης τυπο
ποίησης και συσκευασίας. 

> Η περιορισμένη πληροφόρηση σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση 
διαφόρων προϊόντων και οι συνολικές συνθήκες της αγοράς. 

> Η ελευθερία εισόδου νέων χονδρεμπόρων με την εξαίρεση των κεντρι
κών αγορών οι οποίες έχουν περιορισμένο χώρο. 

Το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων υποδηλώνει την περιορισμένη οι
κονομική επιφάνεια των παραγωγών και κατά συνέπεια τη μικρή διαπραγμα
τευτική τους ικανότητα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οπωροκηπευτικών 
-φθαρτότητα, μη δυνατότητα δηλαδή καλής διατήρησης ή αποθήκευσης για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και ευαισθησία στη διακίνηση με αποτέλεσμα να 
προκαλούνται μεγάλες απώλειες- λειτουργούν πιεστικά για τους παραγω
γούς, με συνέπεια να αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο η θέση τους στην 
αγορά. Επίσης, η έλλειψη τυποποίησης των νωπών οπωροκηπευτικών που 
διακινούνται στην εγχώρια αγορά έχει ως συνέπεια την ανομοιογένεια του 
προσφερόμενου προϊόντος, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί αβεβαιότητα 
για την ποιότητα του προϊόντος, εξασθενίζοντας έτσι τη θέση των παραγω
γών στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων (Μπαλτάς, 2001). 

Αγορά λιανεμπόρων-καταναλωτών 

Το λιανεμπόριο αποτελεί το τελευταίο στάδιο του όλου συστήματος εμ
πορίας. Η κύρια λειτουργία του συνίσταται στη διάθεση των προϊόντων απευ
θείας στους τελικούς καταναλωτές. Ο λιανοπωλητής, επειδή έρχεται σε 
άμεση επαφή με τον καταναλωτή, μπορεί με μεγάλη ακρίβεια να εκτιμήσει τις 
αντιδράσεις του για τις ποιότητες και τις τιμές των προϊόντων που διαθέτει. 
Συνεπώς, ο λιανοπωλητής μπορεί να αποτελέσει καλή πηγή πληροφοριών 
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σχετικά με τις προτιμήσεις και γενικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι 
κυριότεροι φορείς στο λιανεμπόριο είναι: 1) τα οπωροπωλεία, 2) τα σούπερ 
μάρκετ και 3) οι λαϊκές αγορές (Κιτσοπανίδης και Καμενίδης, 2003). Τα κυ
ριότερα χαρακτηριστικά αυτής της αγοράς είναι: 

> Η ποικιλομορφία των φορέων διάθεσης. 

> Ο μεγάλος αριθμός και το μικρό μέγεθος των οπωροπωλείων, τα οποία 
αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα των φορέων διάθεσης. 

> Η ελευθερία εισόδου νέων οπωροπωλείων. 

> Η περιορισμένη τυποποίηση και η ακόμα περισσότερο περιορισμένη συ
σκευασία των φρούτων και λαχανικών. 

> Η ανομοιογένεια των φρούτων και λαχανικών. 

> Η περιορισμένη πληροφόρηση του καταναλωτή σχετικά με τις συνθήκες 
που επικρατούν στην αγορά. 

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η ανομοιογένεια των προϊόντων 
που προσφέρονται περιορίζει την επίτευξη του τέλειου ανταγωνισμού. Επί
σης, είναι προφανές ότι η περιορισμένη τυποποίηση και η έλλειψη συ
σκευασίας μειώνουν την ομογένεια των προσφερόμενων προϊόντων. 

Σημαντική θέση στη λιανική πώληση κατέχουν οι λαϊκές αγορές. Ο θε
σμός των λαϊκών αγορών διευκολύνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ παρα
γωγών και καταναλωτών. Στις λαϊκές αγορές πραγματοποιείται το 70% 
περίπου του όγκου των λιανικών πωλήσεων νωπών οπωροκηπευτικών στην 
περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Στις αγορές αυτές συμμετέχουν παρα
γωγοί και επαγγελματίες έμποροι. Ο αριθμός των λαϊκών αγορών παρου
σιάζει αυξητική τάση. Συγκεκριμένα, από τη έναρξη του θεσμού μέχρι 
σήμερα, ο αριθμός τους σχεδόν τετραπλασιάστηκε φθάνοντας τις 168 εβδο
μαδιαίως στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Εκτιμάται ότι, στις 30 πε
ρίπου λαϊκές που λειτουργούν ημερησίως, ο αριθμός των πωλητών ανέρχεται 
στους 4.500 από τους οποίους οι 2.500 είναι επαγγελματίες έμποροι και οι 
υπόλοιποι παραγωγοί (Μπαλτάς, 2001). 

Οι λαϊκές αγορές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τέλεια ανταγωνιστικές 
αγορές, δεδομένου ότι: 

• Οι επαγγελματικές άδειες μεταβιβάζονται κληρονομικά. Με την έννοια 
αυτή, οι συνθήκες πρόσβασης στον κλάδο δεν είναι ίδιες για όλους. 

• Η διαφορετική μεταχείριση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών έχει 
οδηγήσει στο φαινόμενο των 'ψευτοπαραγωγών' οι οποίοι, σε συνεν-
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νόηση με τους επαγγελματίες πωλητές, ωθούν τις τιμές διάθεσης προς 
τα πάνω. 

Συνολικά, η αγορά λιανοπωλητών-καταναλωτών νωπών φρούτων και λα
χανικών, αν και περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία τέλειου ανταγωνισμού, θε
ωρείται ως αγορά μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Κυριαρχούν δηλαδή 
ορισμένα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τον επηρεασμό των τιμών από την 
πλευρά των λιανοπωλητών σε βάρος των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, οι 
λιανοπωλητές είναι περισσότερο πρόθυμοι να δεχτούν τις υψηλές τιμές που 
επιβάλλουν οι χονδρέμποροι, στον βαθμό που μπορούν να τις μετακυλίσουν 
στους καταναλωτές. 

2.7. Προβλήματα εμπορίας των οπωροκηπευτικών 

Τα προβλήματα εμπορίας των νωπών φρούτων και λαχανικών στην εσω
τερική αγορά είναι (Μπαλτάς, 2001): 

• Η απουσία ενός σύγχρονα οργανωμένου χονδρεμπορίου. Οι επιχειρή
σεις του χονδρεμπορίου είναι μικρές και στερούνται υποδομής. 

• Η ανεπαρκής υποδομή μονάδων εμπορίας για αρκετούς τομείς προϊόντων. 
Ο αριθμός και ο εξοπλισμός των συσκευαστηρίων, των ψυκτικών χώρων, 
των κέντρων διανομής, των μεταφορικών μέσων είναι ανεπαρκής. 

• Η έλλειψη κεντρικών αγορών. 

• Οι περιορισμένες συλλογικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή των γεωρ
γικών συνεταιρισμών στο εμπόριο των οπωροκηπευτικών είναι πολύ πε
ριορισμένη. 

• Η ανάγκη δημιουργίας ενός αναπτυξιακού πλαισίου. Η εμπορική πολιτική 
στα οπωροκηπευτικά ήταν πάντοτε κατασταλτική (μεγάλα εμπορικά πε
ριθώρια, προμήθεια). Το κόστος εμπορίας είναι αρκετά υψηλό λόγω ανε
παρκούς υποδομής. 

• Η περιορισμένη προσφορά στο σύγχρονα οργανωμένο λιανικό εμπόριο. 

• Η ανάγκη για τυποποίηση. Η τυποποίηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας έναντι των εισαγομένων. 

• Η ανεπαρκής ψύξη στην αλυσίδα του εμπορίου. Η ψύξη στην αλυσίδα 
του εμπορίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συνοδευόμενη από την 
κατάλληλη συσκευασία, επιδρά σημαντικά στη διατήρηση της ποιότητας 
των προϊόντων. 
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2.8. Βιομηχανία τροφίμων - ποτών 

Ο μεταποιητικός τομέας στην Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δυναμικούς 
κλάδους της ελληνικής οικονομίας με ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που 
κυμαίνεται την τελευταία πενταετία μεταξύ του 10% και 12% της συνολικής 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Η βιομηχανία τροφίμων-ποτών αποτελεί 
τον κυρίαρχο κλάδο της μεταποίησης, κατέχοντας το 1/4 των συνολικών κε
φαλαίων και απασχολώντας το 1/4 των εργαζομένων σε αυτή. Διαρθρωτικά, 
το 96% των επιχειρήσεων απασχολεί κάτω από 250 άτομα, κατέχει όμως 
μόνο το 48% του συνολικού τζίρου και το 22% των συνολικών καθαρών κερ
δών, με πτωτικές τάσεις στην τριετία 2001-2003. Επομένως, υπάρχει υψη
λός βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο με ισχυρή παρουσία των μεγάλων 
ομίλων, ειδικά στην κερδοφορία του κλάδου. 

Ο κλάδος τροφίμων-ποτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα γεωργικά 
προϊόντα, τα οποία αποτελούν τις βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί. 
Συνεπώς, κάθε εξέλιξη που θα επιφέρει αλλαγή στην ποιότητα, ποσότητα 
και τιμή των γεωργικών προϊόντων επηρεάζει σημαντικά τις βιομηχανικές επι
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα. Γενικά, η δαπάνη για τρό
φιμα αποτελεί ένα σημαντικό μέρος (16,5%) του μέσου όρου της δαπάνης 
των ελληνικών νοικοκυριών. Οι τιμές καταναλωτή για τρόφιμα συνεχίζουν να 
ανεβαίνουν σημαντικά πιο ψηλά από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). 
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών για τρόφιμα αυξήθηκε περισσότερο από 5% το 
2003. 

Οι σημαντικότεροι τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων είναι οι ακό
λουθοι: 

• Το κρέας 

• Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

• Το ελαιόλαδο 

• Ο οίνος 

• Τα οπωροκηπευτικά και τα φρούτα. 

Η βιομηχανία τροφίμων-ποτών χαρακτηρίζεται από έντονο δυϊσμό: ένα 
δυναμικό κομμάτι από 200 περίπου μεγάλες επιχειρήσεις, που κατέχει το 80-
85% της παραγωγής και της αγοράς, και ένα πλήθος 16.000-18.000 μικρών 
επιχειρήσεων (οικοτεχνίες, βιοτεχνίες), οι οποίες βρίσκονται κυρίως στις 
αγροτικές περιοχές και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο κα
τάρτισης στελεχών. Οι επιχειρήσεις αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην απα-
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σχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση παραδοσιακών τροφίμων, 
καθώς και στην ποικιλία της διατροφής. Ωστόσο, υστερούν σε προστιθέμενη 
αξία και χρειάζονται τεχνική υποστήριξη για θέματα υιοθέτησης καινοτομιών 
και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής 
και ασφάλειας των τροφίμων, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τη σύν
δεση με την αγορά. Οι μικρές επιχειρήσεις συνδέονται άμεσα με τη μετα
ποίηση της εγχώριας παραγωγής, ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου 
ένα σημαντικό ποσοστό των πρώτων υλών είναι εισαγόμενες από τρίτες 
χώρες, λόγω χαμηλότερης τιμής. Επίσης, αρκετές από τις μεγάλες επιχει
ρήσεις είναι θυγατρικές ή τμήματα πολυεθνικών εταιρειών, και ως εκ τούτου 
ευάλωτες σε εξωγενείς μεταβολές. (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, 2006). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στην παραγωγή των κατεψυγ
μένων κηπευτικών σε βάρος των κονσερβοποιημένων. Το 70% της αγοράς 
κατέχει μία εταιρεία τροφίμων. Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται μεταξύ δύο 
μεγάλων εταιρειών (25%) και πολλών μικρότερων (5%). Όσον αφορά την 
αγορά χυμών φρούτων, το 76% αποτελείται από χυμούς μακράς διάρκειας, 
ενώ το υπόλοιπο 24% από χυμούς μικρής διάρκειας. Βασικό χαρακτηριστικό 
της αγοράς είναι ότι κατά 95% κυριαρχείται από πέντε μεγάλες εταιρείες. 
Τέλος, ο υποτομέας των κονσερβοποιημένων φρούτων χαρακτηρίζεται από 
συγκέντρωση της εγχώριας παραγωγής σε ένα σχετικά μικρό αριθμό παρα
γωγικών μονάδων. 

Την περίοδο 1995-2004, οι τιμές παραγωγού του κλάδου τροφίμων-ποτών 
αυξήθηκαν κατά μέσο όρο ταχύτερα από αυτές του συνόλου της μεταποί
ησης και σωρευτικά κατά 42,6%. Σε σύγκριση με τις τιμές εκροών του πρω
τογενή τομέα κατά την ίδια περίοδο, παρατηρείται ταχύτερη αύξηση των 
τελευταίων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι μέρος της μεταβολής των 
τιμών των γεωργικών προϊόντων απορροφάται τελικά από τη βιομηχανία και 
δεν μετακυλίεται στους καταναλωτές. Σε σχέση με τις λιανικές τιμές -όπως 
αυτές εκτιμώνται από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για τρόφιμα και 
ποτά- διαφαίνεται μια σχεδόν πλήρης μετακύλιση των αυξήσεων στις τιμές 
παραγωγού προς τους τελικούς καταναλωτές (ΙΟΒΕ, 2005). 

Όσον αφορά τα φρούτα, την περίοδο 1999-2001, 28% της εγχώριας πα
ραγωγής αποτελείται από ακατέργαστες πωλήσεις (χωρίς τυποποίηση) και 
αποσύρσεις, 20% πωλήσεις τυποποιημένων νωπών προϊόντων, 23% για εξα
γωγές, 23% προορίζεται για βιομηχανικά καταστήματα και τελικά 6% για ιδιο-
κατανάλωση. Για τα λαχανικά, το μερίδιο της ακατέργαστης, μη-τυποποιημένης 
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παραγωγής είναι μεγάλο (40%), ενώ οι εξαγωγές είναι μόνο 2% και περι
λαμβάνει κυρίως τα σπαράγγια. Η εγχώρια κατανάλωση της τυποποιημένης 
παραγωγής φθάνει το 18% και για βιομηχανική χρήση 30% (πατάτες και το
μάτες). Τελικά, η ιδιοκατανάλωση λαχανικών είναι περίπου 10%. 

Στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων παρά 
τις επενδύσεις που έγιναν κατά το Β' και Γ' ΚΠΣ, εξακολουθεί να παρουσιά
ζεται μία σειρά από αδυναμίες που αποτρέπουν τη δυναμική ανάπτυξη του 
αγροδιατροφικού τομέα. Εκτός από το χαμηλό ποσοστό μεταποίησης και τυ
ποποίησης, ιδιαίτερα σημαντική αδυναμία του τομέα αποτελεί η διακίνηση 
των προϊόντων ως χύμα, χωρίς ισχυρό brand name. Παράλληλα, και σύμ
φωνα με την ex post αξιολόγηση του Β' ΚΠΣ, ιδιαίτερα ασθενής εμφανίζεται 
η υιοθέτηση της καινοτομίας, καθώς και συστημάτων ποιότητας. Πρέπει να 
προστεθεί πως οι δραστηριότητες των συνεταιριστικών οργανώσεων στον 
τομέα της εμπορίας συνεχώς μειώνονται και να υπογραμμισθεί η υστέρηση 
τους σε επενδύσεις οργάνωσης και εμπορίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΤΙΜΗΣ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

3.1. Εισαγωγή 

Διάφορες μελέτες έχουν αναλύσει τη μετακύλιση τιμής λόγω της σχέσης 
που έχει με την αποδοτικότητα της αγοράς και την ανάλυση πολιτικής (Pa-
laskas, 1995). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, έχει υπάρξει ένας 
αυξανόμενος αριθμός μελετών σε αυτή την περιοχή. Η μετακύλιση τιμής έχει 
εφαρμοστεί σε πολλά γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των λα
χανικών, των γαλακτοκομικών προϊόντων, του βόειου κρέατος και του χοιρι
νού κρέατος. Τα αποτελέσματα των εφαρμογών έχουν συναγάγει διάφορα 
συμπεράσματα. Για παράδειγμα, μερικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι 
τιμές συμπεριφέρονται μη συμμετρικά στην αλυσίδα εμπορίας, ενώ άλλες 
έχουν απορρίψει την μη συμμετρική μετακύλιση. 

Ο κύριος στόχος της ανάλυσης της μετακύλισης τιμής είναι στο να πα
ρέχει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: Κατά πόσο μια μεταβολή στην 
τιμή παραγωγού απεικονίζεται στη λιανική τιμή και αντίστροφα; Υπάρχει δια
φορά στον τρόπο με τον οποίο η λιανική τιμή προσαρμόζεται σε μια αύξηση 
ή μια μείωση της αγροτικής τιμής και αντίστροφα; 

Η μη συμμετρική μετακύλιση τιμής δεν είναι μόνο σημαντική επειδή μπο
ρεί να δείξει τα κενά στην οικονομική θεωρία, αλλά επίσης η παρουσία της 
θεωρείται συχνά για πολιτικούς λόγους ότι αποτελεί στοιχείο της αποτυχίας 
της αγοράς. 

Πολλές μελέτες βασίζονται σε μεγάλο ποσοστό στην εμπειρική ανάλυση 
παρά στους θεωρητικούς οδηγούς του συστήματος. Η έλλειψη μιας γενικής 
θεωρίας που να εξηγεί γιατί συμβαίνει η μετακύλιση τιμής είναι μια από τις 
κυριότερες αιτίες αυτού του φαινομένου. 
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3.2. Είδη μη συμμετρίας 

Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζουμε την ταξινόμηση που προτείνεται από 
τους Meyer και von Cramon-Taubadel (2004) και τον Peltzman (2000). Η μη 
συμμετρική προσαρμογή της τιμής μπορεί να υπάρξει είτε όσον αφορά το 
μέγεθος ή την ταχύτητα, αλλά και σε έναν συνδυασμό αυτών των δύο. Το 
μέγεθος αναφέρεται στην αναλογία της οποίας οι τιμές παραγωγής αντα
ποκρίνονται σε μια αύξηση στις τιμές των συντελεστών και η ταχύτητα ανα
φέρεται στο εάν οι υστερήσεις είναι παρούσες στη μετακύλιση τιμών. 
Υπάρχει η περίπτωση όπου οι μεταβολές των τιμών δεν μετακυλίονται στιγ
μιαία, αλλά με μερικές καθυστερήσεις. Ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο 
τύπων της μη συμμετρικής μετακύλισης παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 
3.1(a) και 3.1 (β), όπου η τιμή παραγωγού (Ρ0) εξαρτάται από την τιμή των 
συντελεστών (Pj) η οποία αυξάνεται ή μειώνεται σε μια συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή. Είναι δυνατόν να έχουμε διάφορες περιπτώσεις συνδυάζοντας το μέ
γεθος με την ταχύτητα. Μεταβολές στις τιμές των συντελεστών μπορεί να 
είναι αρνητικές και θετικές και το μέγεθος της μεταβολής να εξαρτάται από 
την κατεύθυνση της μεταβολής. Για παράδειγμα, εάν το Ρ, αυξηθεί, το Ρ0 

μπορεί να αυξηθεί το ίδιο, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο όταν οι τιμές των συν
τελεστών μειωθούν [Διάγραμμα 3.1(a)]. Στο Διάγραμμα 3.1 (β) η ταχύτητα 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1(a) 

Μη συμμετρική μετακύλιση (μέγεθος) 

Po 

Ρ, 

ti 

Πηγή: Meyer and v. Cramon - Taubadel (2004). 

45 



Η διαδικασία μετακύλισης τιμής στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα 

προσαρμογής του Ρ0 εξαρτάται από την κατεύθυνση της μεταβολής του Ρ,. 
Αυξήσεις στο Ρ, μετακυλίονται στην ίδια χρονική περίοδο στο Ρ0, αλλά εάν 
το Pj μειώνεται, η προσαρμογή του Ρ0 διαρκεί δύο περιόδους για να ολο
κληρωθεί. Διάφοροι συνδυασμοί της ταχύτητας και του μεγέθους είναι δυ
νατόν να παρουσιαστούν. Για παράδειγμα στο Διάγραμμα 3.1 (γ) αυξήσεις 
τιμών διαφέρουν σε μέγεθος συγκρινόμενες με μειώσεις τιμών, και η ταχύ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ3.1(β) 

Μη συμμετρική μετακύλιση (ταχύτητα) 

t i Ι« 

Πηγή: Meyer and v. Cramon - Taubadel (2004). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 (γ) 

Μη συμμετρική μετακύλιση (συνδυασμός μεγέθους και ταχύτητας) 

t i t 2 te 

Πηγή: Meyer and v. Cramon - Taubadel (2004). 
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τητα είναι διαφορετική και εξαρτάται από το εάν το Pj αυξάνεται ή μειώνεται. 
Σύμφωνα με τον Peltzman (2000), η μετακύλιση τιμών μπορεί να είναι θε

τική ή αρνητική. Εάν το Ρ0 αντιδρά πιο γρήγορα σε μια αύξηση του Ρ, από 
ό,τι σε μια μείωση, η μετακύλιση καλείται «θετική» [Διάγραμμα 3.2(a)]. Τη 
χρονική στιγμή t1 f το Ρ0 αυξάνεται το ίδιο όπως το Pj αλλά δεν συμβαίνει το 
ίδιο όταν το Ρ, μειώνεται. Αντίστοιχα, η «αρνητική» μετακύλιση δείχνει μια 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2(a) 

Θετική μετακύλιση τιμής 

Po 

Ρ, 

t i 

Πηγή: Meyer and v. Cramon - Taubadel (2004). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2(β) 

Αρνητική μετακύλιση τιμής 

Po 

Pi 

t i 

Πηγή: Meyer and v. Cramon - Taubadel (2004). 
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κατάσταση στην οποία το (Ρ0) αντιδρά πιο πλήρως σε μια μείωση στο (Pj) 
από ό,τι σε μια αύξηση [Διάγραμμα 3.2(β)]. Εάν θεωρήσουμε το (Ρ0) ως τιμή 
καταναλωτή και το (Pj) ως τιμή παραγωγού, η αρνητική μετακύλιση τιμής 
είναι καλή για τον καταναλωτή, επειδή η τιμή παραγωγού δεν μετακυλίεται 
πλήρως στην τιμή του καταναλωτή. Αντίθετα, η θετική μετακύλιση τιμών είναι 
κακή για τους καταναλωτές, επειδή οι μειώσεις τιμών στο επίπεδο των πα
ραγωγών δεν μεταφέρονται προς τους καταναλωτές στο ίδιο μέγεθος. Διά
κριση μπορεί να γίνει μεταξύ της χωρικής (spatial) μετακύλισης τιμών -που 
αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των τιμών δεδομένων προϊόν
των σε διάφορες αγορές- και της κάθετης (vertical) μετάδοσης τιμών, η 
οποία αντιπροσωπεύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τιμών στα διαφορε
τικά στάδια της αλυσίδας προσφοράς. 

3.3. Παράγοντες που εξηγούν τη μη συμμετρική μετακύλιση 

Σε αυτό το τμήμα, αναλύουμε τους παράγοντες για τους οποίους αλλα
γές στις τιμές μπορούν να μετακυλισθούν μη συμμετρικά. Η βιβλιογραφία 
περιγράφει διάφορους παράγοντες που οδηγούν στις μη συμμετρικές αντι
δράσεις όπως: μη ανταγωνιστική συμπεριφορά (non-competitive markets), 
δαπάνες προσαρμογής (adjustment costs), δαπάνες αναζήτησης, πολιτική 
παρέμβαση, μη συμμετρικές πληροφορίες, δαπάνες από την ενημέρωση τι
μοκαταλόγων λόγω αλλαγών των τιμών (menu costs) και αποθεμάτων (in
ventory management). Ωστόσο, οι πιο σημαντικές αιτίες που η βιβλιογραφία 
χρησιμοποιεί για να εξηγήσει την ασυμμετρία είναι η ύπαρξη της μη αντα
γωνιστικής συμπεριφοράς, όπως η δύναμη ελέγχου της αγοράς (market 
power), και τα κόστη προσαρμογής (adjustment costs). Μια διαφορά μεταξύ 
των δαπανών αγοραστικής δύναμης και προσαρμογής είναι ότι, ενώ και οι 
δύο μπορούν να παραγάγουν ασυμμετρίες ως προς την ταχύτητα της μετα
κύλισης τιμών, μόνο η αγοραστική δύναμη εμφανίζεται να είναι ικανή στο να 
οδηγήσει σε μακράς διαρκείας ασυμμετρίες στο μέγεθος της προσαρμογής. 
Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι, στον βαθμό που οι δαπάνες προσαρ
μογής είναι πραγματικές, οποιαδήποτε μη συμμετρική μετακύλιση τιμών που 
προκαλείται δεν θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα ευημερίας, το οποίο μπορεί να 
είναι η αιτία για πολιτική επέμβαση. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι 
επιχειρήσεις που κατηγορούνται για αγοραστική δύναμη βασισμένη στη μη 
συμμετρική μετακύλιση τιμών συχνά υποστηρίζουν ότι οι δαπάνες προσαρ
μογής είναι πραγματικά υπεύθυνες. 
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Δύναμη ελέγχου της αγοράς 

Η δύναμη ελέγχου της αγοράς έχει αναφερθεί ως μία από τις κυριότερες 
αιτίες για την εμφάνιση της μη συμμετρικής μετακύλισης τιμών. Οι παραγω
γοί στην αρχή της αλυσίδας και οι καταναλωτές στο τέλος της συχνά θεω
ρούν ότι ο λιγότερο τέλειος ανταγωνισμός στα ενδιάμεσα στάδια της 
εμπορικής αλυσίδας (επεξεργασία και λιανεμπόριο) επιτρέπει στους μεσά
ζοντες να πραγματοποιήσουν «υπερβολικά» κέρδη (Meyer και von Cramon-
Taubadel, 2004). 

Η δύναμη ελέγχου της αγοράς μπορεί επίσης να έχει συνέπειες για τον 
τρόπο που οι τιμές σε ένα επίπεδο στην αλυσίδα παραγωγής αντιδρούν σε 
αλλαγές σε ένα άλλο επίπεδο. Η δύναμη ελέγχου της αγοράς μπορεί να εξη
γήσει το ότι οι μεταβολές των τιμών σε ένα επίπεδο δεν μετακυλίονται σε 
ένα προς ένα στα άλλα επίπεδα. Υπάρχουν τρεις τύποι ατελών μετακυλίσεων 
τιμών (imperfect price transmission): 

1. Οι μεταβολές των τιμών δεν μετακυλίονται πλήρως. 

2. Υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ των τιμών που προσαρμόζονται στα 
αντίστοιχα στάδια. 

3. Υπάρχει μη συμμετρία στην αντίδραση μεταξύ των θετικών και αρνητι
κών μεταβολών των τιμών. 

Η ολιγοπωλιακή και ολιγοψωνιακή αλληλεξάρτηση μπορεί να είναι η 
αφορμή για τις υστερήσεις στην προσαρμογή των τιμών. Ο κίνδυνος που προ
καλείται από έναν πόλεμο τιμών μπορεί να κάνει τις επιχειρήσεις απρόθυμες 
να χαμηλώσουν τις τιμές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια μη συμμετρία στην 
αντίδραση των τιμών -οι θετικές εναντίον των αρνητικών μεταβολών των 
τιμών (Zachariasse και Bunte, 2003). 

Το επιχείρημα για τις ασυμμετρίες στη μετακύλιση τιμών στηρίζεται στο 
γεγονός ότι οι αλυσίδες εμπορίου για τα τρόφιμα είναι λιγότερο συγκεντρω
μένες στο επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης από ό,τι σε πιο υψηλά επίπεδα. 
Οι ολιγοπωλιακοί μεταποιητές, για παράδειγμα, αντιδρούν συμπεπραγμένα 
γρηγορότερα στις μεταβολές που συμπιέζουν το περιθώριο τους από ό,τι σε 
μεταβολές που το διευρύνουν, καταλήγοντας έτσι στη βραχυπρόθεσμη μη 
συμμετρική μετακύλιση (von Cramon-Taubadel, 1998). Η συγκέντρωση ίσως 
είναι η αναγκαία αλλά όχι η επαρκής συνθήκη για την ύπαρξη της δύναμης 
ελέγχου της αγοράς Οι εμπειρικές και θεωρητικές αποδείξεις σχετικά με τη 
σχέση των δύο αυτών φαινομένων είναι αναποτελεσματικές. 
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Οι Bailey και Brorsen (1989) χρησιμοποιούν την έννοια της σπαστής καμ
πύλης ζήτησης (kinked demand curve) για να εξηγήσουν τις ασυμμετρίες. 
Υποστηρίζουν ότι, εάν μια εταιρεία προβλέπει ότι οι ανταγωνιστές θα συμ
πράξουν σε μια αύξηση στις τιμές παραγωγής, αλλά όχι σε μια ισοδύναμη 
μείωση, αυτό θα οδηγήσει σε θετική μετακύλιση ασυμμετρίας. Διαφορετικά, 
εάν μια εταιρεία θεωρήσει ότι κανένας ανταγωνιστής δεν θα συμπράξει σε 
μια αύξηση τιμής, αλλά όλες θα συμπράξουν σε μια μείωση τιμών, θα οδη
γήσει σε αρνητική ασυμμετρία. Έτσι δεν είναι φανερό εκ των προτέρων εάν 
η δύναμη ελέγχου της αγοράς θα οδηγήσει σε θετική ή αρνητική ασυμμε
τρία (Meyer και von Cramon-Taubadel, 2004). 

Η δύναμη ελέγχου της αγοράς θα οδηγήσει έτσι στη θετική ασυμμετρία 
σε ένα ολιγοπωλιακό λιανικό περιβάλλον: οι αυξήσεις δαπανών θα προκα
λέσουν μια άμεση αύξηση των τιμών παραγωγής καθώς τα περιθώρια λιανι
κής συμπιέζονται, ενώ οι μειώσεις δαπανών δεν θα μεταδοθούν στιγμιαία 
στις μειώσεις τιμών, επειδή οι εταιρείες θα διατηρήσουν τις τιμές επάνω από 
το ανταγωνιστικό επίπεδο, εφόσον οι πωλήσεις τους παραμένουν επάνω από 
ένα επίπεδο κατώτατων ορίων (Borestein et al. 1997). Σχετικά με τα παρα
πάνω, οι Balke and Fomby (1998) και Brown και Yücel (2000) καταλήγουν ότι 
οι ολιγοπωλιακές εταιρείες συμμετέχουν σε αδιατύπωτες συμπράξεις (un
spoken collusion) για να διατηρήσουν υψηλότερα κέρδη. Εάν οι τιμές των 
συντελεστών αυξηθούν, όλες οι εταιρείες θα προσαρμόσουν γρήγορα τις 
λιανικές τιμές προς τα πάνω για να επισημάνουν στους ανταγωνιστές τους 
ότι η σύμπραξη θα διατηρηθεί. Εντούτοις, εάν οι τιμές των συντελεστών πέ
φτουν, οι εταιρείες θα περιμένουν χαμηλότερες τιμές λιανικής για να απο
φύγουν την υπονόμευση της αδιατύπωτης συμφωνίας. 

Μέχρι σήμερα μόνο μερικές προσπάθειες έχουν γίνει για να εξετασθεί ε
μπειρικά η σχέση μεταξύ της δύναμης ελέγχου της αγοράς και της μη συμ
μετρικής μετάδοσης τιμών. Ο Peltzman (2000) χρησιμοποιεί δύο μεταβλητές 
(proxies) για την δύναμη ελέγχου της αγοράς: τον αριθμό των ανταγωνιστών 
καθώς επίσης και τον βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς. Αυτές οι μεταβλη
τές ασκούν συγκρουόμενες επιδράσεις στη μη συμμετρική μετάδοση τιμών: 
η μη συμμετρία αυξάνεται καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων μειώνεται, και μει
ώνεται με την αυξανόμενη συγκέντρωση αγοράς. 

Συνοψίζοντας, πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει ότι η δύναμη ελέγχου 
της αγοράς μπορεί να οδηγήσει στη μη συμμετρική μετάδοση τιμών. Οι πε
ρισσότεροι προβλέπουν ότι η δύναμη ελέγχου της αγοράς θα οδηγήσει στη 
θετική μη συμμετρική μετάδοση τιμών. Σε ένα καθαρό μονοπωλιακό πλαίσιο 
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αυτό θα εμφανιζόταν να είναι λογικό. Εντούτοις, στο πιο κοινό ολιγοπωλιακό 
πλαίσιο, και η θετική και η αρνητική μη συμμετρική μετάδοση τιμών είναι κα
τανοητές, ανάλογα με τη δομή αγοράς και τη συμπεριφορά (Meyer και von 
Cramon-Taubadel, 2004). 

Δαπάνες προσαρμογής (adjustment costs) 

Οι δαπάνες προσαρμογής παρέχουν μια εναλλακτική εξήγηση για τη μη 
συμμετρική μετάδοση τιμών. Αρκετές δαπάνες προσαρμογής (μαρκάρισμα, 
διαφήμιση, και καλή θέληση) καθιστούν την παρατήρηση των τιμών ακριβή. 
Κατά συνέπεια, η αντίδραση σε μια δεδομένη άνοδο τιμής θα λάβει μέρος με 
καθυστερήσεις ή θα μπορούσε να μετακυλισθεί με κάποια καθυστέρηση. 

Οι Ball και Mankiw (1994) καθορίζουν ένα υπόδειγμα στο οποίο οι εται
ρείες αντιμετωπίζουν τις δαπάνες διαχείρισης (οι δαπάνες που περιλαμβά
νονται στις μεταβαλλόμενες ονομαστικές τιμές, όπως το κόστος των 
ανατυπωμένων καταλόγων) και τον πληθωρισμό. Σε αυτό το περιβάλλον, οι 
μεταβολές που αυξάνουν την επιθυμητή τιμή μιας εταιρείας θα προκαλέσουν 
μεγαλύτερες αντιδράσεις από τις μεταβολές που τη μειώνουν, επειδή οι εται
ρείες θα εκμεταλλευτούν τις θετικές μεταβολές για να διορθώσουν επίσης το 
συσσωρευμένο και προσδοκώμενο πληθωρισμό, ενώ ο πληθωρισμός έχει 
ήδη επηρεάσει μερικές από τις προσαρμογές που έγιναν απαραίτητες από 
τις αρνητικές μεταβολές. 

Τελικά, ο Ward (1982) προτείνει ότι οι λιανοπωλητές μπορεί να είναι δι
στακτικοί στο να αυξήσουν τις τιμές των φθαρτών προϊόντων από φόβο ότι 
θα μπορούσαν να καταλήξουν με χαλασμένα αποθέματα. 

λΑλες αιτίες για τη μη συμμετρική μετακύλιση τιμών 

Έχουν υπάρξει στη βιβλιογραφία και άλλοι λόγοι που μπορούν να εξηγή
σουν την ύπαρξη της μη συμμετρικής μετακύλισης τιμών στην εμπορική αλυ
σίδα τροφίμων. Οι Kinnucan και Forker (1987) εξηγούν πώς η κυβερνητική 
παρέμβαση μέσω της στήριξης τιμών και των εμπορικών ποσοστώσεων θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μη συμμετρική μετακύλιση τιμών. Επισημαίνουν 
ότι «... οι μεσάζοντες μπορούν να δουν τις αυξήσεις στις αγροτικές τιμές που 
προκαλούνται από υψηλότερες τιμές στήριξης όπως μόνιμες αυξήσεις στις 
δαπάνες που Θα μπορούσαν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Υπό αυτές 
τις συνθήκες, μια αύξηση στις δαπάνες πιθανά μετακυλίεται γρήγορα και τέ
λεια μέσω του συστήματος εμπορίας. Επειδή οι μειώσεις των επιπέδων στή-
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ριξης τιμών εμφανίζονται σπάνια, οι μεσάζοντες μπορούν να δουν αυτά τα 
αποτελέσματα κατά ένα μεγάλο μέρος παροδικά, καταλήγοντας σε μια αργή 
και λιγότερο πλήρη μετακυλιση». 

Μια άλλη αιτία που μπορεί να παραγάγει τη μη συμμετρική μετάδοση 
τιμών είναι τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ειδικά όταν το προϊόν είναι 
φθαρτό. Μερικές μελέτες έχουν εφαρμοστεί στα λαχανικά, όπως οι ντομά
τες, τα κρεμμύδια, το μαρούλι, τα καρότα, κλπ., τα οποία έχουν τα χαρα
κτηριστικά φθαρτών προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι συγγραφείς 
πρότειναν ότι μια μείωση στην τιμή μπορεί να περάσει πιο έντονα από τις αυ
ξήσεις των τιμών, επειδή οι μεσάζοντες παρακινούνται να πωλήσουν το προ
ϊόν προτού πάρουν χαλασμένα προϊόντα (Ward, 1982). 

Οι προσδοκίες τιμών έχουν αναφερθεί επίσης στη βιβλιογραφία ως πι
θανή αιτία της μετακύλισης τιμής, επειδή είναι ευκολότερο να μεταδοθεί η 
αύξηση τιμής από ό,τι η μείωση τιμής, εάν οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι 
τιμές θα ανεβούν. Επιπλέον, ο βαθμός στο οποίο οι συμμετέχοντες στην 
αγορά είναι οργανωμένοι μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία μετακύλισης 
τιμών. Ακόμη, είναι ευκολότερο για τους λιανοπωλητές και τους μεταποιητές 
να διαβιβάσουν τις αυξήσεις τιμών, εάν οι παραγωγοί είναι κακώς οργανω
μένοι (Aguiar και Santana, 2002). 

3.4. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν εξετάσει τη μη συμμετρική μετακυλιση τιμών 
στις αγορές γεωργικών προϊόντων. Τέτοιες μελέτες έχουν εξετάσει διαφο
ρετικά προϊόντα, γεωγραφικές περιοχές και χρονικές περιόδους. Η πλειονό
τητα αυτών των μελετών επικεντρώνεται στο κρέας και στον γαλακτοκομικό 
τομέα της αμερικανικής οικονομίας και λιγότερο στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι 
ευρωπαϊκές εφαρμογές καλύπτουν κυρίως τις γερμανικές και αγγλικές αγο
ρές, παρέχοντας διαφορετικές οικονομετρικές τεχνικές ώστε να επεκταθεί η 
έρευνα και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. 

Αν και η ασυμμετρία τιμών έχει ελεγχθεί εμπειρικά από διάφορες μελέτες, 
δεν υπάρχει ακόμα μια γενική θεωρητική εξήγηση για αυτό το φαινόμενο. Επο
μένως, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη μιας γενικότερης θεωρίας, η γνώση 
μας σχετικά με την ασυμμετρία τιμών έχει προέλθει περισσότερο από τη συσ
σώρευση των εμπειρικών αποτελεσμάτων παρά των θεωρητικών εξηγήσεων. 

Το τμήμα για το 'περιβάλλον, τρόφιμα και αγροτικές υποθέσεις' της 
DEFRA, ανέθεσε στο London Economics να αναλάβουν μια οικονομετρική 
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ανάλυση των παραγόντων που έχουν επηρεάσει τα εμπορικά περιθώρια με
ταξύ των τιμών παραγωγού και των λιανικών τιμών μιας ευρείας κατηγορίας 
προϊόντων όπως ο σίτος, το κόκκινο κρέας, τα πουλερικά, τα καρότα, τα 
μήλα και οι πατάτες (DEFRA, 2004). Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) που καλύπτονται από αυτή τη μελέτη περιλαμβάνουν, εκτός από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τις ακόλουθες χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Γαλλία, Δανία, 
Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Ισπανία. Τα εμπειρικά αποτελέ
σματα της μελέτης δεν έδειξαν μία συστηματική αύξηση του εύρους των εμ
πορικών περιθωρίων ως αποτέλεσμα της αύξησης του ελέγχου της αγοράς 
που δημιουργήθηκε από την αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης της λιανικής 
αγοράς τροφίμων. Ενδεικτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα εμπορικά πε
ριθώρια είναι: η συναλλαγματική ισοτιμία, η συνολική εγχώρια ζήτηση και 
προσφορά, οι δαπάνες στην αλυσίδα προσφοράς για τη ζωική παραγωγή 
και, στην περίπτωση των φρούτων και λαχανικών, ο βαθμός συγκέντρω
σης στη λιανική βιομηχανία τροφίμων. Επίσης, τα αποτελέσματα της με-
τακύλισης της τιμής έδειξαν ότι υπάρχει σταθερή μακροχρόνια σχέση 
μεταξύ των τιμών παραγωγού και των τιμών καταναλωτή. Συμμετρική με
τακύλιση τιμής βρέθηκε στις πατάτες και στα μήλα για όλες τις χώρες, 
ενώ για τα καρότα βρέθηκε συμμετρία στην περίπτωση της Αυστρίας και 
ασυμμετρία στη Γερμανία. 

Η ελληνική αγορά τροφίμων στερείται εκτεταμένου αριθμού μελετών στα 
πλαίσια της μετακύλισης τιμών μεταξύ των αγροτικών και λιανικών αγορών 
για ποικίλα προϊόντα. Ωστόσο η μελέτη του Rezitis (2003) έχει εφαρμόσει 
ένα Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) υπό
δειγμα, όπου μελετά τη σχέση αιτιότητας, τη μετακύλιση τιμών και την αστά
θεια στις αγορές αρνιών και βόειου κρέατος, χοιρινού κρέατος και 
πουλερικών στην Ελλάδα. Επίσης οι μελέτες των Apergis και Rezitis 
(2003α,β) εξετάζουν τη συμπεριφορά και την αιτιώδη σχέση των τιμών σε 
επίπεδο συντελεστών παραγωγής αγροτικών προϊόντων, παραγωγού αγρο
τικών προϊόντων και καταναλωτή τροφίμων κάτω από διαφορετικές περιό
δους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Εντούτοις, τα ελληνικά φρέσκα 
λαχανικά και φρούτα δεν έχουν ερευνηθεί για τη μετακύλιση τιμών, παρά το 
περίπλοκο σύστημα εμπορίας τους. Επιπλέον, όπως τα γεωργικά ακατέργα
στα προϊόντα υποβάλλονται σε επεξεργασία μαζί με τη συσκευασία και 
άλλες υπηρεσίες ώστε να φθάσουν στην τελική μορφή τους ως τρόφιμα, η 
γνώση για τη σχέση μεταξύ των τιμών παραγωγού και λιανέμπορου είναι ση
μαντική για τη σύγχρονη πολιτική και την ανάλυση αγοράς προϊόντων. Επι-
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πλέον, η μετακύλιση τιμών είναι μια κρίσιμη διαδικασία που καθορίζει τα οι
κονομικά οφέλη των καταναλωτών από τις μεταρρυθμίσεις της Κοινής Αγρο
τικής Πολιτικής (ΚΑΠ). 

Στον αγροτικό τομέα, οι μελέτες μετακύλισης τιμών μπορούν να ομαδο
ποιηθούν σε δύο κατηγορίες με βάση τις οικονομετρικές τεχνικές που χρη
σιμοποιούν. Οι πρώτες μελέτες εμφανίστηκαν στη δεκαετία του '80 και 
χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του Houck ή μερικές παραλλαγές της και συνε
χίστηκαν έως το 1997. Τότε ο von Cramon-Taubadel (1998) δημοσίευσε μια 
μελέτη που επέκρινε τους προηγούμενους ερευνητές ότι δεν έλαβαν υπόψη 
τις χρονολογικές ιδιότητες των στοιχείων (μη στασιμότητα των σειρών και 
συνολοκλήρωση). 

Μελέτες που χρησιμοποιούν την προσέγγιση Houck 

Αρχίζουμε την επισκόπηση της βιβλιογραφίας με τις μελέτες που ανήκουν 
στην πρώτη κατηγορία. Ο Wolffram (1971) χρησιμοποιεί τη μέθοδο των ελα
χίστων τετραγώνων για τη μαθηματική θεώρηση των μη ανατρέψιμων αντι
δράσεων της προσφοράς. Ο Houck (1977) προτείνει έναν προσδιορισμό 
παρόμοιο με του Wolffram, αλλά λειτουργικά πιο κατανοητό. Ο Ward (1982) 
ακολουθεί τη μέθοδο Houck για να εξετάσει τις ασυμμετρίες σε διάφορα λα
χανικά, χρησιμοποιώντας αμερικανικά στοιχεία. Αναφέρει κάποιες ενδείξεις 
για μη συμμετρική μετακύλιση στην κατεύθυνση από χονδρικό σε λιανικό εμ
πόριο: οι μειώσεις των χονδρικών τιμών μετακυλίονται πιο συχνά στο λια
νεμπόριο απ'ό,τι οι αυξήσεις των χονδρικών τιμών. 

Οι Kinnucan και Forker (1987) μελέτησαν τις μη συμμετρικές τιμές σε τέσ
σερα γαλακτοκομικά προϊόντα των Η ΠΑ. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δεί
χνουν ότι η μετακύλιση τιμών στον γαλακτοκομικό τομέα χαρακτηρίζεται μη 
συμμετρική. Έτσι μεταβολές στην τιμή παραγωγού του γάλακτος γίνονται 
αισθητές πιο σύντομα όταν αυξάνονται οι τιμές παραγωγού παρά όταν η τιμή 
παραγωγού μειώνεται. Προτείνουν ότι η συγκέντρωση της αγοράς, η κυ
βερνητική παρέμβαση και οι διαφορετικές επιδράσεις των μετατοπίσεων της 
λιανικής ζήτησης έναντι της αγροτικής προσφοράς είναι μεταξύ των κυριό
τερων αιτιών που παράγουν τη μη συμμετρική μετακύλιση τιμών σε αυτόν 
τον τομέα. 

Οι Boyd και Brorsen (1988) μελετούν την αμερικανική αγορά χοιρινού κρέ
ατος και δεν βρίσκουν κανένα στοιχείο της κάθετης μη συμμετρικής μετα
κύλισης τιμών. Αντιθέτως, ο Hahn (1990) διαπιστώνει ότι οι τιμές χοιρινού 
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και βόειου κρέατος παρουσιάζουν μη συμμετρική μετακυλιση τιμών μεταξύ 
των λιανικών, χονδρικών και αγροτικών τιμών. Εντούτοις, δεν προσέφεραν 
μια εξήγηση των λόγων που αιτιολογούν την παρουσία μιας τέτοιας ασυμ
μετρίας. 

Οι Aguiar και Santana (2002) εξετάζουν τον μηχανισμό μετακύλισης τιμών 
για τρεις ομάδες γεωργικών προϊόντων στη βραζιλιάνικη αγορά. Η πρώτη 
ομάδα αποτελείται από τα φθαρτά προϊόντα (φρέσκιες ντομάτες και κρεμ
μύδια), η δεύτερη από τα αποθηκευμένα προϊόντα (διαλυτός καφές και γάλα 
σε σκόνη) και η τρίτη από αποθηκευμένα προϊόντα (ρύζι και φασόλια). Χρη
σιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ούτε η συγ
κέντρωση αγοράς ούτε η αποθήκευση των προϊόντων απαιτήθηκαν για τις 
αυξήσεις τιμών που διαβιβάζονται πιο έντονα από τις μειώσεις τιμών. 

Πρόσφατα, οι Capps και Sherwell (2007) εξέτασαν τη μη συμμετρική με
τακυλιση τιμών στην αγορά του γάλακτος της Αμερικής χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του Houck αλλά και τη μέθοδο των von Cramon-Taubadel και Loy με 
το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος ECM. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδει
ξαν ότι η διαδικασία μετακύλισης τιμής από τον παραγωγό στον καταναλωτή 
είναι μη συμμετρική. 

Μελέτες που χρησιμοποιούν την προσέγγιση των χρονολογικών σειρών 

Η μεθοδολογία που προτείνεται από τον Wolff ram (1971) και που τελει
οποιήθηκε από τον Houck (1977) έχει λάβει διάφορες κριτικές σχετικά με τη 
μη-στασιμότητα των σειρών τιμές. Η πρώτη προσπάθεια που χρησιμοποιεί 
την ανάλυση της σύνολο κλήρωση ς για να εξετάσει τη δυναμική μετακυλιση 
τιμών έγινε από τον Palaskas (1995). Στην ανάλυση του χρησιμοποιείται ένα 
υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων για να εξετάσει τη μετακυλιση των γεωρ
γικών τιμών παραγωγού μέσω της αλυσίδας εμπορίου σε επτά χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ηνωμένο 
Βασίλειο και Δανία). Η ανάλυση καλύπτει τους συνδυασμούς αγοράς που 
αφορούν τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή του μαλακού σίτου σε ψωμί, 
των αγελάδων σε βόειο και μοσχαρίσιο κρέας, των χοίρων σε κρέας χοίρων, 
και του γάλακτος σε βούτυρο και τυρί. Για αυτόν το λόγο χρησιμοποιεί ένα 
υπόδειγμα εκτίμησης σε τρία στάδια που προτείνεται από τους Engel και 
Υοο (1987). Η υπόθεση της μακροπρόθεσμης τέλειας μετάδοσης τιμών υπο
στηρίζεται για το ζευγάρι των χοίρων για πέντε χώρες της ΕΕ, και το ζευ
γάρι τιμών βούτυρο/γάλα, για έξι χώρες της ΕΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 
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η μόνη εξαίρεση όπου η τέλεια μετάδοση τιμών απορρίφθηκε για όλα τα 
ζεύγη των προϊόντων. 

Το 1994, οι von Cramon-Taubadel και Fahlbusch έδειξαν ότι ένα μη συμ
μετρικό υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για να εξετασθεί η μη συμμετρική μετακύλιση τιμής. Αργότερα οι von Cra
mon-Taubadel και Loy (1996) και von Cramon-Taubadel (1998) έχουν χρησι
μοποιήσει τις τεχνικές της συνολοκλήρωσης για την εξέταση της μη 
συμμετρικής μετακύλισης τιμών. Ο von Cramon-Taubadel (1998) υποστηρί
ζει ότι στη βιβλιογραφία δεν έχει εξετασθεί το πρόβλημα της μη στασιμότη
τας των σειρών και η παρουσία της συνολοκλήρωσης μεταξύ των τιμών. 
Εφαρμόζει τη μη συμμετρική μεθοδολογία διόρθωσης σφαλμάτων στον 
τομέα του χοιρινού κρέατος στη βόρεια Γερμανία, όπως αναπτύσσεται από 
τους Granger και Lee (1989). Η ανάλυση δείχνει ότι η μετακύλιση μεταξύ των 
τιμών παραγωγού και χονδρεμπόρου στο χοιρινό κρέας είναι μη συμμετρική, 
υπό την έννοια ότι το περιθώριο διορθώνεται γρηγορότερα όταν συμπιέζε
ται σχετικά με το μακροπρόθεσμο επίπεδο του, από όταν διευρύνεται. 

Όσον αφορά τον τομέα του κρέατος, μια πρόσφατη μελέτη από τους Tif
fin και Dawson (2000) δείχνει ότι υπάρχει μια μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ 
των παραγωγών και των λιανοπωλητών στην αγορά κρέατος και η αιτιότητα 
ρέει από τους λιανοπωλητές στους παραγωγούς. Καταλήγουν στο συμπέ
ρασμα ότι οι τιμές των αρνιών ορίζονται στη λιανική αγορά. 

Οι Conzales, Guillotreau και Le Grel (2002) χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα 
διόρθωσης σφαλμάτων για να εξετάσουν τη δυναμική τιμών στην εμπορική 
αλυσίδα του βακαλάου στη Γαλλία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι λιανι
κές τιμές είναι πιο ευμετάβλητες από τις τιμές παραγωγού στον φρέσκο βα
καλάο, αλλά συμβαίνει το αντίθετο στην περίπτωση των επεξεργασμένων. 

Στον γαλακτοκομικό τομέα, οι Chavas και Mehta (2002) αναπτύσσουν ένα 
υπόδειγμα που μετράει την ασυμμετρία στην αγορά βουτύρου. Εξετάζουν 
τη δυναμική σχέση μεταξύ των χονδρικών και λιανικών τιμών και βρίσκουν 
στοιχεία μη συμμετρικής μετάδοσης τιμών. Επίσης προσθέτουν ότι η μη συμ
μετρική αντίδραση σε έναν κλονισμό είναι βραχυχρόνια ισχυρότερη για τις 
λιανικές τιμές αλλά, αντίθετα, η αντίδραση του χονδρικού εμπορίου είναι 
ισχυρότερη μακροχρόνια και αδύνατη βραχυχρόνια. 

Υπάρχει ένας ευρύς όγκος της εμπειρικής βιβλιογραφίας που συμφωνεί 
με τη μη συμμετρική μετάδοση τιμών. Οι Meyer και von Cramon-Taubadel 
(2002) έχουν συνοψίσει τα αποτελέσματα 38 μελετών, 25 των οποίων ανα
φέρονται σε γεωργικά προϊόντα. Σε αυτές τις μελέτες έχουν εκτελεστεί 197 

56 



Μη συμμετρική μετακυλιση τιμής: Εννοιολογικό πλαίσιο και επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

εκτιμήσεις. Αυτές οι εκτιμήσεις είναι βασισμένες σε διάφορες μεθόδους και 
τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ασυμμετρία τιμών είναι ένα επαναλαμβανό
μενο φαινόμενο. Σχεδόν 50% των μελετών βρήκε ασυμμετρία τιμών. Εντού
τοις, παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα εκτίμησης φαίνονται να εξαρτώνται 
από τη μέθοδο εκτίμησης που εφαρμόζεται. 

Οι Sanjuân και Dawson (2003) εξετάζουν τη μετακυλιση τιμών μεταξύ του 
παραγωγού και του λιανέμπορου στη βρετανική αγορά κρέατος. Τα αποτε
λέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ των τιμών πα
ραγωγού και λιανέμπορου. Οι von Cramon-Taubadel, Loy και Meyer (2003) 
ακολουθούν το ίδιο υπόδειγμα που εφάρμοσε ο von Cramon-Taubadel (1998) 
προκειμένου να μετρηθεί η μετακυλιση τιμών σε δύο προϊόντα της γερμανι
κής αγοράς: μαρούλι και κοτόπουλο. Προτείνουν ότι τα βασισμένα σε συνο
λικά στοιχεία αποτελέσματα δεν μπορούν γενικά να χρησιμοποιηθούν για να 
συναγάγουν τα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά της μετακύλισης τιμών 
στο επίπεδο του ατομικού στοιχείου. Γενικά, δεν βρίσκουν σημαντική ασυμ
μετρία είτε στο κοτόπουλο είτε στο μαρούλι χρησιμοποιώντας τα ατομικά 
και συνολικά στοιχεία, αλλά ανακαλύπτουν σημαντικές διαφορές στους συν
τελεστές που εκτιμώνται μεταξύ των δύο σειρών. 

Ένα πρόσφατο άρθρο από τους Bakucs και Fertö (2005) εξετάζει τη δυ
ναμική του εμπορικού περιθωρίου για την ουγγρική αγορά κρέατος, χρησι
μοποιώντας ένα υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος. Χρησιμοποιώντας την 
ανάλυση της συνολοκλήρωσης, διαπιστώνουν ότι οι τιμές του παραγωγού 
και του λιανέμπορου είναι συνολοκληρωμένες και η μετακυλιση τιμών στον 
τομέα του κρέατος είναι συμμετρική. 

Πολλές μελέτες της μετακύλισης τιμών χρησιμοποίησαν το μη γραμμικό 
υπόδειγμα συνολοκλήρωσης που αποκαλείται Threshold Autoregressive 
(TAR) και το Momentum Threshold Autoregressive (M-TAR) που προτάθηκαν 
από τους Enders και Granger (1998) και τροποποιήθηκαν από τους Enders 
και Siklos (2001). Τα υποδείγματα αυτά στοχεύουν στο να εξετάσουν την πα
ρουσία μη γραμμικών δαπανών συναλλαγής, και γενικά την ύπαρξη του εύ
ρους τιμών μέσα στην οποία δεν υπάρχει καμία συναλλαγή. Μια από τις 
πρώτες εφαρμογές των υποδειγμάτων (TAR) και (M-TAR) πραγματοποιήθηκε 
από τον Abdulai (2002). Εξετάζει τη μη συμμετρική προσαρμογή προς μια 
μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των τιμών παραγωγού και χονδρεμ
πόρου του χοιρινού κρέατος στην Ελβετία, χρησιμοποιώντας ένα TAR υπό
δειγμα. Η εξέταση της αιτιότητας δείχνει μια κατευθυνόμενη σχέση από τις 
τιμές παραγωγού στις λιανικές τιμές, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία αντίστρο-
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φης αιτιότητας. Η μετακύλιση τιμών μεταξύ του παραγωγού και του λιανέμ
πορου είναι μη συμμετρική, υπό την έννοια ότι οι αυξήσεις στις τιμές παρα
γωγού του χοιρινού κρέατος που οδηγούν στη μείωση του εμπορικού 
περιθωρίου εμφανίζονται να μεταφέρονται προς τις λιανικές τιμές γρηγορό
τερα από τις μειώσεις των τιμών παραγωγού που οδηγούν στις αυξήσεις του 
εμπορικού περιθωρίου. 

Οι Goodwin και Holt (1999) χρησιμοποίησαν μια μη γραμμική προσέγγιση 
συνολοκλήρωσης, πιο συγκεκριμένα ένα τύπο κατώτατων ορίων προσαρμο
γής του υποδείγματος διόρθωσης σφαλμάτων. Βρήκαν μιας κατεύθυνσης 
μετακύλιση τιμής από το αγρόκτημα στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο, 
αλλά όχι στην αντίθετη κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα τους είναι ενδιαφέ
ροντα επειδή βρίσκουν μη συμμετρική αντίδραση στην αρχή των στοιχείων 
και πιο συμμετρική στην τελευταία περίοδο των στοιχείων που αναλύθηκε, το 
οποίο σημαίνει ότι οι αλλαγές στη δομή της βιομηχανίας του βόειου κρέατος 
έχουν ενισχύσει τη συμμετρική μετάδοση τιμών. 

Οι Goodwin και Harper (2000) εξετάζουν τη μετακύλιση τιμών στον τομέα 
του αμερικάνικου χοιρινού κρέατος. Διαπιστώνουν ότι οι τιμές στα τρία επί
πεδα είναι συνολοκληρωμένες και οι μετακινήσεις τιμών είναι μιας κατεύ
θυνσης, από τις τιμές παραγωγού στις λιανικές τιμές. Στο ίδιο πνεύμα, οι 
Serra και Goodwin (2003) χρησιμοποιούντο ίδιο υπόδειγμα σε μια πρόσφατη 
μελέτη για να ερευνηθούν οι πιθανές ασυμμετρίες στον ισπανικό γαλακτο
κομικό τομέα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι προσαρμογές τιμών 
εμφανίζονται να είναι μη συμμετρικές για μερικά επεξεργασμένα γαλακτο
κομικά προϊόντα με μια σχετική μακριά ζωή του προϊόντος στο ράφι, αλλά οι 
μη συμμετρίες δεν είναι ορατές στα ιδιαίτερα φθαρτά προϊόντα όπως πρό
τεινε ο Ward (1982). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

4.1. Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην 
εμπειρική ανάλυση της μετακύλισης τιμής (price transmission). Όπως ανα
φέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, οι μέχρι τώρα εμπειρικές μελέτες μπορούν να τα
ξινομηθούν με βάση τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν σε: 1) εκείνες που 
εφαρμόζουν την προ-συνολοκλήρωσης ανάλυση (Houck, 1977), 2) εκείνες 
που χρησιμοποιούν την ανάλυση της συνολοκλήρωσης (Palaskas, 1995) και 
3) εκείνες που χρησιμοποιούν μη-γραμμικά υποδείγματα κατωφλίου (thre
shold-type models). Οι μελέτες που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία έχουν το 
μειονέκτημα ότι αγνοούν βασικές ιδιότητες των χρονολογικών σειρών (von 
Cramon-Taubadel, 1998). 

Στην εργασία αυτή η εμπειρική ανάλυση βασίζεται κυρίως στην εφαρμογή 
της μεθοδολογίας του Hendry-LSE (London School of Economics) «από ένα 
υπόδειγμα γενικό σε ένα υπόδειγμα ειδικό» (from General to Specific ap
proach, GETS). Αυτή η μέθοδος δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στη βιβλιο
γραφία της γεωργίας στα πλαίσια της μη-συμμετρικής μετακύλισης τιμής 
(asymmetric price transmission), συγκρινόμενη με τις εναλλακτικές μεθόδους 
το αυτοπαλίνδρομο διάνυσμα (vector autoregressive, VAR) και το διανυσμα
τικό υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (Vector Error Correction Model, 
VECM)4. Αντίθετα, το υπόδειγμα GETS έχει χρησιμοποιηθεί στην αμερικά
νικη αγορά πετρελαίου για τον έλεγχο της μη-συμμετρικής μετακύλισης 
τιμής (Rao και Rao, 2008). 

Στο υπόδειγμα GETS οι βραχυχρόνιες ελαστικότητες και η μακροχρόνια 
ελαστικότητα εκτιμώνται ταυτόχρονα και αυτό είναι το πλεονέκτημα του εν 
λόγω υποδείγματος έναντι του υποδείγματος Granger και Lee, καθώς επι
τυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των εκτιμώμενων παραμέτρων. 
Αντίθετα, στην περίπτωση του υποδείγματος Granger και Lee οι εκτιμήσεις 

4 Για πιο λεπτομερή σύγκριση των τριών υποδειγμάτων βλέπε Rao (2007). 
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των ελαστικοτήτων γίνονται σε δύο ανεξάρτητα στάδια. Στο πρώτο στάδιο 
εκτιμώνται οι μακροχρόνιες ελαστικότητες με τη μέθοδο Granger-Engle, οι 
οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του όρου διόρθωσης σφάλμα
τος. Έπειτα ο όρος διόρθωσης σφάλματος εισάγεται στο τελικό υπόδειγμα 
για τον υπολογισμό των βραχυχρόνιων ελαστικοτήτων και την ελαστικότητα 
μετακύλισης τιμής. 

4.2. Οικονομετρική ανάλυση 

Πριν εξετάσουμε την υπόθεση της συμμετρίας, θα πρέπει να εξακριβωθεί 
η ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των τιμών. Επειδή εργαζόμαστε σε δι-
μεταβλητό περιβάλλον, θα εξετάσουμε όχι μόνο την ύπαρξη μακροχρόνιας 
σχέσης ανάμεσα στις τιμές αλλά και την κατεύθυνση του μηχανισμού μετα
κύλισης μίας ενδεχόμενης αιτιώδους σχέσης (causality). 

Με βάση τα παραπάνω, σκοπεύουμε να χωρίσουμε την οικονομετρική 
ανάλυση σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
των Johansen και Juselius (1990), θα εξετάσουμε την ύπαρξη μακροχρόνιας 
σχέσης μεταξύ των τιμών στα διάφορα στάδια του εμπορίου (ελέγχουμε εάν 
ο βαθμός συνολοκλήρωσης r (cointegration rank) είναι r=0 (δεν υπάρχει συν-
ολοκλήρωση) ή r< 1 (υπάρχει μία σχέση που συνδέει τις τιμές). Στο δεύτερο 
μέρος, με τη βοήθεια της μεθοδολογίας των Granger-Engle (1987), θα εξε
τάσουμε την κατεύθυνση της αιτιότητας. Στο τρίτο μέρος θα ελέγξουμε την 
ύπαρξη της μη συμμετρίας στην εξεταζόμενη διμεταβλητή σχέση. 

1) Ανάλυση συνολοκλήρωσης 

Με βάση τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας των Johansen και Juselius 
(1990), εκτιμούμε ένα αυτοπαλίνδρομο διάνυσμα (Vector Autoregressive, 
VAR) που έχει την παρακάτω μορφή: 

κ 

Pt = μ+J_U iP^+et (1) 

όπου Pt είναι ένα (2x1) διάνυσμα των τιμών παραγωγού (ΡΡ) και καταναλωτή 
(RP) και et είναι τα κατάλοιπα (Gaussian). Η εξίσωση (1) μπορεί να μεταβλη
θεί σε ένα διάνυσμα διόρθωσης σφάλματος (VECM) με την παρακάτω 
μορφή: 
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/f-1 

ΔΡ, = c + nPf-1 + J Β/Δ ί̂-ι + ε ί (1 α) 

όπου Π είναι ένας (2x2) μακροχρόνιος πίνακας των συντελεστών προσαρ
μογής, Bj είναι ένας (2x2) πίνακας των βραχυχρόνιων συντελεστών και/ είναι 
ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων. Ακολουθώντας τη μέθοδο του Johansen 
ο έλεγχος συνολοκλήρωσης γίνεται με βάση την εξίσωση (1), όπου κάθε τιμή 
είναι συνάρτηση της ίδιας τιμής με υστέρηση και των υστερήσεων των 
άλλων τιμών. Δύο έλεγχοι χρησιμοποιούνται για να καθορίζουν τον βαθμό 
του πίνακα Π: πρώτος, ο έλεγχος των μέγιστων τιμών της χαρακτηριστικής 
ρίζας (max. Eigenvalue) και, δεύτερος, ο έλεγχος του βαθμού (trace) της ορί
ζουσας των συντελεστών των μεταβλητών της εξίσωσης. 

2) Granger-Engle διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (VECM) 

Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης μας θα καθορίσουμε την κατεύθυνση 
της αιτιότητας μεταξύ δύο μεταβλητών. Έτσι θα εκτιμήσουμε ένα δυναμικό 
υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (VECM) στην παρακάτω μορφή: 

àPPt = μλ + £ / = 1 ßppAPPt-i + 2 . / = 0 ßpcARRt-i + Πι*ίΐ-1 + θΜ (2α) 

και 

ARPt = μ2 +Σ"10 ßppbPPt-i + Σ ί ? ι ßpcMPt-i + π2Ζι2_Λ + et2 (2β) 

Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μακροχρόνια είναι: 

(1) π-ι̂ Ο, π2Φ0 (υπάρχει αμφίδρομη αιτιώδης σχέση μεταξύ των δύο μετα
βλητών, PPt^RPt), 

(2) π-|=0, π2Φ0 (υπάρχει μονόδρομη αιτιώδης σχέση από τις τιμές παραγω
γού προς τις τιμές καταναλωτή PPt-^RPt), 

(3) π-ι̂ Ο, π 2 =0 (υπάρχει μονόδρομη αιτιώδης σχέση από τις τιμές κατανα
λωτή προς τις τιμές παραγωγού RPt-+PPt). 
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Προκειμένου να ελεγχθούν οι παραπάνω επιλογές, εφαρμόζουμε τον 
έλεγχο της ασθενούς εξωγένειας (weak exogeneity) (Johansen, 1992) των 
μεταβλητών μέσω της σημαντικότητας των συντελεστών διόρθωσης σφάλ
ματος π-ι και τΐ2· 

3) Το οικονομετρικό υπόδειγμα GETS 

Έχοντας τεκμηριώσει την αιτιότητα των σχέσεων μεταξύ των τιμών στα 
διάφορα στάδια εμπορίας, στο επόμενο βήμα θα εκτιμήσουμε το εξεταζό
μενο υπόδειγμα και θα διερευνήσουμε την υπόθεση της συμμετρίας. 

To ECM στην εξίσωση (2α) μπορεί να παρουσιαστεί στην παρακάτω 
μορφή: 

η2 m 

ΔΡΡί = μι + Σ ßRPARPt-i +Σβ~ΡΡΑΡΡϊ-ί + π ι Ζ " - · > + 

Λ?3 η4 

+ £ ßRpaRPtli +} [ ßppAPPt-i + πΐΖπ-1 + εί (3) 
/=ο /=1 

όπου το συν (+) στο υπερκείμενο επίπεδο στους συντελεστές και στις με
ταβλητές σχετίζεται με τις θετικές μεταβολές των μεταβλητών, ενώ το μείον 
(-) σχετίζεται με τις αρνητικές μεταβολές των μεταβλητών (Rao και Rao, 
2008). Πιο αναλυτικά, για κάθε θετική μεταβολή στην ανεξάρτητη μεταβλητή 
της εξίσωσης (3) (ΔΡΡ>0), περιμένουμε μία αντίστοιχη αντίδραση σε όλους 
τους θετικούς συντελεστές (β+) και στους συντελεστές της ταχύτητας προ
σαρμογής (π+). Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικοί συντελεστές (β~ και π~) θα 
ενεργοποιηθούν στις αρνητικές μεταβολές της ανεξάρτητης μεταβλητής 
(ΔΡΡ<0)5. 

5 Η ενεργοποίηση των θετικών και αρνητικών μεταβολών θα γίνει με τη βοήθεια μίας ψευ-
δομεταβλητής (π.χ. DUM). Ειδικότερα η ψευδομεταβλητή θα παίρνει την τιμή ένα όταν 
η μεταβολή της ανεξάρτητης μεταβλητής είναι θετική και μηδέν όταν η μεταβολή είναι 
αρνητική. Επίσης η (I-DUM) είναι η αντίθετη της DUM. Όλες οι μεταβλητές της εξίσω
σης (4) θα πολλαπλασιαστούν με την DUM για θετικές μεταβολές και με την (I-DUM) για 
αρνητικές. 
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Το μη-συμμετρικό εκτιμώμενο υπόδειγμα GETS παρουσιάζεται στην πα
ρακάτω μορφή (Rao και Rao, 2008): 

ARPt = 2.βάρΔΗΡϊ-ί+ΣΡ~ΡΡΑΡΡϊ-ι +Ö-(RP-<p1PP)t_i + 
i=0 /=1 

+ Σ ß^ARPti +f_ ßpp^PPt-i + θ +(RP - ψ,ΡΡ)^ + ξ, (4) 
/'=0 /=1 

όπου θ~ και θ+ είναι οι συντελεστές της ταχύτητας προσαρμογής σε θετικές 
και αρνητικές περιπτώσεις αντίστοιχα, και επίσης ο όρος διόρθωσης σφάλ
ματος (Zt1_i) της (3) έχει αντικατασταθεί με τη γραμμική εξίσωση των τιμών 
εκφρασμένη στα επίπεδα. 

4) Έλεγχος συμμετρίας 

Ακολούθως θα εξετάσουμε την υπόθεση της συμμετρίας σε ένα υπό
δειγμα διόρθωσης σφάλματος όπου σύμφωνα με τους Granger και Lee 
(1989) έχει την ακόλουθη μορφή: 

APPt = β0 + ß^ΔRPt + ß+
2ECT++ ß^ECT+ /33(/-)ΔΡΡΜ + β4(/-)Δ/?ΡΜ + ε, (5) 

όπου ECT είναι ο όρος διόρθωσης σφάλματος κατατμημένος σε θετικές και 
αρνητικές τιμές. Χρησιμοποιώντας ένα Wald test, η υπόθεση της συμμετρίας 
{β2 = β~2) μπορεί να ελεγχθεί. 

Στην περίπτωση του υποδείγματος GETS η ύπαρξη της συμμετρίας θα 
εξετασθεί με την εφαρμογή ενός Wald x2-test για την υπόθεση θ~ = θ+ στην 
εξίσωση (4). Επίσης η εξίσωση (4) μάς δίνει απευθείας εκτιμήσεις των βρα
χυχρόνιων ελαστικοτήτων {ß~RP και ββΡ) όπως και τη μακροχρόνια ελαστικό
τητα της μετακύλισης τιμής (price transmission elasticity) φ-,. 

63 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

5.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά μεγέθη των 
χρονολογικών σειρών που χρησιμοποιούνται με σκοπό την περιγραφή της 
γενικής συμπεριφοράς των στοιχείων. Επίσης τα διαγράμματα απεικονίζουν 
τη διαδικασία των τιμών στα τρία επίπεδα της εμπορικής αλυσίδας (παρα-
γωγού-χονδρεμπόρου-λιανεμπόρου) για τα προϊόντα (πατάτες, τομάτες και 
πορτοκάλια) και σε δύο στάδια (παραγωγού-λιανεμπόρου) για τις γενικές κα
τηγορίες (τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά). 

5.2. Στατιστικές ιδιότητες των χρονολογικών σειρών 

Τα στατιστικά στοιχεία για τα επιλεγμένα προϊόντα (πατάτες, τομάτες και 
πορτοκάλια) αφορούν μηνιαίες τιμές παραγωγού, χονδρεμπόρου και λια
νέμπορου από τον Ιανουάριο 1995 έως τον Δεκέμβριο 2003. Οι μηνιαίες τιμές 
παραγωγού υπολογίστηκαν από τον Γεωργικό Δείκτη τιμών που δημοσιεύει 
η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ). Οι τιμές χονδρικής (σε 
ευρώ/κιλό) αποκτήθηκαν από την Κεντρική Αγορά της Αθήνας και της Θεσ
σαλονίκης όπου οι τιμές δημοσιεύονται σε καθημερινή βάση. Για τις τιμές 
λιανικής χρησιμοποιήθηκε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή που δημοσιεύει η 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Οι τιμές για τις γενικές κατηγορίες (τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά) εκ
φράζονται με τους δείκτες τιμών παραγωγού (ΡΡΙ) και καταναλωτή (CPI) για 
την περίοδο από τον Ιανουάριο 1995 έως τον Δεκέμβριο 2007. 

Η ΕΣΥΕ δημοσιεύει μόνο τους δείκτες τιμών παραγωγού και καταναλωτή 
και όχι τιμές εκφρασμένες σε ευρώ ανά κιλό. Για να μετατρέψουμε τους δεί
κτες σε τιμές πήραμε από την ΕΣΥΕ τις μηνιαίες τιμές (ευρώ/κιλό) παραγω
γού και καταναλωτή κατά τη χρονική περίοδο 2000:01 έως 2003:12 για τις 
πατάτες και τα πορτοκάλια. Χρησιμοποιώντας την τιμή του 2000:01 και τον 
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αντίστοιχο δείκτη, βρίσκουμε την τιμή για το έτος βάσης. Στη συνέχεια, πολ
λαπλασιάζοντας το έτος βάσης με τον δείκτη της κάθε χρονιάς, βρίσκουμε 
τη μηνιαία τιμή από το 1995:01 έως το 1999:12. Τελικά, συνδυάζοντας τον 
δείκτη τιμών καταναλωτή για τις τομάτες και το επίπεδο της λιανικής τιμής 
στο συγκεκριμένο έτος βάσης (από τη βάση δεδομένων ILO) αποκτούμε τη 
μηνιαία λιανική τιμή για τις τομάτες. 

Οι χρονολογικές σειρές τιμών για τα πορτοκάλια, τις πατάτες, και τις το
μάτες στα τρία επίπεδα της εμπορικής αλυσίδας παρουσιάζονται στα Δια
γράμματα 5.1-5.2-5.3. Από τα διαγράμματα παρατηρείται ότι οι τιμές τείνουν 
να κινούνται μαζί στα τρία επίπεδα εμπορίας δείχνοντας μερικά σημεία επο
χικότητας. Στα φρούτα, τρόφιμα και λαχανικά (Διαγράμματα 5.4-5.6) πα
ρουσιάζεται η εξέλιξη των δεικτών των τιμών που δείχνουν τη μεταβολή των 
τιμών σε σχέση με το έτος βάσης, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιόδους 
οι δείκτες τιμών παραγωγού να βρίσκονται υψηλότερα από τους δείκτες 
τιμών του καταναλωτή, διότι οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν περισσότερο 
από αυτές του καταναλωτή σε σχέση με τις τιμές του έτους βάσης. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 

Τιμές τομάτας, 1995:01-2003:12 

Σημείωση: ΡΡ: τιμή παραγωγού, WP: τιμή χονδρεμπόρου, CP: τιμή καταναλωτή. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2 

Τιμές πατάτας, 1995:01-2003:12 

Σημείωση: ΡΡ: τιμή παραγωγού, WP: τιμή χονδρεμπόρου, CP: τιμή καταναλωτή. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3 

Τιμές πορτοκαλιών, 1995:01-2003:12 
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Σημείωση: ρρο: τιμή παραγωγού, wpo: τιμή χονδρεμπόρου, cpo: τιμή καταναλωτή. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4 

Δείκτες τιμών παραγωγού και καταναλωτή για τα λαχανικά, 1995:01-2007:12 
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Σημείωση: ppil: δείκτης τιμών παραγωγού, cpil: δείκτης τιμών καταναλωτή. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5 

Δείκτες τιμών παραγωγού και καταναλωτή για τα φρούτα, 1995:01-2007:12 
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Σημείωση: cpif: δείκτης τιμών καταναλωτή, ppif: δείκτης τιμών παραγωγού. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.6 

Δείκτες τιμών παραγωγού και καταναλωτή για τα τρόφιμα, 1995:01-2007:12 

200,00 

180,00 

160,00 -

140,00 -

1120,00 -
•3 100,00 ο. ' 

ω 80,00 -

60,00 -

40,00 

20,00 

0,00 

Σημείωση: cpid: δείκτης τιμών καταναλωτή, ppid: δείκτης τιμών παραγωγού. 

Ο Πίνακας 5.1 παρουσιάζει βασικές στατιστικές μεταβλητές για τα επι
λεγμένα προϊόντα και τις γενικές κατηγορίες. Με βάση τον συντελεστή με
ταβλητότητας, κοινό χαρακτηριστικό των τριών προϊόντων είναι ότι οι 
χονδρικές τιμές είναι πιο ευμετάβλητες από τις τιμές παραγωγού και κατα
ναλωτή. Επίσης, οι τομάτες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα, 
ενώ τα τρόφιμα τη μικρότερη. 

Η γραμμική συσχέτιση φανερώνει τον βαθμό με τον οποίο οι τιμές συ
σχετίζονται γραμμικά. Η τιμή του |ρ| δείχνει τη δύναμη της σχέσης μεταξύ 
των μεταβλητών. Υπάρχει υψηλού βαθμού συσχέτιση μεταξύ των τιμών πα
ραγωγού και καταναλωτή στα τρόφιμα όπου ο συντελεστής συσχέτισης είναι 
0,94. Χαμηλή συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ των τιμών στην περίπτωση των 
πορτοκαλιών (συντελεστής συσχέτισης περίπου 0,60). Οι τιμές καταναλωτή 
και παραγωγού στις πατάτες και στις τομάτες παρουσιάζουν υψηλή συσχέ
τιση με τιμή συντελεστή μεγαλύτερη από την τιμή 0,92. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Βασικά στατιστικά μεγέθη 

Προϊόν Τιμές Μέσος Σταθερή 

απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο Συντελεστής 

μεταβλητότητας 

1995:01-2003:12 

Πορτοκάλια 

Πατάτες 

Τομάτες 

Τρόφιμα 

Φρούτα 

Λαχανικά 

Παραγωγού 

Χονδρεμπόρου 

Καταναλωτή 

Παραγωγού 

Χονδρεμπόρου 

Καταναλωτή 

Παραγωγού 

Χονδρεμπόρου 

Καταναλωτή 

Δείκτες τιμών 

Παραγωγού 

Καταναλωτή 

Παραγωγού 

Καταναλωτή 

Παραγωγού 

Καταναλωτή 

0,29 

0,40 

0,64 

0,22 

0,34 

0,53 

0,71 

0,68 

1,08 

103,93 

102,8 

114,09 

100,41 

103,95 
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67,42 

57,20 

74,20 

60,2 

63,08 

61,00 
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1,35 
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1,51 

2,14 

165,07 

158,60 
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209,05 

200,00 

31 

32 

30 

23 
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29,47 

25,32 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Πριν παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της συνολοκλήρωσης των μετα
βλητών, θα πρέπει να εξετάσουμε τον βαθμό ολοκλήρωσης τους. Προκειμέ
νου να ελεγχθεί αν μία σειρά είναι στάσιμη, πρέπει να γίνει έλεγχος για 
ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας (unit root test). Για την εξέταση του βαθμού της 
στασιμότητας των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο 'επαυξημένος' (augment
ed) ADF έλεγχος και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Παρα
τηρούμε ότι οι τιμές είναι 1(1) και έτσι χρησιμοποιούμε τις πρώτες διαφορές 
που είναι 1(0). 

Στον Πίνακα 6.1 συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνολο
κλήρωσης με τη χρήση της μεθόδου μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen 
και Juselius (1990). Οι στατιστικοί έλεγχοι σε όλες τις διμεταβλητές σχέσεις 
συμφωνούν στην ύπαρξη ενός διανύσματος συνολοκλήρωσης για όλους 
τους συνδυασμούς των τιμών. Βάσει των αποτελεσμάτων η μακροχρόνια 
σχέση μεταξύ των τιμών παραγωγού και τιμών καταναλωτή τεκμηριώνεται 
στατιστικά. Επίσης στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζονται τα ευρήματα σχετικά με 
την αιτιώδη σχέση κατά Granger που βασίζονται στα υποδείγματα διόρθω
σης σφάλματος, τα οποία περιλαμβάνουν έναν όρο διόρθωσης σφάλματος 
που εκτιμά τη μακροχρόνια ανισορροπία. Η στατιστική σημαντικότητα του 
όρου ελέγχεται (weak exogeneity), ώστε να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση 
της μετακύλισης τιμής κατά μήκος της εμπορικής αλυσίδας. 

Στην πράξη προχωρήσαμε σε Granger-Causality test για να δούμε ποια 
μεταβλητή θα ορίσουμε ως ανεξάρτητη και ποια ως εξαρτημένη. Έτσι ώστε 
να εκτιμήσουμε την ασυμμετρία τιμών για να διερευνήσουμε τη δομή της 
αγοράς (δύναμη αγοράς). Τα αποτελέσματα της αιτιώδους σχέσης δείχνουν 
από ποιο επίπεδο της εμπορικής αλυσίδας ξεκινούν οι μεταβολές των τιμών, 
δηλ. ποια τιμή είναι η ανεξάρτητη. Εάν οι μεταβολές αρχίζουν από τις τιμές 
καταναλωτή, τότε παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων σε 
επίπεδο καταναλωτή όπως οι προτιμήσεις των καταναλωτών, το εισόδημα 
των καταναλωτών, οι τιμές των ανταγωνιστικών ή συμπληρωματικών προ
ϊόντων, η διαφήμιση, η τυποποίηση, οι εισαγωγές κλπ. είναι σημαντικοί κατά 
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μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι αυτοί που προκαλούν τις μετα
βολές σε όλο το μήκος της. Αντίθετα, όταν οι μεταβολές αρχίζουν από την 
τιμή παραγωγού, παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής των 
προϊόντων σε επίπεδο παραγωγού όπως οι τιμές των εισροών, η τεχνολο
γική πρόοδος, η παραγωγικότητα και η αγροτική πολιτική είναι οι σημαντι
κότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των προϊόντων κατά το μήκος 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ο έλεγχος της συμμετρίας εξετάζεται τόσο στο GETS όσο και στο ECM, 
όπου τα υποδείγματα παρουσιάζονται με κατατμημένη μορφή σε αρνητικές 
και θετικές μεταβολές, στις εξισώσεις (4) και (5) αντίστοιχα, και τα εμπειρικά 
αποτελέσματα για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα προϊόντα αναλύονται πα
ρακάτω και παρουσιάζονται στους Πίνακες. 6.2-6.7. 

- Πατάτες 

Το αποτέλεσμα του Granger-Causality test δείχνει ότι στις πατάτες η 
σχέση είναι μονόδρομη από το επίπεδο του καταναλωτή στο επίπεδο του πα
ραγωγού. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην ισχυρότερη επίδραση που 
ασκούν οι εισαγωγές πατάτας στη διαμόρφωση των τιμών της εφοδιαστικής 
αλυσίδας πατάτας μέσω των μεταβολών των τιμών σε επίπεδο καταναλωτή, 
παρά στην επίδραση που ασκεί το εγχώριο κόστος παραγωγής πατάτας 
μέσω των τιμών σε επίπεδο παραγωγού. Επιπλέον, τα εμπειρικά αποτελέ
σματα δείχνουν ότι η αγορά πατάτας χαρακτηρίζεται από συμμετρική μετα-
κύλιση τιμής. Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις των τιμών του καταναλωτή 
μεταφέρονται στον παραγωγό με την ίδια ταχύτητα όπως και οι μειώσεις των 
τιμών καταναλωτή (Πίνακας 6.2). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι κανένας 
φορέας της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν διαθέτει δύναμη αγοράς για να επη
ρεάσει τη διαμόρφωση των τιμών προς όφελος του. Αυτό φαίνεται και στο 
Διάγραμμα 5.2, όπου οι τιμές παραγωγού και καταναλωτή παρουσιάζουν πα
ρόμοια μεταβλητότητα. Ωστόσο, βασιζόμενοι στο εμπειρικό αποτέλεσμα το 
οποίο δείχνει ότι στις πατάτες η σχέση είναι μονόδρομη από το επίπεδο του 
καταναλωτή στο επίπεδο του παραγωγού, δηλ. οι μεταβολές των τιμών πα
ραγωγού οφείλονται σε παράγοντες ζήτησης (π.χ. εισαγωγές, έμποροι), συμ
περαίνουμε ότι ο παραγωγός βρίσκεται στην πιο αδύναμη θέση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο ίδιο εμπειρικό αποτέλεσμα (συμμετρική μετα-
κύλιση τιμής) καταλήγει και η μελέτη της DEFRA (2004) για τις πατάτες σε 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 
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- Τομάτες 

Το αποτέλεσμα του Granger-Causality test δείχνει ότι στις τομάτες η 
σχέση είναι μονόδρομη από το επίπεδο του καταναλωτή στο επίπεδο του πα
ραγωγού. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται, όπως και στην περίπτωση της πα
τάτας, στην ισχυρότερη επίδραση που ασκούν οι εισαγωγές τομάτας στη 
διαμόρφωση των τιμών της εφοδιαστικής αλυσίδας τομάτας μέσω των με
ταβολών των τιμών σε επίπεδο καταναλωτή, παρά στην επίδραση που ασκεί 
το εγχώριο κόστος παραγωγής τομάτας μέσω των τιμών σε επίπεδο παρα
γωγού. Επιπλέον, τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η αγορά τομάτας 
χαρακτηρίζεται από συμμετρική μετακύλιση τιμής. Πιο συγκεκριμένα, οι αυ
ξήσεις των τιμών του καταναλωτή μεταφέρονται στον παραγωγό με την ίδια 
ταχύτητα όπως και οι μειώσεις των τιμών καταναλωτή (Πίνακας 6.3). Το γε
γονός αυτό υποδηλώνει ότι κανένας φορέας της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν 
διαθέτει δύναμη αγοράς για να επηρεάσει τη διαμόρφωση των τιμών προς 
όφελος του. Αυτό φαίνεται και στο Διάγραμμα 5.1, όπου οι τιμές παραγωγού 
και καταναλωτή παρουσιάζουν παρόμοια μεταβλητότητα. Ωστόσο, βασιζό
μενοι στο εμπειρικό αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ότι στις τομάτες η σχέση 
είναι μονόδρομη από το επίπεδο του καταναλωτή στο επίπεδο του παραγω
γού, δηλ. οι μεταβολές των τιμών παραγωγού οφείλονται σε παράγοντες ζή
τησης (π.χ. εισαγωγές, έμποροι), συμπεραίνουμε ότι, όπως και στην 
περίπτωση της πατάτας, ο παραγωγός βρίσκεται στην πιο αδύναμη θέση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

- Πορτοκάλια 

Το αποτέλεσμα του Granger-Causality test δείχνει ότι στα πορτοκάλια η 
σχέση είναι μονόδρομη από το επίπεδο του παραγωγού στο επίπεδο του κα
ταναλωτή. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην ισχυρότερη επίδραση που 
ασκούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες του κόστους παραγωγής (μεταξύ των 
οποίων και οι καιρικές συνθήκες) στη διαμόρφωση των τιμών κατά μήκος της 
εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των μεταβολών των τιμών παραγωγού, παρά 
στην επίδραση που ασκούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης (π.χ. ει-
σαγωγές-εξαγωγές, προτιμήσεις κλπ.) στις τιμές της εφοδιαστικής αλυσί
δας μέσω των μεταβολών των τιμών καταναλωτή. Επιπλέον, τα εμπειρικά 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η αγορά πορτοκαλιών χαρακτηρίζεται από μη συμ
μετρική μετακύλιση τιμής. Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις των τιμών παρα
γωγού μεταδίδονται στον καταναλωτή πιο γρήγορα από ό,τι οι μειώσεις των 
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τιμών παραγωγού (Πίνακας 6.4). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι παρα
γωγοί έχουν δύναμη αγοράς, με αποτέλεσμα ενδεχόμενες αυξήσεις του κό
στους παραγωγής να περνούν γρηγορότερα στις τιμές του καταναλωτή, ενώ 
το αντίθετο συμβαίνει στις μειώσεις. Παρατηρώντας το Διάγραμμα 5.3, μπο
ρούμε να διαπιστώσουμε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή έχει μεγαλύτερες 
διακυμάνσεις από τον δείκτη τιμών παραγωγού. Αυτό υποδηλώνει ότι μετα
βολές του κόστους παραγωγής και εμπορίας των πορτοκαλιών μετακυλίον-
ται περισσότερο προς το επίπεδο του καταναλωτή, με αποτέλεσμα οι τιμές 
του καταναλωτή να παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα από αυτή των 
τιμών του παραγωγού. 

- Τρόφιμα 

Το αποτέλεσμα του Granger-Causality test δείχνει ότι στη γενική κατηγο
ρία των τροφίμων η σχέση είναι μονόδρομη από το επίπεδο του καταναλωτή 
στο επίπεδο του παραγωγού. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην ισχυρότερη 
επίδραση που ασκούν οι εισαγωγές τροφίμων στη διαμόρφωση των τιμών 
κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των μεταβολών των τιμών κα
ταναλωτή, παρά στην επίδραση που ασκεί το εγχώριο κόστος παραγωγής 
τροφίμων μέσω των μεταβολών των τιμών παραγωγού. Επιπλέον, τα εμπει
ρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η αγορά τροφίμων χαρακτηρίζεται από μη 
συμμετρική μετακύλιση τιμής. Πιο συγκεκριμένα, οι μειώσεις των τιμών κα
ταναλωτή μεταδίδονται στον παραγωγό πιο γρήγορα από ό,τι οι αυξήσεις 
των τιμών καταναλωτή (Πίνακας 6.5). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι πα
ραγωγοί δεν έχουν δύναμη αγοράς, με αποτέλεσμα ενδεχόμενες αυξήσεις 
του κόστους παραγωγής να αργούν να περάσουν στις τιμές του καταναλωτή, 
ενώ, αντίθετα, μειώσεις των τιμών του καταναλωτή να περνούν γρήγορα 
στον παραγωγό. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η αγορά ελέγχεται από 
τους ενδιάμεσους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας (δηλ. μεταποιητές, έμ
πορους, εισαγωγείς, λιανέμπορους κλπ.) διότι, σε περίπτωση μείωσης των 
τιμών του καταναλωτή, οι μειώσεις των τιμών περνούν γρήγορα στους πα
ραγωγούς, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τις αυξήσεις. Αυτό φαίνεται και στο 
Διάγραμμα 5.6 όπου ο δείκτης τιμών παραγωγού έχει μεγαλύτερες διακυ
μάνσεις (είναι πιο ευμετάβλητος) από τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Αυτό 
υποδηλώνει ότι μεταβολές του κόστους παραγωγής και εμπορίας (δηλ. με
ταποίησης, διακίνησης, πώλησης κλπ.) των προϊόντων μετακυλίονται περισ
σότερο προς το επίπεδο του παραγωγού με αποτέλεσμα τη συμπίεση των 
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τιμών του, παρά προς το επίπεδο του καταναλωτή με συνέπεια την αύξηση 
των τιμών του. 

- Φρούτα 

Το αποτέλεσμα του Granger-Causality test δείχνει ότι στα φρούτα η σχέση 
είναι μονόδρομη από το επίπεδο του καταναλωτή στο επίπεδο του παραγω
γού. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην ισχυρότερη επίδραση που ασκούν οι 
εισαγωγές φρούτων στη διαμόρφωση των τιμών της εφοδιαστικής αλυσίδας 
φρούτων μέσω των μεταβολών των τιμών σε επίπεδο καταναλωτή παρά στην 
επίδραση που ασκεί το εγχώριο κόστος παραγωγής φρούτων μέσω των 
τιμών σε επίπεδο παραγωγού.6 Επιπλέον, τα εμπειρικά αποτελέσματα δεί
χνουν ότι η αγορά φρούτων χαρακτηρίζεται από συμμετρική μετακύλιση 
τιμής. Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις των τιμών του καταναλωτή μεταφέ
ρονται στον παραγωγό με την ίδια ταχύτητα όπως και οι μειώσεις των τιμών 
καταναλωτή (Πίνακας 6.6). Αυτό υποδηλώνει ότι κανένας φορέας της εφο-
διαστικής αλυσίδας δεν διαθέτει δύναμη αγοράς για να επηρεάσει τη δια
μόρφωση των τιμών προς όφελος του. Αυτό φαίνεται και στο Διάγραμμα 5.5 
όπου οι τιμές παραγωγού και καταναλωτή παρουσιάζουν παρόμοια μετα
βλητότητα κατά την περίοδο 1995-2004, η οποία και χρησιμοποιήθηκε για 
την εκτίμηση των υποδειγμάτων. 

Είναι σημαντικό να σχολιασθεί το γεγονός ότι μετά το έτος 2004 (όπως 
φαίνεται και στο Διάγραμμα 5.5) παρατηρείται μεγαλύτερη μεταβλητότητα 
στις τιμές παραγωγού από ό,τι στις τιμές του καταναλωτή. Το οποίο υποδη
λώνει ενδεχόμενη ύπαρξη ασσυμετρίας και δύναμη αγοράς σε βάρος του 
παραγωγού μετά το 2004. Εάν λάβουμε υπόψη τις μεγάλες αυξήσεις των 
τιμών των καυσίμων της περιόδου 2006-2007 και υποθέσουμε δύναμη αγο
ράς σε βάρος του παραγωγού, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το υψηλό
τερο κόστος παραγωγής και εμπορίας φρούτων, τα τελευταία χρόνια, έχει 
μετακυλισθεί προς στη συμπίεση των τιμών του παραγωγού παρά στην αύ
ξηση των τιμών του καταναλωτή. Επιπλέον, ο τομέας των φρούτων δέχεται 
ιδιαίτερα έντονες πιέσεις εξαιτίας του ότι απαρτίζεται από εξαιρετικά ευ
παθή προϊόντα, των οποίων η παραγωγή αποτελεί δραστηριότητα υψηλής 
έντασης εργασίας. Οι διακυμάνσεις στο κλίμα και τη θερμοκρασία, καθώς 
επίσης και οι αρρώστιες ή τα παράσιτα που τα προσβάλλουν, προξενούν 
τακτικές κρίσεις που εκδηλώνονται ως απότομες αυξήσεις ή μειώσεις της 

6 Ο όγκος των εισαγωγών φρούτων στη δεκαετία του '90 αυξήθηκε κατά 160%. 
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προσφοράς και πτώση της ζήτησης υπονομεύοντας το εισόδημα των καλ
λιεργητών. 

- Λαχανικά 

Το αποτέλεσμα του Granger-Causality test δείχνει ότι στην κατηγορία των 
λαχανικών η σχέση είναι μονόδρομη από το επίπεδο του παραγωγού στο επί
πεδο του καταναλωτή. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην ισχυρότερη επί
δραση που ασκούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες του κόστους παραγωγής 
(μεταξύ των οποίων και οι καιρικές συνθήκες) στη διαμόρφωση των τιμών 
κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας λαχανικών μέσω των μεταβολών των 
τιμών παραγωγού, παρά στην επίδραση που ασκούν οι προσδιοριστικοί πα
ράγοντες ζήτησης (π.χ. εισαγωγές-εξαγωγές, προτιμήσεις κλπ.) στις τιμές 
της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των μεταβολών των τιμών καταναλωτή.7 

Επιπλέον, τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η αγορά λαχανικών χαρα
κτηρίζεται από μη συμμετρική μετακύλιση τιμής. Πιο συγκεκριμένα, οι αυ
ξήσεις των τιμών παραγωγού μεταδίδονται στον καταναλωτή πιο αργά από 
ό,τι οι μειώσεις των τιμών παραγωγού (Πίνακας 6.7). Το γεγονός αυτό υπο
δηλώνει ότι οι παραγωγοί δεν έχουν δύναμη αγοράς, με αποτέλεσμα ενδε
χόμενες αυξήσεις του κόστους παραγωγής να αργούν να περάσουν στις 
τιμές του καταναλωτή, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στις μειώσεις. Τα αποτε
λέσματα υποδεικνύουν ότι η αγορά ελέγχεται από τους ενδιάμεσους φορείς 
της εφοδιαστικής αλυσίδας (δηλ. μεταποιητές, έμπορους, εισαγωγείς, λια
νέμπορους κλπ.), διότι σε περίπτωση μείωσης των τιμών του παραγωγού οι 
μειώσεις των τιμών περνούν γρήγορα στους καταναλωτές, ενώ το αντίθετο 
συμβαίνει με τις αυξήσεις. Παρατηρώντας το Διάγραμμα 5.4, μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού έχει μεγαλύτερες διακυμάν
σεις από τον δείκτη τιμών καταναλωτή.8 Αυτό υποδηλώνει ότι μεταβολές του 
κόστους παραγωγής και εμπορίας των λαχανικών μετακυλίονται περισσό
τερο προς το επίπεδο του παραγωγού με αποτέλεσμα τη συμπίεση των τιμών 
του, παρά προς το επίπεδο του καταναλωτή με συνέπεια την αύξηση των 
τιμών του καταναλωτή. 

7 Οι ποσότητες εισαγόμενων λαχανικών αυξήθηκαν στη δεκαετία του '90 κατά 150%, ενώ 
από την Ε.Ε. κατά 270% και από τρίτες χώρες 75%. 

8 Την εξεταζόμενη περίοδο ο δείκτης μεταβλητότητας των τιμών παραγωγού είναι 29,47 
ενώ του καταναλωτή 25,32. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Έλεγχος για μοναδιαία ρίζα - Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test (ADF) 

Μεταβλητές Επίπεδα Πρώτες διαφορές 

Πατάτες 

PP 
RP 

-2,61(0) 
-2,12(2) 

-10,23(0) 
-8,83(1) 

Πορτοκάλια 

PP 
RP 

-2,73(0) 
-2,35(0) 

-8,86(11) 
-10,39(0) 

Τομάτες 

PP 
RP 

-2,02(1) 
-1,44(1) 

-9,18(1) 
-7,83(1) 

Φρούτα 

PP 
RP 

-2,58(0) 
-1,44(12) 

-8,16(2) 
-4,94(11) 

Λαχανικά 

PP 
RP 

-2,02(1) 
-2,46(1) 

-8,41(0) 
-8,06(9) 

Τρόφιμα 

PP 
RP 

-1,78(1) 
-1,13(6) 

-7,74(0) 
-7,14(5) 

Σημείωση: PP: τιμές παραγωγού, RP: τιμές καταναλωτή, οι κριτικές τιμές για 5% και 1% με 
σταθερό όρο είναι: -2,88 και -3,49, αντίστοιχα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 

Έλεγχοι συνολοκλήρωσης Johansen και Juselius μεταξύ των τιμών 

Τιμές 

Πατάτες 

ΡΡ <- WP 

WP <- RP 

ΡΡ <- RP 

Τομάτες 

ΡΡ -• WP 

WP «- RP 

ΡΡ <- RP 

Πορτοκάλια 

WP <- ΡΡ 

WP <-• RP 

ΡΡ -» RP 

Lags 

(14) 

(1) 

(14) 

(3) 

(2) 

(2) 

(1) 

(9) 

(2) 

Rank 

r=0 

r<1 

r=0 

r<1 

r=0 

r<1 

r=0 

r<1 

r=0 

r<1 

r=0 

r<1 

r=0 

r<1 

r=0 

r<1 

r=0 

r<1 

Maximum 

Eigenvalue 

25,09* 

9,64 

28,82* 

8,24 

34,51* 

8,66 

34,01* 

11,58* 

19,47* 

4,97 

26,92* 

13,52 

18,80* 

3,51 

21,64* 

0,95 

23,64* 

1,07 

Trace 

34,74* 

9,64 

37,06* 

8,24 

43,17* 

8,66 

45,60* 

11,58* 

24,45* 

4,97 

40,44* 

13,52 

22,31* 

3,51 

22,60* 

0,95 

24,71* 

1,07 

Exogeneity test 

H0: α ι ι = 0 

9,76* 

[0,001] 

4,37* 

[0,037] 

12,73* 

[0,001] 

15,34** 

[0,000] 

10,37** 

[0,001] 

8,98** 

[0,002] 

14,64** 

[0,000] 

8,99** 

[0,002] 

22,31** 

[0,000] 

H0: a 2 i=0 

0,51 

[0,473] 

1,13 

[0,287] 

0,45 

[0,504] 

0,20 

[0,647] 

14,32** 

[0,027] 

0,22 

[0,639] 

0,33 

[0,564] 

7,35** 

[0,007] 

1,64 

[0,200] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 (συνέχεια) 

Τιμές 

Λαχανικά 

ΡΡ -> RP 

Τρόφιμα 

RP -» ΡΡ 

Φρούτα 

RP -+ ΡΡ 

Lags 

(6) 

(5) 

(7) 

Rank 

r=0 

r<1 

r=0 

r<1 

r=0 

r<1 

Maximum 

Eigenvalue 

32,53* 

5,02 

25,79* 

1,66 

21,33* 

1,21 

Trace 

37,56* 

5,02 

27,45* 

1,66 

22,55* 

1,21 

Exogeneity test 

H0: α ι ι = 0 

0,14 

[0,71] 

9,85** 

[0,002] 

9,02** 

[0,003] 

H0: a 2 i=0 

4,89* 

[0,03] 

1,14 

[0,28] 

2,12 

[0,04] 

Σημείωση: * 1 % επίπεδο σημαντικότητας. Κριτικές τιμές: 18,63 και 6,65 σε 1% για το Maximum 
eigenvalue test είναι 20,04 και 6,65 σε 1% για το Trace test. ** επίπεδο σημαντικότητας 
1% για το χ2(1) test statistic με κριτική τιμή 6,64, στις αγκύλες παρουσιάζονται τα 
[p-values] και * επίπεδο σημαντικότητας 5% με κριτική τιμή 3,84. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 

Μη συμμετρική μετακύλιση τιμών για τις πατάτες 

Μηνιαία στοιχεία 1995-2003 

Σταθερός όρος -0,002 

ARP| 

ΔΡΡί-ι 
ΔΡ,Ρ" 

ÄRPt i 
Δ Ρ Ρ Μ 

Β2

+ 

Β2 

Θ+ 

Θ-

Φι 

1,085 

-0,770 

0,971 

0,596 

-0,356 

-0,79 

-0,59 

R2= 0,59 

ECM-EG 

OLS 

Adjusted R2= 0,55 

Υπόθεση 1: ß j 

Υπόθεση 2: θ + 

OLS 

t-ratio 

-0,16 

5,67 

-5,73 

6,37 

2,95 

-1,86 

-5,75 

-2,85 

-0,673 

0,997 

0,883 

-0,707 

-0,691 

0,884 

GETS 

NLLS 

R2= 0,46 

Adjusted R2 

equation 

PP t= -0,95 + 0,89 RPt 

(-21,01) (13,76) 

Wald test 

= ß2 

= θ" 

για σύμμετρα 

Χ2(1) = 

χ2(1) = 

= 0,42 

0,673 (0,414) 

0,350 (0,555) 

t-ratio 

-7,817 

5,012 

5,256 

-8,068 

-7,638 

14,517 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 

Μη συμμετρική μετακύλιση τιμών για τις τομάτες 

Μηνιαία στοιχεία 1995-2003 

Σταθερός όρος 0,012 

ARPt 

ΔΡΡί-1 
ΔΡ,Ρ" 

ARPti 

ARP tli 

ß2
+ 

ßi 
θ + 

θ" 

Φι 

1,151 

-0,12 

1,247 

-0,533 

-0,384 

R2= 0,78 

ECM-EG 

OLS 

Adjusted R2= 0,55 

Υπόθεση 1: β^ 

Υπόθεση 2: θ + 

t-ratio 

0,875 

13,76 

-1,66 

11,10 

-4,82 

-4,14 

-0,27 

1,131 

0,544 

1,167 

-0,810 

-0,58 

-0,46 

1,096 

GETS 

NLLS 

R2= 0,76 

Adjusted R2 

OLS equation 

PP t= -0,51 + 1,184 RPt 

(-18,88) (11,50) 

Wald test 

= ßi 
= θ" 

yia συμμετρία 

x*(1) = 

*2(1) = 

= 0,75 

0,902 (0,342) 

2,571 (0,112) 

t-ratio 

-4,73 

12,15 

3,60 

9,57 

-3,94 

-3,97 

-5,19 

11,97 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 

Μη συμμετρική μετακύλιση τιμών για τα πορτοκάλια 

Μηνιαία στοιχεία 1995-2003 

Σταθερός όρος 0,002 

ARPj 

ΔΡΡί 

ΔΡΡί-ι 
ΔΡΡ" 

ARP; 

ARPt i 

ARP t l i 

ß2
+ 

ßi 
θ + 

θ" 

Ψι 

0,174 

0,358 

0,111 

-0,303 

-0,242 

-0,336 

-0,483 

R2= 0,30 

ECM-EG 

OLS 

Adjusted R2= 0,23 

Υπόθεση 1 : β J 

Υπόθεση 2: θ + 

t-ratio 

0,121 

1,001 

2,700 

0,681 

-2,570 

-1,311 

-3,75 

-3,266 

GETS 

NLLS 

0,083 

0,096 

0,185 

-0,203 

0,034 

0,353 

-0,30 

-0,650 

0,572 

R2= 0,31 

Adjusted R2= 0,24 

OLS equation 

RP t= 0,43 + 0,73 PPt 

(2,87) (6,10) 

Wald test 

= ßi 
= Θ-

για συμμετρία 

x2(1) = 

*2(1) = 

0,700 (0,405) 

4,421 (0,038) 

J-test (non-nested Hypothesis) 

GETS (H0) vs ECM (H0) 

ECM (H0) vs GETS (H,) 

rf(1) = 

*<1) = 

1,25 (0,085) 

4,39 (0,010) 

t-ratio 

1,615 

0,557 

1,257 

-1,044 

0,316 

2,045 

-3,564 

-4,310 

6,808 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5 

Μη συμμετρική μετακύλιση τιμών για τα τρόφιμα 

Μηνιαία στοιχεία 1995-2004 

Σταθερός όρος 0,002 

ARPt 

A P P t i 

ΔΡ.Ρ; 

ΔΡΡί-ι 

ΔΡ.Ρϊ_3 

β2

+ 

β2 

θ + 

θ" 

<Ρι 

0,864 

-

0,917 

0,394 

0,724 

-0,139 

-0,398 

-

-

-

R2= 0,45 

ECM-EG 

OLS 

Adjusted R2= 0,42 

Υπόθεση 1 : ß j 

Υπόθεση 2: θ + 

ΡΡ 

t-ratio 

0,42 

3,00 

-

3,54 

3,05 

2,88 

-1,73 

-4,70 

-

-

-

0,02 

1,052 

0,249 

1,160 

0,423 

0,702 

-

-

-0,154 

-0,419 

1,020 

GETS 

NLLS 

R2= 0,46 

Adjusted R2 

OLS ECM-EG 

= -0,05 + 1,02 RPt 

(-0,32) (30,33) 

Wald test για συμμετρίο 

= β2 

= θ" 

*2(1) = 

X2(1) = 

= 0,42 

4,767 (0,029) 

5,044 (0,024) 

t-ratio 

-0,69 

3,20 

2,61 

3,49 

3,21 

2,79 

-

-

-1,89 

-4,85 

131,96 
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Εμπειρικά αποτελέσματα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6 

Μη συμμετρική μετακύλιση τιμών για τα φρούτα 

Μηνιαία στοιχεία 1995-2004 

Regressors Coeff. 

Σταθερός όρος -0,002 

ARPt 

ΔΡΡΐ-12 
ARP-

ARPf-i 

Δ Ρ Ρ „ 

ß2
+ 

ßi 
θ + 

θ' 

<Ρι 

0,503 

0,280 

0,554 

-0,389 

0,429 

-0,254 

-0,418 

-

-

-

R2= 0,41 

ECM-EG 

OLS 

Adjusted R2= 0,37 

Υπόθεση 1: β£ 

Υπόθεση 2: θ + 

ΡΡ 

t-ratio 

-0,18 

2,89 

2,83 

3,94 

-2,74 

3,09 

-3,14 

-3,73 

-

-

-

Coeff. 

-0,034 

0,587 

0,272 

0,631 

-0,416 

0,449 

-

-

-0,263 

-0,434 

1,049 

GETS 

NLLS 

R2= 0,42 

Adjusted R2 

OLS ECM-EG 

t = 0,45 + 0,93 RPt 

(1.70) (16,30) 

Wald test για συμμετρία 

= β2 

= θ" 

*2(1) = 

x2(1) = 

= 0,37 

1,400(0,237) 

1,523(0,217) 

t-ratio 

-0,61 

2,82 

2,71 

3,99 

-2,91 

3,21 

-

-

-3,29 

-3,78 

30,85 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7 

Μη συμμετρική μετακύλιση τιμών για τα λαχανικά 

Μηνιαία στοιχεία 1995-2004 

Regressors Coeff. 

Σταθερός όρος 0,014 

ARPt i 

ARPte 

ΔΡΡί 

ÄRPr-, 
ΔΡΡ" 

Δ Ρ Ρ Μ 

ARPt-6 

ß2
+ 

β2 

θ + 

θ" 

Φι 

0,208 

-0,183 

0,506 

0,559 

0,765 

0,230 

-0,190 

-0,297 

-0,217 

-

-

-

R2= 0,72 

ECM-EG 

OLS 

Adjusted R2= 0,71 

Υπόθεση 1: ß j 

Υπόθεση 2: θ + 

t-ratio 

1,44 

2,72 

-2,73 

5,55 

6,22 

8,79 

2,84 

-1,96 

-3,49 

-2,78 

-

-

-

GETS 

NLLS 

Coeff. 

0,455 

0,225 

-0,183 

0,632 

0,290 

0,918 

-0,253 

-

-

-

-0,310 

-0,278 

0,680 

R2= 0,76 

Adjusted R2= 0,74 

OLS ECM-EG 

RP t= 0,94 + 0,80 PPt 

(5,35) (20,98) 

Wald test για συμμετρίο 

= ßi 
= θ" 

*2(1) = 

*2(1) = 

0,494 (0,483) 

4,40 (0,036) 

J-test (non-nested Hypothesis) 

GETS (H0) vs ECM (H0) 

ECM (H0) vs GETS (HO 

x*(1) = 

X2(1) = 

: 2,75 (0,097) 

: 6,75 (0,009) 

t-ratio 

3,34 

3,05 

-2,89 

6,21 

2,29 

9,15 

-2,47 

-

-

-

-4,92 

-4,47 

7,79 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το συχνό φαινόμενο της μεγάλης διαφοροποίησης των τιμών μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων της εμπορικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων και η επί
δραση διαφόρων παραγόντων προερχόμενων μέσα από το ίδιο το πολιτι
κοοικονομικό σύστημα συνηγορούν στην αναγκαιότητα μελέτης των θεμάτων 
μετακύλισης τιμών. Συγκεκριμένα, η ανάλυση του φαινομένου της «ψαλίδας» 
των τιμών, όπως έχει διαμορφωθεί ως επί το πλείστον μεταξύ τιμών παρα
γωγού, χονδρεμπόρου και καταναλωτή, συντελεί, πέραν από την εκτίμηση 
μιας μακροχρόνιας ανισορροπίας μεταξύ των επιπέδων της εμπορικής αλυ
σίδας, και στην προσέγγιση των επιπτώσεων που επιφέρει μια τέτοιου είδους 
ανισορροπία. Η διαμόρφωση του υψηλού επιπέδου τιμών από συγκεκριμένους 
φορείς του εμπορικού κυκλώματος παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και με
λέτης της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας που εμφανίζουν οι αγο
ρές κύριων αγροτικών προϊόντων μετά από τη «μετάλλαξη» τους σε μορφές 
αγορών μονοπωλιακού και ολιγοπωλιακού προτύπου οργάνωσης και λει
τουργίας. 

Με την παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια εκτίμησης και ανάλυσης 
του τρόπου και βαθμού μετακύλισης των τιμών για ποικίλα αγροτικά προ
ϊόντα, όπως τα φρούτα και λαχανικά, από το ένα στο άλλο επίπεδο της εμ
πορικής αλυσίδας στην ελληνική αγορά για την περίοδο 1995-2003. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την ανάλυση της σχέσης των τιμών που επικρατούν στα 
διάφορα στάδια της εμπορικής αλυσίδας, καθώς και με τον καθορισμό της 
διαδικασίας μετακύλισης των τιμών από το επίπεδο του παραγωγού ως το 
επίπεδο του καταναλωτή. Η εξέταση του βαθμού, της ταχύτητας και της κα
τεύθυνσης με την οποία θα μεταβληθεί η τιμή από το επίπεδο του παραγω
γού ως το επίπεδο του καταναλωτή κρίνονται ως καθοριστικοί παράγοντες 
απεικόνισης της φύσης και της οργάνωσης της εμπορικής αλυσίδας (παρα-
γωγός-χονδρέμπορος-καταναλωτής). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διε
ρεύνηση πιθανής ασυμμετρίας στη μετακύλιση των τιμών. Η μελέτη 
συμβάλλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία καθώς: 1) δεν υπάρχουν ανάλο
γες μελέτες για το θέμα της μετακύλισης των τιμών μεταξύ παραγωγών, ε-
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μπόρων και χονδρεμπόρων στην ελληνική αγορά φρούτων και λαχανικών και 
2) χρησιμοποιεί το υπόδειγμα GETS για πρώτη φορά στον αγροτικό τομέα. 

Η εμπειρική ανάλυση αρχικά εξετάζει την ύπαρξη σχέσεων αιτιότητας με
ταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των Johansen και 
Juselius (1990) και στη συνέχεια προσδιορίζει την κατεύθυνση αυτής της αι
τιότητας με τη χρήση της μεθοδολογίας Granger-Engle (1987). Η διερεύνηση 
πιθανών ασυμμετριών στη μετακύλιση των τιμών γίνεται με τη χρήση του 
υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος (ECM) καθώς και με τη χρήση της προ
σέγγισης GETS-Hendry (από το γενικό στο συγκεκριμένο). 

Το εμπειρικό αποτέλεσμα στις τομάτες έδειξε ότι η σχέση είναι μονό-
δρομη από το επίπεδο του καταναλωτή στο επίπεδο του παραγωγού, δηλ. οι 
μεταβολές των τιμών παραγωγού οφείλονται σε παράγοντες ζήτησης (π.χ. 
εισαγωγές, έμποροι). Συμπεραίνουμε ότι ο παραγωγός βρίσκεται στην πιο 
αδύναμη θέση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να βελτιώσουν τη θέση τους 
οι παραγωγοί θα πρέπει να επιτύχουν μείωση του κόστους παραγωγής, να 
δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές στον τομέα της τυποποίησης, συ
σκευασίας και εμπορίας, και να παράγουν πιο ποιοτικά προϊόντα. Ένας ση
μαντικός παράγοντας επίτευξης των παραπάνω στόχων είναι η ενίσχυση των 
Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.). 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα στην περίπτωση των πορτοκαλιών ενδεχομέ
νως να οφείλονται στο γεγονός ότι τα ελληνικά πορτοκάλια είναι καλύτερης 
ποιότητας από τα εισαγόμενα. Επίσης οι Έλληνες παραγωγοί έχουν υψηλό 
επίπεδο γνώσεων και καλλιεργητικής τεχνικής και γενικά υπάρχει υψηλή επι
στημονική τεχνογνωσία στη χώρα μας για την καλλιέργεια πορτοκαλιών. 
Ωστόσο, παρά τα εμπειρικά αποτελέσματα, η παραγωγή πορτοκαλιών χα
ρακτηρίζεται από τα γνωστά διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα 
που δεν επιτρέπουν την περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής, καθώς 
και την έλλειψη των απαραίτητων υποδομών στον τομέα της τυποποίησης, 
συσκευασίας και εμπορίας. 

Βασιζόμενοι στο εμπειρικό αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ότι στις πατάτες 
η σχέση είναι μονόδρομη από το επίπεδο του καταναλωτή στο επίπεδο του 
παραγωγού, δηλ. οι μεταβολές των τιμών παραγωγού οφείλονται σε παρά
γοντες ζήτησης (π.χ. εισαγωγές, έμποροι), συμπεραίνουμε ότι ο παραγωγός 
βρίσκεται στην πιο αδύναμη θέση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να βελ
τιώσουν τη θέση τους οι παραγωγοί θα πρέπει να επιτύχουν μείωση του κό
στους παραγωγής, να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές στον τομέα 
της τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας, και να παράγουν πιο ποιοτικά 
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προϊόντα. Ένας σημαντικός παράγοντας επίτευξης των παραπάνω στόχων 
είναι η ενίσχυση των Ο.Π. 

Ο τομέας των φρούτων δέχεται ιδιαίτερα έντονες πιέσεις εξαιτίας του ότι 
απαρτίζεται από εξαιρετικά ευπαθή προϊόντα των οποίων η παραγωγή απο
τελεί δραστηριότητα υψηλής έντασης εργασίας. Οι διακυμάνσεις στο κλίμα 
και τη θερμοκρασία, καθώς επίσης και οι αρρώστιες ή τα παράσιτα που τα 
προσβάλλουν προξενούν τακτικές κρίσεις που εκδηλώνονται ως απότομες 
αυξήσεις ή μειώσεις της προσφοράς και πτώση της ζήτησης, υπονομεύοντας 
το εισόδημα των καλλιεργητών. Η προστασία του τομέα στην Ε. Ε έγινε μέσω 
της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς των οπωροκηπευτικών, η οποία δημιουργή
θηκε το 1962 για να εξυπηρετήσει τη διαχείριση της παραγωγής και του εμπο
ρίου των προϊόντων αυτών στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την επίτευξη 
των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Με σημείο εκκίνησης τη 
μεταρρύθμιση της Κ.Ο.Α οπωροκηπευτικών το 1996 (Καν. 2200/96 για νωπά 
οπωροκηπευτικά και Καν. 2201/96 για τα μεταποιημένα προϊόντα των οπω
ροκηπευτικών), οι Οργανώσεις Παραγωγών έγιναν και παραμένουν ο στυ
λοβάτης των καλλιεργητών του τομέα. Οι Ο.Π. είναι το κεντρικό εργαλείο 
για την απορρόφηση της προσφοράς ώστε να αντισταθμίζεται η αυξανόμενη 
συγκέντρωση στην αγορά διανομής και να ενδυναμώνεται η θέση των πα
ραγωγών στην αγορά. Βασικός ρόλος τους είναι η βελτίωση του προσανα
τολισμού του τομέα ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, η παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων και η διαχείριση του περιβάλλοντος. 

Παρά το γεγονός ότι η αγορά των λαχανικών χαρακτηρίζεται από την 
ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που πραγματοποιούν μικρούς τζί
ρους, πρόσφατα οι εν λόγω επιχειρήσεις ακολουθούν ανταγωνιστικές στρα
τηγικές ποιοτικής διαφοροποίησης του προϊόντος τους για να αποκτήσουν 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι μεγαλύτερες αλυ
σίδες σούπερ μάρκετ τροφοδοτούνται από 100 επιχειρήσεις τυποποίησης 
και από χονδρεμπόρους. Ωστόσο ο μεγαλύτερος όγκος διακινείται μέσω των 
λαϊκών αγορών και των οπωροπωλείων, μέσω 3.500 χονδρεμπόρων των κεν
τρικών λαχαναγορών και περίπου 200 χονδρεμπορικών επιχειρήσεων. Παρ' 
όλα αυτά η ευπάθεια και η περιορισμένη διατηρησιμότητα, σε συνδυασμό 
με την έλλειψη εξελιγμένων συστημάτων logistics, επιβαρύνουν τα λειτουρ
γικά κόστη, ενώ υψηλά είναι τα κόστη και στη διακίνηση των εξαγόμενων 
προϊόντων. Όπως έχει διαπιστωθεί από τα εμπειρικά αποτελέσματα, τα 
κόστη εμπορίας και διακίνησης μετακυλίονται περισσότερο προς τον παρα
γωγό παρά προς τον καταναλωτή. Όπως και στην περίπτωση των φρούτων 
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η ενίσχυση των Ο.Π. μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο. 
Οι καλλιεργητές οπωροκηπευτικών δέχονται σήμερα πίεση. Η υψηλή συ

γκέντρωση στον χώρο των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης και των εκπτωτι-
κών αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχει ως επακόλουθο την ενίσχυση του ρόλου 
τους στη διαμόρφωση των τιμών της αγοράς. Η αύξηση των ανταγωνιστικών 
πιέσεων που ασκούν οι εισαγωγές από τρίτες χώρες απλώς επιδεινώνει την 
κατάσταση. Η ικανότητα μας να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές δεν 
διευκολύνεται από τον μεγάλο κατακερματισμό των παραγωγών, ο οποίος 
εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον κλάδο των οπωροκηπευτικών. Επομένως, 
πρώτα πρέπει να ασχοληθούμε με τα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου, 
εντείνοντας τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού. 
Στη νέα μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς των Οπωροκηπευτι
κών (Καν. 1182/07) οι Ο.Π. θεωρούνται ο ακρογωνιαίος λίθος προσανατολι
σμού και διαχείρισης του τομέα. Μεγαλύτερη δύναμη και ευελιξία θέλει να 
δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Ο.Π. με σκοπό τη βελτίωση της ανταγω
νιστικότητας του τομέα, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την ένταξη πε
ρισσότερων νέων αγροτών, τη διαμόρφωση οργανωμένου μάνατζμεντ της 
συλλογικής δράσης των αγροτών και τον προσανατολισμό του τομέα στην 
αγορά. Οι Ο.Π., που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. από το 1996, πρέπει να 
ισχυροποιηθούν και να γίνουν ελκυστικότερες, ώστε να αποκτήσουν περισ
σότερα μέλη. Με τη μεταρρύθμιση του 2007 επιδιώκεται να ενισχυθεί ακόμη 
περισσότερο ο ουσιαστικός ρόλος των Ο.Π. στη συγκέντρωση της παραγω
γής, τη σταθερότητα των τιμών και τη συμβολή σε μία ισόρροπη και ασφαλή 
ευρωπαϊκή αλυσίδα προσφοράς τροφίμων. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση 
σκοπό έχει να διασφαλίσει το γεωργικό εισόδημα, αλλά και να ενθαρρύνει 
τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών να ανταποκρίνονται στα μηνύματα της 
αγοράς, προσφέροντας κυρίως αυτό που επιθυμούν οι καταναλωτές: άρι
στη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. 

Οι Ο.Π. μπορούν να βοηθήσουν τους παραγωγούς να βελτιώσουν τη θέση 
τους στην αγορά συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση της συγκέντρωσης 
της προσφοράς, στον εκσυγχρονισμό των δομών τους με καλύτερα μηχα
νήματα, σε τεχνικές εμπορικής προώθησης, καλύτερες αποθηκευτικές εγ
καταστάσεις, θερμοκήπια, συσκευαστήρια, ανάπτυξη και κατάρτιση, καθώς 
και στις τεχνικές βελτιώσεων στα φυτοϋγειονομικά πρότυπα και στην άρ
δευση.9 Είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία Ο.Π., για να υπάρξει συνερ-

Βλέπε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
'Προοπτικές Τομέα Νωπών Κηπευτικών'. 
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Συμπεράσματα 

γασία και οργάνωση της παραγωγής σε αρχικό στάδιο της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι Ο.Π. να χαρακτηρίζονται από 
πράξεις που μπορούν μακροχρόνια να πείσουν τους παραγωγούς οπωρο
κηπευτικών να συνεργαστούν εθελοντικά, ώστε σταδιακά να γίνουν βιώσι
μες μονάδες αξιοποίησης της παραγωγής τους με όρους εμπορικούς. Οι 
Ο.Π. πρέπει να είναι μονάδες παραγωγικές με εμπορικό και επιχειρηματικό 
προσανατολισμό, για να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στον συνεχώς αυ
ξανόμενο ανταγωνισμό και στις προτιμήσεις της αγοράς και να ενδυναμωθεί 
έτσι η θέση του παραγωγού. Η συγκέντρωση της παραγωγής και η εμπορία 
της από τις Ο.Π. είναι τεράστιας σημασίας για τους παραγωγούς, γιατί έτσι 
αυξάνει η διαπραγματευτική τους δύναμη απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη 
ζήτηση από όλο και μικρότερο αριθμό δικτύων διανομής (συνθήκες ολιγο-
ψωνίου). Δυστυχώς στην Ελλάδα οι Ο.Π. είναι απλώς ένα εργαλείο διανομής 
επιδοτήσεων που με την αποσύνδεση της ενίσχυσης από την παραγωγή ίσως 
πάψει να υπάρχει. Αν θέλουμε να δούμε να αυξάνεται το εισόδημα των πα
ραγωγών, πρέπει να τους βοηθήσουμε να οργανωθούν και να φτιάξουν επι
χειρησιακά προγράμματα. Τα κράτη μέλη και οι Ο.Π. θα καταρτίζουν 
επιχειρησιακά προγράμματα βάσει εθνικής στρατηγικής και ο προϋπολογι
σμός για τις Ο.Π. ανέρχεται προς το παρόν περίπου σε 700 εκατ. ευρώ. 

Είναι επίσης γνωστό ότι τα οπωροκηπευτικά, πολύ περισσότερο από άλλα 
γεωργικά προϊόντα, είναι εξαιρετικά ευάλωτα και ευπαθή σε καιρικές συν
θήκες, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τη συγκομιζόμενη ποσότητα όσο και την 
κατανάλωση. Οι Ο.Π. μπορούν να προσφέρουν μέτρα διαχείρισης κινδύνου 
κατά περίπτωση. 

Εκτός από την ενδυνάμωση των Ο.Π., η κοινοτική πολιτική στα οπωροκη
πευτικά βασίζεται και στην υποχρεωτική τυποποίηση των προϊόντων. Κατά 
παράβαση των κοινοτικών κανονισμών, στη χώρα μας δεν εφαρμόζεται η 
υποχρεωτική τυποποίηση. Στα νωπά ο καθένας πουλάει ό,τι θέλει σε όποιον 
θέλει. Πολλές φορές ο έμπορος αγοράζει από τον παραγωγό το προϊόν όχι 
μόνο μη τυποποιημένο αλλά «ηρτημένο» στο χωράφι. Φέρνει δηλαδή το δικό 
του συνεργείο συγκομιδής και τα δικά του μέσα συσκευασίας και μεταφο
ράς. Ο έμπορος εκδίδει το τιμολόγιο αγοράς -άλλη μία ατέλεια του φορο
λογικού μας συστήματος- πράγμα που τον βοηθάει να συμπιέσει την 
πραγματική τιμή του παραγωγού προς τα κάτω και την τιμή του καταναλωτή 
προς τα πάνω. Κατά κανόνα, στα μικρά μανάβικα και στις λαϊκές ο κατανα
λωτής αγοράζει μη τυποποιημένα προϊόντα. Από την άναρχη αυτή κατά
σταση, παραγωγοί και καταναλωτές βγαίνουν ζημιωμένοι. Εάν εφαρμόζαμε 
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την υποχρεωτική τυποποίηση, η αρχή θα ήταν δύσκολη για τον παραγωγό -
μπορεί να αναγκαζόταν να πετάξει μεγάλο ποσοστό της παραγωγής του-
μεσοπρόθεσμα όμως θα έβγαινε κερδισμένος. Αυτή η δύσκολη αρχή και το 
συνεπαγόμενο πολιτικό κόστος που θα δημιουργούσε, οδήγησε στη μη 
εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού, ο οποίος επιβάλλει την τυποποίηση. 

Ο τομέας είναι ιδανικά προσαρμοσμένος στην ελληνική πραγματικότητα, 
όχι μόνο από πλευράς κλίματος αλλά και από πλευράς μεγέθους της μέσης 
ελληνικής εκμετάλλευσης. Για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα μας 
και για να βρεθεί ο τομέας σε νέα άνθηση, θα πρέπει: 

- Να εφαρμοστεί και στην πράξη η τυποποίηση. 

- Να πεισθούν οι παραγωγοί να προχωρήσουν στη σύσταση δυναμικών Ο.Π. 

- Να συμμετάσχει το κράτος στην κάλυψη ενός μέρους των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

- Να εφαρμόσουμε σε μεγάλο βαθμό την πιστοποίηση της παραγωγής η 
οποία θα βοηθήσει στην αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών. 

- Να εφαρμοστούν ορισμένοι κανόνες ανταγωνισμού στην παραγωγή και 
την εμπορία των προϊόντων. 

- Να λειτουργεί παρατηρητήριο τιμών παραγωγού οπωρολαχανικών και 
τιμών καταναλωτή με σκοπό την ενημέρωση τόσο των παραγωγών και των 
φορέων τους, όσο και των τελικών καταναλωτών. 

- Να αναβαθμιστεί η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση των αγρο
τών σχετικά με την νέα Κ.Ο.Α οπωροκηπευτικών και τις δυνατότητες βελ
τίωσης των προϊόντων τους. 

- Να οργανωθεί καλύτερα ο τομέας με αύξηση του αριθμού των Ο.Π., στο
χεύοντας στην ουσιαστική παρέμβαση στην παραγωγή και εμπορία των 
προϊόντων. Να δημιουργηθούν Ο.Π. ανά είδος προϊόντος. 

- Να βελτιωθούν οι δομές εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων. 

- Να αναβαθμιστεί ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών στη συγκέν-
τρωση-διαχείριση και μεταποίηση της παραγωγής. 

- Να δημιουργηθούν Διεπαγγελματικές Οργανώσεις με σκοπό την καλύ
τερη οργάνωση μέσα από έρευνες αγοράς και μάρκετινγκ. 
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