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Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε,το
1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών
Ερευνών", με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων
της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα
επιστημονικά ιδρύματα.
Το 1964 το ΚΕΠΕπήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και του ανα
τέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) Η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων,
μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων
προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμά
των δημόσιων επενδύσεων, συμφωνάμε τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η
κυβέρνηση, (β) Η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθε
σμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λή
ψη των κατάλληλων μέτρων, (γ) Η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε
θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης.
ΤοΚΕΠΕέχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε όλους τους
πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνι
κής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βρα
χυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομι
κή επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια.
Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση "μελε
τών" και "στατιστικών σειρών", που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του
ΚΕΠΕ, και "εκθέσεων", που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συλλογικής
εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την εκπόνηση αναπτυξια
κών προγραμμάτων. Επίσης δημοσιεύονται από το Κέντρο "εργασίες για συζήτηση"
προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του προσωπικού του Ιδρύματος.
Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύ
ματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες
πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής
έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής επι
στήμης στη χώρα.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι γνωστό ότι το οικονομικό πλεόνασμα, ως κατηγορία αλλά και ως
πρόβλημα της Πολιτικής Οικονομίας, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης με
ταξύ των διάφορων σχολών και ρευμάτων της οικονομικής θεωρίας και πο
λιτικής για ολόκληρους αιώνες.
Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται σήμερα στην οικονομία και ειδι κότερα στην αγροτική οικονομία, προσδίδουν στο πρόβλημα επικαιρότητα,
αλλά και καταδεικνύουν τόσο τις δυσκολίες του όσο και τη μεγάλη σπουδαι
ότητα του.
Η σημασία του οικονομικού πλεονάσματος από θεωρητική αλλά και
από πρακτική σκοπιά έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί βασικό εργαλείο θε
ωρητικής ερμηνείας και οικονομικής πολιτικής. Και τούτο, διότι οι συνθήκες
και οι διαδικασίες δημιουργίας, πραγματοποίησης, ιδιοποίησης, διανομής
και χρήσης του καθορίζουν το χαρακτήρα των κοινωνικοοικονομικών σχη
ματισμών και τους ρυθμούς μεγέθυνσης μιας οικονομίας.
Η παρούσα μελέτη αποτελεί προσπάθεια τοποθέτησης και ερμηνείας του
προβλήματος του οικονομικού πλεονάσματος στον αγροτικό τομέα, με έμφα
ση στις συνθήκες και στους τρόπους παραγωγής και πραγματοποίησης του. Η
θεωρητική και μεθοδολογική αφετηρία της μελέτης συνίσταται στην ανάλυση
των κοινωνικών σχέσεων στην ελληνική ύπαιθρο ως προϋπόθεση για την κα
τανόηση και ερμηνεία ποσοτικών οικονομικών δεδομένων, όπως το μέγεθος
των κλήρων, η παραγωγικότητα της εργασίας, η αποδοτικότητα των αγροτι
κών εκμεταλλεύσεων κτλ. Με βάση το πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται και ανα
λύεται ο μικρός βαθμός καπιταλιστικοποίησης της αγροτικής οικονομίας
στην Ελλάδα, επιχειρείται η ερμηνεία της αγροτικής αυτής ιδιομορφίας και
αναπτύσσεται η έννοια του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος με δεδομέ
νη την επικράτηση των σχέσεων της απλής εμπορευματικής παραγωγής στον
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αγροτικό τομέα. Από τα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτει μια αγροτική
οικονομική πολιτική που επιδιώκει τη, συναρτήσει αυξανόμενων επενδυτι
κών δαπανών, μεγιστοποίηση όχι των κερδών αλλά των καταναλωτικών πό
ρων στο συνολικό καθαρό εισόδημα της αυτοαπασχολούμενης αγροτικής οι
κογένειας.
Με δεδομένες τις κυριαρχούσες σήμερα απόψεις στη διεθνή βιβλιογρα
φία, η ανά χείρας μελέτη παρουσιάζει θεωρητικές και μεθοδολογικές καινοτο
μίες και αποτελεί συμβολή στη μελέτη του αγροτικού τομέα της ελληνικής οι
κονομίας.
Καθηγητής ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
Επιστημονικός Διευθυντής
Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών
Νοέμβριος 1994
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Η ανά χείρας μελέτη εκπονήθηκε κάτω από τις συνθήκες των γενικότε
ρων εξελίξεων και ραγδαίων μεταβολών που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα τα
τελευταία χρόνια στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον (ελλη
νικό και διεθνές), μέσα στο οποίο αναμένεται να κι νηθεί η ελλ ηνική οικονομία
γενικά και ο αγροτικός τομέας ειδικότερα.
Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών
σχέσεων στην ελληνική ύπαιθρο, επιχειρείται μια θεωρητική και μεθοδολογι
κή προσέγγιση του οικονομικού πλεονάσματος του αγροτικού τομέα, προϊόν
της οποίας είναι η διαμόρφωση προτάσεων αγρρτικής πολιτικής, που βασίζο
νται στη, μέσω αυξανόμενων άμεσων επενδύσεων και επενδύσεων υποδομής,
άνοδο του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων αγροτών.
Θα ήταν σοβαρή παράλειψη να μην τονιστεί η θετική συμβολή, στη δια
μόρφωση του περιεχομένου της μελέτης, τωνκ.κ. Γιώργου Σταμάτη, Καθηγητή
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Στέργιου Μπαμπανάση, Καθηγητή στο Πανεπι
στήμιο Αιγαίου, Γιάννη Μηλιού, Επίκουρου Καθηγητή στο ΕΜΠ, Ναπο
λέοντος Μαραβέγια, Επίκουρου Καθηγητή στο Γεωργικό Πανεπιστήμιο
Λ θηνών και Γιώργου Γκέκου Δρα Λ γροτικής Οικονομίας της A TE.
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στις κυρίες Μ. Μερακλή και Ξ.
Ααγανοπούλου, του Τμήματος Εκδόσεων, για τη συμβολή τους στην όλη επο
πτεία της έκδοσης, στις κυρίες Π. Αάμπρου, Δ. Αλαμάνου-Κεράτσα και Ε.
Αλαμάνου-Τάτση, για την επεξεργασία στον P.C. του τελικού σχεδίου του κει
μένου, καθώς και στην κυρία Ε. Σουλτανάκη για τη γλωσσική και τυπογραφική
επιμέλεια της μελέτης.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον Επιστημονικό Διευθυντή
τουΚΕΠΕκ. Βασίλη Δρουκόπουλο, για την εκ μέρους του βιβλιογραφική υπο
στήριξη της μελέτης, όπως και για τις εύστοχες παρατηρήσεις και υποδείξεις
του.
Εννοείται ότι σφάλματα και παραλείψεις που ενδέχεται να υπάρχουν στο
κείμενο βαρύνουν αποκλειστικά το συντάκτη της μελέτης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΑΗΣ
Νοέμβριος 1994
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα που παράγεται στην αγροτική οικο
νομία ως ένα κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο της διαδικασίας συσσώρευσης
κεφαλαίου και διανομής εισοδήματος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο
από αναλυτική όσο και από πρακτική σκοπιά.
Έτσι μπορεί να δει κανείς το θέμα από πολλές πλευρές. Μια από αυτές θε
ωρεί το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα ως το μηχανισμό και το μέτρο της
συμβολής του αγροτικού τομέα στην εκβιομηχάνιση μιας χώρας μέσω της χρη
ματοδότησης της συσσώρευσης κεφαλαίου στη βιομηχανία. Τα επιχειρήματα
υπέρ ή κατά της παραπάνω θέσης έχουν συζητηθεί και αναφέρονται στη διεθνή
βιβλιογραφία της δεκαετίας του 1970, όπως, για παράδειγμα, οι συζητήσεις με
ταξύ Millar και Nove για την περίπτωση της συμβολής του αγροτικού οικονο
μικού πλεονάσματος στην εκβιομηχάνιση της Σοβιετικής Ένωσης στη διάρκεια
του πρώτου Πενταετούς Σχεδίου 1928-19321, αλλά και σε όλη σχεδόν την
70χρονη περίοδο ύπαρξης της ΕΣΣΔ.
Στην ελληνική βιβλιογραφία σχετική προσπάθεια προσέγγισης του ίδιου
θέματος είχε γίνει με διαφορετική αφετηρία αλλά και μεθοδολογία το 1977 από
την Λ. Καμαρινού2.
Μια άλλη πλευρά θεώρησης του οικονομικού πλεονάσματος στην αγροτι
κή οικονομία είναι εκείνη την οποία επιχειρεί να εξετάσει η παρούσα μελέτη και
αναφέρεται στις πηγές προέλευσης και παραγωγής καθώς και στους μηχανι
3
σμούς πραγματοποίησης αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος .
1. Βλέπε σχετικά: J.R. Millar (1970), (1971), (1974) και Α. Nove (1971ο), (1971 β),
(1983).
2. Βλέπε Λιλή Καμαρινού (1977).
3. Η άποψη αυτή είχε συζητηθεί παλαιότερα στο Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο, που
διοργάνωσε η ΑΤΕ το Νοέμβριο του 1984 με τίτλο "Οικονομία και αγροτικός τομέας", και στο
οποίο είχαν λάβει μέρος ανάμεσα σε πολλούς Έλληνες και ξένους ομιλητές, με αντίστοιχες ει
σηγήσεις τους (οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν και πρόσφατη ελληνική βιβλιογραφία
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Στα πλαίσια της δεύτερης αυτής άποψης έχουμε τη γνώμη ότι τα σπουδαι
ότερα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι δύο: πρώτον, ποιοι και με
ποιον τρόπο δημιουργούν το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα και δεύτερον,
ποιοι και με ποιον τρόπο καρπώνονται το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα.
Ως προς το πρώτο σημείο, η μελέτη εξετάζει με ποιες συνθήκες και ποιες
διαδικασίες δημιουργείται και διαμορφώνεται το αγροτικό οικονομικό πλεόνα
σμα, επισημαίνοντας την ανάγκη αναγνώρισης και μελέτης των κοινωνικών
σχέσεων που ιστορικά διαμορφώθηκαν και διαμορφώνονται στην ελληνική
ύπαιθρο. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ανάλυσης είναι η αποκάλυψη των σχέσε
ων τυπικής και πραγματικής υπαγωγής του αγρότη-παραγωγού στο ατομικό
(εμπορικό) κεφάλαιο και εξελικτικά ολόκληρου του αγροτικού τομέα στο συνο
λικό κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή στο πιστωτικό (χρηματικό) κεφάλαιο καθώς
και στο κράτος μέσω της αγροτικής πολιτικής. Επίσης, και σε συνάφεια με το
πρώτο σημείο, η μελέτη διατυπώνει κριτική στη λεγόμενη θεωρία της άνισης
ανταλλαγής.
Ως προς το δεύτερο σημείο, η μελέτη εξετάζει ανάμεσα σε ποιους κοινωνι
κούς φορείς κατανέμεται το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα μέσω της αγοράς
και του μηχανισμού του συστήματος των τιμών και αναλύει το ζήτημα των επι
πτώσεων της σύμπτωσης του ιδιοκτήτη της γης (και των μέσων παραγωγής) με
τον αγρότη-παραγωγό στην προσέγγιση του αγροτικού οικονομικού πλεονά
σματος.
Τέλος με γνώμονα τα δύο αυτά σημεία η μελέτη διατυπώνει και συνθέτει
θέσεις ως προτάσεις αγροτικής πολιτικής, οι οποίες διαφοροποιούνται σε σχέ
ση με την παραδοσιακή αγροτική πολιτική.

στο υπό συζήτηση θέμα) και οι εξής:
- Η Δανάη Μυλωνάκη με την εισήγηση της "Κράτος και οικογενειακή εκμετάλλευση: η αγρο
τική πολιτική σαν παράγοντας διεύρυνσης και αξιοποίησης του αγροτικοί) πλεονάσματος
από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής".
- Ο Γιάννης Τόλιος με εισήγηση του που είχε τον τίτλο "Αγροτικό υπερπροϊόν, μορφές σύλ
ληψης και μηχανισμοί μεταφοράς".
- Ο Δημήτρης Ψυχογιός με εισήγηση του που είχε τον τίτλο "Η απόσπαση αγροτικού πλεο
νάσματος από τον αγροτικό χώρο"
- και ο υποφαινόμενος με εισήγηση του με τίτλο: "Αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα: τρόποι
παραγωγής του και μηχανισμοί μεταφοράς".
18

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η σημασία του οικονομικού πλεονάσματος
Η μελέτη και ανάλυση του οικονομικού πλεονάσματος έχει μεγάλη θεωρη
τική και πρακτική σημασία τόσο για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας όσο
και για την κατανομή πραγματικού εισοδήματος και πλούτου, τόσο σε εθνικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Και τούτο γιατί το οικονομικό πλεόνασμα μπορεί να αποκτήσει την ανα
λυτική και πρακτική ιδιότητα του μέσου ερμηνείας κοινωνικοοικονομικών φαι
νομένων, όπως είναι η συσσώρευση κεφαλαίου, η ανισοκατανομή εισοδήματος
και πλούτου κτλ., καθώς επίσης και την ιδιότητα του εργαλείου οικονομικής
πολιτικής.
Με αυτές τις ιδιότητες το οικονομικό πλεόνασμα μπορεί να ερμηνεύσει
την πραγματικότητα και να αναλυθεί είτε στα πλαίσια του συνόλου της οικονο
μίας, είτε στα πλαίσια ενός κλάδου ή τομέα οικονομικής δραστηριότητας -όπως
είναι ο αγροτικός τομέας- είτε σε συγκεκριμένο σύστημα ή τρόπο παραγωγής
όπως το καπιταλιστικό1, είτε τέλος στα πλαίσια διαφόρων σχολών οικονομικής
σκέψης όπως η φυσιοκρατική2, η κλασική, η μαρξιανή, η νεορικαρντιανή σχολή
κτλ. Ο Garegnani3 μάλιστα υποστηρίζει ότι η όλη οικονομική θεωρία μπορεί να

1. Υπεραξία είναι η υπερεργασία (το οικονομικό πλεόνασμα) ειδικά στον καπιταλιστικό
τρόπο παραγωγής. Η υπερεργασία σε άλλους τρόπους παραγωγής παίρνει άλλες μορφές.
2. "Καθαρό Προϊόν" ονομάζουν οι φυσιοκράτες το πλεόνασμα. Γι' αυτό όταν υποστηρί
ζουν ότι μόνο ο αγροτικός τομέας παράγει "καθαρό προϊόν" εννοούν ότι μόνο ο τομέας αυτός
παράγει πλεόνασμα. Σύμφωνα π.χ. με τον Quesnay, ο βιομηχανικός τομέας (η "στείρα τάξη")
παράγει προϊόν αξίας ίσης προς αυτήν των φθαρέντων μέσων παραγωγής και των εργασιακών
αμοιβών του τομέα. Σύμφωνα με τη σύγχρονη ορολογία: Καθαρό Προϊόν = μισθοί + κέρδη (ερ
γασιακές αμοιβές + πλεόνασμα). Άρα η στείρα τάξη παράγει καθαρό προϊόν (με τη σύγχρονη
έννοια) αλλά όχι πλεόνασμα.
3. Για τη θεωρία του πλεονάσματος ως θεωρίας κατανομής βλέπε Garegnani (1977), ενώ
ως θεωρίας ερμηνείας του κέρδους βλέπε Steedman (1977).
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χωριστεί σε δύο σχολές: α) στη σχολή της θεωρίας του πλεονάσματος και β) στην
οριακή σχολή. Στην πρώτη κατατάσσει τους φυσιοκράτες, τους Άγγλους κλα
σικούς και τον Marx, ενώ στη δεύτερη όλους τους νεοκλασικούς.
Σε επίπεδο τομέα, όπως ο αγροτικός, το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά δύο κυρίως τρόπους: α) ως το μέτρο της συμβο
λής της αγροτικής οικονομίας στην εκβιομηχάνιση μιας χώρας και β) με σκοπό
να ερευνηθούν οι τρόποι και να προσδιοριστούν οι πηγές δημιουργίας του κα
θώς και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων αυτό διαμορφώνεται και πραγματο
ποιείται στον αγροτικό τομέα.

2. Αντικείμενο και σκοπός της μελέτης
Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τη δεύτερη περίπτωση και έχει αντικείμε
νο:
α. τη θεωρητική ερμηνεία των πηγών προέλευσης στη βάση των κοινωνι
κών σχέσεων που διαμορφώνονται στην ελληνική ύπαιθρο,
β. τη στατιστική προσέγγιση του καταλογισμού του αγροτικού οικονομι
κού πλεονάσματος, έχοντας ως πηγές στατιστικών πληροφοριών το Ευρωπαϊ
κό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών του Στατιστικού
Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και
γ. την αναζήτηση θεωρητικών ερμηνειών της πραγματοποίησης του αγρο
τικού οικονομικού πλεονάσματος και την εξέταση των επιπτώσεων από την
ανάλυση του στην άσκηση αγροτικής πολιτικής.
Τα συμπεράσματα από την εφαρμογή των πλέον κατάλληλων ερμηνευτι
κών θεωρητικών υποδειγμάτων έχουν ως σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση
προϋποθέσεων για προτάσεις άσκησης αγροτικής πολιτικής.

3. Πιθανή συμβολή της μελέτης
Από ό,τι είναι τουλάχιστον σε μας γνωστό, μελέτες που εξετάζουν το
συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή το θέμα των πηγών προέλευσης και των μηχανι
σμών πραγματοποίησης του οικονομικού πλεονάσματος στην αγροτική οικο
νομία δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη μας στην ελληνική βιβλιογραφία.
(Εξαίρεση αποτελούν οι εισηγήσεις του Συνεδρίου "Οικονομία και αγροτικός
τομέας", 1984, βλέπε και υποσημείωση 3, σ. 17-18 της μελέτης).
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Έχουμε τη γνώμη ότι η χρησιμότητα και η συμβολή της παρούσας μελέτης
έγκειται στο ότι η ανάλυση και τα συμπεράσματα της θα μπορούσαν να αποτε
λέσουν αφετηρία για παραπέρα έρευνα καθώς και ένα προωθημένο στάδιο προ
τάσεων αγροτικής πολιτικής.

4. Μεθοδολογία και δομή της μελέτης
Προκειμένου η παρούσα μελέτη να καλύψει το αντικείμενο της και να πε
τύχει τους σκοπούς της α) χρησιμοποιήθηκε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και
β) χωρίστηκε σε τρία μέρη και έλαβε μια συγκεκριμένη δομή.
Έτσι η μεθοδολογία της μελέτης έγκειται στην ερμηνεία των πηγών προέ
λευσης και των συνθηκών πραγματοποίησης του αγροτικού οικονομικού πλε
ονάσματος μέσω της συλλογής, επεξεργασίας και διερεύνησης στατιστικού
υλικού που προέρχεται τόσο από μακροαπογραφικές όσο και από δειγματολη
πτικές πηγές (survey data). Οι επαρκείς εμπειρικές μαρτυρίες των στατιστι
κών πηγών, που χρησιμοποιούνται, παρέχουν τη δυνατότητα εμπειρικής κατα
γραφής του υπό εξέταση φαινομένου ή προβλήματος (στην προκειμένη
περίπτωση των πηγών του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος και της
πραγματοποίησης του) με τελικό σκοπό τη, μέσω αναλυτικού υποδείγματος,
θεωρητική ερμηνεία του φαινομένου δηλαδή την αναζήτηση των αιτίων που το
προκαλούν.
Συνοπτικά η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται κατευθύνεται από τα δε
δομένα της εμφάνισης του υπό εξέταση φαινομένου και καταλήγει προς την
ουσία του φαινομένου μέσω της ερμηνείας του.
Η παρούσα μελέτη δομήθηκε ως εξής:
Στο πρώτο μέρος γίνεται η επισήμανση και ερμηνεία της σχετικής ιδιομορ
φίας της αγροτικής οικονομίας με την ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων στην
ελληνική ύπαιθρο. Η ιδιομορφία αυτή έγκειται στην κατά κανόνα μη καπιταλιστικοποίηση της αγροτικής οικονομίας με βάση τις σχέσεις υπαγωγής του
Έλληνα αγρότη στο συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο.
Επίσης στο πρώτο μέρος και με πλαίσιο τις κοινωνικές σχέσεις στην ελλη
νική ύπαιθρο, ορίζεται το οικονομικό πλεόνασμα στην αγροτική οικονομία ως
συστατικό στοιχείο του αγροτικού εισοδήματος. Τέλος, στο πρώτο μέρος, το
οποίο αποτελεί και τη βασική υποδομή για την ανάλυση του δεύτερου και τρί
του μέρους της μελέτης, εξετάζονται οι τρόποι προέλευσης του οικονομικού
πλεονάσματος στην αγροτική οικονομία.
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Στο δεύτερο μέρος της μελέτης, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι θεωρη
τικές προσεγγίσεις του σχηματισμού και της πραγματοποίησης του αγροτικού
οικονομικού πλεονάσματος σε εθνικό επίπεδο με βάση το Ευρωπαϊκό Ολο
κληρωμένο Σύστημα Οικονομικών Λογαριασμών του Στατιστικού Γραφείου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ακολουθούν οι παραδοσιακές θεωρητικές ερ
μηνείες της πραγματοποίησης του σχετικού μεγέθους του αγροτικού εισοδήμα
τος και του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος, των οποίων η εγκυρότητα
ελέγχεται μέσω εμπειρικών μαρτυριών Ελλήνων μελετητών. Επίσης στο δεύτε
ρο μέρος της μελέτης ερευνώνται οι επιπτώσεις της σχέσης αγροτικού εισοδήματος-αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος στην κοινωνικοοικονομική υπό
σταση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αναλύονται τα αίτια της αστάθειας του
αγροτικού εισοδήματος και επομένως και του περιλαμβανόμενου σε αυτό αγρο
τικού οικονομικού πλεονάσματος και τέλος συζητώνται οι τρόποι επίδρασης
και οι συνέπειες του πληθωρισμού στην πραγματοποίηση του αγροτικού οικο
νομικού πλεονάσματος, με αναφορές στην κίνηση των όρων εμπορίου αγροτι
κών προϊόντων στην εσωτερική αγορά τόσο σε επίπεδο αγροτικών εισροών όσο
και αγροτικού προϊόντος.
Στο τρίτο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της προηγη
θείσας ανάλυσης στην άσκηση αγροτικής πολιτικής μέσω δύο υποδειγμάτων
αγροτικής πολιτικής. Υποδεικνύονται ο ρόλος, η σημασία καθώς και οι δυνα
τότητες και οι περιορισμοί της ανάλυσης του αγροτικού οικονομικού πλεονά
σματος στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων αγροτικής πολιτικής.
Επίσης στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης, τα
οποία αναφέρονται τόσο στα ειδικά, κατά κεφάλαιο, συμπεράσματα, όσο και
στο γενικό συμπέρασμα στο οποίο συνοψίζονται τα τελικά καταληκτικά αποτε
λέσματα της μελέτης.
Τέλος, η μελέτη υποστηρίζεται από υποσημειώσεις-σχόλια του κυρίως κει
μένου καθώς και από επιλεκτική βιβλιογραφία.
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ΜΕΡΟΣ A

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναζητήσουμε και θα επισημάνουμε τους βασικούς
εκείνους παράγοντες που συνθέτουν τη σχετική ιδιαιτερότητα του αγροτικού
τομέα.
Για το σκοπό αυτό στην Ενότητα 1.1. του Κεφαλαίου 1 ερευνούμε, πρώτον,
το φαινόμενο της μη καπιταλιστικοποίησης του αγροτικού τομέα σε μια καπιτα
λιστική κοινωνία και δεύτερον, στην Ενότητα 1.2. του Κεφαλαίου 1 αναλύουμε
τους τρόπους παραγωγής και τις κοινωνικές σχέσεις στην ελληνική ύπαιθρο.
Με γνώμονα τα παραπάνω στοιχεία και δεδομένα, η αναλυτική επεξεργα
σία του Κεφαλαίου 1 της μελέτης είναι ένα αναγκαίο προαπαιτούμενο, το οποίο
αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η επακολουθούσα ανάλυση των
πηγών προέλευσης και παραγωγής καθώς και των μηχανισμών πραγματοποίη
σης του οικονομικού πλεονάσματος στην αγροτική οικονομία της Ελλάδας.

1.1. Μη καπιταλιστικοποίηση της αγροτικής οικονομίας: Ένα ιστο
ρικό δεδομένο
Αν και το πεδίο έρευνας μας είναι ο αγροτικός τομέας της Ελλάδας ως
συστατικό μέρος του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, έχουν ενδιαφέρον
σύντομες αναφορές στο ιστορικό φαινόμενο της μη καπιταλιστικοποίησης της
αγροτικής οικονομίας άλλων χωρών όπως της Δυτικής και Κεντρικής
Ευρώπης, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Ιαπωνίας και της Ν. Α. Ασίας.
Στην παρούσα ενότητα του Κεφαλαίου 1 θα σκιαγραφήσουμε το φαινόμε
νο της μη καπιταλιστικοποίησης της αγροτικής οικονομίας μέσω της διαδικα
σίας εξέλιξης των κοινωνικών σχέσεων στην ύπαιθρο. Με δεδομένο ότι οι με
ταπολεμικές και οι σημερινές κοινωνικές σχέσεις στην ελληνική ύπαιθρο είναι
κατά κύριο λόγο το αποτέλεσμα των εξελίξεων και των μετασχηματισμών που
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έλαβαν χώρα στη διάρκεια της μεσοπολεμικής περιόδου, δηλαδή από τη
Μικρασιατική καταστροφή μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χρονική
περίοδος αναφοράς μας είναι η παρελθούσα 70ετία.
Η μελέτη των εξελίξεων και του μετασχηματισμού των κοινωνικών σχέσε
ων στην ελληνική ύπαιθρο στηρίζεται, κατά τη γνώμη μας, και μπορεί να γίνει με
τη χρησιμοποίηση της έννοιας-κλειδί ατομική ιδιοποίηση της γης, δηλαδή του
μετασχηματισμού της γης (ως υλικοτεχνικής εισροής παραγωγής) σε ατομική
ιδιοκτησία μιας ολόκληρης κοινωνικής τάξης. Η έννοια αυτή κλειδί αποτελεί
ταυτόχρονα και το εργαλείο-κλειδί της γένεσης, εγκαθίδρυσης και επέκτασης
ενός συγκεκριμένου τρόπου παραγωγής, δηλαδή του καπιταλιστικού. Αυτός ο
τρόπος παραγωγής προαπαιτεί την εμφάνιση μιας κοινωνικής τάξης, της τάξης
των άμεσων παραγωγών-εργαζομένων, η οποία δεν έχει προσπέλαση στα μέσα
παραγωγής και στα μέσα συντήρησης και ως εκ τούτου βρίσκεται υπό οικονομι
κό καταναγκασμό να πωλεί την εργασιακή της δύναμη στην τάξη των ιδιοκτη
τών των μέσων παραγωγής. Στα μέσα συντήρησης των άμεσων παραγωγών πε
ριλαμβάνεται κατά κύριο λόγο η κατηγορία των τροφίμων, τα οποία είναι
προϊόντα εργασίας των άμεσων παραγωγών του αγροτικού τομέα.
Η αναφορά μας στην έννοια του τρόπου παραγωγής ως μέσου ανάλυσης
των κοινωνικών σχέσεων στην ελληνική ύπαιθρο έχει το πλεονέκτημα ότι μας
προφυλάσσει από τον κίνδυνο να "μιλάμε για ορισμένα από τα αποτελέσματα
των κοινωνικών σχέσεων (π.χ. το μέγεθος των αγροτικών κλήρων) νομίζοντας
ότι μιλάμε για τις ίδιες τις κοινωνικές σχέσεις", Γ. Μηλιός (1990), σ. 43.
Ως τρόπος παραγωγής νοείται κάθε ιστορικός τύπος οργάνωσης της κοι
νωνικής εξουσίας και επομένως και της κοινωνικής συνοχής. Ο τρόπος παρα
γωγής περιγράφει την ειδοποιό διαφορά ενός συστήματος ταξικής κυριαρχίας
και εκμετάλλευσης από ένα άλλο και αντιδιαστέλλεται από τις μορφές παραγω
γής, οι οποίες είναι κοινωνικές μορφές που δεν αντιστοιχούν σε σχέσεις εκμε
τάλλευσης και σε συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής. Ένα παράδειγμα μορφής
παραγωγής είναι η περίπτωση του άμεσου παραγωγού της απλής εμπορευματι
κής παραγωγής, ο οποίος παράγει για ίδιο λογαριασμό. Η κοινωνική σχέση της
ατομικής ιδιοποίησης της γης είναι μια σχέση ιδιοκτησίας και μια σχέση κατο
χής και αποτελεί μια συγκεκριμένη μορφή καπιταλιστικής σχέσης εξουσίας, δη
λαδή μορφή του συγκεκριμένου κυρίαρχου τρόπου παραγωγής.
Αν και η έννοια του τρόπου παραγωγής αποτελεί βασικό εργαλείο μελέτης
των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες συνέχουν ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σχη
ματισμό, αυτή αναφέρεται στη γενική θεώρηση των ταξικών (κοινωνικών) σχέ
σεων κυριαρχίας (και υποταγής) και όχι στις συγκεκριμένες μορφές που αυτές
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παίρνουν. Επομένως, για να μελετηθούν οι κοινωνικές σχέσεις ενός συγκεκρι
μένου μέρους του κοινωνικού σχηματισμού (όπως είναι η κοινωνία της ελληνι
κής υπαίθρου), χρησιμοποιείται μια συγκεκριμένη σχέση κυριαρχίας του κεφα
λαίου, δηλαδή η σχέση της ατομικής ιδιοποίησης της γης.
Ιστορικά η κοινωνική αυτή σχέση, δηλαδή η διαδικασία της ιδιοποίησης
της γης, έλαβε χώρα και διαμορφώθηκε στη Δυτική Ευρώπη κυρίως μεταξύ 15ου
και 18ου αιώνα και έφτασε στο απόγειο της κατά τη Γαλλική Επανάσταση με την
πώληση, κρατικής ιδιοκτησίας, εθνικών ή κοινοτικών γαιών στην ανερχόμενη
τότε αστική τάξη (έμποροι, βιομήχανοι, τραπεζίτες). Η διαδικασία αυτή,
κυρίως ενμέρει μέσω αστικών μεταρρυθμίσεων και ενμέρει με αγοραπωλησία,
επαναλήφθηκε σε όλη τη διάρκεια του τέλους του 19ου αιώνα και συνεχίστηκε
στον 20ο αιώνα στην Ανατολική Ευρώπη, στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στη
Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στην Ιαπωνία και στη Ν.Α. Ασία.
Σε χώρες όπως η Ανατολική και Νότια Αφρική, η διαδικασία του μετασχη
ματισμού της γης ως υλικοτεχνικής εισροής παραγωγής σε ατομική ιδιοκτησία
πήρε καταναγκαστικές και βίαιες μορφές με την δια της βίας απόσπαση του γη
γενούς αγροτικού πληθυσμού από τις γόνιμες γαίες του. Στον 20ο αιώνα η δια
δικασία αυτή συνεχίστηκε σε χώρες όπως το Μεξικό (παρά τα μερικά επιτεύγ
ματα της αγροτικής μεταρρύθμισης της Επανάστασης του 1910-1917) και
συνεχίζεται σε μια σειρά χώρες όπως η Βραζιλία, το Ιράν, οι Φιλιππίνες κτλ.
Έτσι, αν και ο καταναγκασμός για μετασχηματισμό της γης ως υλικοτεχνι
κή εισροή παραγωγής σε ατομική ιδιοκτησία γενικεύθηκε σχεδόν σε παγκόσμια
κλίμακα, δεν είχε ενιαία μορφή. Σε χώρες της Δυτικής, Κεντρικής και μεγάλου
μέρους της Ανατολικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας και λόγω των ιδιομορφιών
αυτών των χωρών, αρχικά πήρε τη μορφή της ιδιοκτησίας από μια κοινωνική
τάξη ανεξάρτητης ακόμη και από τους κατεξοχήν καπιταλιστές, δηλαδή τους
επιχειρηματίες βιομηχάνους και τους καπιταλιστές αγρότες. Πρόκειται για
τους καπιταλιστές-ιδιοκτήτες γης (τους γαιοκτήμονες, που δεν πρέπει να
συγχέονται με τους φεουδάρχες), οι οποίοι έθεταν φραγμούς ελεύθερης εισόδου
των γαιών τους στην καπιταλιστική τάξη γενικά. Οι φραγμοί αυτοί συνίσταντο
στην είσπραξη από μέρους των γαιοκτημόνων μιας κατηγορίας εισοδήματος με
τη μορφή της απόλυτης γαιοπροσόδου.1 Η απόλυτη γαιοπρόσοδος είναι το έσο1. Στο Παράρτημα Β (σ. 170) παρατίθενται οι απόψεις και παρατηρήσεις ενός ανώνυμου
κριτή της μελέτης για το ζήτημα της γαιοπροσόδου στη σύγχρονη αγροτική οικονομία (με δυνα
τότητα αναφοράς και στην περίπτωση της Ελλάδας) καθώς και δύο άλλα ζητήματα. Τα τρία
αυτά ζητήματα σχετίζονται μεν με το αντικείμενο της μελέτης αλλά, κατά τη γνώμη μας, θα μπο
ρούσαν να αποτελέσουν θέματα περαιτέρω έρευνας και ξεχωριστές μελέτες.
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δο του γαιοκτήμονα, το οποίο προκύπτει και δικαιολογείται από την ίδια τη
(μονοπωλιακού τύπου) σχέση κατοχής της γης.
Ο γαιοκτήμονας όμως δεν υπήρξε ο μόνος φορέας του φαινομένου της
ατομικής ιδιοποίησης της γης. Και άλλοι φορείς του κυρίαρχου τρόπου παρα
γωγής διαπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Υπήρξαν εποχές όπου, για παρά
δειγμα, οι τοπικοί γαιοκτήμονες, οι έμποροι, οι τοκογλύφοι αλλά και στρώματα
της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης ακόμη και ξένοι έποικοι (όπως αναφέρει ο R.
Murray στο "Value and Rent", Capital and Class, No 3 και 4,1977) ιδιοποιή
θηκαν τη γη ως ατομική ιδιοκτησία.
Ανεξάρτητα όμως από τις διάφορες κατηγορίες φορέων των κυρίαρχων
κοινωνικών τάξεων που ιδιοποιούνται τη γη, η εμφάνιση της απόλυτης γαιοπροσόδου συνδέεται με το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας της γης, αυτής καθε
αυτής, από την αγροτική δραστηριότητα. Μπορούμε από τώρα να πούμε, αν και
αυτό θα αναπτυχθεί εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας μελέτης, ότι η
απόλυτη γαιοπρόσοδος (όπως άλλωστε και η διαφορική γαιοπρόσοδος) είναι
ένα κλάσμα του καθαρού οικονομικού πλεονάσματος που παράγεται κατά την
εργασιακή διαδικασία από την καταβαλλόμενη εργασιακή δύναμη των άμεσων
παραγωγών, το οποίο προκύπτει από το συνολικό αγροτικό οικονομικό πλεό
νασμα, αν αφαιρεθεί το απομένον μέρος του πλεονάσματος προς διανομή στους
ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής (το οποίο αποτελεί το κέρδος). Αν λάβουμε
προς το παρόν τους όρους: οικονομικό πλεόνασμα, κέρδος και διαφορική γαιοπρόσοδο ως δεδομένους, χωρίς δηλαδή να τους ορίσουμε εδώ (όπως θα κά
νουμε στο Κεφάλαιο 2 της μελέτης), τότε η απόλυτη γαιοπρόσοδος, σε αντίθεση
με τη διαφορική, έχει ένα βασικό και αποκλειστικό χαρακτηριστικό. Ως τμήμα
του καθαρού αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος η απόλυτη γαιοπρόσοδος
δεν υπόκειται, σε αντίθεση με τη διαφορική γαιοπρόσοδο, στις διαδικασίες και
τις εκκαθαριστικές νομοτέλειες της αγοράς που χαρακτηρίζουν τον καπιταλι
στικό τρόπο παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι διαδικασίες και μηχανισμοί όπως
ο ανταγωνισμός, η τεχνική πρόοδος, η σύνθεση του κεφαλαίου και η συγκέντρω
ση του δεν ρυθμίζουν την κίνηση της απόλυτης γαιοπροσόδου. Το γεγονός αυτό
αποτελεί ουσιαστικό φραγμό και εμπόδιο καπιταλιστικής συσσώρευσης στην
αγροτική οικονομία σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει στη βιομηχανία. Έτσι, η σχέση-κλειδί της ιδιοκτησίας και κατοχής της γης από τους καπιταλιστές-γαιοκτήμονες που οδηγεί στο διαχωρισμό της αγροτικής δραστηριότητας από την ιδιο
κτησία της γης αυτής καθεαυτής καθιστά δυνατή την παρεμπόδιση, εκ μέρους
των γαιοκτημόνων, διοχέτευσης συμπληρωματικού ποσού αγροτικού οικονο
μικού πλεονάσματος (δηλαδή απόλυτης γαιοπροσόδου) στη γενική διαδικασία
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εξίσωσης του ποσοστού κέρδους μεταξύ των απασχολούμενων κεφαλαίων.
Ο σκοπός των αστικών αγροτικών μεταρρυθμίσεων, που επιχειρήθηκαν
κατά καιρούς στο παρελθόν σε διάφορα μέρη του κόσμου μέχρι σήμερα, ήταν
ακριβώς ο μετασχηματισμός, βαθμιαία, της παραπάνω κοινωνικής σχέσης στην
ύπαιθρο σε μια κυρίαρχη σχέση διπλής ταξικής στρωματοποίησης της αγροτι
κής κοινωνίας: αφενός να δημιουργηθεί μια συντριπτική πλειοψηφία απλών
εμπορευματοπαραγωγών αγροτών με ιδιόκτητη κατά κανόνα γη και με βιοτικό
επίπεδο γενικά αντίστοιχο με εκείνο του μισθωτού εργάτη και αφετέρου μια μι
κρή μειοψηφία καπιταλιστών-αγροτών με σχετικά μεγάλο μέγεθος γης. Έτσι η
αγροτική αστική μεταρρύθμιση σε μια σειρά από καπιταλιστικές χώρες είχε ως
συνέπεια αφενός τον περιορισμό της υλικής βάσης για την εμφάνιση της από
λυτης γαιοπροσόδου και συνακόλουθα την πτωτική της τάση, και αφετέρου την
παγίωση στη συντριπτική τους πλειοψηφία σχέσεων απλής εμπορευματικής πα
ραγωγής στην ύπαιθρο (αυτοαπασχολούμενοι ιδιοκτήτες καλλιεργητές). Δεν
κατέληξε δηλαδή η αγροτική μεταρρύθμιση κατά κανόνα στην εγκαθίδρυση κα
πιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στην ύπαιθρο (δηλαδή σε καπιταλιστικές
αγροτικές επιχειρήσεις).
Από την άποψη του είδους των σχέσεων υπαγωγής της αγροτικής οικονο
μίας, η ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στις κυρίαρχες καπιταλιστικές σχέ
σεις έγινε μέσω της υπαγωγής των αγροτών αρχικά στο εμπορικό κεφάλαιο και
στη συνέχεια στο πιστωτικό σύστημα και στην αγροτική πολιτική του κράτους.

1.2. Ιστορική αναδρομή και ερμηνεία των κοινωνικών σχέσεων υπα
γωγής του Έλληνα αγρότη - Τυπική, πραγματική υπαγωγή
Από την ανάλυση της Ενότητας 1.1. του Κεφαλαίου 1 της παρούσας μελέ
της κατέστη σαφής η σπουδαιότητα της κοινωνικής σχέσης υπαγωγής του αγρό
τη στις διάφορες μορφές φορέων κυριαρχίας, τις οποίες υπαγορεύει ο κυρίαρ
χος κοινωνικός σχηματισμός.
Η ανάλυση αυτών των σχέσεων βοηθά στην κατανόηση του φαινομένου
της μη καπιταλιστικοποίησης της αγροτικής οικονομίας και αποτελεί έτσι τη
βάση για την κατανόηση του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος ως φαινο
μένου της παραγωγής και διανομής αγροτικού εισοδήματος ανάμεσα στους
ιδιοκτήτες των υλικοτεχνικών εισροών παραγωγής του αγροτικού τομέα.
Με αυτά τα ιστορικά δεδομένα και το πλαίσιο ανάλυσης που προηγήθηκαν
στην Ενότητα 1.1., μπορούμε τώρα να περάσουμε στο φαινόμενο της μη καπι29

ταλιστικοποίησης της ελληνικής αγροτικής οικονομίας τα τελευταία 70 χρόνια
μέσω της ερμηνείας των κοινωνικών σχέσεων στην ελληνική ύπαιθρο. Συγκε
κριμένα θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε την προέλευση αυτών των σχέσεων
και τους παράγοντες που τις διαμόρφωσαν, καθώς και τις συνέπειες τους για
την ανάλυση που θα ακολουθήσει στην παρούσα μελέτη.
Βασικό χαρακτηριστικό του εγγειοϊδιοκτησιακού καθεστώτος, στο νε
οϊδρυθέν ελληνικό κράτος, είναι η απουσία της μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας
από την ελληνική ύπαιθρο. Στην ελληνική ύπαιθρο από την άποψη των κοινω
νικών σχέσεων κυριαρχούν οι αυτοαπασχολούμενοι μικροϊδιοκτήτες καλλιερ
γητές και η κυρίαρχη μορφή παραγωγής είναι εκείνη της απλής εμπορευματικής
παραγωγής. Λόγω της μικρού και μεσαίου μεγέθους έγγειας ιδιοκτησίας που
κυριαρχεί στην ελληνική ύπαιθρο την περίοδο εκείνη, περιορισμένο σχετικά εί
ναι το φαινόμενο της απόλυτης γαιοπροσόδου ως ανταποκρινόμενο στο μικρό
ποσοστό μεγάλου μεγέθους γαιών όπως είναι τα τσιφλίκια1. Η μικρή έγγεια
ιδιοκτησία είναι το αποτέλεσμα της εκχώρησης και της πώλησης από το κράτος
των εθνικών γαιών εν είδει τεμαχίων γης στον πολυάριθμο τότε αγροτικό πλη
θυσμό. Αυτού του είδους το αποτέλεσμα από τη διευθέτηση του ζητήματος των
εθνικών γαιών οφείλεται στον, κατά την περίοδο εκείνη, ευνοϊκό υπέρ των
αγροτών κοινωνικό και οικονομικό συσχετισμό δυνάμεων (λόγω του ρόλου
τους στην Επανάσταση του 1821), ο οποίος παγιώθηκε στο εσωτερικό του νεο
ελληνικού κράτους. Έτσι οι προϋποθέσεις για την αγροτική μεταρρύθμιση
υπάρχουν ήδη και είναι αφενός ο ευνοϊκός κοινωνικός και οικονομικός συσχε
τισμός δυνάμεων ιδίως μετά το Γουδί (1909) και την κοινωνική έκρηξη στο
Κιλελέρ (1910) (λόγω της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας και της κατοχής της
γης στα χέρια των τσιφλικάδων) και αφετέρου το περιορισμένης έκτασης φαινό
μενο της απόλυτης γαιοπροσόδου, η οποία, όπως είδαμε, αποτελεί εμπόδιο για
καπιταλιστική συσσώρευση στην αγροτική οικονομία.
Η αστική αγροτική μεταρρύθμιση αρχίζει να εφαρμόζεται μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή και υπολογίζεται ότι στην περίοδο 1922-1938
μοιράστηκε στους αγρότες-καλλιεργητές το 38% του καλλιεργήσιμου εδάφους
της χώρας. Όμως το μέγεθος των αγροτικών κλήρων που μοιράστηκαν ήταν
πολύ μικρό και κατανεμήθηκε ως εξής: το 36% των κλήρων είχαν έκταση μι-

1. Στην Ελλάδα τίθεται θέμα τσιφλικιών και αγροτικής μεταρρύθμισης μετά την προσάρ
τηση των Ιονίων Νήσων (1864), ιδίως δε της Θεσσαλίας (1881) αλλά και των. "νέων χωρών"
(1913).
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κρότερη των 10 στρεμμάτων, άλλο ένα 36% είχε έκταση μεταξύ 10 και 30 στρ.,
το 24% ήταν μεταξύ 30 και 100 στρ. και μόνον ένα 4% των κλήρων ήταν μεγα
λύτερο από 100 στρ. (Μηλιός, όπ. π., σ. 51). Οι επιπτώσεις αυτού του είδους
της κατανομής των αγροτικών κλήρων της εποχής εκείνης είναι εμφανείς και
σήμερα, 70 χρόνια μετά την αστική αγροτική μεταρρύθμιση της περιόδου 19221938.
Η άνοδος του ελληνικού αστισμού, η εμφάνιση του οποίου τοποθετείται
περίπου από τα τέλη του Που αιώνα, δηλαδή πολύ πριν από την Επανάσταση
του 1821, δεν εκδηλώνεται μόνο με την ανάπτυξη του εμπορικού, του εφοπλι
στικού και του εργοστασιακού κεφαλαίου αλλά -ταυτόχρονα- και με την ολοέ
να και περισσότερο επεκτεινόμενη υπαγωγή των αγροτών στο εμπορικό κεφά
λαιο μέσω της αγοράς και με το μετασχηματισμό των κοινωνικών σχέσεων στην
ύπαιθρο. Η υπαγωγή αυτή των αγροτών στο εμπορικό κεφάλαιο, αν και εθεω
ρείτο τυπικά ως ανύπαρκτη, ήταν πραγματικά υπαρκτή μέσω του συστήματος
των προαγορών της αγροτικής παραγωγής από τον έμπορο (δηλαδή διαμεσολά
βηση του εμπορικού κεφαλαίου μεταξύ των μικροπαραγωγών και της τελικής
κατανάλωσης). Με αυτό τον τρόπο ο έμπορος αγόραζε απευθείας από τον τυπι
κά ανεξάρτητο άμεσο παραγωγό, του οποίου άφηνε τυπικά αμετάβλητο τον τρό
πο παραγωγής του. Ωστόσο στην πραγματικότητα χειροτέρευε τη θέση των άμε
σων παραγωγών, μετατρέποντας τους σε απλούς μισθωτούς εργάτες υπό όρους
χειρότερους εκείνων του εργάτη που υπαγόταν απευθείας στο κεφάλαιο. Έτσι η
υπαγωγή του αγρότη στο εμπορικό κεφάλαιο ήταν έμμεση.
Σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της περιόδου 1922-1938 η έμμεση υπαγωγή
του αγρότη στο εμπορικό κεφάλαιο μετεξελίσσεται με την ανάπτυξη της αγροτι
κής πίστης και των συνεταιρισμών σε πραγματική και άμεση υπαγωγή του στο
συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο, που αντιπροσωπεύεται από το πιστωτικό σύ
στημα και το κράτος. Το προκύπτον αυτό είδος υπαγωγής οφείλεται στην ολοκληρωθείσα ήδη εγκαθίδρυση των μηχανισμών συνάρθρωσης του αγροτικού το
1
μέα με το βιομηχανικό καπιταλιστικό τομέα και τη συνολική διευρυμένη
αναπαραγωγή της καπιταλιστικής ελληνικής κοινωνίας. Οι μηχανισμοί αυτοί
είναι κυρίως η λειτουργία της αγοράς, το πιστωτικό σύστημα και η κρατική πο
λιτική επιδοτήσεων, τιμών και ρύθμισης των αγροτικών χρεών. Έτσι, στην πε

ι . Για μια κριτική συζήτηση των διαφόρων απόψεων για τις σχέσεις μεταξύ του καπιτα
λιστικού τρόπου παραγωγής και του αγροτικού τομέα βλέπε Denis, W.B (1982). Για μια περι
γραφή και ερμηνεία της συνάρθρωσης καπιταλιστικά™ και μη καπιταλιστικών τομέων σε μερι
κές χώρες της Λατινικής Αμερικής βλέπε Martinez-Alier (1975, σ. 9 και 10).
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ρίοδο του Μεσοπολέμου διαμορφώνονται και παγιώνονται στην ελληνική
ύπαιθρο κοινωνικές σχέσεις που είναι κυρίαρχες μέχρι και σήμερα.
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα και οι συνέπειες αυτών των κοινωνικών
σχέσεων ήταν η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με βάση την εξωτερική και την
εσωτερική ζήτηση (π.χ. καπνός, σταφίδες, κηπευτικά), η εκτεταμένη εκμηχάνιση
της αγροτικής παραγωγής και η μετεξέλιξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων με σχέ
σεις απλής εμπορευματικής παραγωγής σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με καπιτα
λιστικές σχέσεις παραγωγής (δηλαδή χρησιμοποίηση σε εποχιακή ή μόνιμη βάση
ξένης μισθωτής εργασίας).
Το συμπέρασμα του Κεφαλαίου 1, με βάση τα λεχθέντα στις Ενότητες 1.1.
και 1.2. της μελέτης, θα μπορούσε να είναι ότι οι κοινωνικοί (ταξικοί) όροι υπό
τους οποίους διεξάγεται η αγροτική παραγωγή, δηλαδή οι σχέσεις παραγωγής
στην ύπαιθρο (ως ιδιοκτησιακές σχέσεις και σχέσεις υπαγωγής) προϋπάρχουν
και καθορίζουν τόσο τις σχέσεις διανομής του καθαρού αγροτικού εισοδήματος
(δηλαδή τα συστατικά του μέρη) όσο και τις τεχνικοπαραγωγικές συνθήκες στον
αγροτικό τομέα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ:
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
Έχοντας λοιπόν υπόψη, και σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στις Ενότητες
1.1. και 1.2. του Κεφαλαίου 1 της μελέτης, είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα
κοινώς αποδεκτό ορισμό του οικονομικού πλεονάσματος του αγροτικού τομέα.
Ο ορισμός αυτός έχει τις εξής ιδιότητες:
1. Παρά και πέρα από τις διαφορές μεταξύ διαφόρων απόψεων ως προς
τις πηγές δημιουργίας του οικονομικού πλεονάσματος και τις μορφές διανομής
του, ο ορισμός ανάγει το οικονομικό πλεόνασμα σε ένα σύστημα παραγωγής, το
οποίο ορίζεται πλήρως από την τεχνική παραγωγής που χρησιμοποιεί καθώς
και από το ακαθάριστο συνολικό προϊόν που παράγει και
2. Ανάγει το οικονομικό πλεόνασμα ως το μέρος της συνολικής καθαρής
προστιθέμενης αξίας ή αγροτικού εισοδήματος που παράγει η εργασιακή δύνα
μη των άμεσων παραγωγών του αγροτικού τομέα στη διάρκεια της εμπορευμα
τικής παραγωγικής διαδικασίας.
Είναι προφανές ότι αυτές οι δύο ιδιότητες του ορισμού του οικονομικού
πλεονάσματος στον αγροτικό τομέα αποτελούν το κοινό στοιχείο αναφοράς
του. Ο ορισμός λοιπόν του οικονομικού πλεονάσματος του αγροτικού τομέα
βασίζεται σε αυτά τα κοινά στοιχεία.
Στο σημείο αυτό και προτού οριστεί το οικονομικό πλεόνασμα του αγρο
τικού τομέα, είναι αναγκαίος ο ορισμός του συνολικού αγροτικού εισοδήματος
με βάση τη δεύτερη ιδιότητα την οποία διατυπώσαμε προηγουμένως.
Έτσι το καθαρό αγροτικό εισόδημα είναι το χρηματικό έσοδο από τη συνο
λική οικονομική δραστηριότητα του αγροτικού τομέα, το οποίο αποτελείται: α)
από το χρηματικό μέρος που προορίζεται ως εισόδημα εργασίας των άμεσων
παραγωγών, β) από το χρηματικό μέρος το οποίο αποτελεί το συνολικό κέρδος
(δηλαδή το κέρδος της αγροτικής επιχείρησης συν τους τόκους των ιδίων χρη33

ματικών κεφαλαίων) και γ) από το χρηματικό μέρος το οποίο αποτελεί τη γαιοπρόσοδο (απόλυτη και διαφορική)1.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και υπό καθεστώς εμπορευματικής παραγωγής
και ανταλλαγής, το οικονομικό πλεόνασμα του αγροτικού τομέα ορίζεται ως
εξής: είναι το χρηματικό μέρος του καθαρού αγροτικού εισοδήματος το οποίο
απομένει, αν από το καθαρό αγροτικό εισόδημα αφαιρεθεί το χρηματικό μέρος
του εισοδήματος εργασίας των άμεσων παραγωγών και αναλύεται στο συνολι
κό κέρδος και στη γαιοπρόσοδο. Το άθροισμα των δύο αυτών χρηματικών με
γεθών εκφράζει το γεγονός της πραγματοποίησης του συνολικού προϊόντος
(μέσω της ανταλλαγής και των ανταλλακτικών τιμών) και επομένως και την
πραγματοποίηση του τμήματος εκείνου που αντιστοιχεί στο υπερπροϊόν (ως
μέρος του υλικού φυσικού προϊόντος). Το υπερπροϊόν εκφρασμένο σε χρημα
τικούς όρους είναι το οικονομικό πλεόνασμα του αγροτικού τομέα, το οποίο
πρέπει να διανεμηθεί ανάμεσα στους ιδιοκτήτες (ή τον ιδιοκτήτη) των
αντίστοιχων υλικοτεχνικών εισροών παραγωγής, δηλαδή της γης και των μέσων
παραγωγής.
Έχοντας ήδη τώρα ορίσει εννοιολογικά το αγροτικό εισόδημα και το οικο
νομικό πλεόνασμα του αγροτικού τομέα, είναι δυνατόν να τα ορίσουμε και στο
πλαίσιο υποδειγμάτων γραμμικών συστημάτων παραγωγής.
Σύμφωνα και με τα λεχθέντα στο Κεφάλαιο 1, μπορούμε να διακρίνουμε
τις εξής περιπτώσεις:
Περίπτωση 1. Αν η σχέση παραγωγής καθορίζει ότι ο αγροτικός τομέας
αποτελείται από ένα σύνολο άμεσων παραγωγών-αγροτών που παράγουν το
συνολικό καθαρό προϊόν ή εισόδημα για δικό τους λογαριασμό, χωρίς να χρη
σιμοποιούν ξένη μισθωτή εργασία (είναι δηλαδή ένα σύνολο αυτοαπασχολού
μενων αγροτών) και επειδή οι άμεσοι αυτοί παραγωγοί δεν χρησιμοποιούν ξένη
μισθωτή εργασία, ένα μέρος του συνολικού καθαρού εισοδήματος τους δεν
παίρνει τη μορφή του κέρδους και της γαιοπροσόδου (αν γίνει προς στιγμήν η
παραδοχή ότι για τη χρησιμοποιούμενη γη για καλλιέργεια δεν καταβάλλεται
απόλυτη και διαφορική γαιοπρόσοδος).
Ως ιδιοκτήτης λοιπόν του προϊόντος του και των μέσων παραγωγής και
της γης τα οποία χρησιμοποιεί, ο άμεσος παραγωγός παράγει εισόδημα το
οποίο ως έσοδο περιέρχεται στον ιδιοκτήτη του, δηλαδή σε αυτόν τον ίδιο. Στην

1. Μια συζήτηση των σύγχρονων παραλλαγών της θεωρίας της γαιοπροσόδου γίνεται
από τον Yùnez-Naude, Α. στο Journal of Peasants Studies 15 (2) 1988, σ. 193-199.
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περίπτωση λοιπόν αυτή, η επικρατούσα μορφή σχέσεων παραγωγής, δηλαδή
εκείνη του άμεσου παραγωγού-ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγής, της εργασίας
και της γης καθώς και του προϊόντος του, καθορίζει τόσο τις τεχνικοπαραγωγικές σχέσεις της εργασιακής διαδικασίας όσο και τις σχέσεις διανομής του καθα
ρού εισοδήματος του.
Η Περίπτωση 1 είναι ρεαλιστική, εφόσον είναι γενικά αποδεκτό ότι στην
ελληνική αγροτική οικονομία η επικρατούσα μορφή σχέσεων παραγωγής είναι
εκείνη των άμεσων παραγωγών (των αυτοαπασχολούμενων αγροτών), δηλαδή
των οικογενειακού τύπου αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ενώ η κεφαλαιακή σχέση
παραγωγής απαντά ως περίπτωση σε σχετικά μικρή κλίμακα (την οποία θα εξε
τάσουμε ως Περίπτωση 4).
Με βάση τα αμέσως παραπάνω, ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης παράγει
απλά εμπορεύματα (απλή εμπορευματική παραγωγή και αναπαραγωγή) και όχι
καπιταλιστικά εμπορεύματα (δηλαδή εμπορεύματα τα οποία στη τιμή παραγω
γής τους περιέχουν και κέρδος). Στην περίπτωση αυτή ο αυτοαπασχολούμενος
αγρότης επιδιώκει την απόκτηση ενός καταναλωτικού εισοδήματος (το οποίο
θα μπορούσε να ονομαστεί "ισοδύναμο μισθού") καθώς και την απόσβεση-αντικατάσταση των φθειρόμενων μέσων παραγωγής.
Μπορούμε έτσι να ορίσουμε το καθαρό προϊόν ή εισόδημα καθώς και το
οικονομικό πλεόνασμα στην περίπτωση απλής εμπορευματικής παραγωγής ως
εξής:
Έστω ότι ο αγροτικός τομέας είναι ένα γραμμικό (κατά Leontief) σύστημα
παραγωγής Α,Ι,Χ το οποίο ορίζεται πλήρως από την τεχνική παραγωγής Α,Ι
την οποία χρησιμοποιεί και από το ακαθάριστο (υλικό) προϊόν Χ που παράγει.
Και όπου:
Α = μια παραγωγική και μη διασπώμενη μήτρα1 διαστάσεων nxn των τεχνικών
συντελεστών,
n = αριθμός των παραγόμενων εμπορευμάτων,
1 = το διάνυσμα-γραμμή διαστάσεων lxn των εισροών άμεσης εργασίας ανά
παραγόμενη μονάδα εμπορεύματος και 1>0,
Χ = το διάνυσμα-στήλη διαστάσεων nxl του ακαθάριστου (υλικού) προϊό
ντος.

1. Για την έννοια και τον ορισμό της παραγωγικής μήτρας βλέπε Γ. Σταμάτης (1986), σ.
156-168 και για τη μη διασπώμενη μήτρα βλέπε Morishima (1964), σ. 14-22 και Solow (1952),
σ.33-35.
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Στο παραπάνω σύστημα παραγωγής οι αυτοαπασχολούμενοι αγρότες εί
ναι όμοιοι μεταξύ τους κατά το ότι είναι ιδιοκτήτες του προϊόντος τους, των μέ
σων παραγωγής τους και της γης και διαφέρουν κατά την ποσότητα των μέσων
παραγωγής που χρησιμοποιούν ως εισροή.
Ορίζουμε επιπλέον και τα εξής:
e = το διάνυσμα-στήλη διαστάσεων nxl ενός καλαθιού καταναλωτικών
προϊόντων για το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων αγροτών,
P m = το διάνυσμα-γραμμή διαστάσεων lxn των αγοραίων τιμών στις οποίες
ανταλλάσσει ο αγροτικός τομέας τα εμπορεύματα του (αγροτικά προϊό
ντα) και P m >0,
Pg = το διάνυσμα γραμμή διαστάσεων lxn των τιμών παραγωγής ή τιμών κό
στους, οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη διαδικασία παραγωγής.
Έτσι ο κάθε αυτοαπασχολούμενος αγρότης παράγει ένα ακαθάριστο (υλι
κό) προϊόν Χ χρησιμοποιώντας την τεχνική Α,Ι και επιτυγχάνει ένα καθαρό
(υλικό) προϊόν Υ για το οποίο ισχύει
Υ = Χ-ΑΧ = ( Ι - Α ) Χ

(2.1)

Το σε τιμές αγοράς P m εκφρασμένο καθαρό (υλικό) προϊόν ή χρηματικό
εισόδημα θα είναι:
PmY = P m ( I - A ) X

(2.1)'

και το σε τιμές αγοράς P m εκφρασμένο καλάθι καταναλωτικών προϊόντων e θα
είναι P m c.
Έτσι με το εισόδημα P m (I - Α)Χ ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης επιδιώ
κει σε μια δεδομένη χρονική περίοδο αφενός να αγοράσει τα καταναλωτικά
προϊόντα αξίας P m c και αφετέρου να αποσβέσει και να αντικαταστήσει τα φθαρέντα μέσα παραγωγής. Εάν συμβεί αυτό, δηλαδή όταν P m (I - Α)Χ = P m c, τότε
έχουμε απλή εμπορευματική παραγωγή και αναπαραγωγή. Τούτο σημαίνει ότι ο
αυτοαπασχολούμενος αγρότης μπορεί να υπάρξει στην παρούσα χρονική πε
ρίοδο και να αναπαραχθεί στο ίδιο επίπεδο την επόμενη ή τις επόμενες χρονικές
περιόδους και αυτό μπορεί να συμβεί, όταν για δεδομένο ακαθάριστο (υλικό)
προϊόν Χ>0 υπάρχει ένα καθαρό (υλικό) προϊόν τέτοιο, ώστε Υ>0 ή Υ>0.
Επειδή η μήτρα Α είναι κατά παραδοχή μη διασπώμενη, τότε, αν υπάρχει η
αντίστροφος της (Ι - Α), δηλαδή η (Ι - Α) - 1 , θα είναι σύμφωνα με το θεώρημα
των Hawkins-Simon (1949), (Ι - Α)~] >0 και επομένως από την (2.1) θα έχουμε
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X = (I-A)- 1 Y>0

(2.2)

Δηλαδή όταν η Α είναι μη διασπώμενη για κάθε δεδομένο Υ (με Υ>0 ή
Υ>0), το Χ>0. Στην περίπτωση αυτή η τεχνική παραγωγής Α,Ι είναι παραγωγι
κή.
Ο ρόλος του 1 στην περίπτωση του αυτοαπασχολούμενου αγρότη-παραγωγού είναι ότι το 1 μαζί με τη μήτρα Α συμπροσδιορίζει την παραγωγικότητα
της εργασίας η οποία ως υλικό μέγεθος είναι:
Υ

1(1-Α)- 1 Υ

*ί ~7
IX

(2.3)

Ως χρηματικό μέγεθος η παραγωγικότητα της εργασίας είναι:
1
ρ γ ή ρ JL
δ
1(1-A)" 1 Y g
1Χ

η 3)·
Κ

}

και το διάνυσμα των τιμών παραγωγής P g είναι τυποποιημένο1 ως P g κ =α
(όπου κ=διάνυσμα εμπορευμάτων διαστάσεων nxl, με κ>0 ή κ>0 και α=σταθερά).
Από τις σχέσεις (2.3) και (2.3)' προκύπτει ότι όσο μικρότερα είναι τα στοι
χεία της μήτρας Α και όσο μικρότερα είναι τα στοιχεία του διανύσματος 1, τόσο
μεγαλύτερη, για δεδομένο Υ, είναι η παραγωγικότητα της εργασίας.
Με αυτά τα δεδομένα και εφόσον το καθαρό (υλικό) προϊόν ή εισόδημα
των αυτοαπασχολούμενων αγροτών-παραγωγών έχει ήδη οριστεί από τις σχέ
σεις (2.1) και (2.1)', το ερώτημα είναι αν στην περίπτωση τους παράγεται υπερπροϊόν, δηλαδή υλικό οικονομικό πλεόνασμα, και πώς αυτό ορίζεται.
1. Επειδή το διάνυσμα Ρ„ των τιμών παραγωγής των εμπορευμάτων του διανύσματος
του υλικού καθαρού προϊόντος Υ είναι διάνυσμα σχετικών τιμών (εφόσον έχει πάντα τη διά
σταση α μονάδες χρήματος/μονάδα εμπορεύματος ή καλαθιού εμπορευμάτων που περιέχονται
στο διάνυσμα κ), η παραγωγικότητα της εργασίας (ως υλικό μέγεθος) για να είναι συγκρίσιμη
εκφράζεται σε απόλυτες τιμές παραγωγής. Αυτές εισάγονται στο σύστημα παραγωγής και
προσδιορίζονται ποσοτικά αν θέσουμε την τιμή ενός εμπορεύματος ή ενός καλαθιού εμπο
ρευμάτων του διανύσματος κ (η οποία τιμή περιέχεται στο διάνυσμα P g ) ίσο με μια σταθερή πο
σότητα π.χ. ίσο με τη μονάδα. Το εισαγόμενο όμως με τον τρόπο αυτό χρήμα στο σύστημα πα
ραγωγής είναι λογιστικό (πλασματικό) και όχι πραγματικό χρήμα και χρησιμοποιείται ως
γενική μονάδα υπολογισμού των υλικών μεγεθών.
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1.

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, ορίζουμε επίσης:
το ω ως το διάνυσμα-στήλη διαστάσεων ηχ 1 του πραγματικού ωρομίσθιου
για το οποίο δεχόμαστε ότι ισχύει:
0 < ω < -3~
"IX

2.

και
τη μήτρα Β = Α+ωΙ ιδίων διαστάσεων με την Α, η οποία προσδιορίζεται
από την Α προσαυξημένη κατά τους πραγματικούς μισθούς, όταν το ω εί
ναι δεδομένο.
Τότε το υπερπροϊόν, έστω Μ, ορίζεται ως εξής:
Μ = (Ι-Β)Χ =
=Χ-ΒΧ=
= Χ-ΑΧ-ω1Χ =
= (Ι-Α)Χ-ω1Χ =
= Υ-ω1Χ
Από την (2.4) το Υ = ωΙΧ + Μ.

(2.4)

Εφόσον στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων αγροτών-παραγωγών δεν υφίσταται κεφαλαιακή σχέση (δηλαδή υπαγωγή της μισθωτής εργασίας
στο κεφάλαιο) και δεν καταβάλλεται μισθός P g ωΐ ανά μονάδα παραγόμενου
εμπορεύματος, τότε ω=·0. Στην περίπτωση αυτή Α=Β, Υ=Μ και η σχέση (2.4)
καταλήγει να είναι η σχέση (2.1). Το υπερπροϊόν Μ δεν υπάρχει ως υπερπροϊόν
αλλά ως καθαρό προϊόν, δηλαδή λαμβάνει τη μορφή του συνολικού καθαρού
(υλικού) προϊόντος Υ και στην ουσία δεν υπάρχει η σχέση (2.4) αλλά η (2.1). Αν
εκφράσουμε τα Χ, ΒΧ και Μ σε τιμές παραγωγής P g , για δεδομένο ω, θα πά
ρουμε, αντίστοιχα, τα PgX, P g BX = PgAX (εφόσον ω=0) και P g M, τα οποία εί
ναι η τιμή του ακαθάριστου προϊόντος, η τιμή των μέσων παραγωγής και η τιμή
του υπερπροϊόντος, που στην περίπτωση αυτή είναι ίση με την τιμή του καθα
ρού προϊόντος, δηλαδή του χρηματικού εισοδήματος Ps Υ.
Περίπτωση 2. Κάνουμε τώρα την παραδοχή ότι ο αυτοαπασχολούμενος
αγρότης-παραγωγός χρησιμοποιεί εκτός από την ιδιόκτητη γη για καλλιέργεια
και επιπλέον γη, την οποία μισθώνει από άλλους ιδιοκτήτες γης, και ότι η συνο
λική γη (ιδιόκτητη και ξένη) που χρησιμοποιεί αποτελείται από ποιοτικώς κα
τώτερα εδάφη (από άποψη γονιμότητας και θέσης), για τα οποία δηλαδή δεν
υπάρχει διαφορική γαιοπρόσοδος.
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Στην περίπτωση αυτή υφίσταται σαφής διαχωρισμός ιδιόκτητης (ξένης)
γης και καταβάλλοντος άμεση εργασία αυτοαπασχολούμενου αγρότη-παραγωγού και συνεπώς η τιμή αγοράς P m των αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνει μό
νο την απόλυτη γαιοπρόσοδο πέρα και πάνω από την τιμή παραγωγής P g του
καθαρού εισοδήματος της Περίπτωσης 1. Το μέγεθος τότε της απόλυτης γαιοπροσόδου εξαρτάται από την έκταση της διαφοράς μεταξύ αγοραίας τιμής P m
και τιμής παραγωγής P g του καθαρού (υλικού) προϊόντος ή εισοδήματος της
Περίπτωσης 1, ενώ οι γενικές συνθήκες της αγοράς καθορίζουν τις αγοραίες τι
μές P m των αγροτικών προϊόντων.
Αν ορίσουμε τη συνολική γαιοπρόσοδο (TR) ως αποτελούμενη από την
απόλυτη (AR) και τη διαφορική γαιοπρόσοδο (DR) -όλα σε όρους υπερπροϊόντος 1 - τότε θα είναι:
(TR) = (AR) + (DR)
Στην Περίπτωση 2, επειδή κατά παραδοχή (DR) = 0, τότε (TR)=(AR) και
σύμφωνα με τις παραδοχές και τους ορισμούς του υποδείγματος της
Περίπτωσης 1, το ακαθάριστο (υλικό) προϊόν θα είναι:
Χ = ΑΧ + (AR) δηλαδή (Χ - ΑΧ) = Υ = (AR)
και συνεπώς

Υ = (AR)

(2.5)

Έτσι στην Περίπτωση 2 το καθαρό (υλικό) προϊόν Υ του αυτοαπασχολού
μενου αγρότη-παραγωγού ισούται με την απόλυτη γαιοπρόσοδο και καταβάλ
λεται εξολοκλήρου στον ιδιοκτήτη των νοικιασμένων εδαφών. Η σχέση (2.5) με
δεδομένη παραγωγική τεχνική και επομένως με δεδομένη την παραγωγική μή
τρα Α είναι εξωπραγματική, διότι δεν απομένει καταναλωτικό εισόδημα για την
αναπαραγωγή του αυτοαπασχολούμενου αγρότη-παραγωγού. Θα μπορούσε
όμως να αποτελεί μια ρεαλιστική σχέση, αν ο αυτοαπασχολούμενος αγρότηςπαραγωγός προέβαινε σε αλλαγή της παραγωγικής τεχνικής του κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε τα στοιχεία της μήτρας Α να διαμορφώνονται τώρα σε κατώτερο
επίπεδο από ό,τι πριν. Οπότε η ποσότητα (Ι - Α)Χ, δηλαδή το Υ [με δεδομένα
τα Χ και (AR)], θα ήταν τώρα μεγαλύτερη του (AR) από ό,τι ήταν πριν την αλ
ί . Για τις σχέσεις μεταξύ (TR), (AR) και (DR), εκφρασμένων όμως σε όρους αξίας, βλέπε
Γ.Λιοδάκης(1993),σ.58.
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λαγή της παραγωγικής τεχνικής.
Έστω τώρα ότι (AR) = Ο και (DR) > Ο, δηλαδή ότι ο αυτοαπασχολούμενος
αγρότης-παραγωγός καλλιεργεί εδάφη ιδιόκτητα μέσης και ανώτερης ποιότη
τας (λόγω γονιμότητας ή θέσης) και δεν χρησιμοποιεί για καλλιέργεια ξένα εδά
φη. Τότε ως ιδιοκτήτης της γης κατέχει το υπερπροϊόν (AR), δηλαδή τη διαφο
ρική (υλική) γαιοπρόσοδο. Σύμφωνα με τους ορισμούς και τις παραδοχές του
υποδείγματος της Περίπτωσης 1, το ακαθάριστο (υλικό) προϊόν του θα είναι:

δηλαδή

X = AX + (DR)fi
X-AX = (I-A)X = Y = (DR)
Y = (DR)

(2.6)

Η (2.6) σημαίνει ότι το καθαρό (υλικό) προϊόν του αυτοαπασχολούμενου
αγρότη-παραγωγού ισούται με το υπερπροϊόν (DR) ως διαφορική (υλική) γαιοπρόσοδος, την οποία και εισπράττει ο ίδιος. Λόγω της (2.2) και της (2.6) θα
έχουμε:
Χ = (Ι -A)- 1 (DR)

(2.7)

Λόγω της (Ι - Α)-1 >0 για κάθε δεδομένο (DR) -με (DR) >0 ή (DR) > 0θα είναι Χ>0.
Είναι προφανές ότι για δεδομένη τεχνική [Α,Ι], δεδομένα επίπεδα Α και 1,
και διαφορετικά μεγέθη υπερπροϊόντος (DR), η παραγωγικότητα της εργασίας
Υ/1Χ ως υλικό μέγεθος, στα καλύτερης ποιότητας εδάφη, θα είναι μεγαλύτερη
από ό,τι σε μέσης και κατώτερης ποιότητας εδάφη. Έτσι, αν στην (2.3) θέσουμε
αντί Υ το ίσο του (DR), η παραγωγικότητα της εργασίας θα διαβαθμίζεται ανα
λόγως των (DR) των διαφόρων κατηγοριών ποιοτήτων εδάφους ως προς τη γο
νιμότητα και τη θέση τους.
Περίπτωση 3. Συνοψίζοντας τις Περιπτώσεις 1 και 2 και εφόσον οι σχέ
σεις παραγωγής καθορίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού τομέα δεν
διέπεται από την κεφαλαιοκρατική σχέση, μπορούμε να ορίσουμε το καθαρό ει
σόδημα και το οικονομικό πλεόνασμα του αγροτικού τομέα σε συνθήκες απλής
εμπορευματικής παραγωγής. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή ο αγροτικός τομέας
αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής [Α,Ι,Χ], το οποίο χρησιμοποιεί μια τεχνική
παραγωγής [Α,Ι] και παράγει ένα ακαθάριστο (υλικό) προϊόν Χ. Τότε με βάση
τις σχέσεις (2.5) και (2.6) θα είναι:
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Χ - ΑΧ = (I - A)X = Y = ( AR) + (DR) = (TR)
δηλαδή στο σύστημα αυτό πηγή του καθαρού (υλικού) προϊόντος του αγροτικού
τομέα είναι η συνολική (υλική) γαιοπρόσοδος και στις περιπτώσεις μόνο ιδιό
κτητων μέσης και καλής ποιότητας εδαφών πηγή του είναι μόνο η διαφορική
(υλική) γαιοπρόσοδος.
Το σύστημα παραγωγής [Α,Ι,Χ] είναι ένα σύστημα απλής εμπορευματικής
παραγωγής, όταν μπορεί να υπάρξει από μόνο του (δηλαδή δι' ιδίων μέσων), σε
μια δεδομένη χρονική περίοδο και ολόκληρο το καθαρό (υλικό ή χρηματικό)
προϊόν ή εισόδημα του δαπανάται για καταναλωτικά προϊόντα.
Το πιο πάνω σύστημα είναι ένα σύστημα απλής εμπορευματικής αναπαρα
γωγής, όταν ως σύστημα απλής εμπορευματικής παραγωγής μπορεί να υπάρξει
από μόνο του στην παρούσα χρονική περίοδο και να αναπαραχθεί στο ίδιο επί
πεδο στην επόμενη ή τις επόμενες χρονικές περιόδους.
Στη συνέχεια το πιο πάνω σύστημα μπορεί να υπάρξει από μόνο του, όταν
έχει τη δυνατότητα, για δεδομένο θετικό ακαθάριστο (υλικό) προϊόν Χ, να πα
ράγει ένα θετικό ή μη αρνητικό καθαρό (υλικό) προϊόν ή εισόδημα Υ (με Υ>0 ή
Υ>0). Δηλαδή, για δεδομένο Χ>0 είναι Υ = (Ι - Α) Χ>0 ή Υ = (Ι - Α) Χ>0.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε τα εξής: Ο αγροτικός τομέας στο
σύνολο του στη σημερινή εποχή είναι ένα σύστημα παραγωγής, το οποίο δεν εί
ναι σε θέση να παράγει και να αναπαράγει τα μέσα παραγωγής που αναλώνει.
Αυτό σημαίνει ότι για δεδομένο Υ>0 ή Υ>0 δεν είναι σε θέση να παράγει από μό
νος του ένα ακαθάριστο (υλικό) προϊόν Χ = (Ι - Α) - 1 Υ>0, δηλαδή στην περί
πτωση αυτή, αν και η μήτρα Α είναι παραγωγική και συνεπώς και η τεχνική [Α,Ι]
που χρησιμοποιεί ο αγροτικός τομέας είναι παραγωγική, το σύστημα παραγω
γής του αγροτικού τομέα δεν μπορεί να υπάρξει από μόνο του στην παρούσα πε
ρίοδο και να αναπαραχθεί την επομένη. Το γεγονός της αδυναμίας παραγωγής,
για δεδομένη τεχνική, των μέσων παραγωγής από τον αγροτικό τομέα εμφανίζε
ται στο διάνυσμα του καθαρού (υλικού) προϊόντος ή εισοδήματος Υ με τη μορ
φή αρνητικών ποσοτήτων εμπορευμάτων. Επομένως, το καθαρό (υλικό) προϊ
όν ή εισόδημα του αγροτικού τομέα για δεδομένο θετικό ακαθάριστο (υλικό)
προϊόν περιέχει και θετικές και αρνητικές ποσότητες εμπορευμάτων.
Στην περίπτωση αυτή το σύστημα παραγωγής [Α,Ι,Χ] του μη καπιταλιστι
κού μέρους του αγροτικού τομέα είναι ένα σύστημα απλής εμπορευματικής πα
ραγωγής και αναπαραγωγής, όταν ισχύουν οι σχέσεις:
Υ = (Ι - Α)Χ = (AR) + (DR) = (TR)>0
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(2.8)

ή
Y = (I-A)X = (AR) + (DR) = (TR)>0
και
Y = (I-A)X>c
(με Χ>0 και στις τρεις περιπτώσεις)

(2.8)'
(2.9)

Στις (2.8) και (2.9) οι θετικές ποσότητες εμπορευμάτων που περιέχονται
στο διάνυσμα Υ προέρχονται από τις θετικές ποσότητες ιου διανύσματος του
υπερπροϊόντος της συνολικής (υλικής) γαιοπροσόδου (TR) και οι αρνητικές
από τις αρνητικές ποσότητες της μήτρας (Ι - Α), που περιλαμβάνει και αρνητικά
στοιχεία τα οποία βρίσκονται εκτός της βασικής διαγωνίου της.
Περίπτωση 4. Αν η σχέση παραγωγής καθορίζει ότι η εργασιακή δύναμη
είναι υπαγμένη στο κεφάλαιο -δηλαδή είναι μια κοινωνική σχέση μεταξύ καπι
ταλιστή και εργάτη, η οποία παίρνει εμπράγματη μορφή (των μέσων παραγωγής
συγκεκριμένα)- τότε δίνει σε αυτό το πράγμα ένα ειδικό κοινωνικό χαρακτήρα.
Επειδή τώρα ολόκληρο το σε τιμές υπολογισμένο καθαρό προϊόν ή εισόδημα
-και συνεπώς και τα συστατικά του μέρη, δηλαδή το συνολικό κέρδος, η τιμή της
εργασιακής δύναμης και η γαιοπρόσοδος- είναι αποκλειστικά και μόνον προϊ
όντα εργασίας, τότε ο καπιταλιστής ως ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής, της
εργασίας και (ενδεχομένως) και της γης, παράγει για λογαριασμό του το συνο
λικό προϊόν, μέρος του οποίου καταβάλλει στους εργάτες (άμεσους παραγω
γούς) ως αντίτιμο της εργασιακής δύναμης που αγόρασε και, με την ιδιότητα του
ιδιοκτήτη και κατόχου ολόκληρου του προϊόντος, το εισπράττει ως έσοδο. Τα
παραπάνω συμβαίνουν με τον τρόπο που συμβαίνουν, επειδή εκτός από την
ιδιοκτησιακή ιδιότητα του καπιταλιστή, αυτός, στο πλαίσιο των σχέσεων παρα
γωγής, χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων (δηλαδή μέσων παραγωγής και γης) και κά
ποια παραγωγική εισροή, η οποία έχει μια μοναδική ιδιότητα: η τιμή της να είναι
μικρότερη από την τιμή ολόκληρου του καθαρού προϊόντος, το οποίο αυτή η
παραγωγική εισροή αποκλειστικά παράγει κατά την εργασιακή διαδικασία.
Αυτή η παραγωγική εισροή αγοράζει και κατανέμει στην παραγωγή ο καπιταλι
στής, πριν ακόμη και από αυτήν την παραγωγική διαδικασία. Αν λοιπόν το
κυρίαρχο στοιχείο στις σχέσεις παραγωγής είναι η υπαγωγή της ξένης εργασια
κής δύναμης (δηλαδή της ξένης μισθωτής εργασίας) στο κεφάλαιο, τότε το στοι
χείο αυτό καθορίζει τόσο τις τεχνικοπαραγωγικές συνθήκες της εργασιακής δια
δικασίας παραγωγής του καθαρού προϊόντος, όσο και τις σχέσεις διανομής,
δηλαδή τις σχέσεις σύμφωνα με τις οποίες το συνολικό καθαρό προϊόν ή εισό
δημα διανέμεται ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της παραγωγικής εισροής εργασιακή
δύναμη, των μέσων παραγωγής και της γης.
Στο παραπάνω πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων του αγροτικού τομέα ορί42

ζούμε τώρα το καθαρό αγροτικό εισόδημα και το οικονομικό πλεόνασμα του
αγροτικού τομέα σε συνθήκες απλής εμπορευματικής παραγωγής.
Στην περίπτωση αυτή ο αγροτικός τομέας αποτελεί ένα σύστημα παραγω
γής [Α,Ι,Χ] για δεδομένο πραγματικό ωρομίσθιο ω>0, ή ένα σύστημα παραγω
γής [Β,Χ], το οποίο χρησιμοποιεί μια τεχνική παραγωγής [Α,Ι] και παράγει ένα
ακαθάριστο (υλικό) προϊόν Χ. Με την παραδοχή ότι το σύστημα αυτό καταβάλλει απόλυτη γαιοπρόσοδο [ως υλικό μέγεθος που παρίσταται με το υπερπροϊον
(AR)] και ασκεί δραστηριότητες σε μέσης και καλής ποιότητας εδάφη [άρα οι
καπιταλιστές-αγρότες ως ιδιοκτήτες των εδαφών εισπράττουν διαφορική (υλι
κή) γαιοπρόσοδο που παρίσταται με το υπερπροϊον (DR)], τότε με βάση τους
ορισμούς και τις σχέσεις (2.1), (2.2), (2.3) και (2.4) της Περίπτωσης 1 για το κα
θαρό (υλικό) προϊόν ή εισόδημα του αγροτικού τομέα θα ισχύει:
Υ = (Ι-Β)Χ

(2.10)

και το συνολικό οικονομικό πλεόνασμα (ως υλικό μέγεθος) είναι:
( I - B ) X = Y - Ü ) 1 X = M + (TR)

(2.11)

Έχοντας υπόψη την (2,3), η παραγωγικότητα της εργασίας (ως υλικό μέγε
θος) σε αυτό το σύστημα παραγωγής είναι:
Υ/1Χ

(2.10)'

και το Υ ορίζεται στην (2.10)' από την (2.10).
Η (2.10)' διαφέρει από την (2.3) της Περίπτωσης 1 του αυτοαπασχολού
μενου παραγωγού χωρίς διαφορική γαιοπρόσοδο κατά το μέγεθος ωΙΧ + (TR),
εφόσον τα 1 και Α είναι τα ίδια και στις δύο περιπτώσεις.
Στην Περίπτωση 4 το σύστημα παραγωγής [Α,Ι,Χ] του καπιταλιστικού μέ
ρους του αγροτικού τομέα χρησιμοποιεί την παραγωγική τεχνική [Α,Ι] και πα
ράγει ένα καθαρό (υλικό) προϊόν Υ, το οποίο, για τους λόγους που εκθέσαμε
στην Περίπτωση 3, περιλαμβάνει στο διάνυσμα του εκτός από θετικά ή μηδενικά
και αρνητικά στοιχεία και είναι ένα σύστημα απλής εμπορευματικής παραγωγής
και αναπαραγωγής όταν ισχύουν οι σχέσεις:
( I - B ) X = M + (TR) = Y - Ü ) 1 X > 0

ή

(I-B)X = M + (TR) = Y-(olX>0
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(2.12)
(2.12)'

και
(I-B)X = M + (TR) = c
(με Χ>0 και στις τρεις περιπτώσεις)

(2.13)

Περίπτωση 5. Τέλος, στην Περίπτωση 5 θα ορίσουμε το καθαρό προϊόν ή
εισόδημα και το οικονομικό πλεόνασμα (ως υλικά μεγέθη) του αγροτικού τομέα
στο ίδιο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων όπως και στην Περίπτωση 4 αλλά σε
συνθήκες διευρυμένης παραγωγής και αναπαραγωγής.
Τούτο σημαίνει ότι στο κύκλωμα αναπαραγωγής:
Χρήμα
Εμπόρευμα
Τεχνικές παραγωγής
Νέο
(Παραγωγικοί πόροι)
και τεχνολογία
χρήμα

Η-

Μέσα παραγωγής
Εργασιακή δύναμη
Γη

Παραγωγική
διαδικασία

••Η'

το σε τιμές αγοράς P m εκφρασμένο καθαρό (υλικό) προϊόν ή εισόδημα προς δια
νομή στην αρχή του κύκλου (που δημιουργήθηκε από προηγούμενο κύκλο ανα
παραγωγής) δαπανάται για την αγορά εμπορευμάτων με τη μορφή των μέσων
παραγωγής, της εργασιακής δύναμης και της γης, τα οποία αναλώνονται στην
παραγωγική διαδικασία, ώστε στο τέλος του νέου κύκλου αναπαραγωγής το δη
μιουργούμενο εισόδημα να είναι μεγαλύτερο, κατά κανόνα, του αρχικού, δηλα
δή Η'>Η. Οι παραπάνω διαδικασίες είναι ταυτόχρονες, αλλά για λόγους ανά
λυσης γίνεται ο διαχωρισμός των στοιχείων του παραπάνω κύκλου
αναπαραγωγής του καθαρού εισοδήματος του αγροτικού τομέα.
Στην Περίπτωση 5 ο αγροτικός τομέας αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής
[Α,Ι,Χ] με δεδομένο πραγματικό ωρομίσθιο ω>0 ή ένα σύστημα παραγωγής
[Β,Χ], το οποίο χρησιμοποιεί μια τεχνική παραγωγής [Α,Ι] και παράγει ένα
ακαθάριστο (υλικό) προϊόν Χ. Με την παραδοχή ότι το σύστημα αυτό καταβάλλει συνολική (υλική) γαιοπρόσοδο που παρίσταται με το υπερπροϊόν (TR) =
(AR) + (DR), τότε με βάση τους ορισμούς και τις παραδοχές των προηγούμενων
περιπτώσεων, το καθαρό (υλικό) προϊόν ή εισόδημα και το συνολικό οικονομι
κό πλεόνασμα (ως υλικό μέγεθος) ορίζονται όπως και στην Περίπτωση 4 από
τις σχέσεις (2.10) και (2.11) αντίστοιχα.
Στην Περίπτωση 5 το σύστημα παραγωγής [Β,Χ] που χρησιμοποιεί την τε
χνική παραγωγής [Α,Ι], για να μπορεί να υπάρξει από μόνο του και να είναι ένα
σύστημα διευρυμένης εμπορευματικής αναπαραγωγής (δηλαδή όταν μέρος του
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συνολικού (υλικού) οικονομικού πλεονάσματος διατίθεται για συσσώρευση),
πρέπει να ισχύουν οι σχέσεις:
(Ι - Β)Χ = Μ + (TR) > 0
ή
(I-B)X = M + (TR)>0
και
(I-B)X = M + (TR)>c
(με Χ>0 και στις τρεις περιπτώσεις)

(2.14)
(2.14)'
(2.15)

Η ανάλυση που αμέσως προηγήθηκε μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για
την απάντηση σε δύο ερωτήματα που πιθανότατα εύλογα γεννώνται, σχετικά με
το γιατί το συνολικό καθαρό προϊόν ή εισόδημα μιας παραγωγικής δραστηριό
τητας, όπως η αγροτική, είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν εργασίας ή, αν λά
βουμε το μέτρο της -το οποίο συμβατικά είναι η καταναλισκώμενη εργασιακή
δύναμη στην περίπτωση καπιταλιστικής σχέσης παραγωγής- προϊόν αυτής της
εργασιακής δύναμης, ή, στην περίπτωση των άμεσων παραγωγών, προϊόν κατα
βαλλόμενης εργασίας.
Τα ερωτήματα αυτά έχουν ως εξής:
1. Πώς και γιατί η γη και τα μέσα παραγωγής δεν παράγουν εισόδημα ή
ακριβέστερα το μέρος του συνολικού εισοδήματος που ορίσαμε ως οικονομικό
πλεόνασμα;
2. Πώς και γιατί η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επηρεάζεται
από το τεχνικό επίπεδο των μέσων παραγωγής καθώς και από τη γονιμότητα και
τη θέση των εδαφών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία;
Ας απαντήσουμε στο Ιο ερώτημα παίρνοντας ως παράδειγμα τη χρησιμο
ποιούμενη γη. Πώς μπορεί η γη να δημιουργήσει έσοδο για τον ιδιοκτήτη της;
Πώς μπορεί να δημιουργήσει το μέρος εκείνο του προϊόντος η χρηματική μορφή
του οποίου αποτελεί τη γαιοπρόσοδο; Η γη ενεργοποιείται στην αγροτική πα
ραγωγή για τη δημιουργία αξιών χρήσης, υλικών προϊόντων όπως για παρά
δειγμα σιτηρών. Αυτό το γεγονός όμως είναι τελείως άσχετο με τη δημιουργία
του εσόδου από την πώληση των σιτηρών. Τα παραχθέντα σιτηρά ως υλικό
προϊόν περιέχουν φυσικές μάζες μέσων παραγωγής και ζωντανής εργασίας (δη
λαδή των χρησιμοποιηθέντων σπόρων και της ζωντανής εργασίας ορισμένης
ποσότητας και ποιότητας), τα οποία είναι οι πηγές δημιουργίας της αξίας χρή
σης που λέγονται σιτηρά. Το αν τα σιτηρά κοστίζουν στην παραγωγή τους φθη
νά ή ακριβά αυτό εξαρτάται από την παραγωγικότητα της γης, από την απόδοση
της -δηλαδή από μια φυσική συνθήκη παραγωγής. Η παραγωγικότητα της εργα
σιακής δύναμης συνδέεται με αυτή τη φυσική συνθήκη παραγωγής των σιτηρών
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και σύμφωνα με την απόδοση της γης (λόγω γονιμότητας ή θέσης των εδαφών) η
ίδια ποσότητα εργασίας εκφράζεται σε περισσότερες ή λιγότερες ποσότητες σι
τηρών, δηλαδή περισσότερες αξίες χρήσης. Έτσι η ποσότητα των παραγόμενων
σιτηρών εξαρτάται από την απόδοση των εδαφών, δηλαδή της γης. Δηλαδή, ενώ
η αξία χρήσης "σιτηρά" όταν πωληθεί ως ανταλλακτική αξία αποφέρει στον
ιδιοκτήτη της ένα έσοδο ή εισόδημα, αποτελεί ταυτόχρονα μια υλική συνθήκη
για τη δημιουργία αυτού του εσόδου.
Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και προκειμένου περί των μέσων παραγω
γής. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας λόγω υψηλότερου τεχνικού
επιπέδου των μέσων παραγωγής αντιπροσωπεύει μια ποσοτική αύξηση του
προϊόντος ανά μονάδα εργασιακής δύναμης που προκαλείται από τα μέσα πα
ραγωγής και η οποία συμβάλλει στην αύξηση της συνολικής ποσότητας της τελι
κής αξίας χρήσης δηλαδή του τελικώς παραγόμενου προϊόντος1.
Έτσι από τις δύο αυτές περιπτώσεις γίνεται σαφές ότι το καθαρό προϊόν
της αγροτικής δραστηριότητας είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν εργασίας.
Η απάντηση στο 2ο ερώτημα διευκολύνεται σημαντικά ύστερα από την
απάντηση στο Ιο ερώτημα. Αφού το εισόδημα παράγεται αποκλειστικά και μό
νο από την εργασία, η αύξηση στην απόδοση της εργασίας ανά μονάδα εργασια
κής δύναμης προέρχεται από τη χρησιμοποίηση μικρότερης ποσότητας εργα
σίας ανά μονάδα προϊόντος ή μεγαλύτερης ποσότητας προϊόντος ανά μονάδα
εργασίας, η οποία εξαρτάται από την τεχνική δυνατότητα τόσο του εδάφους όσο
και από το τεχνικό επίπεδο των μέσων παραγωγής ανά μονάδα εργασίας. Έτσι
και με αμετάβλητες τις ποσότητες των μέσων παραγωγής και της γης, η άνοδος
του τεχνικού και φυσικού τους επιπέδου ανά μονάδα εργασίας αυξάνει την από
δοση της εργασιακής δύναμης, δηλαδή στην περίπτωση μας την ποσότητα Υ.
Συνεπώς, για αυτούς τους λόγους, η ποσότητα αυτή (ως υλικό μέγεθος) εκφρά
ζει και περιέχει και την απόδοση της γης και των μέσων παραγωγής.
Ευθύς εξαρχής κάναμε την παρατήρηση ότι η σχέση εισοδήματος και μέ
σων παραγωγής, γης και εργασιακής δύναμης ως σχέση διανομής εισοδήματος
είναι καταρχήν μια σχέση ανατροφοδότησης μεταξύ του χρηματικού αποτελέ
σματος της παραγωγής (εισοδήματος) και των συστατικών του μερών. Το πρό
βλημα όμως της διανομής εισοδήματος δεν αναφέρεται μόνο στα συστατικά του
μέρη και στον προσδιορισμό του ύψους και της απόδοσης τους από τη διανομή

1. Βλέπε Π. Παρασκευαΐδης (1990), "Βασικά σημεία της θεωρίας του Marx για τους τε
χνικούς συντελεστές παραγωγής", Επιστημονική Σκέψη, τεύχος 46.
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του εισοδήματος. Αφορά επιπλέον και την κατανάλωση που προκύπτει από
αυτή τη διανομή, γιατί ένα μέρος του εισοδήματος συμβάλλει στη δημιουργία
πόρων με προορισμό την κατανάλωση.
Από την άποψη αυτή η σημασία της διανομής εισοδήματος στον αγροτικό
τομέα βρίσκεται στο ότι η αγροτική πολιτική (Μέρος Γ, Κεφάλαιο 6 της παρού
σας μελέτης) θα μπορούσε να επιλέξει ανάμεσα από δυνατές εναλλακτικές λύ
σεις εκείνη (δηλαδή την άριστη με κάποιο ή κάποια κριτήρια), η οποία διανέμει
τους πόρους στον τομέα ανάμεσα σε επένδυση (επαύξηση μέσων παραγωγής)
και κατανάλωση μέσω αυτού του άριστου τρόπου. Και τούτο γιατί στον αγρο
τικό τομέα η διανομή εισοδήματος θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους
κύριους μοχλούς εφαρμογής αγροτικής πολιτικής, αν λάβουμε υπόψη ότι η δια
νομή αυτή επιδρά α) στους ρυθμούς της παραγωγής, β) στο βιοτικό επίπεδο του
αγροτικού πληθυσμού, γ) στην ανάπτυξη των επιμέρους κλάδων του τομέα και
δ) στο βαθμό εκτατικής και εντατικής αναπαραγωγής αυτού του τομέα. Πιο
συγκεκριμένα η δυνατότητα σχηματισμού παγίου κεφαλαίου στον τομέα αυτό
εξαρτάται από το βαθμό πραγμάτωσης του αγροτικού εισοδήματος και του
αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος, το οποίο είναι συστατικό του μέρος.
Στο παρόν κεφάλαιο της μελέτης, εξετάσαμε μέσω της διαδικασίας αναπα
ραγωγής τη σχέση ανατροφοδότησης μεταξύ παραγωγικών μέσων, γης και εργα
σιακής δύναμης και του αποτελέσματος της αγροτικής παραγωγής, δηλαδή του
αγροτικού εισοδήματος. Από τη σχέση αυτή συνάγεται και ο ρόλος του οικονο
μικού πλεονάσματος στο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου στον αγροτικό τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα σχηματισμού παγίου κεφαλαίου στον τομέα
αυτό εξαρτάται από το βαθμό πραγματοποίησης του αγροτικού εισοδήματος
και του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος, το οποίο είναι συστατικό του
μέρος.
Στο Κεφάλαιο 6 του Μέρους Γ της μελέτης θα ερευνήσουμε μέσω ενός
προτεινόμενου υποδείγματος άριστης κατανομής του αγροτικού εισοδήματος
μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης στον αγροτικό τομέα 1) ποιο πρέπει να εί
ναι το ποσοστό των επενδυτικών πόρων για το σχηματισμό παγίου κεφαλαίου
και το ρόλο του οικονομικού πλεονάσματος του τομέα στη διαδικασία αυτή και
2) ποιες οι επιπτώσεις αυτής της διανομής στην άσκηση αγροτικής πολιτικής.
Πριν κλείσουμε το Κεφάλαιο 2 του Μέρους Α της παρούσας μελέτης και
α) επειδή αυτό αφορά τις εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των διαφόρων όρων
που θα χρησιμοποιηθούν στη μελέτη και β) προς αποφυγή συγχύσεων και παρε
ξηγήσεων, κρίνουμε σκόπιμη τη διατύπωση κριτικών παρατηρήσεων σχετικά με
τα εξής ζητήματα:
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1 .το ζήτημα των επιπτώσεων της σύμπτωσης του ιδιοκτήτη της γης με τον
αγρότη-παραγωγό στην προσέγγιση του αγροτικού οικονομικού πλεονάσμα
τος,
2. το ζήτημα της λεγόμενης μεταφοράς οικονομικού πλεονάσματος με
εφαρμογή και στον αγροτικό τομέα και
3. το ζήτημα της λεγόμενης άνισης ανταλλαγής.
Τα δύο πρώτα ζητήματα ως έχοντα άμεση σχέση με το αντικείμενο της με
λέτης, αναπτύσσονται εδώ, ενώ το τρίτο ως έχον έμμεση μόνον σχέση με αυτό
παρατίθεται στο Παράρτημα Α της μελέτης (σ. 165).
Από την ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων σε μια καπιταλιστική κοινω
νία προκύπτει η βασική παραδοχή του πλήρους διαχωρισμού των μέσων παρα
γωγής, της γης και της εργασιακής δύναμης από τους ιδιοκτήτες τους. Μάλιστα
στον αγροτικό τομέα ο διαχωρισμός αυτός εξειδικεύεται ως διαχωρισμός του
ιδιοκτήτη της γης από τον αγρότη-παραγωγό.
Όμως στον καπιταλισμό -και ο ελληνικός καπιταλισμός δεν αποτελεί
εξαίρεση- υπάρχουν γενικά δύο ειδών αγροτικές επιχειρήσεις, όπου η ιδιοκτη
σία της γης και η ιδιοκτησία των άλλων μέσων αγροτικής παραγωγής συγκε
ντρώνονται σε ένα φορέα (άτομο). Το ένα είδος είναι η αγροτική εκμετάλλευση
οικογενειακού τύπου, που βασίζεται στην προσωπική εργασία των μελών της
αγροτικής οικογένειας και του ιδιοκτήτη γης και άλλων μέσων παραγωγής (ελκυστήρων, οχημάτων κτλ.). Το άλλο είδος αγροτικής επιχείρησης είναι η καπι
ταλιστική αγροτική επιχείρηση με ξένη μισθωτή εργασία, όπου ο καπιταλιστής
είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτης της γης.
Τα παραπάνω δύο είδη ιδιοκτησιακών καθεστώτων, τη στιγμή μάλιστα
που συνυπάρχουν στον αγροτικό τομέα, δείχνουν ότι ο τομέας αυτός δεν είναι
ένας εξολοκλήρου υποταγμένος στο κεφάλαιο, δηλαδή ένας εξολοκλήρου καπι
ταλιστικός τομέας, αλλά ότι στο μεγαλύτερο του μέρος (και αυτό ισχύει για χώ
ρες όπως η Ελλάδα) είναι ένας τομέας απλής εμπορευματικής παραγωγής. Η γε
νική βάση της απλής εμπορευματικής παραγωγής, όπως άλλωστε και της
καπιταλιστικής εμπορευματικής παραγωγής, είναι πρώτον η διάκριση των ατο
μικών παραγωγών μεταξύ τους, η οποία γίνεται από τον κοινωνικό καταμερι
σμό της εργασίας, δεύτερον η παραγωγή εμπορευμάτων και τρίτον η σύνδεση
μεταξύ τους (παραγωγών μεταξύ τους και εμπορευμάτων μεταξύ τους) μέσω
της αγοράς. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της απλής εμπορευματικής
παραγωγής είναι ότι σε αυτήν ως ξεχωριστοί παραγωγοί εμφανίζονται άτομα
που πραγματοποιούν τη διαδικασία της παραγωγής με βάση την προσωπική
τους εργασία, χωρίς να εκμεταλλεύονται την εργασία άλλων ατόμων.
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Το γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα είναι στο μεγαλύτερο του
μέρος ένας τομέας απλής εμπορευματικής παραγωγής έχει την εξής συνέπεια:
δεν παράγει οικονομικό πλεόνασμα, με τη μορφή του κέρδους, το μέρος εκείνο
του αγροτικού τομέα το οποίο κυριαρχείται στην πλεοψηφία του από εκμεταλ
λεύσεις οικογενειακού τύπου. Οι εκμεταλλεύσεις όμως αυτού του τύπου παρά
γουν διαφορική γαιοπρόσοδο, αν ασκήσουν αγροτική δραστηριότητα σε μέτρια
και καλύτερα χωράφια.
Ως σύνολο λοιπόν ο αγροτικός τομέας παράγει οικονομικό πλεόνασμα
(δηλαδή συνολικό κέρδος + γαιοπρόσοδο), αφού είναι άθροισμα αυτών των δύο
βασικών ειδών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Ας δούμε όμως αναλυτικά τα δύο αυτά είδη αγροτικών εκμεταλλεύσεων
και τη σχέση τους με το οικονομικό πλεόνασμα. Πρώτα το είδος αγροτικής εκ
μετάλλευσης όπου ο καπιταλιστής είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτης της γης:
όταν τα χωράφια, που αποτελούν ιδιοκτησία του καπιταλιστή-ιδιοκτήτη της
γης, διαθέτουν, σε σχέση με τα άλλα χωράφια που ρυθμίζουν την ενιαία μορφή
παραγωγής, πλεονεκτήματα είτε ως προς τη γονιμότητα είτε ως προς την τοπο
θεσία τους, τότε ο ιδιοκτήτης αυτών των χωραφιών με την ιδιότητα του καπιτα
λιστή παίρνει διαφορικό πρόσθετο κέρδος δηλαδή τη διαφορική γαιοπρόσοδο,
ενώ με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη γης το καρπούται. Στην περίπτωση αυτού του
είδους εκμεταλλεύσεων το κέρδος και η διαφορική γαιοπρόσοδος αποτελούν το
οικονομικό πλεόνασμα αυτών των εκμεταλλεύσεων.
Στις εκμεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου, η νεοδημιουργούμενη αξία
(προστιθέμενη αξία = εισόδημα), που δημιουργείται με την εργασία του αγρότη,
δεν μπορεί από εθνικολογιστική άποψη να διαιρεθεί στα διάφορα μέρη ούτε και
να υπολογιστούν τα μέρη αυτά, γιατί εδώ δεν υπάρχει μισθωτή εργασία και όλο
το εισόδημα, το οποίο ο ίδιος δημιουργεί, περιέρχεται στον ιδιοκτήτη της γης.
Εφόσον όμως οι εκμεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου βρίσκονται μέσα στο κα
πιταλιστικό περιβάλλον είναι δυνατόν και για αυτές να ισχύσουν, συμβατικά
έστω, οι κατηγορίες της καπιταλιστικής οικονομίας.
Έτσι, αν από την αξία του καθαρού προϊόντος (εισοδήματος) που παρήγα
γε ο αγρότης αφαιρεθεί το μέρος εκείνο που αντιστοιχεί στην αμοιβή (απλήρω
της) εργασίας μελών αγροτικής οικογένειας ("ισοδύναμο μισθού"), τότε το άλ
λο μέρος αντιστοιχεί αφενός στο κέρδος και αφετέρου στη διαφορική
γαιοπρόσοδο (αν πρόκειται για μέτρια και καλύτερα χωράφια). Μπορούμε έτσι
να θεωρήσουμε ότι ο αγρότης "παράγει" διαφορική γαιοπρόσοδο και ότι ως
ιδιοκτήτης γης την καρπώνεται ο ίδιος.
Σχετικά με το παραπάνω ενδεχόμενο πρέπει να κάνουμε εδώ ορισμένες
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παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγροτική οικογένεια είναι
χειρότερα εξοπλισμένη με μέσα παραγωγής ποσοτικά και ποιοτικά από ό,τι οι
καπιταλιστικού τύπου εκμεταλλεύσεις. Δεύτερον, η αγροτική οικογένεια δεν εί
ναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις πιο παραγωγικές μηχανές, των οποίων η χρή
ση προϋποθέτει επιχείρηση μεγάλων διαστάσεων. Τρίτον, η αγροτική οικογέ
νεια εφαρμόζει με δυσκολία τις επιτεύξεις της επιστήμης.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι τα έξοδα της αγροτικής οικογένειας
ανά μονάδα προϊόντος (δηλαδή η τιμή παραγωγής ή η τιμή κόστους παραγωγής)
κυμαίνονται συνήθως σε επίπεδα μεγαλύτερα από ό,τι τα έξοδα των καπιταλι
στικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε τεμάχια γης ανάλογου ποιοτικού επιπέ
δου.
Μια άλλη συνέπεια είναι ότι το εισόδημα των μελών της αγροτικής οικο
γένειας στα χειρότερα χωράφια είναι συχνά κατώτερο του μισθού εργασίας, ενώ
στα μέτρια ή και στα καλύτερα χωράφια η διαφορική γαιοπρόσοδος συχνά εξα
φανίζεται από το γεγονός ότι η ατομική τιμή παραγωγής του αγροτικού νοικο
κυριού είναι μεγαλύτερη από τη μέση τιμή παραγωγής των εκμεταλλεύσεων του
αγροτικού τομέα.
Σχετικά με το δεύτερο ζήτημα παρατηρούμε τα εξής:
Η θεωρία της λεγόμενης μεταφοράς του οικονομικού πλεονάσματος από
και προς τον αγροτικό τομέα υποστηρίζει ότι η μεταβίβαση αυτή είναι δυνατή
και πραγματοποιείται από την άνιση ανταλλαγή μεταξύ εμπορευμάτων που
πουλά και εμπορευμάτων ποί' αγοράζει ο αγροτικός τομέας.
Μεταφορά οικονομικού πλεονάσματος από και προς τον αγροτικό τομέα
σημαίνει: α) ότι αυτό υπήρχε στον τομέα πριν μεταφερθεί και ότι υπάρχει στον
άλλον ή τους άλλους τομείς μετά τη μεταφορά του. Η διαδικασία αυτή συνιστά
και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη οικονομικού πλε
ονάσματος και β) ότι η μεταφορά του αυτή καθεαυτή μπορεί να διαπιστωθεί ως
διαφορά μεταξύ των οικονομικών πλεονασμάτων του αγροτικού και των άλ
λων τομέων πριν αυτό μεταφερθεί και μετά τη μεταφορά του.
Το ζητούμενο λοιπόν είναι, στο πλαίσιο μιας οικονομικής εμπορευματι
κής ανταλλαγής, πώς "ανακαλύπτεται" το οικονομικό πλεόνασμα πριν και με
τά τη μεταφορά του από τον αγροτικό τομέα σε άλλους τομείς.
1
Η απάντηση είναι ότι ο καταλογισμός του οικονομικού πλεονάσματος εί1. Γ. Σταμάτης, "Georg Charasoff ένας πρωτοπόρος της θεωρίας των γραμμικών συστη
μάτων παραγωγής", Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, No 2, Άνοιξη 1987, σ. 54 κ.ε. και του ίδιου
Θέσεις, No 27, Απρίλιος-Ιούνιος 1989, σ. 58-64.
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ναι δυνατός, όταν το καθαρό (=υλικό) προϊόν της παραγωγής των επιμέρους
παραγωγών και του αγροτικού τομέα ως συνόλου έχει τη μορφή συνόλου εμπο
ρευμάτων δηλαδή ανταλλακτικών αξιών. Στην περίπτωση αυτή και το οικονο
μικό πλεόνασμα και η καθαρή προστιθέμενη αξία του αγροτικού τομέα είναι,
αντίστοιχα, ομοιογενή μεγέθη. Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η ύπαρξη
συστήματος τιμών των παραπάνω εμπορευμάτων.
Για να υπάρχει λοιπόν μεταφορά οικονομικού πλεονάσματος πρέπει οι
τιμές με βάση τις οποίες υπολογίζεται το οικονομικό πλεόνασμα του αγροτικού
τομέα πριν από τις μεταβιβάσεις του, να είναι διαφορετικές από αυτές στις
οποίες υπολογίζεται το οικονομικό πλεόνασμα του αγροτικού τομέα μετά τις
μεταβιβάσεις του. Κάτι τέτοιο όμως είναι αδύνατο, άρα άτοπο. Γιατί στην
πραγματικότητα δεν υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα τιμών στις οποίες
γίνεται η εμπορευματική ανταλλαγή αλλά ένα, και μόνον ένα, σύστημα.
Τότε όμως το οικονομικό πλεόνασμα του αγροτικού τομέα πριν από τη
μεταβίβαση του και το οικονομικό πλεόνασμα του αγροτικού τομέα μετά τη με
ταβίβαση του είναι ίσα μεταξύ τους, το οποίο σημαίνει ότι οι μεταφορές οικο
νομικού πλεονάσματος είναι ίσες με μηδέν και κατά συνέπεια δεν λαμβάνει χώ
ρα καμία μεταφορά οικονομικού πλεονάσματος από και προς τον αγροτικό
τομέα.
Έτσι η θεωρία της λεγόμενης μεταφοράς οικονομικού πλεονάσματος δεν
ευσταθεί, είναι εσφαλμένη και όταν εφαρμόζεται στον αγροτικό τομέα.
Για το λόγο αυτό και στην παρούσα μελέτη δεν γίνεται λόγος για (ανύπαρ
κτη, όπως αποδείξαμε) μεταφορά αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος από
και προς τον αγροτικό τομέα, αλλά γίνεται λόγος για πραγματοποίηση
(realisation) του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος μέσα στον τομέα από
μηχανισμούς που (όπως θα δούμε στο Μέρος Β της μελέτης) το προσδιορίζουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

Στα Κεφάλαια 1 και 2 του Μέρους Α της παρούσας μελέτης αναλύσαμε
πρώτα τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές σχέσεις παραγωγής μας επιτρέ
πουν να εντοπίσουμε τις ιδιαιτερότητες της αγροτικής οικονομίας συγκριτικά
με άλλους τομείς και στη συνέχεια, έχοντας αυτές ως βάση, ορίσαμε και αποσα
φηνίσαμε το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα και τα συναφή με αυτό ζητήματα
των σχέσεων ιδιοκτησίας, της λεγόμενης μεταφοράς του και της λεγόμενης άνι
σης ανταλλαγής.
Στο παρόν κεφάλαιο και με γνώμονα τα λεχθέντα στα δύο προηγούμενα
κεφάλαια θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: α)
γιατί κατά κανόνα δεν καπιταλιστικοποιήθηκε η αγροτική οικονομία (οι εξαιρέ
σεις άλλωστε επιβεβαιώνουν τον κανόνα) και β) ποια ερμηνεία τελικά υπερισχύ
ει σχετικά με την προέλευση του οικονομικού πλεονάσματος του αγροτικού το
μέα.
Ως προς το πρώτο ερώτημα, στην Ενότητα 1.1. του Κεφαλαίου 1 του
Μέρους Α της μελέτης είχαμε αναλύσει τον τρόπο εμφάνισης της απόλυτης γαιοπροσόδου και την ιδιότητα της ως κοινωνικής σχέσης στην ύπαιθρο να αποτε
λεί φραγμό στην καπιταλιστική συσσώρευση στην αγροτική οικονομία. Το ερώ
τημα ωστόσο παραμένει: γιατί η απόλυτη γαιοπρόσοδος εμποδίζει την
καπιταλιστικοποίηση της αγροτικής οικονομίας; Παρά την εμφάνιση στην ελ
ληνική ύπαιθρο, τα τελευταία χρόνια, μορφών κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες
επιτρέπουν σε ορισμένες περιοχές, σε ορισμένες καλλιέργειες κατά ορισμένες
εποχές και σε ορισμένα μεγέθη κλήρων, την απασχόληση εργασιακής δύναμης
είτε εποχιακής είτε μόνιμης από μικρές και μεσαίου μεγέθους αγροτικές επιχει
ρήσεις, η απόλυτη γαιοπρόσοδος εξακολουθεί μέχρι σήμερα, ως κοινωνική σχέ52

ση αλλά και ως διαδικασία, να αποτελεί καθοριστικό στοιχείο του διαχωρισμού
της έγγειας ιδιοκτησίας από την αγροτική οικονομική δραστηριότητα υπό μορ
φή σχέσεων υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο. Επομένως, το παραπάνω
ερώτημα ανάγεται στο ερώτημα τι βρίσκεται πίσω από την απόλυτη γαιοπρόσοδο, δηλαδή ποια είναι η πηγή της απόλυτης γαιοπροσόδου.
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί να δοθεί στο πλαίσιο του υποδείγ
ματος του Κεφαλαίου 2 ως εξής: η υλική βάση προέλευσης της απόλυτης γαιο
προσόδου είναι η κατά μέσον όρο σχετικά χαμηλότερη σχέση αναλωθέντων μέ
σων παραγωγής προς καταβληθείσα εργασιακή δύναμη στην αγροτική
οικονομία, συγκριτικά με την αντίστοιχη σχέση στους μη αγροτικούς τομείς και
κυρίως στη βιομηχανία. Η απάντηση αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί ως εξής: Με
βάση τους ορισμούς, τις παραδοχές και τους όρους του Κεφαλαίου 2 και έχο
ντας ως δεδομένο την εξίσωση του μέσου ποσοστού κέρδους μεταξύ αγροτικού
και μη αγροτικών τομέων, δηλαδή τη σχέση1:
[Μι + (AR)]/(hΧι) _
Μ 2 /(1 2 Χ 2 )
(ΑιΧ!)/(1ιΧι)+1
(Α 2 Χ 2 )/(1 2 Χ 2 )+1

(3.1)

και όπου Μγ + (AR) το διάνυσμα του υπερπροιόντος του αγροτικού τομέα (στο
οποίο δεχόμαστε ότι περιλαμβάνεται και η διαφορική γαιοπρόσοδος ως υλικό
μέγεθος) και Μ 2 το διάνυσμα του υπερπροϊόντος του μη αγροτικού τομέα. Τότε
σε ίσες ποσότητες μέσων παραγωγής AJXJ =Α 2 Χ 2 των δύο τομέων αντιστοι
χούν διαφορετικές ποσότητες συνολικού οικονομικού πλεονάσματος (ως φυσι
κού μεγέθους) των αντίστοιχων τομέων σύμφωνα και κατ' αναλογία προς τις
διαφορετικές μέσες σχέσεις (ΑιΧι)/(1}Χι) και (AjXi)/(l2X2) (επειδή υποθέσα
με ότι AiXj = Α 2 Χ 2 ) που διαμορφώνονται αντίστοιχα στους δύο τομείς.
Στους διαφόρους κλάδους των μη αγροτικών τομέων οι διαφορετικές μά
ζες των κερδών (ως υλικών μεγεθών) έχουν την τάση να εξισώνονται, ώστε να
προκύψει το μέσο κέρδος, ενώ η διανομή των κερδών ανάμεσα στους ιδιοκτήτες
των ατομικών κεφαλαίων γίνεται κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των ατομικών
κεφαλαίων στο συνολικό κεφάλαιο των μη αγροτικών τομέων. Στην αγροτική

1. Το ποσοστό κέρδους είναι ο λόγος του μέρους του καθαρού (υλικού) προϊόντος ή ει
σοδήματος που αποτελεί το διάνυσμα του συνολικού υπερπροϊόντος, δηλαδή το M+(AR) προς
το σύνολο των απασχολούμενων μέσων παραγωγής και εργασιακής δύναμης, δηλαδή το ΑΧ +
IX. Από τον ορισμό αυτό προκύπτουν τα μέλη της (3.1).
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οικονομία όμως, η έγγεια ιδιοκτησία "εμποδίζει" τη διαδικασία της εξισωτικής
τάσης των κερδών για τα κεφάλαια που επενδύονται στη γη και "αφαιρεί" ένα
μέρος, από το συνολικό αγροτικό πλεόνασμα, ίσο προς το ύψος της απόλυτης
γαιοπροσόδου ανά μονάδα εργασίας, δηλαδή το (AR)/(liXi), το οποίο, αν δεν
υπήρχε η έγγεια ιδιοκτησία, θα υπεισήρχετο στη διαδικασία εξίσωσης των κερ
δών, ώστε να προκύψει το γενικό μέσο ποσοστό κέρδους. Η απόλυτη γαιοπρόσοδος αποτελεί μέρος του συνολικού αγροτικού καθαρού εισοδήματος, που
προκύπτει από την πώληση των αγροτικών προϊόντων (ως συστατικό στοιχείο
του οικονομικού πλεονάσματος του αγροτικού τομέα) και αποδίδεται στους
ιδιοκτήτες της γης, οι οποίοι έτσι την αποσπούν από την αγροτική παραγωγική
διαδικασία. Στη σχέση (3.1), αν από το πρώτο μέλος της ισότητας αφαιρέσουμε
την ποσότητα (AR)/(liXi), η ισότητα παύει να ισχύει. Εφόσον έχουμε δεχθεί ότι
Α\Χ\ = Α2Χ2, για να επανέλθει η ισότητα στη σχέση αυτή, θα πρέπει
(ΑιΧι)/(1ιΧι) < (AjXi)/(l2X2)· Έτσι δεχόμαστε ότι στην αγροτική οικονομία
με ίσες ποσότητες χρησιμοποιούμενων παραγωγικών μέσων τίθεται σε κίνηση
μεγαλύτερη ποσότητα εργασιακής δύναμης από ό,τι στους μη αγροτικούς το
μείς. Το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ \\Χ\ και Ι2Χ2 (δηλαδή Ι1Χ1Μ2Χ2) εξαρ
τάται από το σχετικό επίπεδο ανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Η διαφορά αυτή
θα μειούται στο μέτρο που αναπτύσσεται ο αγροτικός τομέας και θα απελευθε
ρώνονται από αυτόν εργατικά χέρια.Έτσι, πράγματι, η απόλυτη γαιοπρόσοδος
είναι ένα εμπόδιο στην καπιταλιστικοποίηση της αγροτικής οικονομίας, σε
συνδυασμό και με το ιστορικά μικρό μέσο μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύ
σεων και το εξίσου σχετικά μικρό μέγεθος των αγροτεμαχίων ανά εκμετάλλευση
στην ελληνική ύπαιθρο. Οι ιστορικά διαμορφούμενες αυτές αγροτικές δομές
καθιστούν, γενικά, οικονομικά ασύμφορη (κάτω από ορισμένα στρέμματα) την
επένδυση σε μέσα παραγωγής ανά καλλιεργούμενη έκταση, και την τάση αύξη
σης του μεγέθους αυτού στον αγροτικό τομέα μάλλον σχετικά βραδεία. Με άλλα
λόγια η απόλυτη γαιοπρόσοδος αποτελεί το αίτιο της σχετικής καθυστέρησης
της αγροτικής οικονομίας σε σύγκριση π.χ. με τη βιομηχανία, που εκφράζεται
ποσοτικά από τη χαμηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας στον αγροτικό το
μέα συγκριτικά με τη βιομηχανία.
Η παραπάνω όμως εξέλιξη στη σχέση αναλωθέντων μέσων παραγωγής
προς καταβληθείσα εργασιακή δύναμη και στο ύψος της απόλυτης γαιοπροσό
δου ισχύει γενικά και σημαίνει α) ότι τα έξοδα παραγωγής των αγροτικών προϊ
όντων είναι δυνατόν να μην καλύπτονται από τις επικρατούσες τιμές αγοράς
και β) ότι η μάζα του συνολικού οικονομικού πλεονάσματος, που προκύπτει
από την υπερεργασία την οποία παράγει η καταβαλλόμενη εργασιακή δύναμη
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στον αγροτικό τομέα, είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη που παράγει η εργα
σιακή δύναμη ίσου μεγέθους στους μη αγροτικούς τομείς. Η παραπάνω συνθή
κη είναι μοναδική συνθήκη εμφάνισης της απόλυτης γαιοπροσόδου. Στις περι
πτώσεις όπου αυτή η συνθήκη δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η συγκεκριμένη μορφή
γαιοπροσόδου -δηλαδή η απόλυτη γαιοπρόσοδος- δεν εμφανίζεται.
Υπάρχουν, πράγματι, σήμερα περιπτώσεις διαμόρφωσης κοινωνικών
σχέσεων στην ελληνική ύπαιθρο σύμφωνα με τις οποίες σε συγκεκριμένες αγρο
τικές δραστηριότητες (είτε πρόκειται για καλλιέργειες είτε για ζωική παραγωγή)
και σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές, δεν εμφανίζεται απόλυτη γαιοπρόσοδος, ώστε να αποτελεί φραγμό στη μετεξέλιξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων από
μονάδες απλής εμπορευματικής παραγωγής σε μικρομεσαίες καπιταλιστικές
επιχειρήσεις με απασχόληση μόνιμης ή εποχιακής εργασίας. Η εξέλιξη αυτή δηλοί ότι η, γενικά σχετική, καθυστέρηση του αγροτικού τομέα δυνατόν να μην
αποτελεί ένα μόνιμο και τελικό χαρακτηριστικό στοιχείο των κοινωνικών σχέ
σεων στην ελληνική ύπαιθρο. Καθώς συγκεκριμένοι κλάδοι παραγωγής του
αγροτικού τομέα έχουν τη δυνατότητα εκμηχάνισης και τη δυνατότητα υποκα
τάστασης εργασιακής δύναμης σε μέσα παραγωγής και λοιπές εισροές (μηχανι
κός εξοπλισμός, λιπάσματα κτλ.) και όταν αγροτοβιομηχανικά συγκροτήματα
κάνουν την εμφάνιση τους, τότε η διαφορά στη σύνθεση των μέσων παραγωγής
και εργασιακής δύναμης (η οποία εκφράζεται, όπως είδαμε, ως (ΑιΧι)/(1ιΧι)
μεταξύ του αγροτικού τομέα και της βιομηχανίας, τείνει σε ορισμένες περιπτώ
σεις να εξαφανιστεί και μάλιστα να αντιστραφεί. Κατ' αυτό τον τρόπο η υλική
βάση για την εμφάνιση και τη διατήρηση της απόλυτης γαιοπροσόδου δεν υπάρ
χει πλέον. Μπορούμε να δεχθούμε λοιπόν για τον αγροτικό τομέα ότι, όπως η
τυπική υπαγωγή του αγρότη στο εμπορικό ατομικό κεφάλαιο μετατρέπεται κατ'
ουσίαν σε πραγματική υπαγωγή του στο συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο, έτσι και
η τυπική υπαγωγή της γης υπό καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής μετατρέπεται
σε πραγματική υπαγωγή της στο κεφάλαιο, ως υλικού στοιχείου και φυσικής
συνθήκης της αγροτικής παραγωγής υπό καθεστώς υπαγωγής της μισθωτής ερ
γασίας.
Αν όμως στη σημερινή φάση της εξέλιξης των κοινωνικών σχέσεων στην
ελληνική ύπαιθρο η απόλυτη γαιοπρόσοδος, η οποία έλκει την καταγωγή της,
όπως προαναφέραμε, από την έγγεια ιδιοκτησία (το ιδιοκτησιακό καθεστώς
προσδιορίζει ποιος την καρπούται), παρουσιάζει σε επιλεγμένες περιπτώσεις
τάσεις εξαφάνισης της υπό καθεστώς εκμηχάνισης της αγροτικής οικονομίας,
αυτή επανεμφανίζεται υπό τροποποιημένη μορφή ως τόκος υποθήκης ενυπόθη
κων χρεών επί των γαιών τις οποίες κατέχουν οι μικροί και μεσαίοι αγρότες. Ο
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θεσμός αυτός, που έχει γενικευμένο χαρακτήρα, σημαίνει ότι ένα συνήθως μεγά
λο μέρος του οικονομικού πλεονάσματος αυτής της κατηγορίας αγροτών κατα
βάλλεται σε τράπεζες (κυρίως ΑΤΕ) και γενικά στο χρηματικό κεφάλαιο. Στην
τελευταία αυτή κατηγορία υπάγονται οι προμηθευτές του αγροτικού τομέα, οι
ενδιάμεσοι μεταξύ τελικού καταναλωτή και αγρότη και οι βιομηχανίες τροφί
μων που έχουν ως πρώτη ύλη αγροτικά προϊόντα σε ανεπεξέργαστη μορφή.
Εκτός όμως από τις μορφές τις οποίες μπορεί να πάρει η απόλυτη γαιοπρόσοδος στις σημερινές συνθήκες διαμόρφωσης κοινωνικών σχέσεων στην ελ
ληνική ύπαιθρο και να εδραιώσει έτσι συνθήκες γενικά μη καπιταλιστικοποίησης της αγροτικής οικονομίας, αξιοπρόσεκτο είναι και ένα άλλο στοιχείο
κατεξοχήν αντιφατικό, όπως θα δούμε, στο πλέγμα των σχέσεων κεφαλαίουαγροτικής οικονομίας. Η αντίφαση αυτή έγκειται στο εξής: είναι γνωστό ότι ο
αγροτικός τομέας αποτελεί την πρωτογενή πηγή παραγωγής τροφίμων, τα
οποία με τη σειρά τους αποτελούν ουσιαστικό συστατικό στοιχείο (ποσοτικά
και ποιοτικά) της αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης και προσδιορίζουν
σε μεγάλο ποσοστό τα έξοδα αναπαραγωγής της. Ενώ λοιπόν για το ατομικό κε
φάλαιο το κύριο πρόβλημα για τη δραστηριοποίηση του στον αγροτικό τομέα εί
ναι η ρήξη της κοινωνικής σχέσης μεταξύ έγγειας ιδιοκτησίας και αγροτικής οι
κονομικής δραστηριότητας, αποτέλεσμα της οποίας είναι η απόλυτη
γαιοπρόσοδος (και οι διάφορες μορφές της), για το συνολικό κεφάλαιο το
οποίο εκφράζεται ως κράτος, πιστωτικό σύστημα και ως χρηματικό κεφάλαιο,
το βασικό βραχυχρόνιο πρόβλημα είναι η εξασφάλιση προσπέλασης της μισθω
τής εργασίας σε είδη διατροφής με τις πλέον οικονομικές γι' αυτό συνθήκες,
άσχετα αν για το συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται
μέσω κοινωνικών σχέσεων, στην ύπαιθρο, υπαγωγής του αγρότη στο κεφάλαιο,
τυπικής υπαγωγής του σε αυτό ή έμμεσης υπαγωγής του. Η παραπάνω παρατή
ρηση έχει ως προϋπόθεση την άμεση πλέον υπαγωγή ολόκληρης της αγροτικής
οικονομίας στο συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο, όπως ήδη είχαμε αναλύσει στην
Ενότητα 1.2. του Κεφαλαίου 1 της μελέτης.
Έχει όμως η παραπάνω παρατήρηση ταυτόχρονα και ορισμένες συνέπειες.
Σημαίνει καταρχήν ότι το συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο έχει συμφέρον να επι
διώξει τη διατήρηση ενός σημαντικού μέρους της αγροτικής οικονομίας υπό
συνθήκες τέτοιου ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ύστερα από κάποια αστική αγρο
τική μεταρρύθμιση και διευθέτηση του ζητήματος των "εθνικών γαιών") και κα
θεστώτος μη επιδοτούμενων τιμών στον παραγωγό, ώστε ο ατομικός αγρότης
να έχει μεν προσπέλαση σε ιδιόκτητη γη τέτοιου μεγέθους, ώστε να αναπαράγε
ται απλώς η εργασιακή δύναμη του, εξασφαλίζοντας όμως με τον τρόπο αυτό
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χαμηλότερο, συγκριτικά με ανταγωνίστριες χώρες, "κόστος τροφίμων" για
τους κατόχους εργασιακής δύναμης των υπόλοιπων μη αγροτικών τομέων.
Έτσι το συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο βρίσκεται μπροστά στην εξής αντί
φαση: από τη μια μεριά περιθωριοποιεί ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής οικο
νομίας, το οποίο αποτελείται από μικρομεσαίους αγρότες, αναπαράγοντας έτσι
minifundia, δηλαδή μικρού μεγέθους και μικρού αριθμού αγροτεμαχίων αγρο
τικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες παράγουν διαφορική γαιοπρόσοδο και από την
άλλη διατηρεί την κοινωνική σχέση του διαχωρισμού μεταξύ της ατομικής ιδιο
κτησίας της γης και της αγροτικής δραστηριότητας (διατηρώντας επομένως
εκτός από τη διαφορική και την απόλυτη γαιοπρόσοδο) και δυσχεραίνει έτσι τη
σχετική προσπέλαση του ατομικού κεφαλαίου στην αγροτική οικονομία1. Πρέ
πει να παρατηρήσουμε ότι το περιεχόμενο της αντίφασης αυτής αποτελεί τη
σπονδυλική στήλη της αγροτικής πολιτικής, όπως εφαρμόζεται με διάφορες πα
ραλλαγές σήμερα στα διάφορα μέρη του κόσμου (και στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
Οι συνέπειες μιας τέτοιας πολιτικής είναι τόσο πολιτικές και κοινωνικές, όσο
και οικονομικές. Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι από πολιτική και κοινω
νική σκοπιά οι πολιτικές αυτές συμβάλλουν, πρώτον, στη δημιουργία του φαι
νομένου της μερικής απασχόλησης στην ελληνική ύπαιθρο, εφόσον μεγάλο μέ
ρος των αγροτών που απλώς αναπαράγουν την εργασιακή τους δύναμη στον
αγροτικό τομέα απασχολούνται για να συμπληρώσουν το εισόδημα τους σε
εξωγεωργικές απασχολήσεις και, δεύτερον, διατηρούν μια υπολογίσιμη και εύ
κολα υποτάξιμη, πολιτικά, εκλογική βάση, η οποία όμως δεν είναι, για το λόγο
αυτό, εύκολο να αποδώσει συνδικαλιστικά για την προάσπιση των πραγματι
κών αγροτικών συμφερόντων.
Οι οικονομικές συνέπειες της αντίφασης που προαναφέραμε, και της πο
λιτικής που πηγάζει από αυτήν, παίζουν σημαντικό ρόλο στην προοπτική εξέλι
ξης της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και συμποσούνται στην άμεση πλέον
εκμετάλλευση των "ιδιοκτητών αγροτών" από το συνολικό κοινωνικό κεφά
λαιο με τη μορφή κυρίως της απόσπασης υπερτόκων μέσω του μηχανισμού της
μόνιμης πλέον και αυξανόμενης υπερχρέωσης του αγροτικού τομέα.

1.0 Θ. Σταυρόπουλος στα συμπεράσματα της μελέτης του Ηέγγειοςπρόσοδος, Κριτική
ανάλυση των θεωριών, ΑΤΕ, 1991, σ. 920, καταλήγει: "... αποδείξαμε ότι η ανάπτυξη του βιο
μηχανικού καπιταλισμού υπέταξε τη γεωργική παραγωγή στους δικούς του σκοπούς και ενέτα
ξε την έγγειο πρόσοδο μέσα στη λειτουργία του νόμου της αξίας και στους μηχανισμούς της
αγοράς στην περιοχή του ιδιωτικού καπιταλισμού όσον αφορά την έγγειο πρόσοδο γενικά..."
(δηλαδή εννοεί και την απόλυτη και τη διαφορική γαιοπρόσοδο Σ.τ.Σ.).
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Ως προς το δεύτερο ερώτημα, που θέσαμε στην αρχή του Κεφαλαίου 3 του
Μέρους Α της μελέτης, αντικειμενικός μας σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν
τα πορίσματα της ερμηνείας σχετικά με τη μη καπιταλιστικοποίηση της ελληνι
κής αγροτικής οικονομίας, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος και οι πηγές
προέλευσης του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος. Δεδομένα προς την
κατεύθυνση αυτή έχουμε την ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων στην ελληνική
ύπαιθρο και τους παράγοντες που καθορίζουν την κατά κανόνα μη καπιταλι
στική εξέλιξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Θα απαιτηθεί όμως για τον
παραπάνω σκοπό, εκτός από αυτά τα δεδομένα, και η ανάπτυξη ενός πλαισίου
αναλυτικών κατευθύνσεων σχετικών με την προέλευση του οικονομικού πλεο
νάσματος. Το αναλυτικό αυτό πλαίσιο έχει ως εξής:
Καταρχήν σε όλους τους κοινωνικούς σχηματισμούς όπου ισχύουν γενικά
εμπορευματικές σχέσεις παραγωγής, το οικονομικό πλεόνασμα ορίζεται ως το
πρόσθετο προϊόν ή υπερπροϊόν, το οποίο είναι η διαφορά ανάμεσα στο πραγ
ματικό συνολικό καθαρό προϊόν και στους πραγματικούς μισθούς που πληρώ
θηκαν για να παραχθεί αυτό το καθαρό προϊόν. Πρόκειται για υλικά μεγέθη και
όχι για χρηματικά. Η αξιακή έκφραση του πρόσθετου (υλικού) προϊόντος απο
τελεί την υπεραξία ή υπερεργασία, η χρηματική έκφραση της οποίας αποτελεί το
κέρδος. Η έννοια του κέρδους έχει νόημα μόνο στον καπιταλισμό και προϋπο
θέτει υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο (δηλαδή στην κεφαλαιακή σχέση).
Στα πλαίσια αυτά το οικονομικό πλεόνασμα μπορεί να ερμηνευθεί κατά
δύο τρόπους: α) με βάση την υπερεργασία με αφετηρία την εργασιακή θεωρία της
αξίας και β) με βάση το "υπερπροϊόν".
Οι επιμέρους ερμηνείες α) και β) προϋποθέτουν ως βασική παραδοχή το
διαχωρισμό των υλικοτεχνικών εισροών παραγωγής από τους ιδιοκτήτες τους.
Οι ιδιοκτήτες της γης και του κεφαλαίου καρπώνονται χωρίς αντάλλαγμα το
πρόσθετο καθαρό προϊόν της εργασίας, δηλαδή το οικονομικό πλεόνασμα.
Έτσι το οικονομικό πλεόνασμα είναι το αποτέλεσμα μιας αδάπανης ιδιοποίη
1
σης , δηλαδή ιδιοποίησης χωρίς αντάλλαγμα -σε πραγματικούς ή και χρηματι
κούς όρους- ενός τμήματος του προϊόντος των παραγωγών από τις κυρίαρχες
τάξεις. Όπως παρατηρεί ο Ε. Mandel (1980), η εργασία παράγει το πρόσθετο
υλικό προϊόν στη σφαίρα της παραγωγής, το οποίο, εκφρασμένο σε αξιακούς
όρους, αποτελεί την υπεραξία που είναι μία μορφή οικονομικού πλεονάσματος.
Δηλαδή πηγή του οικονομικού πλεονάσματος είναι η υπερεργασία. Την υπερερ-

1. Η πραγματοποίηση της ιδιοποίησης αυτής συντελείται μέσω της ανταλλαγής και γενι
κά των εμπορευματικών ανταλλακτικών σχέσεων στην αγορά.

58

γασία λοιπόν, δηλαδή το τμήμα της παραγωγής που δημιουργείται από την τάξη
των παραγωγών, η οποία καταβάλλει ποσότητα εργασίας, την ιδιοποιούνται ως
κέρδος οι κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις με τη μορφή χρήματος. Το οικονομικό
πλεόνασμα (μέρος του οποίου είναι το κέρδος) τότε δεν είναι τίποτε άλλο παρά
η χρηματική μορφή της υπερεργασίας.
Υπάρχει μια μερίδα της κριτικής, η οποία υποστηρίζει ότι η εργασιακή θε
ωρία της αξίας μονόπλευρα έδωσε έμφαση στην ανθρώπινη προσπάθεια και
στην αξία, υποβαθμίζοντας ή και εκμηδενίζοντας την αξία χρήσης. Υποστηρί
ζεται ωστόσο από τους ίδιους τους επικριτές της άποψης αυτής ότι αυτή η μο
νομέρεια μπορεί να διορθωθεί.
Όπως παρατηρεί ο Alee Nove (1983), ήδη ο Engels είχε κάνει μια προ
σπάθεια διόρθωσης με την ευκαιρία κριτικής στον Ricardo, ο οποίος όριζε την
αξία αποκλειστικά σε όρους της προσπάθειας. Έτσι ο Engels διατύπωνε την
άποψη ότι η "αξία είναι η σχέση ανάμεσα στο κόστος παραγωγής και στην αξία
χρήσης".
Αν δεχτούμε αυτή την άποψη, τότε η αξία πρέπει να είναι αποτέλεσμα της
αλληλεπίδρασης του "κόστους", του οποίου κύριο συστατικό στοιχείο είναι η
ανθρώπινη προσπάθεια, και της αποτίμησης (αυτής της προσπάθειας) από τους
αγοραστές (χρήστες, καταναλωτές), δηλαδή της αξίας χρήσης αυτού που παρά
γεται.
Η διαφορά ανάμεσα σε αυτό το "κόστος" και στην τελική τιμή αγοράς εί
ναι, grosso modo, το κέρδος.Έτσι η εργασιακή θεωρία της αξίας γίνεται πιο εύ
κολα κατανοητή ως συμβολή στο συζητούμενο θέμα του οικονομικού πλεονά
σματος1.
Στην εμπορευματική ανταλλαγή οι αγοραίες τιμές διαμορφώνονται συχνά
ως προϊόν κατάχρησης δύναμης από τους μεσάζοντες αγοραστές ή και πωλητές,
οι οποίοι επιβάλλοντας τους όρους τους στην εμπορευματική ανταλλαγή, καθο
ρίζουν και το εύρος της ψαλίδας των τιμών και επομένως συμβάλλουν στη λει
τουργία των μηχανισμών πραγματοποίησης του οικονομικού πλεονάσματος,
επηρεάζοντας σε κάποιο βαθμό το χρηματικό μέγεθος του εισοδήματος του πα
ραγωγού.
1. Μερικοί όμιυς δεν το κατανοούν αυτό. Για παράδειγμα η Sheila Smith (1980), ασκώ
ντας κριτική στον Samir Amin, παρατηρεί ότι "η θεωρία της αξίας δεν συνεισφέρει τίποτε σε
θέματα όπως οι όροι εμπορίου, οι διεθνείς αγορές κτλ. καθώς και σε σημαντικά πολιτικά και οι
κονομικά προβλήματα όπως οι σχέσεις αναπτυγμένων-υποανάπτυκτων χωρών, ούτε στο θέμα
του προσδιορισμού των τιμών". Ασκεί μάλιστα κριτική σε εκείνους "που προσπαθούν να κά
νουν τη θεωρία της αξίας operational, δηλαδή εφαρμοσμένη σε πρακτικό επίπεδο".
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Ο ρόλος των δυνάμεων της αγοράς είναι να συνδέσουν τις αξίες χρήσης,
τις ανταλλακτικές αξίες και τη δαπάνη για ανθρώπινη εργασία μεταξύ τους,
ώστε να προκύψει τιμή αγοράς μέσω της οποίας μπορούμε να έχουμε τη δυνα
τότητα καταλογισμού του οικονομικού πλεονάσματος σε μακρο-επίπεδο και
μέσω Εθνικών Λογαριασμών.
Με αυτές τις διορθώσεις που αναπτύξαμε στα προηγούμενα, εκτός από το
πρόβλημα της παραγωγικής-μη παραγωγικής εργασίας παρακάμπτουμε ως μη
αναγκαίο σε αυτή τη μελέτη και το, δήθεν άλυτο, "πρόβλημα του μετασχηματι
σμού των αξιών σε τιμές παραγωγής". Κατατοπιστικές πάντως αναλύσεις των
δύο αυτών προβλημάτων μπορεί να βρει κανείς στα έργα των Β. Fine, L. Harris
(1979), της Ν. Moszkowska (1988) και άλλων.
Πάντως η ύπαρξη εκμετάλλευσης παραμένει βασική πηγή προέλευσης του
οικονομικού πλεονάσματος στα πλαίσια της θέσης σχετικά με τη φύση του οικο
νομικού πλεονάσματος, τους φορείς παραγωγής του και την κάρπωση του από
τους ιδιοκτήτες του κεφαλαίου και της γης.
Τίποτε δεν αλλάζει στην παραπάνω ανάλυση, αν προσθέσουμε ότι στην
αγροτική οικονομία δύο μορφές γαιοπροσόδου, δηλαδή η απόλυτη και η διαφο
ρική γαιοπρόσοδος, προκύπτουν από την υπερεργασία που καταβάλλουν οι
άμεσοι παραγωγοί, δηλαδή οι αγρότες. Αν στο συνολικό κέρδος συμπεριλά
βουμε και τη γαιοπρόσοδο ως χρηματική μορφή υπερεργασίας, τότε θα έχουμε
το συνολικό οικονομικό πλεόνασμα του αγροτικού τομέα, όπως το ορίσαμε στο
Κεφάλαιο 2 του Μέρους Α της μελέτης.
Για τους νεορικαρντιανούς, όταν είναι γνωστή η ποσότητα της εργασίας
που καταβλήθηκε από τον παραγωγό, μπορεί κανείς με τη βοήθεια των τεχνικών
συνθηκών της παραγωγής, δηλαδή τη μέση παραγωγικότητα και το πραγματικό
ωρομίσθιο, να υπολογίσει το υπερπροϊόν ως θετική διαφορά ανάμεσα στο πρώ
το και το δεύτερο. Στη συνέχεια το οικονομικό πλεόνασμα (με τη μορφή του
κέρδους που είναι χρηματικό μέγεθος) προκύπτει ως το "εσωτερικό γινόμενο"
της μήτρας των τιμών παραγωγής επί τη μήτρα των υπερπροϊόντων, Steedman
(1977). Έτσι για τους νεορικαρντιανούς πηγή του οικονομικού πλεονάσματος
είναι το υπερπροϊόν, όπως αυτοί το ορίζουν1.
Κρίνουμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να σχολιάσουμε την άποψη των νεο
κλασικών για το οικονομικό πλεόνασμα, προκειμένου να άρουμε ολοσχερώς
τυχόν συγχύσεις ή εσφαλμένες απόψεις σχετικά με τη νεοκλασική αντίληψη περί
1. Βλέπε Θέσεις, No 37 (1991), όπου ο Γ. Σταμάτης αποδεικνύει ότι η θέση αυτή των νεορικαρντιανών είναι εσφαλμένη.
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οικονομικού πλεονάσματος. Αντίθετα με τις περιπτώσεις α) και β) που ανα
φέρθηκαν προηγουμένως, για τους νεοκλασικούς δεν υπάρχει οικονομικό πλε
όνασμα με την έννοια που αυτό υπάρχει για τους κλασικούς, τον Marx και τους
νεορικαρντιανούς. Και τούτο γιατί α) η θέση των νεοκλασικών είναι κανονιστι
κή και β) στηρίζεται στη σύγχυση ανάμεσα στις πηγές δημιουργίας οικονομικού
πλεονάσματος και στις υλικοτεχνικές εισροές παραγωγής αξιών χρήσης ή προϊ
όντων.
Ως τέτοια η θέση αυτή δεν μπορεί να ελεγχθεί αν αντικατοπτρίζει την
πραγματικότητα ή όχι, γιατί δεν δέχεται τον σε πραγματικές κοινωνικοοικονο
μικές βάσεις στηριζόμενο διαχωρισμό ανάμεσα στις υλικοτεχνικές εισροές πα
ραγωγής και στους ιδιοκτήτες τους. Απλά δέχεται αξιωματικά1, όπως παρατη
ρεί και ο Wagstaff (1972), ότι "...rent exists because some land is more
"productive" than other land, profits are the "product" of capital (δηλαδή η πηγή
του κέρδους είναι το οριακό προϊόν του κεφαλαίου2, το οποίο κεφάλαιο "αμεί-

1.0 Γ. Σταμάτης (1985) παρατηρεί τα εξής: Οι αξιωματικές προϋποθέσεις της νεοκλασι
κής "θεωρίας" έχουν σχεδόν πάντα το χαρακτήρα δεοντολογικών ιδεολογημάτων. Γι' αυτό και η
νεοκλασική "θεωρία" δεν είναι μία θετική αλλά μία κανονιστική οικονομική "θεωρία". Οι αξιω
ματικές προϋποθέσεις της μεταμορφώνονται σε σκοπούς προς επίτευξη και συνεπώς η οικονο
μική συμπεριφορά και οι οικονομικές σχέσεις που προκύπτουν από τις αξιωματικές προϋποθέ
σεις μεταμορφώνονται σε δέουσα οικονομική συμπεριφορά και δέουσες οικονομικές σχέσεις.
Κατ' αυτό τον τρόπο η νεοκλασική "θεωρία", αντί να ερμηνεύει την οικονομική πραγματικότητα,
μετατρέπεται σε ένα είδος μικρό- και μακρο-οικονομικής πραξεολογίας. Έκφραση της νεοκλα
σικής "θεωρίας" ως κανονιστικής θεωρίας και ως πραξεολογίας είναι ο οικονομικός φιλελευθε
ρισμός και ο νεοφιλελευθερισμός.
2. Σύμφωνα με τη νεοκλασική "θεωρία" το οριακό προϊόν ενός συντελεστή, όπως π.χ.
εδώ του "κεφαλαίου", αν εκφραστεί σε χρηματικούς όρους, ισούται με την τιμή αυτού του
συντελεστή παραγωγής που είναι η "αμοιβή" του. Τι σημαίνει όμως η ισότητα που επικαλείται
η νεοκλασική "θεωρία"; Ας το δούμε αναλυτικά:
Ο Γ. Σταμάτης (1985) το διατυπώνει ως εξής:
Έστω ότι ο παραγωγός Χ παράγει με ένα ορισμένο συνδυασμό ποσοτήτων συντελεστών
παραγωγής την ποσότητα Χ ενός προϊόντος: Αν, αυξάνοντας τη δεδομένη ποσότητα Vj του
συντελεστή i (i=l ,2,
n) κατά απειροελάχιστο ποσό dVj αφήνοντας αμετάβλητες τις πο
σότητες των άλλων συντελεστών, η παραγόμενη ποσότητα αυξηθεί κατά dx, έτσι που το κόστος
της αύξησης του συντελεστή i το P;dVj (όπου Pj η τιμή μονάδας του συντελεστή ΐ) να είναι
ίσο με το έσοδο P x dx (όπου Ρ χ η μοναδιαία τιμή του προϊόντος) από την πώληση πρόσθετης
ποσότητας dx του προϊόντος, τότε, αν ισχύει η σχέση
p. _ Ρ dx
dvi
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βεται" με το κέρδος) ... and income inequalities exist because one person's
work is "worth" more than others'... και το πιο σημαντικό: industry economic
surplus cannot exist since at the industry level net product is equal to the sum
of factor incomes".
Έτσι για τους νεοκλασικούς τα πράγματα συγχέονται με τις κοινωνικές
σχέσεις και το παραγόμενο προϊόν παράγεται ολόκληρο από τις υλικοτεχνικές
εισροές της παραγωγής. Στην πραγματικότητα όμως μοιράζεται στους ιδιοκτή
τες ή κατόχους των υλικοτεχνικών εισροών της παραγωγής που είναι οι παρα
γωγοί του.
Από αυτή τη νεοκλασική "κληρονομιά" έχει προκύψει και η οικονομική
"φιλοσοφία" που έχει ενσωματωθεί στους Εθνικούς Λογαριασμούς, να θεωρού
με δηλαδή αυθαίρετα την οικονομία ως μία "national firm", κατ' αναλογία με
τους λογαριασμούς της επιχείρησης σε μία οικονομία αγοράς. Η λογική ασυνέ
πεια της θεώρησης αυτής είναι προφανής για το ότι-μεταξύ άλλων-βασική αρχή
της νεοκλασικής θεωρίας είναι η εξέταση του "ατόμου" ως τέτοιου ξεχωριστά,
χωρίς καμία αναφορά στις σχέσεις των ατόμων αυτών μεταξύ τους. Επομένως η
άθροιση των επιμέρους ατόμων σημαίνει για τους νεοκλασικούς και σύνολο ατό
μων ομοιόμορφων καθώς και ομοιόμορφη ή ομοιογενή κοινωνία.

(όπου dx/dVj είναι το οριακό προϊόν του συντελεστή i), η παραγόμενη ποσότητα x του προϊ
όντος, που παράγεται από το συνδυασμό των συντελεστών, είναι εκείνη που μεγιστοποιεί το
κέρδος.Έτσι η παραπάνω ισότητα προσδιορίζει την ποσότητα του προϊόντος που μεγιστοποιεί
το κέρδος και καθορίζει το συνδυασμό με τον οποίο πρέπει να παραχθεί αυτή η ποσότητα, για
να μεγιστοποιήσει το κέρδος: το οριακό προϊόν τότε έχει νόημα μόνο στα πλαίσια αυτού του
προσδιορισμού και είναι μια έννοια που βοηθάει στο να διατυπώσουμε αυτό τον προσδιορι
σμό. Δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση ενα κόστος πον προκύπτει πραγματικά. Η νεοκλασική
"θεωρία" ωστόσο πιστεύει πως έτσι είναι, όταν ισχυρίζεται ότι η παραπάνω ισότητα σημαίνει
πως κάθε συντελεστής "παίρνει" ως αμοιβή ό,τι ακριβώς παρήγαγε, όταν αμείβεται σύμφωνα με
την παραπάνω ισότητα, όταν δηλαδή κάθε μονάδα του "αμείβεται" με τη χρηματική αξία του
προϊόντος του.
Με αυτό τον τρόπο όμως, όπως παρατηρεί ο Γ. Σταμάτης, "δίνει σε ένα θεωρητικό δεο
ντολογικό κατασκεύασμα χαρακτήρα πραγματικού αντικειμένου, σκοπός του οποίου είναι να
κάνει δυνατή τη διατύπωση του προσδιορισμού της ποσότητας που μεγιστοποιεί το κέρδος και
το συνδυασμό πον ποσοτήτων των συντελεστών που την παράγει". Το αν μεγιστοποιείται ή όχι
το κέρδος του παραγωγού δεν μπορεί να επαληθευτεί εμπειρικά, αφού ο χαρακτήρας των πα
ραδοχών της νεοκλασικής "θεωρίας" είναι αξιωματικός και η ίδια μια κανονιστική θεωρία.
Εκτός και αν αντικατασταθεί η παραδοχή της μεγιστοποίησης του κέρδους με άλλες πιο ρεαλι
στικές παραδοχές. Τότε όμως αυτές οι "άλλες παραδοχές" θα αποτελούσαν και τις πρώτες ρωγ
μές στο "νεοκλασικό οικοδόμημα".
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Η κοινωνία της νεοκλασικής θεωρίας είναι ένα νοητό κατασκεύασμα του
οποίου οι σκοποί, τα συμφέροντα, οι επιδιώξεις και οι πράξεις προκύπτουν
αθροιστικά από τους αντίστοιχους σκοπούς, επιδιώξεις, συμφέροντα και πρά
ξεις των ατόμων που την αποτελούν. Έτσι η νεοκλασική θεωρία "εξηγεί" τη
"νοητή πραγματικότητα" που προκύπτει από ορισμένες αξιωματικές προϋπο
θέσεις σχετικές με τη φύση των μεμονωμένων ατόμων ως hominum economicorum και την οποία "νοητή πραγματικότητα" ταυτίζει με την πραγματικότητα.
Οι "ηρωικές παραδοχές" άλλωστε, που αναγκάζεται να κάνει η νεοκλασι
κή θεωρία για να απαλείψει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτήν και την πραγματικό
τητα, έχουν συνέπεια να μην απαλείφουν τις διαφορές, αλλά να τις μετατοπί
ζουν σε άλλο επίπεδο.
Γίνεται λοιπόν σαφές γιατί για τη νεοκλασική θεωρία δεν υπάρχει οικονο
μικό πλεόνασμα με την έννοια που, επαναλαμβάνουμε, το έδωσαν οι κλασικοί,
ο Marx και οι νεορικαρντιανοί.
Όσο όμως σαφής γίνεται αυτή η διάκριση, άλλο τόσο σαφής πρέπει να γίνει
και μια άλλη διάκριση, ώστε να μη συγχέεται η νεοκλασική έννοια με αυτή που
χρησιμοποιούμε εδώ.
Πρόκειται για τα περίφημα consumer's surplus και producer's surplus
που αναφέρονται σε μεμονωμένα άτομα σύμφωνα με το βασικό, όπως προανα
φέραμε, αξίωμα της νεοκλασικής θεωρίας.
Αν αυτό είναι το "πλεόνασμα" των νεοκλασικών, ως τέτοιο δεν έχει καμία
σχέση με το οικονομικό πλεόνασμα που χρησιμοποιούμε εδώ. Το "πλεόνασμα"
των νεοκλασικών είναι και αυτό ένα νοητικό κατασκεύασμα, παραμένει έτσι στο
χώρο της θεωρίας και της νοητής πραγματικότητας και δεν μπορεί να ερμηνεύ
σει την πραγματικότητα. Θεμελιωτές και αφετηρία για το consumer's surplus
είναι οι J. Dupuit (1968) και αργότερα ο Α. Marshall, ο οποίος θεωρείται θεμε
1
λιωτής και του producer's surplus .
Οι Currie, Murphy και Schmitz αναφέρουν τις ευρύτερες περιοχές ανά
λυσης όπου η νεοκλασική θεωρία χρησιμοποιεί το "πλεόνασμα" είτε ως
consumer's surplus είτε ως producer's surplus:
α. στην κατανομή των πόρων σε μια κλειστή οικονομία,
2
β. στο διεθνές εμπόριο (οφέλη και ζημιές) καθώς επίσης στα οικονομικά
1. Τόσο για την εννοιολογική υπόσταση όσο και για τις χρήσεις του νεοκλασικού "πλεο
νάσματος" βλέπε στη βιβλιογραφία J.M. Currie, J.A. Murphy, and Α. Schmitz (1971).
2. Για παράδειγμα ο C. Ritson το χρησιμοποιεί θεωρητικά τόσο στο ζήτημα της υποκα
τάστασης των εισαγωγών όσο και γενικότερα σε θέματα αγροτικής πολιτικής [βλέπε C. Ritson
(1970) και (1978)].
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της ευημερίας και στα θέματα της αστάθειας των τιμών και των επενδύσεων.
Από την προηγηθείσα ανάλυση του πλαισίου αναλυτικών κατευθύνσεων
εντοπισμού της προέλευσης του οικονομικού πλεονάσματος στην αγροτική οι
κονομία, είναι σαφές ότι στην παρούσα μελέτη γίνεται αποδεκτή η άποψη σύμ
φωνα με την οποία η υπερεργασία του αγρότη παραγωγού είναι η μόνη πηγή πα
ραγωγής του οικονομικού πλεονάσματος. Η θέση αυτή είναι άλλωστε συμβατή
και με τον ορισμό του οικονομικού πλεονάσματος του αγροτικού τομέα, που
έχουμε δώσει στο Κεφάλαιο 2 του Μέρους Α της μελέτης.
Το γεγονός της μη ύπαρξης καπιταλιστικών σχέσεων τυπικής υπαγωγής
της εργασίας του αγρότη στο ατομικό κεφάλαιο δεν αναιρεί καθόλου την παρα
πάνω θέση ως προς την πηγή προέλευσης του οικονομικού πλεονάσματος στην
αγροτική οικονομία. Απεναντίας, η πραγματική υπαγωγή ολόκληρου του αγρο
τικού τομέα στο συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο ενισχύει και εδραιώνει την
ύπαρξη και παραγωγή οικονομικού πλεονάσματος από το σύνολο των παραγωγών-αγροτών.
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ΜΕΡΟΣ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

4.1. Στατιστική παρουσίαση του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος
από το Ευρωπαϊκό Ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικών Λογα
ριασμών του Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Από το Κεφάλαιο 2 του Μέρους Α της μελέτης προέκυψε γενικά ότι το οι
κονομικό πλεόνασμα ενός τομέα, τόσο από αναλυτική άποψη όσο και εννοιολο
γικά, περιέχεται στην καθαρή προστιθέμενη αξία που παράγεται από αυτόν τον
τομέα σε μια χρονική περίοδο.
Επειδή λοιπόν το οικονομικό πλεόνασμα του αγροτικού τομέα αποτελεί
μέρος της καθαρής προστιθέμενης αξίας, δηλαδή του εισοδήματος που ο τομέας
αυτός δημιουργεί, κατ' αναλογίαν και το πρόβλημα του οικονομικού πλεονά
σματος αυτού του τομέα είναι δυνατόν να υπαχθεί στη γενικότερη προβληματι
κή που είναι γνωστή ως "πρόβλημα του αγροτικού εισοδήματος".
Το πρόβλημα αυτό, το οποίο είναι κοινό στις περισσότερες χώρες του κό
σμου, έχει δύο διακεκριμένες συνιστώσες. Πρώτον, το πρόβλημα της διαφοράς
ανάμεσα στο αγροτικό εισόδημα και στο εισόδημα των άλλων τομέων (δηλαδή
συγκεκριμένα ότι το κατά κεφαλήν αγροτικό εισόδημα τείνει να είναι χαμηλότε
ρο από το κατά κεφαλήν εισόδημα άλλων τομέων) και δεύτερον, το πρόβλημα
της αστάθειας του αγροτικού εισοδήματος (δηλαδή συγκεκριμένα, τα εισοδήμα
τα των αγροτών υπόκεινται σε διακυμάνσεις από έτους σε έτος).
Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση των αιτίων που προκαλούν το
"πρόβλημα του αγροτικού εισοδήματος" (με τις δύο του συνιστώσες) και δώ
σουμε τις κυριότερες θεωρητικές τοποθετήσεις σχετικά με το πρόβλημα
1
αυτό , θεωρούμε ότι από μεθοδολογική άποψη θα υποβοηθούσε σε μεγάλο βαθ67

μό την παραπάνω ανάλυση, η πρόταξη μιας στατιστικής παρουσίασης του προ
βλήματος του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος, στα πλαίσια μιας στατι
στικής απεικόνισης με βάση διαθέσιμη στατιστική πληροφόρηση.
Στην παρούσα λοιπόν ενότητα θα εξειδικεύσουμε την έννοια του οικονο
μικού πλεονάσματος για τον αγροτικό τομέα και θα την ποσοτικοποιήσουμε
εντάσσοντας την στο Ευρωπαϊκό Ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικών Λο
γαριασμών του Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με σκο
πό τη στατιστική έκφραση του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος.
Πριν προχωρήσουμε όμως στην εξειδίκευση και ποσοτικοποίηση του
αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος, προβαίνουμε σε μερικές περιγραφικές
παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά το χρησιμοποιούμενο Σύστημα Λογαριασμών για
τον αγροτικό τομέα.
Είναι γνωστό ότι οποιοδήποτε Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών έχει ως
σκοπό να δώσει, όσο είναι δυνατόν, μια πλήρως συστηματική και συγκρίσιμη
"εικόνα" μιας οικονομικής δραστηριότητας. Η "εικόνα" αυτή αποτελεί τη βάση
για ανάλυση, πρόγνωση και πολιτική λήψης αποφάσεων. Ο σκοπός αυτός επι
τυγχάνεται με την κατάταξη όλων των επιμέρους οικονομικών συναλλαγών και
των μονάδων που εμπλέκονται σε αυτές καθώς και με την παρουσίαση τους στη
συνέχεια, με μια σαφή και με περιεχόμενο μορφή, σε ένα καταληπτό σύνολο
αυτοτροφοδοτούμενων λογαρ ιασ μών.
Στον αγροτικό τομέα συγκεκριμένα, σκοπός των αγροτικών λογαριασμών
είναι να μας δώσουν μια ολοκληρωμένη άποψη των οικονομικών συναλλαγών
που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα, παρέχοντας έτσι τη βάση για
μια εξέταση της αλληλεξάρτησης του αγροτικού τομέα από άλλους τομείς οικο
νομικής δραστηριότητας.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερες
απαιτήσεις από άποψη συλλογής στοιχείων του αγροτικού τομέα, το Ευρωπαϊ
κό Ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικών Λογαριασμών έχει τροποποιηθεί κα
τάλληλα για τον παραπάνω σκοπό.
Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του αγροτικού τομέα σχετίζονται με το γεγονός
ότι, επειδή δεν υπάρχει νομική υποχρέωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων να
παρουσιάζουν ετήσιους λογαριασμούς, όπως οι βιομηχανικοί κλάδοι, υπάρχει
έλλειψη συστηματικού στατιστικού λογισμού σε επίπεδο εκμετάλλευσης.Έτσι η
άθροιση των εκμεταλλεύσεων είναι αδύνατη. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται

1. Τα εν λόγω αίτια καθορίζουν επίσης και την πραγματοποίηση τοι< αγροτικοί' οικονο
μικού Γτ/χονάσματος.
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συνήθως με το συνδυασμό των φυσικών στατιστικών στοιχείων (ποσότητες) της
παραγωγής ή της διάθεσης διαφόρων αγροτικών προϊόντων, με τα κατάλληλα
στατιστικά στοιχεία τιμών, ώστε να είναι δυνατή η αθροιστική εκτίμηση τόσο
των πωλούμενων αγροτικών προϊόντων όσο και των αγροτικών εισροών.
Τέλος, το παραπάνω Σύστημα απαιτεί την εφαρμογή κριτηρίων, από τα
Κράτη μέλη, ώστε να είναι δυνατή τόσο η έγκυρη σύγκριση μεταξύ των Κρατών
μελών όσο και η ενσωμάτωση των αγροτικών λογαριασμών στους Εθνικούς
Λογαριασμούς του Συστήματος.
Η εξειδίκευση του οικονομικού πλεονάσματος για τον αγροτικό τομέα και
η ποσοτικοποίηση του είναι δυνατή με τη βοήθεια του Εγχειριδίου Οικονομι
κών Λογαριασμών για τον Αγροτικό Τομέα, θέμα 5, σειρά Ε, με τίτλο Μέθοδοι,
σ. 51-64 (Manual on Economic Accounts for Agriculture, 1987, βλέπε βιβλιο
γραφία). Στη σελίδα 119 και στον Πίνακα 3 του εγχειριδίου παρέχεται ένας
σκελετός - περίγραμμα της κατασκευής των αγροτικών λογαριασμών με τελική
μεταβλητή το Καθαρό Εισόδημα από συνολική αγροτική δραστηριότητα.
Το περίγραμμα αυτό έχει ως εξής (σε τρέχουσες τιμές):
Τελικό προϊόν (ή ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές)
- Ενδιάμεση κατανάλωση
= Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές
+ Επιδοτήσεις
- Φόροι που συνδέονται με την παραγωγή, εκτός του ΦΠΑ
+ Υπεραντιστάθμιση ΦΠΑ
= Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο κόστος των συντελεστών
- Αποσβέσεις
- εξοπλισμού
- κτιρίων
= Καθαρή προστιθέμενη αξία στο κόστος των συντελεστών
- Αμοιβή ξένης εργασίας
- Μισθώσεις (ενοίκια) και άλλες υπηρεσίες σε χρήμα και είδος
- Τόκοι (δανειακών κεφαλαίων)
= Καθαρό εισόδημα από αγροτική οικογενειακή δραστηριότητα
+ Αμοιβή (ξένης) εργασίας
= Καθαρό εισόδημα από συνολική αγροτική δραστηριότητα.
Από το περίγραμμα αυτό προκύπτει ότι η καθαρή προστιθέμενη αξία στο
"κόστος των συντελεστών" (δηλαδή το καθαρό νεοδημιουργούμενο εισόδημα)
μπορεί να αναλυθεί στα εξής μέρη:
Καθαρή προστιθέμενη αξία = αμοιβή ξένης μισθωτής εργασίας (μισθοί) + ενοί69

κια τρίτων (απόλυτη γαιοπρόσοδος) + τόκοι τρίτων (δανειακά κεφάλαια) + κα
θαρό εισόδημα αγροτικής οικογενειακής δραστηριότητας.
Από την παραπάνω ταυτότητα και σύμφωνα και με τον αναλυτικό ορισμό
που έχουμε δώσει στο Κεφάλαιο 2 της μελέτης, προκύπτει στατιστικά το μέρος
του αγροτικού καθαρού εισοδήματος (της καθαρής προστιθέμενης αξίας) ως
άθροισμα των εξής ποσοτήτων:
Ενοίκια τρίτων + τόκοι τρίτων + καθαρό εισόδημα αγροτικής οικογενειακής
δραστηριότητας.
Το καθαρό εισόδημα αγροτικής οικογενειακής δραστηριότητας υπολογί
ζεται από τον Πίνακα 3 του Εγχειριδίου Οικονομικών Λογαριασμών για τον
Αγροτικό Τομέα ως υπολειμματική αξία. Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο το κονδύ
λι αυτό μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει και αναλύεται στα εξής μέρη:
Αμοιβή (απλήρωτης) εργασίας μελών αγροτικής οικογένειας ("ισοδύναμο μι
σθού") + συνολικά κέρδη (δηλαδή κέρδη αγροτικής εκμετάλλευσης + τόκοι
ιδίων χρηματικών κεφαλαίων) + διαφορική γαιοπρόσοδος ως απόδοση των μέ
τριων και καλής ποιότητας χωραφιών.
Από τη στατιστική ανάλυση της καθαρής προστιθέμενης αξίας του αγροτικού
τομέα, η οποία έγινε σε δύο στάδια, είναι δυνατόν να προκύψει στατιστικά το συνο
λικό αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα ως άθροισμα των εξής ποσοτήτων, δηλαδή:
Αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα = ενοίκια τρίτων (απόλυτη γαιοπρόσοδος) +
τόκοι τρίτων + συνολικά κέρδη [δηλαδή κέρδη αγροτικής εκμετάλλευσης + τό
κοι των ιδίων χρηματικών κεφαλαίων] + διαφορική γαιοπρόσοδος ως απόδοση
των μέτριων και καλής ποιότητας χωραφιών.
Στην παραπάνω στατιστική ταυτότητα η ύπαρξη ή μη ορισμένων κονδυλίων
του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος (όπως και της καθαρής προστιθέμε
νης αξίας) εξαρτώνται από τις καθιερωθείσες σχέσεις παραγωγής στην αγροτική
οικονομία και αποτελούν έσοδο για τους ιδιοκτήτες των υλικοτεχνικών εισροών
παραγωγής, τους οποίους αυτοί έχουν στην κατοχή και στην ιδιοκτησία τους.
Έτσι οι οικογενειακού τύπου αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες: α) αποτελούν
την πλειοψηφία στην Ελλάδα και β) δεν χρησιμοποιούν ξένη μόνιμη μισθωτή ερ
γασία (δεν καταβάλλεται συνεπώς μισθός στην ξένη μισθωτή εργασία) και οι οποί
ες κατά παραδοχή έχουν στην κυριότητα τους ιδιόκτητα μέσα παραγωγής και τη
γη, χρειάζεται να παράγουν μόνο το καθαρό εισόδημα της αγροτικής οικογενεια
κής δραστηριότητας το οποίο, σύμφωνα με τη διαμορφωθείσα σχέση παραγωγής
(και επομένως και διανομής), καρπούνται οι ίδιες δηλαδή εισπράττει ο αγρότης
παραγωγός ως ιδιοκτήτης των υλικοτεχνικών εισροών παραγωγής.
Έτσι και ο ιδιοκτήτης αγρότης παράγει αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα
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παρά το ότι η δική του καταβαλλόμενη εργασιακή δύναμη που χρησιμοποιεί δεν
είναι τυπικά υπαγμένη στο (ατομικό) κεφάλαιο. Συγκεκριμένα παράγει και ει
σπράττει ως μέρος του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος απόλυτη γαιοπρόσοδο (αν καταβάλλει ενοίκια τρίτων από χρησιμοποίηση ξένων γαιών) κα
θώς και διαφορική γαιοπρόσοδο, αν τα ιδιόκτητα χωράφια του είναι μέτρια και
καλής ποιότητας. Το υπόλοιπο μέρος του καθαρού εισοδήματος της αγροτικής
δραστηριότητας αποτελεί τη μη καταβαλλόμενη αμοιβή εργασίας των αυτοαπα
σχολούμενων μελών της αγροτικής οικογένειας.
Επειδή όμως (στο άλλο άκρο) υπάρχουν και καπιταλιστικού τύπου αγρο
τικές εκμεταλλεύσεις (ελάχιστες), στις οποίες η εργασία είναι υπαγμένη στο
(ατομικό) κεφάλαιο και κατά παραδοχή χρησιμοποιούν νοικιασμένη (εκτός
από την ιδιόκτητη) γη και έχουν δανειστεί ξένα χρηματικά κεφάλαια, η χρηματι
κή μορφή του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος ως άθροισμα επιμέρους
ποσοτήτων είναι η εξής:
Ενοίκια τρίτων + τόκοι τρίτων + κέρδη εκμετάλλευσης + τόκοι ιδίων χρηματι
κών κεφαλαίων + διαφορική γαιοπρόσοδος.
Από τις ποσότητες αυτές θα καταβληθούν στο γαιοκτήμονα η απόλυτη γαιοπρόσοδος, στο πιστωτικό σύστημα οι δανειακοί τόκοι και στον αγρότη-καπιταλιστή τα κέρδη εκμετάλλευσης, οι τόκοι των ιδίων χρηματικών κεφαλαίων
καθώς και η διαφορική γαιοπρόσοδος.
Μεταξύ των ακραίων αυτών καταστάσεων κοινωνικών σχέσεων στην ελ
ληνική ύπαιθρο δυνατόν να υπάρχουν και ενδιάμεσες ως συνδυασμοί μορφών
ιδιοκτησίας υλικοτεχνικών εισροών παραγωγής και αγροτικού οικονομικού
πλεονάσματος για διανομή (π.χ. εποχιακή ξένη μισθωτή εργασία).
Από την προηγηθείσα ανάλυση είναι σαφές ότι ο εννοιολογικός διαχωρι
σμός του καθαρού εισοδήματος αγροτικής δραστηριότητας στα συστατικά του
μέρη δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί. Τούτο σημαίνει ότι δεν διαθέτουμε
ποσοτικές εκτιμήσεις, της πραγματικής αμοιβής της εργασίας των μελών της
αγροτικής οικογένειας και της διαφορικής γαιοπροσόδου1.
1. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν μερικοί, αθροίζοντας την αποζημίωση της ξένης
μισθωτής εργασίας των (ελάχιστων στην περίπτωση της Ελλάδας) καπιταλιστικών εκμεταλλεύ
σεων (η οποία υποτίθεται ότι στατιστικώς είναι δυνατόν να μετρηθεί) με την "τεκμαρτή" αμοιβή
(το λεγόμενο "κόστος ευκαιρίας") της εργασίας των μελών της αυτοαπασχολούμενης αγροτι
κής οικογένειας των οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, είναι αβάσιμη και απορρι
πτέα. Και τούτο διότι αθροίζουν πραγματικά με υποθετικά μεγέθη, δηλαδή μεγέθη που δεν
έχουν πράγματι καταβληθεί. Επομένως και το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα που ισχυρίζο
νται ότι μετρούν είναι ένα υποθετικό (ανύπαρκτο) μέγεθος.
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Αν είχαμε επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τη μεθοδολογία εκτίμησης και
με τον υπολογισμό των επιμέρους κονδυλίων του καθαρού εισοδήματος της
αγροτικής οικογενειακής δραστηριότητας, τότε θα ήταν δυνατό να έχουμε πο
σοτική εκτίμηση της χρηματικής μορφής του αγροτικού οικονομικού πλεονά
σματος.
Το Ευρωπαϊκό Ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικών Λογαριασμών δεν
παρέχει δική του μεθοδολογία, ούτε βέβαια προβαίνει σε υπολογισμό των επιμέ
ρους κονδυλίων του καθαρού εισοδήματος από αγροτική οικογενειακή δραστη
ριότητα.
Στη συνέχεια ερχόμαστε στη στατιστική παρουσίαση του αγροτικού εισο
δήματος και του (περιλαμβανόμενου σε αυτό) αγροτικού οικονομικού πλεονά
σματος μέσω του Πίνακα 1. Ο πίνακας αυτός κατασκευάστηκε με τις προδια
γραφές για τη μέτρηση του αγροτικού εισοδήματος (και του αγροτικού
οικονομικού πλεονάσματος), με βάση τη στατιστική πληροφόρηση που είχαμε
από την ΕΣΥΕ, Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών, Διεύθυνση Αγροτικού Εισο
δήματος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ολοκληρωμένου Συστήματος Οικονο
μικών Λογαριασμών με εφαρμογή στον αγροτικό τομέα.
Ο Πίνακας 1 καλύπτει την περίοδο 1973-1992 και τιτλοφορείται "Αγρο
τική παραγωγή και προέλευση αγροτικού εισοδήματος και αγροτικού οικονομι
κού πλεονάσματος", σε τρέχουσες τιμές και εκατ. δρχ.
Στον πίνακα αυτό άξιο προσοχής, ανάμεσα σε άλλα, είναι το μέγεθος της
καθαρής επιδότησης και η διαχρονική εξέλιξη της. Επίσης η σύγκριση του με την
αντίστοιχη διαχρονική εξέλιξη του καθαρού εισοδήματος από αγροτική οικογε
νειακή δραστηριότητα.
Έτσι η καθαρή επιδότηση από 1.404 εκατ. δρχ. το 1973 έφθασε σε 210.944
εκατ. δρχ. το 1992 σημειώνοντας 150πλασιασμό, το καθαρό εισόδημα από
αγροτική οικογενειακή δραστηριότητα από 73.736 εκατ. δρχ. το 1973 έφθασε σε
1.426.249 εκατ. δρχ. το 1992 σημειώνοντας 19πλασιασμό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό μέγεθος των κονδυλίων αποσβέσεις
+ αποζημιώσεις μισθωτής εργασίας + ενοίκια τρίτων + τόκοι ξένου κεφαλαίου
το 1992 σε σχέση με το 1973, 39πλασιάστηκε. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό
κάλυψης του αθροίσματος των κονδυλίων αυτών από την καθαρή επιδότηση,
από 15,2% που ήταν το 1973 ανήλθε στο 58,1% το 1992.
Από τη στατιστική παρουσίαση της εξέλιξης της καθαρής επιδότησης στον
Πίνακα 1 για την περίοδο 1973-1992, φαίνεται γενικά ότι η συμμετοχή της στο
καθαρό εισόδημα από αγροτική οικογενειακή δραστηριότητα παρουσιάζει
αυξητική τάση ξεκινώντας από 1,9% το 1973 φθάνοντας 5,3% το 1981, 6,1%
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το 1984, 7,4% το 1987,12,0% το 1990 και 14,7% το 1992.
Από το γεγονός αυτό θα μπορούσε να βγει το συμπέρασμα ότι, αν το κρά
τος αποφάσιζε να αποσύρει τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος μέσω της
καθαρής επιδότησης, τότε ενδεχομένως να είχαμε μια μείωση στο αγροτικό εισό
δημα και μια περαιτέρω διεύρυνση της εισοδηματικής διαφοράς μεταξύ αγροτι
κού και μη αγροτικών τομέων. Αυτό βέβαια δε θα ήταν ένα αναγκαίο επακό
λουθο, αν ενδεχόμενη απόσυρση της στήριξης συνεπαγόταν αναπόφευκτα μια
διαδικασία αναδιάρθρωσης του αγροτικού τομέα.
Πάντως, εκείνο που θα μπορούσε να προκύψει με βεβαιότητα ως συμπέρα
σμα είναι ότι η απόσυρση της καθαρής επιδότησης ή η μείωση της θα είχε ως απο
τέλεσμα κάποια μείωση του συνολικού επιπέδου υλικοτεχνικών εισροών παρα
γωγής, που εμπλέκονται στην εγχώρια αγροτική παραγωγή. Ωστόσο,
βραχυχρόνια τουλάχιστον, η απότομη ή η δραστική περικοπή της καθαρής επι
δότησης αναμφίβολα θα προκαλούσε σημαντική οικονομική δυσπραξία σε με
γάλη μερίδα αγροτών κυρίως με μικρό μέγεθος εκμεταλλεύσεων. Και τούτο για
τί οι μεγάλοι, από άποψη μεγέθους εκμεταλλεύσεων, αγρότες φαίνεται ότι
διαθέτουν πολύ περισσότερες υλικοτεχνικές εισροές παραγωγής σε σχέση με
τους μικρούς και λόγω των οικονομιών μεγέθους έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια
για μια δυναμική αναδιοργάνωση τους, έτσι ώστε να απολαμβάνουν ένα υψηλό
τερο μη επιδοτούμενο αγροτικό εισόδημα.
Κλείνοντας την Ενότητα 4.1. και πριν περάσουμε στην επόμενη ενότητα,
αξίζει να κάνουμε δύο παρατηρήσεις που αφορούν: α) στη διαχρονική τάση
(τουλάχιστον για την εξεταζόμενη περίοδο 1973-1992) που παρουσιάζει η σχε
τική συμμετοχή του καθαρού εισοδήματος από αγροτική οικογενειακή δραστη
ριότητα (και επομένοος και του σε αυτό περιλαμβανόμενου αγροτικού οικονομι
κού πλεονάσματος) στην καθαρή προστιθέμενη αξία του τομέα στο κόστος των
συντελεστών, και β) στη σχετική συμμετοχή του ίδιου μεγέθους στο καθαρό ει
σόδημα της συνολικής αγροτικής δραστηριότητας.
Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή αυτή από 91,8% το 1973 μειώθηκε
στο 84,3% το 1980, για να μειωθεί ακόμα περισσότερο το 1987 στο 83,9% και
να ανέλθει το 1992 στο 84,1%. Πιθανά αίτια αυτής της εξέλιξης είναι τόσο η αλ
λαγή του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ αγροτών και ιδιοκτητών δανειακού κε
φαλαίου προς τους οποίους καταβάλλεται διαχρονικά αυξημένο μερίδιο τόκων
και των ιδιοκτητών γης για ενοικίαση προς τους οποίους καταβάλλεται διαχρο
νικά αυξανόμενο ποσοστό ενοικίων, όσο και η πιθανή μεταβολή των συνθηκών
αξιοποίησης των δανειακών κεφαλαίων και του εδάφους τρίτων που χρησιμο
ποιεί η αγροτική παραγωγή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αγροτική παραγωγή και προέλευση αγροτικού εισοδήματος και
αγροτικού πλεονάσματος σε τρέχουσες τιμές

1. Τελικό αγροτικό προϊόν
2. Συνολική ενδιάμεση
κατανάλωση
3. Ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία σε αγοραίες τιμές (1-2)
4. Καθαρή επιδότηση
5. Ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία στο κόστος των
συντελεστών (3+4)
6. Αποσβέσεις
7. Καθαρή προστιθέμενη αξία
στο κόστος των συντελεστών
(5-6)
8. Αποζημίωση μισθωτής
εργασίας
9. Ενοίκια τρίτων
10. Τόκοι ξένου κεφαλαίου
11. Καθαρό εισόδημα από
αγροτική οικογενειακή
δραστηριότητα (7-8-9-10)
Πραγματικό καθαρό εισόδημα
12. Αποζημίωση μισθωτής
εργασίας
13. Καθαρό εισόδημα συνολικής
αγροτικής δραστηριότητας
(11+12)

1973

1974

1975

1976

1977

99.257

116.721

133.836

160.911

171.764

17.662

22.776

28.361

32.026

37.093

81.595
1.404

93.945
1.928

105.475
2.331

128.885
3.475

134.671
6.703

82.996
2.654

95.873
3.491

107.806
4.403

132.360
5.517

141.374
6.789

80.342

92.382

103.403

126.843

134.585

3.250
2.120
1.236

4.045
2.922
1.935

5.785
3.392
2.564

6.665
3.909
3.181

7.662
5.180
3.858

73.736
224.122

83.480
200.192

91.662
191.611

113.088
212.173

117.885
196.475

3.250

4.045

5.785

6.665

7.662

76.986

87.525

97.447

119.753

125.547
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(Σε εκατ. δρχ.)
1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

210.505

243.220

323.629

394 058

488.415

551.726

701.819

865.185

40.664

52.704

73.304

92.258

108.054

137.875

163.728

200.599

169.841
6.340

190.516
4.408

250.325
4.093

301.800
13.692

380.961
20.174

413.851
19.826

538.091
27.710

664.586
29.412

176.181
8.081

194.924
10.172

254.418
12.726

315.432
15.522

400.535
18.643

433.677
23.655

565.801
29.288

693.998
36.169

168.100

184.752

241.692

299.910

381.892

410.022

536.513

657.829

10.437
6.616
4.650

11.890
8.102
8.068

16.796
10.274
10.896

19.354
12.274
10.945

24.811
15.150
13.492

26.293
19.292
18.718

33.087
29.142
25.482

37.862
37.557
35.840

146.397
216.884

156.692
194.891

203.726
203.726

257.337
206.530

328.439
217.798

345.719
190.689

448.802
208.745

546.570
201.549

10.437

11.890

16.796

19.354

24.811

26.293

33.087

37.862

156.834

168.582

220.522

276.691

353.250

372.012

481.889

584.432
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια)

1986
1. Τελικό αγροτικό προϊόν
2. Στ'νολική ενδιάμεση
κατανάλωση
3. Ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία σε αγοραίες τιμές (1-2)
4. Καθαρή επιδότηση
5. Ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία στο κόστος των
συντελεστών (3+4)
6. Αποσβέσεις
7. Καθαρή προστιθέμενη αξία
στο κόστος το>ν σΐ'ντελεστών
(5-6)
8. Αποζημίωση μισθωτής
εργασίας
9. Ενοίκια τρίτίον
10. Τόκοι ξένοι' κεφαλαίοι'
11. Καθαρό εισόδημα από
αγροτική οικογενειακή
δραστηριότητα (7-8-9-10)
Πραγματικό καθαρό εισόδημα1
12. Αποζημίωση μισθωτής
εργασίας
13. Καθαρό εισόδημα συνολικής
αγροτικής δραστηριότητας
(11 + 12)

[987

1988

1989

1990

972.660 1.055.024

.235.486 1.455.416

219.742

254.265

290.642

326.458

391.257

752.918
27.636

808.759
50.042

944.840 1.128.958
53.674
102.844

1.140.910
120.157

780.554
45.278

850.801
48.503

998.518 1.231.802
54.737
63.855

1.261.067
72.810

735.276

802.298

943.781 1.167.947

1.188.257

41.908
38.881
37.843

47.818
37.682
43.828

616.644
195.512

672.970
183.321

41.908

47.818

658.552

720.788
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54.890
39.729
48.593

1.532.167

64.635
41.676
53.452

75.290
47.669
65.000

800.569 1.008.184
192.121
212.787

1.000.298
175.368

54.890

64.635

75.290

855.459 1.072.819 1.075.588

(Σε εκατ. δρχ.)
19911

19922

2.090.899

2.104.301

471.532

525.759

1.619.367
166.696

1.578.542
210.944

.786.063
82.088

1.789.486
93.086

.703.975

1.696.400

88.600
56.229
105.000

98.683
61.468
110.000

.454.146
213.312

1.426.249
180.629

88.600

98.683

.542.746

1.524.932

Πηγή: ΕΣΥΕ, Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών, Τμήμα Παραγωγής και Εισοδήματος.
1. Προσωρινά στοιχεία.
2. Εκτιμήσεις.
3. Καθαρό εισόδημα από αγροτική οικογενειακή δραστηριότητα αποπληθωρισμένο με Γ.Δ.Τ.Κ.
(βλέπε Πίνακα 7).
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Στη δεύτερη περίπτωση η συμμετοχή του καθαρού εισοδήματος από αγρο
τική οικογενειακή δραστηριότητα στο καθαρό εισόδημα της συνολικής αγροτι
κής δραστηριότητας, από 95,8% το 1973, μειώθηκε στο 93,6% το 1986 και στο
93,5% το 1992. Δηλαδή η διαχρονική αύξηση του μεριδίου της ξένης μισθωτής
εργασίας στο καθαρό εισόδημα της αγροτικής δραστηριότητας είναι πάρα πολύ
μικρή, σε σχέση με εκείνη των κονδυλίων ενοικίων τρίτων και τόκων δανειακών
κεφαλαίων, τα οποία άσκησαν μεγαλύτερη πίεση στην καθαρή προστιθέμενη
αξία του αγροτικού τομέα στο κόστος των συντελεστών.
4.2. Θεωρητικές τοποθετήσεις για την πραγματοποίηση του σχετικού
μεγέθους του αγροτικού εισοδήματος και του αγροτικού οικονομι
κού πλεονάσματος
Στην ενότητα αυτή θα αναπτύξουμε συνοπτικά έναν αριθμό θεωριών, οι
οποίες πλαισιούμενες από επαρκείς εμπειρικές μαρτυρίες, σκοπό έχουν να ερ
μηνεύσουν τόσο την ύπαρξη όσο και τη διάρκεια του φαινομένου της εισοδημα
τικής διαφοράς ανάμεσα στον αγροτικό τομέα και στους μη αγροτικούς τομείς.
Τα πορίσματα των θεωριών αυτών, σε συνδυασμό με τις δικές μας θέσεις τις
οποίες θα αναπτύξουμε στο Κεφάλαιο 6 της μελέτης, είναι χρήσιμα στη σύνθεση
των ειδικών συμπερασματικών παρατηρήσεων του Κεφαλαίου 7. Συγκεκριμέ
να οι θεωρίες αυτές διαπιστώνουν απλώς την ύπαρξη κρίσης στην αγροτική οι
κονομία με τη μορφή του "προβλήματος του αγροτικού εισοδήματος" και μάλι
στα χωρίς αναφορά στο ρόλο της κρατικής παρέμβασης. Δεν ερμηνεύουν όμως
την ίδια την αγροτική κρίση, ούτε κάνουν διάκριση στις δύο όψεις της κρίσης,
δηλαδή στην κρίση αναπαραγωγής του αγροτικού τομέα (διαχρονική διάσταση
της κρίσης) και στην κρίση πραγματοποίησης του (λειτουργική διάσταση της
κρίσης). Η πρώτη μορφή έχει ως βάση τη δεύτερη.. Στο Κεφάλαιο 7 και με ανα
λυτικό υπόβαθρο τα πορίσματα του Μέρους Α, η αγροτική κρίση και οι μορφές
της αποτελούν το καταληκτικό συμπέρασμα, ως λογική συνέπεια της ανάλυσης
του αγροτικού οικονοιιικού ·ίλεονάσματος των Κεφαλαίων 1 έως 5 της μελέτης.
Οι θεωρίες λοιπόν που ακολουθούν εξηγούν γιατί οι Έλληνες αγρότες
απολαμβάνουν σχετικά χαμηλές τιμές και γιατί η πραγματοποιούμενη χαμηλή
κερδοφορία των χρηματικών κεφαλαίων στην ελληνική γεωργία φαίνεται να εί
ναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα εισοδήματα στον αγροτικό τομέα
υστερούν ή είναι κατώτερα των εισοδημάτων των μη αγροτικών τομέων.
Από τη φύση τους οι θεωρίες αυτές αναφέρονται στις συνθήκες της αγοράς
καθώς και στα χαρακτηριστικά της προσφοράς και της ζήτησης του αγροτικού
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τομέα.
Σύμφωνα με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, οι μηχανισμοί που
συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος
δεν είναι κοινωνικοί (ταξικοί) και μπορούν να καταταγούν σε δύο μεγάλες κα
τηγορίες:
α. στους φυσικούς μηχανισμούς π.χ. δυνάμεις της αγοράς (μηχανισμός
των τιμών), μορφές αγοράς, όροι εμπορευματικής ανταλλαγής (bargaining
power) κτλ. και
β. στους τεχνικούς μηχανισμούς π.χ. τεχνολογική πρόοδος, νέες τεχνολο
γίες, νέες τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής, οργάνωση, management κτλ.
Είναι δηλαδή οι μηχανισμοί αυτοί τα φυσικά και τεχνικά δεδομένα της
αγροτικής δραστηριότητας, τα οποία πλαισιώνουν τις τεχνικοπαραγωγικές
συνθήκες παραγωγής και πραγματοποίησης του καθαρού αγροτικού εισοδήμα
τος και του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος.
Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι η επίδραση των μηχανισμών αυτών
στον αγροτικό τομέα έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένηση της θέσης της πλειο
ψηφίας των αγροτών και τη δημιουργία του "προβλήματος του αγροτικού εισο
δήματος". Ακολουθούν πολύ σύντομα οι θεωρίες που προαναφέραμε (διατη
ρείται η ορολογία που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς αυτών των θεωριών, ενώ
η σειρά παράθεσης τους δεν είναι αξιολογική).
Η θεωρία των όρων εμπορίου του Gavin McCrone (1962)
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η διατήρηση σχεδόν μόνιμων πλεονασμάτων
αγροτικών προϊόντων, οι συμπιεσμένες τιμές των αγροτικών προϊόντων και τα
χαμηλά αγροτικά εισοδήματα σχετίζονται με τρεις προσδιοριστικές συνθήκες.
Πρώτον, με ένα χαμηλό και φθίνοντα ρυθμό ανάπτυξης της ζήτησης αγροτικών
προϊόντων (κυρίως τροφίμων), δεύτερον, με ένα ταχύ ρυθμό τεχνολογικής προ
όδου στον αγροτικό τομέα, ο οποίος σύμφωνα με τον McCrone εξουδετερώνει
τις επιπτώσεις των φθινουσών αποδόσεων και τρίτον, την έλλειψη κινητικότη
τας κυρίως της εργασιακής δύναμης, όπως επίσης και των άλλων υλικοτεχνικών
εισροών παραγωγής που χρησιμοποιούνται στον αγροτικό τομέα.
Σε μια κλειστή οικονομία με ένα σταθερό πληθυσμό, η θεωρία των όρων
εμπορίου του McCrone έχει ως εξής: Καθώς το βιοτικό επίπεδο ανέρχεται, η
συνολική ζήτηση για τρόφιμα αυξάνει αλλά με φθίνοντα ρυθμό, λόγω του ότι η
ζήτηση τροφίμων είναι ανελαστική ως προς το εισόδημα. Κάτω από τέτοιες
συνθήκες η παραγωγή τροφίμων τείνει να ξεπερνά τη ζήτηση λόγω του υψηλού
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βαθμού τεχνολογικής προόδου στον αγροτικό τομέα. Συνεπώς οι τιμές αγοράς
των αγροτικών προϊόντων πέφτουν σε σχέση με τις τιμές άλλων προϊόντων (μη
αγροτικών), έως ότου ο ρυθμός αύξησης της αγροτικής παραγωγής μειωθεί τό
σο, ώστε να εξισωθεί με το φθίνοντα ρυθμό της αυξανόμενης ζήτησης. Αν υπήρ
χε περίπτωση οι παραγωγικοί πόροι που χρησιμοποιούνται στον αγροτικό το
μέα να εκινούντο ελεύθερα μεταξύ αγροτικών και άλλων (μη αγροτικών)
τομέων, τότε η σχετική πτώση των αγροτικών τιμών θα είχε τεθεί υπό έλεγχο.
Επειδή όμως στην πραγματικότητα οι διάφορες κατηγορίες παραγωγικών πό
ρων χαρακτηρίζονται από έλλειψη κινητικότητας, το τελικό αποτέλεσμα είναι,
όπως προαναφέραμε, η εμφάνιση πλεονασμάτων αγροτικών προϊόντων, η
συμπίεση των αγροτικών τιμών σε σχέση με τις τιμές των μη αγροτικών προϊό
ντων καθώς και η εισοδηματική διαφορά ανάμεσα στον αγροτικό και στους μη
αγροτικούς τομείς.
Σε μια ανοιχτή οικονομία η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, αλλά η τεχνο
λογική πρόοδος στον αγροτικό τομέα και η εισοδηματική ανελαστικότητα της
ζήτησης τροφίμων παραμένουν οι κυρίαρχες μεταβλητές. Στην απλή περίπτωση
υποδείγματος δύο χωρών έστω ότι η χώρα Α εξάγει βιομηχανικά προϊόντα στη
χώρα Β και εισάγει αγροτικά προϊόντα από τη χώρα Β. Με την παραδοχή ότι
υπάρχει αρχική ισορροπία στους όρους εμπορίου ανάμεσα στις δύο χώρες και
ceteris paribus, μια αύξηση παραγωγικότητας στη χώρα Β θα έχει ως συνέπεια
να μεταβάλει τους όρους εμπορίου προς όφελος της χώρας Α. Λόγω της σχετικά
χαμηλής εισοδηματικής ελαστικότητας της ζήτησης για αγροτικά προϊόντα στη
χώρα Α -υποθέτουμε συνεπώς μια χώρα σχετικά υψηλών εισοδημάτων- η ζήτη
ση για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στη χώρα Α ίσως δεν ανταποκριθεί
επαρκώς στην πτώση των τιμών των εισαγόμενων, ώστε να επαναφέρει τους
όρους εμπορίου σε ισορροπία ούτε ακόμη και μακροχρόνια. Έτσι μπορεί να
προκύψει μια χρόνια δυσμένεια των όρων εμπορίου σε βάρος της χώρας Β, η
οποία θα αντιμετωπίσει έτσι κατάσταση διαρκούς πλεονάσματος αγροτικών
προϊόντων. Το πρόβλημα αυτό τείνει να διογκώνεται και από την έλλειψη ακι
νησίας, όπως προαναφέραμε, στους παραγωγικούς πόρους που απασχολεί ο
αγροτικός τομέας.
Η θεωρία του τεχνολογικού "φαύλου κύκλου" (technological treadmill) του
W. W. Coclirane (1958)
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ο αγρότης είναι εγκλωβισμένος σε ένα τεχνο
λογικό "φαύλο κύκλο". Λόγω του ότι λειτουργεί μέσα σε ένα πολύ ανταγωνι80

στικό περιβάλλον, ο αγρότης δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις τιμές. Ο
μόνος ίσως τρόπος να πραγματοποιήσει και να αυξήσει τα κέρδη του είναι μέσω
της μείωσης του "κόστους", έτσι ώστε οι τεχνολογικές καινοτομίες να γίνονται
γι' αυτόν μια αναγκαιότητα και όχι ένα είδος πολυτέλειας. Μια αύξηση στο
αγροτικό προϊόν που οφείλεται σε τεχνολογικές καινοτομίες τείνει να μειώσει
τις αγοραίες τιμές και έτσι να διαμορφώσει ένα περαιτέρω κίνητρο για μείωση
του κόστους, πράγμα που τον θέτει σε μια κίνηση ενός ατέλειωτου "φαύλου κύ
κλου". Επιπλέον ο Cochrane διατυπώνει το επιχείρημα ότι, λόγω των επιδρά
σεων των ραγδαίων τεχνολογικών καινοτομιών από την πλευρά της προσφο
ράς, των επιδράσεων της χαμηλής εισοδηματικής ελαστικότητας της ζήτησης
αγροτικών προϊόντων και της σχετικά χαμηλής αύξησης του πληθυσμού από
την πλευρά της ζήτησης, η συνολική προσφορά αγροτικών προϊόντων πάντα θα
τείνει να ξεπερνά τη συνολική ζήτηση αγροτικών προϊόντων στις οικονομικά
αναπτυγμένες χώρες. Έτσι και σύμφωνα με την άποψη του Cochrane, η προκύ
πτουσα συμπίεση των αγοραίων τιμών των αγροτικών προϊόντων είναι η ρίζα
του κακού για τη χρόνια εισοδημ,ατική διαφορά ανάμεσα στον αγροτικό και
στους μη αγροτικούς τομείς.
Ωστόσο η θεωρία του τεχνολογικού "φαύλου κύκλου" αποτυγχάνει στο να
αποτελεί μια επαρκή και πλήρη ερμηνεία της εισοδηματικής διαφοράς σε περι
πτώσεις χωρών όπου αυτή παρέμεινε ή και αυξανόταν, ενώ στην ίδια περίοδο η
ζήτηση για αγροτικά προϊόντα αναπτυσσόταν γρηγορότερα από ό,τι η προσφορα .
Η θεωρία του "φθίνοντος κόστους" τονL.G. Tweeten (1969)
Η θεωρία αυτή προσπαθεί να εξηγήσει γιατί οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις
μεγάλου σχετικά μεγέθους μπορεί να είναι κερδοφόρες, ενώ ο αγροτικός τομέας
την ίδια "στιγμή" να είναι γενικά ένας συμπιεσμένος (από άποψη εισοδημάτων)
τομέας και γιατί η αγροτική γη για την πλειονότητα των (μικρών) αγροτών είναι
σχετικά ακριβή.
Ο Tweeten ξεκινώντας από την εμπειρική μαρτυρία, κυρίως στις ΗΠΑ,
μειούμενου μέσου αγροτικού κόστους και αυξανόμενων αποδόσεων μεγέθους
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, διατυπώνει το επιχείρημα ότι η τιμή της αγροτικής
γης ανέρχεται εξαιτίας της ζήτησης από μέρους των αγροτών εκείνων που επι
θυμούν να αποκτήσουν περισσότερη γη. Επιπλέον η αγοραία τιμή της γης βρί1. Βλέπε παρακάτω, θεωρία του "φθίνοντος κόστους", του L.G. Tweeten (1969).
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σκεται σε στενή συναρτησιακή σχέση με τη γαιοπρόσοδο και εξισώνει το συνο
λικό κόστος με τις συνολικές εισπράξεις εκμεταλλεύσεων με σχετικά μεγάλο μέ
γεθος. Οι αγρότες μικρών εκμεταλλεύσεων απολαμβάνουν μόνο χαμηλές συνο
λικές αποδόσεις εξαιτίας του ότι αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβή τιμή για
τη γη τους.
Κάποια στήριξη, εμπειρική, αυτής της θεωρίας (του ότι δηλαδή οι σχετικά
μεγάλοι αγρότες σπρώχνουν τις τιμές της αγροτικής γης προς τα πάνω) υπάρχει
σε ανεπίσημες εκτιμήσεις μιας Έκθεσης1 του ΟΟΣΑ, του 1970, των αποδόσεων
των συνολικών χρηματικών κεφαλαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περί
πτωση της Ελλάδας. Για την Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό, όπως επισημαίνει
ηΈκθεση, ότι υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση για αγροτική γη από μη αγρότες και
απασχολουμένους σε άλλα επαγγέλματα, η οποία έχει επηρεάσει τις τιμές ιδιαί
τερα των δενδρωδών καλλιεργειών.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μι
κρές ιδιόκτητες εκμεταλλεύσεις. Το επίπεδο της καταβαλλόμενης γαιοπροσόδου σχετίζεται και ακολουθεί στενά την αύξηση στην τιμή της γης και εξαρτάται
κυρίως από την ικανότητα της συγκεκριμένης γης να εξειδικευτεί στην ανάπτυξη
ορισμένων καλλιεργειών.
Στην ίδια Έκθεση αναφερόταν ότι οι αξίες των οριακών προϊόντων της
γης, στην οποία καλλιεργούνται διάφορες καλλιέργειες, γενικά ήταν μεγαλύτε
ρες από ό,τι η καταβαλλόμενη γαιοπρόσοδος (ενοίκιο). Αυτό ήταν ιδιαίτερα αι
σθητό στις καλλιέργειες καπνού, φρούτων και λαχανικών και λιγότερο αισθητό
στην περίπτωση του βαμβακιού και του σιταριού/Ετσι φαίνεται ότι υπάρχει
πλεονέκτημα για τους αγρότες να νοικιάζουν πρόσθετη γη, αν βέβαια είχαν την
ευκαιρία να το κάνουν.
Παρά τη γενική εικόνα που προκύπτει από την Έκθεση για πολλές από τις
χώρες του ΟΟΣΑ, ότι δηλαδή ο αγρότης που αναπτύσσει δραστηριότητα σε εκ
μεταλλεύσεις σχετικά μικρού μεγέθους δεν απολαμβάνει ικανοποιητικό εισόδη
μα (πολλές φορές είναι κατώτερο και από το αντίστοιχο του μισθωμένου αγρεργάτη) και παρουσιάζει πτωτική τάση, στην περίπτωση της Ελλάδας φαινόταν
ότι παρά τα υψηλά ενοίκια και τη σχετικά υψηλή τιμή της γης οι σχετικά μεγάλοι
αγρότες απολάμβαναν ικανοποιητικές προσόδους ειδικά όσοι κατείχαν αρδευ
όμενη γη, σε αντίθεση με όσους κατείχαν ξηρική γη, της οποίας το νοίκιασμα δεν
εθεωρείτο πια κερδοφόρο.

1. Capital and Finance in Agriculture, vol II, OECD, Greece Section, Paris 1970.
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Η θεωρία του ατελούς ανταγωνισμού
Η θεωρία αυτή διατυπώνει το επιχείρημα ότι, ενώ η αγροτική δραστηριότη
τα είναι ένας "ατομικός" κλάδος στον οποίο οι επιμέρους εκμεταλλεύσεις είναι
ανίσχυρες να επηρεάσουν τις τιμές, οι κλάδοι από τους οποίους οι αγρότες αγο
ράζουν τις εισροές τους και οι κλάδοι στους οποίους αυτοί πωλούν τα προϊόντα
τους (έμποροι, μεσίτες, χονδρέμποροι, supermarkets, τελικοί καταναλωτές)
τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς, χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό
συγκέντρωσης καθώς και από άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατελούς
ανταγωνισμού. Δηλαδή σε αντίθεση με τους προμηθευτές και τους καταναλωτές
του αγροτικού τομέα ο αγρότης είναι ένας "λήπτης τιμών". Επιπλέον για οικο
νομικούς και κοινωνικούς λόγους οι αγρότες έχουν την τάση να "πάσχουν" από
έλλειψη κινητικότητας. Κατά συνέπεια τόσο οι πραγματοποιούμενες αγοραίες
τιμές των αγροτικών προϊόντων, όσο και τα πραγματοποιούμενα αγροτικά εισο
δήματα, υφίστανται συμπίεση, δηλαδή διαμορφώνονται σε επίπεδα κατώτερα σε
σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη στους μη αγροτικούς τομείς.
Η θεωρία της "ακινησίας" ορισμένων κατηγοριών διαρκών παραγωγικών μέ
σων τον πάγιου κεφαλαίου (asset fixity theory)
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα είναι ότι βρα
χυχρόνια η προσφορά των αγροτικών προϊόντων τείνει να είναι πολύ ανελα
στική για τρεις κυρίως λόγους: Πρώτον, βραχυχρόνια ένα μεγάλο ποσοστό των
εξόδων παραγωγής είναι σταθερά, έτσι ώστε η επιδίωξη περικοπής των εξόδων
μέσω μείωσης της παραγωγής να είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί. Δεύτε
ρον, βραχυχρόνια ο βαθμός κινητικότητας των υλικοτεχνικών εισροών παρα
γωγής (ιδιαίτερα των μέσων παραγωγής) είναι συχνά πολύ χαμηλός και τρίτον,
η βραχυχρόνια ακαμψία της αγροτικής παραγωγής οφείλεται, ενμέρει, σε βιολο
γικούς παράγοντες.
Οι δύο πρώτες από τις αιτίες στις οποίες αποδίδεται η ανελαστική προ
σφορά του αγροτικού τομέα βραχυχρόνια είναι ενσωματωμένες στη θεωρία της
"ακινησίας" ορισμένων διαρκών παραγωγικών μέσων κυρίως πάγιου κεφαλαί
ου, που διατύπωσε ο Glenn Johnson (1960). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, βρα
χυχρόνια η προσφορά των αγροτικών προϊόντων τείνει να είναι πολύ ανελα
στική ενόψει μειωμένων τιμών. Ένα βασικό πόρισμα αυτής της θεωρίας είναι
ότι ακόμη και αν αφαιρέσουμε τις επιδράσεις των αποσβέσεων και των μεταβο
λών στο γενικό επίπεδο των τιμών, υπάρχει τυπικά μια σημαντική απόκλιση
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ανάμεσα στην τιμή κτήσης (αγοράς) και στην υπολειμματική αξία των διαρκών
παραγωγικών μέσων που χρησιμοποιεί ο αγροτικός τομέας. Το πόρισμα αυτό
είναι αντίθετο με τη νεοκλασική θεωρία της επιχείρησης σύμφωνα με την οποία
βασική παραδοχή είναι ότι, αν αφαιρέσουμε τις επιδράσεις της απόσβεσης, την
απαξίωση και τις μεταβολές στην αγοραστική δύναμη του χρήματος, οι επιχει
ρήσεις μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν διαρκείς εισροές στην ίδια τι
μή.
Η απόκλιση αυτή αναι συνέπεια της "ακινησίας" των υλικοτεχνικών εισ
ροών και/ή της "ακαμψίας" των εξόδων μεταφοράς και διάθεσης των αγροτι
κών προϊόντων. Ένα ακραίο παράδειγμα της συνέπειας αυτής είναι τα κτίρια
διαρκούς χρήσης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική αγροτική δραστη
ριότητα και τα οποία δεν μπορούν να "κινηθούν" χωρίς να κατεδαφιστούν και
δεν έχουν καμία μη αγροτική αξία χρήσης για την αγροτική εκμετάλλευση.
Έτσι και σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία, όταν οι τιμές των αγροτικών
προϊόντων υψώνονται, οι παραγωγοί έχουν κίνητρο να επεκτείνουν την παρα
γωγή τους όσο πιο γρήγορα μπορούν (για να μειωθεί το μοναδιαίο σταθερό έξο
δο). Η θεωρία λοιπόν αυτή ερμηνεύει γιατί η προσφορά των αγροτικών προϊό
ντων τείνει να είναι πιο ελαστική, όταν υψώνονται οι τιμές και γιατί τείνει να
είναι άκρως ανελαστική, όταν πέφτουν οι τιμές. Στην περίπτωση αυτή το κίνη
τρο για μείωση της παραγωγής αναστέλλεται σημαντικά λόγω ακριβώς της χα
μηλής υπολειμματικής αξίας των διαρκών παραγωγικών μέσων.
Ο Dale Ε. Hathaway (1963) εξέτασε περαιτέρω τι συνεπάγεται η θεωρία
αυτή για τα αγροτικά εισοδήματα. Εφάρμοσε τη θεωρία αυτή στις υλικοτεχνικές
εισροές αγροτική γη και εργασιακή δύναμη καθώς και σε άλλες αγροτικές εισρο
ές, που θα μπορούσαν να υπαχθούν στο γενικό τίτλο "αγροτικό κεφάλαιο".
Για την αγροτική γη ο Hathaway συμπεραίνει ότι η έννοια της απόκλισης
ανάμεσα στα έξοδα κτήσης και στην υπολειμματική αξία είναι γενικά αποδεκτή
σε επίπεδο συνολικού αγροτικού τομέα εφόσον -με εξαίρεση ορισμένες ακραίες
περιπτώσεις- η υπολειμματική αξία της αγροτικής γης εκτός αγροτικού τομέα
είναι στην πραγματικότητα μηδενική. Παρά το ότι η περίπτωση της εργασιακής
δύναμης στην αγροτική οικονομία είναι πιο περίπλοκη, ο Hathaway υποστηρί
ζει ότι ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών μαρτυριών από πολλές χώρες δείχνει
ότι η υπολειμματική αξία της αγροτικής εργασίας όλων των τύπων είναι τυπικά
χαμηλή.
Η γενίκευση αυτή υπόκειται σε εξαιρέσεις που αφορούν περιπτώσεις όπως
των νέων αγρεργατών και εκείνων που κατοικούν σε περιοχές με πολλές εναλ
λακτικές οικονομικές δραστηριότητες και όπου οι μη αγροτικές ευκαιρίες για
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εργασία είναι αρκετά καλές.
Για το "αγροτικό κεφάλαιο" ο Hathaway κάνει τη διάκριση μεταξύ διαρ
κών και μη διαρκών υλικοτεχνικών εισροών. Για τις αγοραζόμενες μη διαρκείς
εισροές (όπως για παράδειγμα τα χημικά λιπάσματα και τα καύσιμα) δεν υπάρ
χει απόκλιση ανάμεσα στα έξοδα κτήσης τους και στην υπολειμματική αξία.
Είναι οι αρχέτυπες, οι κλασικές εισροές της νεοκλασικής θεωρίας της επιχείρη
σης. Για τις διαρκείς όμως υλικοτεχνικές εισροές ο Hathaway συμπεραίνει ότι
ορισμένοι τύποι αγοραζόμενων διαρκών εισροών όπως τα οχήματα, οι ηλεκτρι
κοί κινητήρες κτλ., ενδεχομένως να έχουν σχετικά κάποια υπολειμματική αξία.
Υπάρχουν όμως και διαρκείς υλικοτεχνικές εισροές που λόγω εξειδικευμένης
λειτουργίας τους στις αγροτικές χρήσεις (όπως ελκυστήρες, αγροτικά μηχανή
ματα και εξοπλισμοί καθώς και η πλειονότητα των κτιρίων για αγροτική χρή
ση), έχουν πολύ χαμηλή υπολειμματική αξία.
Έτσι η απόκλιση μεταξύ εξόδων κτήσης τους και υπολειμματικής αξίας εί
ναι ο κανόνας. Επίσης κατηγορίες φυτικού κεφαλαίου, όπως π.χ. τα δένδρα,
έχουν λόγω της "ακινησίας" τους πολύ χαμηλή υπολειμματική αξία. Ορισμένες
όμως κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου, όπως για παράδειγμα τα ζώα εκτροφής για
πάχυνση, εμφανίζουν πάρα πολύ μικρή απόκλιση ή σχεδόν καθόλου μεταξύ εξό
δων κτήσης και υπολειμματικής τους αξίας. Τούτο εξαρτάται από τις σχετικές
τιμές του ζωικού κεφαλαίου εκτροφής για πάχυνση και από τις αντίστοιχες (τι
μές) του κεφαλαίου σφαγής. Στην πράξη όμως ένας αριθμός ζώων από το ζωικό
κεφάλαιο για εκτροφή παρακρατείται για συμπλήρωση του κύκλου εκτροφής,
προτού καταλήξει στη σφαγή.
Το συμπέρασμα σχετικά με τις αγροτικές εισροές είναι ότι η ύπαρξη από
κλισης μεταξύ εξόδων κτήσης και υπολειμματικής αξίας είναι μια αποδεκτή,
εφικτή παραδοχή για την πλειονότητα των αγροτικών εισροών με εξαίρεση τις
μη διαρκείς αγροτικές εισροές. Παρ' όλα αυτά η εξακρίβωση, η μέτρηση και η
παρουσίαση των αιτίων που προκαλούν αυτή την αποδεκτή απόκλιση απαιτούν
πιο συστηματική εμπειρική έρευνα.
Πάντως η θεωρία της "ακινησίας" των διαρκών υλικοτεχνικών αγροτικών
εισροών ερμηνεύει και εξηγεί γιατί υπάρχει η τάση ο αγροτικός τομέας να απο
δίδει εισοδήματα κατώτερα σε σχέση με άλλους τομείς. Σύμφωνα με τη θεωρία
αυτή, τα αίτια ανάγονται γενικά στην αναποτελεσματικότητα των υλικοτεχνι
κών εισροών, όταν χρησιμοποιούνται στον αγροτικό τομέα.
Θέλοντας τώρα να κάνουμε μια πολύ σύντομη συγκριτική θεώρηση των
παραπάνω θεωριών, θα λέγαμε ότι η θεωρία της "ακινησίας" των διαρκών υλι
κοτεχνικών εισροών στον αγροτικό τομέα είναι η πιο περίπλοκη μεταξύ εκείνων
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που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το πρόβλημα της σχετικής κατωτερότητας του
αγροτικού εισοδήματος. Το ερώτημα όμως παραμένει, αν η θεωρία αυτή από
μόνη της είναι επαρκής να ερμηνεύσει τη σχετική κατωτερότητα του αγροτικού
εισοδήματος.
Η απάντηση του Hathaway είναι αρνητική, εφόσον και άλλοι μη αγροτικοί
τομείς εφαρμόζουν διαρκείς εισροές, ώστε οι παραγωγοί που τις χρησιμοποι
ούν να πιάνονται, όπως οι αγρότες, στην "παγίδα". Ωστόσο στον αγροτικό το
μέα η θεωρία αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί και με άλλα διαρθρωτικά χαρα
κτηριστικά του αγροτικού τομέα, όπως τα είδαμε στις λοιπές θεωρίες. Τέτοια
χαρακτηριστικά είναι: α) οι χαμηλές τιμές και η χαμηλή εισοδηματική ελαστικό
τητα της ζήτησης αγροτικών προϊόντων, παράγοντες που επηρεάζουν δυσμε
νώς τους διατομεακούς όρους εμπορίου, β) η ραγδαία τεχνολογική μεταβολή, η
οποία δημιουργεί το αποτέλεσμα του "φαύλου κύκλου", γ) η ανταγωνιστική δο
μή η οποία δεν επιτρέπει στον αγρότη-παραγωγό να υπαγορεύει τις αγοραίες τι
μές και να ελέγχει την τεχνολογία που αυξάνει την παραγωγή και δ) η σχέση ανά
μεσα στην τιμή της αγροτικής γης και στις αύξουσες οικονομίες μεγέθους της
αγροτικής εκμετάλλευσης, όπως αυτή περιγράφεται στη θεωρία του "φθίνοντος
κόστους" του Tweeten.
Ο συνδυασμός σε τελευταία ανάλυση όλων αυτών των παραγόντων, που
συμπιέζουν τα αγροτικά εισοδήματα, είναι πράγματι μοναδικός για τους παρα
γωγούς - αγρότες του αγροτικού τομέα.
4.3. Σχέση αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος και αγροτικού εισο
δήματος στη διαδικασία της ανταλλαγής
Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάσαμε έναν αριθμό θεωριών, οι οποί
ες απαντούν στο ερώτημα με ποιο τρόπο οι αγρότες και συνακόλουθα οι Έλ
ληνες αγρότες απολαμβάνουν σχετικά χαμηλές τιμές και πραγματοποιούν σχε
τικά κατώτερα εισοδήματα.
Ήδη στο Κεφάλαιο 2 έχουμε δει ότι το συνολικό οικονομικό πλεόνασμα
του αγροτικού τομέα ως υλικό μέγεθος είναι το συνολικό υπερπροϊόν του, το
οποίο συγκροτούν τα επιμέρους υπερπροϊοντα Μ, (AR) και (DR). Είδαμε, επί
σης, ότι το συνολικό οικονομικό πλεόνασμα Μ + (TR) ως υλικό μέγεθος αποτε
λεί μέρος του συνολικού καθαρού (υλικού) προϊόντος Υ του τομέα και ακόμη
ότι οι κοινωνικές σχέσεις παραγωγής καθορίζουν τις διαδικασίες διανομής του
υλικού προϊόντος στα συστατικά του μέρη -όπως εκφράζονται π.χ. στις σχέσεις
(2.4) και (2.11) του Κεφαλαίου 2- πριν και ανεξάρτητα από τη διαδικασία
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ανταλλαγής εμπορευμάτων (μέσω των αγοραίων τιμών).
Στην παρούσα ενότητα θα δούμε: 1) Ποια είναι η σχέση του αγροτικού οι
κονομικού πλεονάσματος και του αγροτικού εισοδήματος στη διαδικασία της
ανταλλαγής μέσω ενός διττομεακού υποδείγματος ανταλλαγής (αγροτικός τομέας-τομέας παραγωγής μέσων παραγωγής για τον αγροτικό τομέα), 2) Πώς
διαμορφώνονται στο σύνολο τους τα δύο μεγέθη (δηλαδή ότι το συνολικό οικο
νομικό πλεόνασμα και το καθαρό προϊόν του αγροτικού τομέα είναι πάντοτε
θετικά μεγέθη στη διαδικασία της ανταλλαγής) και 3) ποιες οι συνέπειες της
ύπαρξης αρνητικών ποσοτήτων εμπορευμάτων αγροτικών προϊόντων στο διά
νυσμα του καθαρού (υλικού) προϊόντος Υ του αγροτικού τομέα (όπως επιση
μάνθηκε στο Κεφάλαιο 2, σ. 41), σε συνδυασμό με κάποιες υποστηρικτικές μαρ
τυρίες που επιβεβαιώνουν αυτές τις συνέπειες.
Αν και έχουμε ορίσει (αναλυτικά και στατιστικά) τόσο το κέρδος ως χρη
ματική έκφραση μέρους του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος όσο και το
συνολικό αγροτικό εισόδημα θα ήταν σκόπιμο, στην ενότητα αυτή, να επαναδιατυπώσουμε τους ορισμούς αυτών των μεταβλητών, ώστε να φανεί το στοιχείο
εκείνο που καθορίζει και τη σχέση ανάμεσα στα μεγέθη.
Έτσι τα κέρδη ορίζονται ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων (στα οποία πε
ριλαμβάνεται τυχόν διαφορική γαιοπρόσοδος από μέτρια και καλής ποιότητας
χωράφια) από τις πωλήσεις και όλων των εξόδων που απαίτησε η παραγωγή
των πωληθέντων (δηλαδή η συνολική αξία όλων των χρησιμοποιηθεισών εισρο
ών) στις οποίες, χάριν απλοποίησης, περιλαμβάνονται τα ενοίκια τρίτων1 (από
λυτη και διαφορική γαιοπρόσοδος) και οι τόκοι των δανειακών χρηματικών κε
φαλαίων.
Το καθαρό αγροτικό εισόδημα είναι η διαφορά μεταξύ των εσόδων και των
πληρωμών μετρητοίς που έγιναν μέσα σε ένα ημερολογιακό ή εμπορικό έτος.
Είναι δυνατόν να δειχθεί η υπόσταση του κέρδους, όπως προκύπτει από
τον παραπάνω ορισμό, ώστε, μέσω ενός υποδείγματος γραμμικού συστήματος
παραγωγής, να γίνει σαφής η διάκριση του κέρδους από το εισόδημα. Ο προσ
διορισμός του κέρδους γίνεται μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα παραγωγής το
οποίο κάνουμε την παραδοχή ότι αποτελείται από δύο Τομείς: τον Τομέα Ι (το
μέα παραγωγής μέσων παραγωγής με προϊόν την ποσότητα Xj) και τον Τομέα
II (τομέα παραγωγής καταναλωτικών αγαθών με προϊόν την ποσότητα Χ2).
Στον Τομέα Ι περιλαμβάνεται ο υποτομέας Ι, ο οποίος παράγει τα μέσα παρα1. Είναι γνωστό ότι η καταβαλλόμενη για το ενοίκιο τιμή μεταβάλλεται ανάλογα με την
ποιότητα της.
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γωγής που χρησιμοποιεί ο αγροτικός τομέας και στον Τομέα II περιλαμβάνεται
ο υποτομέας II, ο οποίος παράγει τα αγροτικά προϊόντα (δηλαδή καταναλωτι
κά προϊόντα). Επομένως η σχέση ανταλλαγής των υποτομέων Ι και II είναι,
στην περίπτωση μας, σχέση ανταλλαγής μεταξύ μέσων παραγωγής προς τον
αγροτικό τομέα και αγροτικών προϊόντων προς τους υποτομείς Ι και II.
Υποθέτουμε τώρα ότι η τεχνική παραγωγής του υποτομέα Ι (που αφορά τα
μέσα παραγωγής, τα οποία θα αγοράσει ο αγροτικός τομέας) ορίζεται από το
ζεύγος (α^, li) και όπου:
α ^ είναι η εισροή ανά μονάδα παραγόμενων μέσων παραγωγής του υπο
τομέα Ι που απαιτούνται για να λειτουργήσει ο υποτομέας Ι, και \\ είναι η
ποσότητα της απαιτούμενης άμεσης εργασιακής δύναμης στον υποτομέα Ι.
Επίσης ορίζουμε τη μεταβλητή uι ως το ονομαστικό ωρομίσθιο ανά μονά
δα εργασιακής δύναμης του υποτομέα Ι.
Η τεχνική παραγωγής του υποτομέα II ορίζεται από το ζεύγος (α^, Ι2) κ ο α
όπου:
α γι είναι η μοναδιαία εισροή μέσων παραγωγής του υποτομέα II (παραγω
γή αγροτικών προϊόντων) και \ι είναι η ποσότητα της απαιτούμενης άμε
σης εργασιακής δύναμης του υποτομέα II. Επίσης ορίζουμε την ιΐ2 ως το
ονομαστικό ωρομίσθιο ανά μονάδα εργασιακής δύναμης του υποτομέα II.
Αν pi και ρ2 είναι οι τιμές αγοράς, δηλαδή οι τιμές στις οποίες γίνονται οι
ανταλλαγές των παραγόμενων προϊόντων των υποτομέων Ι και II (δηλαδή μέ
σων παραγωγής για τον αγροτικό τομέα και αγροτικών προϊόντων αντίστοιχα)1
τότε τα κέρδη των υποτομέων Ι και II, όπως τα ορίσαμε, προσδιορίζονται από
τη σχέση:

n=Ì[Pi-(aliP1+uili)]xi

(4.3.1)

i=l

Από τη σχέση (4.3.1) μπορούμε: α) να λάβουμε τα επιμέρους κέρδη των
υποτομέων Ι και Π, έστω Πχ] και Υίγι αντίστοιχα και β) την καθαρή προστιθέ
μενη αξία (το καθαρό εισόδημα) των υποτομέων Ι και II ως εξής: μετασχηματί
ζουμε στην (4.3.1) τις ποσότητες εντός παρένθεσης, οπότε θα λάβουμε:
2

Π=Σ[Ρι-(αΗΡΐ)Χί-υϊ1ίΧι]

( 4 3

·2)

i=l
1. Και όπου Xj και χ 2 οι παραγόμενες και πωλούμενες ποσότητες μέσων παραγωγής και
αγροτικών προϊόντων αντίστοιχα.
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Στην (4.3.2) η ποσότητα Σ \ΐ\ \\ Χ\ είναι η συνολική δαπάνη της καταβλη
θείσας άμεσης εργασιακής δύναμης στους υποτομείς Ι και II και η ποσότητα Σ
(Pi~~ α ΐίΡΐ) Χ 1 ε ^ ν α ι Ή καθαρή προστιθέμενη αξία ή το καθαρό εισόδημα των υπο
τομέων Ι και II.
Έτσι το κέρδος κάθε υποτομέα θα δίνεται από την ανάλυση του συνολικού
κέρδους των υποτομέων στα δύο επιμέρους στοιχεία δηλαδή τα Π ι γ και Τίΐ2 ως
εξής:

ή
ή

Π = [(pi - a u p i ) Χ! - U ^ x l ] + [(p2-<*12Pl) X2~U2l2x2]
n = [ p 1 x 1 - ( a 1 1 p 1 + u 1 l 1 ) x 1 ] + [(p2X2-(<Xi2Pl+U2l2)x2]
Π=
Ππ
+
Π12

(4.3.3)
(4.3.4)
(4.3.5)

Από τις σχέσεις (4.3.3), (4.3.4) και (4.3.5) γίνονται σαφή τα εξής:
1. Το κέρδος του υποτομέα Π, δηλαδή το II ΐ2, ως χρηματική έκφραση του
οικονομικού πλεονάσματος του αγροτικού τομέα, περιέχεται στο συνολικό κα
θαρό εισόδημα ή την καθαρή προστιθέμενη αξία του αγροτικού τομέα [σχέση
(4.3.3)].
2. Το κέρδος είναι πράγματι, από τη σχέση (4.3.4), η διαφορά μεταξύ των
συνολικών εσόδων από τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και των συνολικών
εξόδων που καταβλήθηκαν για την παραγωγή των πωληθέντων αγροτικών
προϊόντων.
Σε τελική ανάλυση η καθαρή προστιθέμενη αξία του αγροτικού τομέα, δη
λαδή το καθαρό εισόδημα (ρ2 - 042Ρ1) X2 αποτελείται από δύο μέρη: 1) από τη
σε χρήμα αξία της καταβληθείσας εργασιακής δύναμης (δηλαδή το μισθό) U2I2X2
και 2) από τη σε χρήμα αξία μέρους του οικονομικού πλεονάσματος του τομέα
με τη μορφή των κερδών Π] 2 , επειδή βάσει της σχέσης (4.3.3) ισχύει η ταυτότητα
(Ρ2 - α 12Ρΐ) χ 2 = Π ΐ 2 + U212X2·
Στη συνέχεια και σύμφωνα με τη θεωρία των γραμμικών συστημάτων πα
ραγωγής1 (καθώς και τους ορισμούς και τις παραδοχές του Κεφαλαίου 2 της με
λέτης) υποστηρίζουμε ότι ο αγροτικός τομέας στο σύνολο του είναι ένα μη διασπώμενο γραμμικό σύστημα παραγωγής [Α, 1, Χ] το οποίο χρησιμοποιεί, κατά
κανόνα, την παραγωγική τεχνική [Α, 1] για δεδομένο ακαθάριστο (υλικό) προϊ
όν Χ (Χ>0) και δεν παράγει κατανάγκην ένα αντίστοιχο καθαρό (υλικό) προϊόν
Υ το οποίο να είναι θετικό ή μη αρνητικό (δηλαδή Υ>0 ή Υ>0). Τούτο σημαίνει
1. Βλέπε Γ. Σταμάτης (1991). Προβλήματα
παραγωγής, Τόμος 1ος, Βασικά ζητήματα, σ. 13-66.

89

θεωρίας γραμμικών

συστημάτων

ότι ο αγροτικός τομέας ως σύστημα παραγωγής δεν μπορεί να υπάρξει από μό
νος του, δηλαδή να παράγει και να αναπαράγεται δι' ιδίων μέσων.
Αυτό το τελευταίο μπορεί να το αντιληφθεί κανείς άμεσα από τη σχέση Υ
= ( 1 - Α)Χ, στην οποία η μήτρα ( 1 - Α) περιέχει ή όλα τα στοιχεία εκτός της βα
σικής (κυρίας) διαγωνίου (όταν Α>0) αρνητικά, ή μερικά αρνητικά και τα υπό
λοιπα μηδέν (όταν Α>0), ενώ τα στοιχεία της κυρίας διαγωνίου (με το θεώρημα
των Hawkins-Simon) είναι όλα θετικά. Άρα για δεδομένο Χ>0 το διάνυσμα
(1 - Α)Χ του καθαρού (υλικού) προϊόντος Υ περιέχει και αρνητικά στοιχεία
(μαζί με τα θετικά), δηλαδή στην περίπτωση αυτή το διάνυσμα Υ περιέχει θετι
κές και αρνητικές ποσότητες εμπορευμάτων.
Το πιο πάνω σύστημα (αν και χρησιμοποιεί παραγωγική τεχνική) δεν μπο
ρεί να υπάρξει δι' ιδίων μέσων, δηλαδή δεν μπορεί να αυτοαναπαραχθεί, επειδή
το διάνυσμα Υ περιέχει πάντα και αρνητικές ποσότητες εμπορευμάτων. Μπο
ρεί ωστόσο να αναπαραχθεί στη διαδικασία της ανταλλαγής με άλλους τομείς,
γιατί μπορεί να αποδειχθεί1 ότι η τιμή παραγωγής (όπως επίσης και η αγοραία
τιμή) του καθαρού (υλικού) προϊόντος του, δηλαδή το συνολικό του εισόδημα
είναι πάντα θετικό, δηλαδή P g Y ή P m Y>0 (με P g και P m >0, επειδή η τεχνική [Α,
1] είναι παραγωγική).
Ο λόγος για τον οποίο ο αγροτικός τομέας ως σύστημα παραγωγής [Α, 1,
Χ] με τη δεδομένη παραγωγική τεχνική [Α, 1] δεν μπορεί να υπάρξει δι' ιδίων μέ
σων, οφείλεται στο γεγονός ότι η διάρθρωση του δεδομένου θετικού ακαθάρι
στου προϊόντος Χ είναι τέτοια, ώστε να μην του επιτρέπει να παράγει ένα αντί
στοιχο καθαρό (υλικό) προϊόν Υ>0 ή Υ>0. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, το
διάνυσμα Υ περιέχει και αρνητικές ποσότητες, που αντιστοιχούν στα μέσα πα
ραγωγής, τα οποία ο αγροτικός τομέας δεν παράγει, αλλά καταναλίσκει και οι
ποσότητες των μέσων παραγωγής εμφανίζονται στο διάνυσμα Υ ως αρνητικές
ποσότητες. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτές τις ποσότητες μέσων παραγωγής και
παράγει αγροτικά προϊόντα, τα οποία ως εμπορεύματα περιέχονται σε θετικές
ποσότητες στο διάνυσμα Υ. Το γεγονός αυτό του δίνει τη δυνατότητα να παρά
γει και να αναπαράγεται μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής με άλλα συστήματα
(το εγχώριο και το παγκόσμιο), αγοράζοντας τα μέσα παραγωγής και πουλώ
2
ντας τα αγροτικά προϊόντα που παράγει, εφόσον υπό ομαλές συνθήκες το εγ
χώριο και το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής θεωρούμε ότι είναι (και πράγματι
είναι) ένα αυθύπαρκτο σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα με θετικό ή μη αρνητικό

1. Βλέπε πιο πάνω op.cit., α. 34-35.
2. Δηλαδή χωρίς καταστροφές, θεομηνίες, πολέμους κτλ.
90

καθαρό (υλικό) προϊόν.
Μπορούμε, στη συνέχεια, να δούμε πώς διαμορφώνεται το οικονομικό
πλεόνασμα του αγροτικού τομέα ως συνολικό υλικό πλεόνασμα καθώς και το
πρόσημο του ως χρηματικό μέγεθος (δηλαδή ως κέρδος και συνολική γαιοπρόσοδος) με βάση τον ορισμό του αγροτικού τομέα ως ενός γραμμικού συστήμα
τος παραγωγής [Β, Χ], όπου β = Α + wl (δηλαδή η προσαυξημένη μήτρα της Α)
και Χ>0. Ως τέτοιο σύστημα παραγωγής ο αγροτικός τομέας δεν παράγει για
κάθε Χ>0 κατανάγκην ένα θετικό ή μη αρνητικό συνολικό υπερπροϊόν (υλικό
πλεόνασμα) Μ + (TR) (δηλαδή Μ + (TR) >0 ή Μ + (TR)>0). Και τούτο γιατί
στη σχέση Μ + (TR) = (Ι - Β)Χ>0, η μήτρα (Ι - Β) περιέχει και αρνητικά στοι
χεία πάνω και κάτω από την κύρια διαγώνιο, τα οποία, αν Β>0, είναι όλα αρνη
τικά και, αν Β>0, μερικά είναι αρνητικά και τα υπόλοιπα μηδέν, ενώ τα στοιχεία
της κυρίας διαγωνίου είναι όλα θετικά, όταν η τεχνική [Β, 1] αποφέρει συνολικό
υλικό πλεόνασμα, δηλαδή όταν για δεδομένο συνολικό υλικό πλεόνασμα Μ +
(TR)>0 παράγεται ένα ακαθάριστο (υλικό) προϊόν Χ>0. Έτσι για δεδομένο
Χ>0 το διάνυσμα Μ + (TR) = (Ι - Β)Χ μπορεί να περιέχει εκτός από θετικές και
αρνητικές ποσότητες εμπορευμάτων. Δηλαδή ο αγροτικός τομέας ως ένα σύ
στημα παραγωγής [Β, Χ] δεν μπορεί να υπάρξει δι' ιδίων μέσων, αν και χρησι
μοποιεί την τεχνική [Β, 1], η οποία για δεδομένο πραγματικό ωρομίσθιο ω και
δεδομένο Μ + (TR), θετικό ή μη αρνητικό, παράγει το ακαθάριστο προϊόν Χ>0.
Είναι σε θέση όμως να αναπαραχθεί στη διαδικασία της ανταλλαγής με άλλους
τομείς, γιατί μπορεί να αποδειχθεί1 ότι η αγοραία τιμή του συνολικού υπερπροϊόντος του -στην περίπτωση μας το κέρδος και η γαιοπρόσοδος- είναι πά
ντα θετική, δηλαδή P m [Μ + (TR)]>0 (με P m >0).
Ο λόγος για τον οποίο ο αγροτικός τομέας ως σύστημα παραγωγής [Β, Χ]
που χρησιμοποιεί την αποφέρουσα συνολικό (υλικό) πλεόνασμα Μ + (TR) τε
χνική [Β, 1] δεν μπορεί να υπάρξει και να αναπαραχθεί δι' ιδίων μέσων οφείλε
ται στο γεγονός ότι το δεδομένο θετικό ακαθάριστο προϊόν του Χ έχει τέτοια
διάρθρωση και σύνθεση ώστε σε αυτό να μην αντιστοιχεί ένα θετικό ή μη αρνη
τικό (υλικό) πλεόνασμα, το οποίο, για τους λόγους που προαναφέραμε, περιέ
χει, εκτός από θετικές, αρνητικές και μηδενικές ποσότητες εμπορευμάτων. Και
στην περίπτωση αυτή ο αγροτικός τομέας ως σύστημα παραγωγής [Β, Χ] μπορεί
να υπάρξει και να αναπαραχθεί μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής με άλλα
συστήματα παραγωγής που, αν και δεν μπορούν να υπάρξουν δι' ιδίων μέσων,
χρησιμοποιούν τεχνικές που αποφέρουν υλικό πλεόνασμα.
1. Βλέπε Γ. Σταμάτης (1991), σ. 38-39.

91

Είδαμε λοιπόν ότι: 1) είτε ο αγροτικός τομέας οριστεί ως σύστημα παρα
γωγής [Α, 1, Χ] που χρησιμοποιεί την παραγωγική τεχνική [Α, 1] είτε ως [Β, Χ]
που χρησιμοποιεί την αποφέρουσα συνολικό υλικό πλεόνασμα τεχνική [Β, 1]
δεν μπορεί να υπάρξει και να αναπαραχθεί δι' ιδίων μέσων λόγω διάρθρωσης
του ακαθάριστου προϊόντος του και ως εκ τούτου, για να υπάρξει και να ανα
παραχθεί ανταλλάσσει τα εμπορεύματα του, σε ένα ανοιχτό οικονομικό σύστη
μα, με άλλα συστήματα παραγωγής, 2) αν και μέρος του καθαρού (υλικού) εισο
δήματος του περιέχει εκτός από θετικές και αρνητικές ή και μηδενικές
ποσότητες εμπορευμάτων, στη διαδικασία της ανταλλαγής το χρηματικό καθα
ρό εισόδημα του είναι πάντα θετικό και 3) αν και μέρος του συνολικού υλικού
πλεονάσματος του περιέχει εκτός από θετικές και αρνητικές ή και μηδενικές πο
σότητες εμπορευμάτων, στη διαδικασία της ανταλλαγής το συνολικό οικονομι
κό πλεόνασμα, δηλαδή το κέρδος και η γαιοπρόσοδός του, είναι πάντα θετικές
ποσότητες.
Οι συνέπειες της ύπαρξης αρνητικών ποσοτήτων εμπορευμάτων τόσο στο
διάνυσμα του καθαρού (υλικού) προϊόντος Υ όσο και του συνολικού υπερπροϊόντος Μ + (TR) του αγροτικού τομέα είναι δύο ειδών: άμεσες και έμμεσες.
Οι άμεσες συνέπειες που εκδηλώνονται στη σφαίρα της ανταλλαγής αφορούν
τις διαδικασίες πραγματοποίησης και αναπαραγωγής του αγροτικού τομέα και
οι έμμεσες αναφέρονται αφενός στη δημιουργία σχέσης εξάρτησης των αγροτών
από τους προμηθευτές εισροών, το πιστωτικό σύστημα και τη λοιπή κρατική
στήριξη και αφετέρου στη διεύρυνση της εισοδηματικής διαφοράς ανάμεσα στον
αγροτικό και τους μη αγροτικούς τομείς.
Ως προς τις άμεσες συνέπειες παρατηρούμε ότι ο αγροτικός τομέας δεν
μπορεί να αναπαραχθεί ως ένα κλειστό σύστημα αλλά μόνο μέσα στα πλαίσια
ενός ανοιχτού οικονομικού συστήματος. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να ανταλ
λάξει τα εμπορεύματα του τόσο μεταξύ των κλάδων του όσο και μεταξύ του ίδι
ου του τομέα και άλλων τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Δηλαδή πρέπει
να ανταλλάξει εμπορεύματα θετικών ποσοτήτων (δηλαδή τα προϊόντα που πα
ράγει) με εμπορεύματα αρνητικών ποσοτήτων (δηλαδή όλες τις εισροές -μέσα
παραγωγής, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους κτλ- που καταναλώνει για
την παραγωγή των προϊόντων του αλλά τις οποίες δεν παράγει). Οι εν λόγω
σχέσεις ανταλλαγής διέπονται και καθορίζονται από τις υπάρχουσες ή τις δια
μορφούμενες σχέσεις υπαγωγής του αγροτικού τομέα στο συνολικό κοινωνικό
κεφάλαιο.
Εξάλλου οι διακυμάνσεις των αποπληθωρισμένων τιμών παραγωγού
(βλέπε και Πίνακα 7) διαχρονικά καθώς και ι\ δυσμένεια των όρων εμπορίου
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(σχέση απολαμβανόμενων-καταβαλλόμενων τιμών στις οποίες κατά την εμπο
ρευματική ανταλλαγή ανταλλάσσονται τα αγροτικά προϊόντα με τον πρώτο
αγοραστή-έμπορο, μεσάζοντα κτλ. και οι εισροές) συντελούν στη διαμόρφωση
ενός τέτοιου διανύσματος τιμών P m , ώστε να μειώνεται άμεσα η παραγωγικότη
τα της εργασίας εκφρασμένης ως χρηματικού μεγέθους, δηλαδή ως (1ΛΧ)·
(P m Y) εμποδίζοντας στην επόμενη και τις επόμενες χρονικές περιόδους τον
αγροτικό τομέα να αναπαραχθεί (οικονομικά και κοινωνικά) στο μεγαλύτερο
μέρος του, εφόσον ο αγρότης απέναντι σε αυτό το πρόβλημα δεν έχει ανεξαρτη
σία του κατάλληλου είδους και του απαιτούμενου εύρους προκειμένου να πάρει
ο ίδιος άμεσα και έγκαιρα επιχειρηματικές αποφάσεις (π.χ. για αλλαγή της πα
ραγωγικής τεχνικής [Α, 1], αλλαγή της σύνθεσης του ακαθάριστου (υλικού)
προϊόντος Χ κτλ.). Εξ ου και η σχεδόν αποκλειστική συνδρομή των προγραμ
μάτων δανειοδότησης από το πιστωτικό σύστημα για την αντιμετώπιση αυτού
του προβλήματος αλλά και η αυτοτροφοδοτούμενη με αυτό τον τρόπο σχέση
εξάρτησης και υπαγωγής του στο πιστωτικό σύστημα και το κράτος.
Στο σημείο αυτό αξίζει να παραθέσουμε τη μαρτυρία ενός προέδρου της
Ένωσης καλλιεργητών από την Περιφέρεια του Νομού Λάρισας, η οποία περι
λαμβάνεται στη μελέτη του Κ. Βεργόπουλου (1974), σ. 245, σχετικά με το πρό
βλημα της παραγωγικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τις συνέπειες
του.
"Η τιμή των προϊόντων μας αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα της γεωρ
γίας μας. Η καθήλωση των τιμών εξαφανίζει τελείως το κέρδος και συνεπώς,
προτρέπει ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας να εγκαταλείψουν τη γεωργία ...
Ακόμη και το ζήτημα των αγροτικών χρεών δεν θα είχε δημιουργηθεί αν οι αγρο
τικές τιμές δεν είχαν καθηλωθεί σε επίπεδα τόσο χαμηλά... Στην εποχή μας έξω
από τον αγροτικό τομέα, η προσωπική εργασία αποφέρει οπωσδήποτε ένα ορι
σμένο εισόδημα. Επίσης η επένδυση χρημάτων σε άλλους χώρους (εκτός γεωρ
γίας) αποφέρει ένα αξιόλογο κέρδος. Μόνο στη γεωργία της Ελλάδας τα πράγ
ματα είναι διαφορετικά: οι αγρότες παραγωγοί καταβάλλουν μια εργασία
σκληρότερη από ό,τι στους άλλους τομείς της οικονομίας και ταυτόχρονα, επεν
δύουν ένα ποσόν πολλών εκατοντάδων χιλιάδων δρχ. Εντούτοις όλα αυτά δεν
τους αποφέρουν ούτε κατ' αναλογίαν προς το δεσμευμένο κεφάλαιο τους ούτε
καν αναλογικά προς την εργασία τους σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει συνήθως
στις πόλεις ... Αυτό είναι μια κοινωνική αδικία... κι όμως το κράτος καθηλώνο
ντας με αστυνομικό και βίαιο τρόπο τις τιμές μας, αφήνει πλήρη και απεριόριστη
ελευθερία τιμών σε όλους αυτούς, οι οποίοι μας προμηθεύουν τα υλικά (π.χ. ελκυστήρες κλπ.) των οποίων έχουμε ανάγκη για τις καλλιέργειες μας..."
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Η μαρτυρία αυτή μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη, εφόσον ερμηνευθεί ορθώς.
Και τούτο γιατί αναφέρεται στην περίοδο της δικτατορίας, αφορά ορισμένες
καλλιέργειες της Θεσσαλίας και ερμηνεύεται ως μη πραγματοποίηση μέρους
του εισοδήματος των αγροτών λόγω κυρίως δυσμενούς εξέλιξης του αποπληθωρισμένου δείκτη αγοραίων τιμών απολαμβανομένων προς καταβαλλόμενες
τιμές, καθώς και κακής πορείας, σε πολλές περιπτώσεις, των στρεμματικών
αποδόσεων.
Επισημάνθηκε σε προηγούμενη παράγραφο (σ. 92) η ανάγκη καταφυγής
του Έλληνα αγρότη στην εξωτερική χρηματοδότηση από το πιστωτικό σύστημα
για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παραγωγικότητας της αγροτικής εκ
μετάλλευσης, δηλαδή η ανάγκη στήριξης του από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η εξάρτηση αυτή ως κύριο συστατικό στοιχείο των σχέσεων πραγματικής υπα
γωγής μπορεί να τεκμηριωθεί εμπειρικά.
Έτσι, σύμφωνα με μια μελέτη του Κ. Λάμπου (1983), το μέσο βραχυχρόνιο
και μακροπρόθεσμο χρέος ανά οικονομικά ενεργό αγρότη ήταν περίπου 500 δο
λάρια το 1971 και υπερδιπλασιάστηκε, ήταν δηλαδή πάνω από 1.000 δολάρια
το 1975. Το ποσό αυτό είναι το 1/3 ή και καμιά φορά το 1/2 του συνολικού κα
θαρού αγροτικού εισοδήματος. Άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι το 7090% των συνολικών πιστώσεων προς τον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με τη μελέ
τη αυτή ήταν βραχυπρόθεσμες (1 εκατ.) πιστώσεις, κατευθύνεται προς, και
καλύπτει τις ανάγκες συντήρησης της αγροτικής οικονομίας. Εξάλλου στην
ίδια μελέτη σημειώνεται ότι οι πιστώσεις ως ποσοστό του συνολικού αγροτικού
προϊόντος αυξήθηκαν από 37% το 1971 σε 46% το 1977. Συνέπεια αυτών είναι
ότι, αντί οι πιστώσεις να κατευθύνονται στη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθη
κών συσσώρευσης κεφαλαίου στην αγροτική οικονομία, αυτές με το προϊόν
τους απλά αναπαράγουν κοινωνικά και συντηρούν την αγροτική εργασιακή δύ
ναμη και την αυτοαπασχολούμενη αγροτική οικογένεια.
Εξάλλου υπάρχει συγκριτικά στενότερη εξάρτηση των αγροτών από το πι
στωτικό σύστημα. Έτσι, σύμφωνα με την έκδοση Η ελληνική οικονομία σε αριθ
μούς 1992, εκδ. Elektra Press, συνεργασία "Επιλογή", Αθήνα 1993, σ. 104 επ.
και σ. 210, το 1991 από τη συνολική τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού
τομέα της οικονομίας το 19,9% κατευθυνόταν προς τη γεωργία και το 39,5%
προς τη μεταποίηση-βιοτεχνία. Ο αγροτικός τομέας απολάμβανε δηλαδή το μι
σό περίπου ύψος πιστώσεων αυτού της μεταποίησης. Όμως, την ίδια χρονιά, οι
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου συγκεντρώνονταν κατά μόλις 6,1%
του συνόλου στον αγροτικό τομέα και κατά 17,6% στη μεταποίηση. Επομένως,
ενώ οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα ήταν κατά τι μεγαλύτερες από το 1/3
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αυτών της μεταποίησης, οι πιστώσεις προς τον αγροτικό τομέα ήταν το 1/2
αυτών της μεταποίησης. Τα στοιχεία αυτά και μόνον, αποδεικνύουν την υψη
λότερη εξάρτηση του αγροτικού τομέα από το πιστωτικό σύστημα, σε σύγκριση
με τον τομέα της μεταποίησης.
Από τις παραπάνω εμπειρικές μαρτυρίες προκύπτει και μια άλλη επίπτω
ση. Ότι δηλαδή τα χαμηλά εισοδήματα και η εξάρτηση από εξωτερικές πηγές
χρηματοδότησης για την κοινωνική αναπαραγωγή του αγρότη δεν του δίνουν τη
δυνατότητα να αποφασίσει για το είδος της παραγωγής των προϊόντων που επι
ζητεί η αγορά, αλλά τον αναγκάζουν πολλές φορές να παράγει σύμφωνα με τη
δυνατότητα που έχει να αγοράζει τις κατάλληλες εισροές (π.χ. σπόρους, λιπά
σματα κτλ.) είτε γιατί είναι πιο φτηνές, είτε γιατί είναι διαθέσιμες όταν τις επι
ζητεί.
Εξάλλου η εξυπηρέτηση των χρεών αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα του
αγρότη και τον αναγκάζει να εξαρτάται ακόμη περισσότερο από το δανεισμό για
να διατηρήσει ένα βιοτικό επίπεδο που ανταποκρίνεται σε ορισμένες κοινωνι
κές ανάγκες (π.χ. μόρφωση, αναψυχή).
Υπάρχουν εμπειρικές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι το γεγονός αυτό
αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση σχετικά
χαμηλών εισοδημάτων στον αγροτικό τομέα.
Στη μελέτη του Δ. Ντελή (1984) σ. 33, παρουσιάζεται η σχέση αγροτικού
κατά κεφαλήν και μη αγροτικών κατά κεφαλήν εισοδημάτων στην περίοδο
1961-1981 σε σταθερές τιμές καθώς και οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί των μεταβολών
τους αντίστοιχα.
Στους Πίνακες 2 και 3 παρακάτω, φαίνεται ότι οι ρυθμοί αύξησης στα
αγροτικά εισοδήματα ήταν κατώτεροι από ό,τι στους άλλους τομείς με αποτέλε
σμα να δημιουργηθεί ένα διευρυνόμενο κενό ανάμεσα στους δύο τομείς τέτοιο,
ώστε το 1961 οι αγρότες απολάμβαναν το 46%, κατά προσέγγιση, του εισοδή
ματος των μη αγροτών, ενώ το 1981 απολάμβαναν μόνο το 37%.
Αν συγκρίνουμε τώρα τις ποσοστιαίες μεταβολές του κατά κεφαλήν
αγροτικού εισοδήματος με τις ποσοστιαίες μεταβολές στη στρεμματική από
δοση των καλλιεργειών του, η οποία ως φυσική διαφορική γαιοπρόσοδος ανά
στρέμμα συμβάλλει στην άνοδο της φυσικής παραγωγικότητας της εργασίας,
δηλαδή στην άνοδο του μεγέθους (1/1Χ) · Υ (ως υλικού μεγέθους), θα διαπι
στώσουμε μια σημαντική αντίφαση μεταξύ τους: από τη μια μεριά σχετικά χα
μηλά εισοδήματα και από την άλλη θεαματικές αυξήσεις στις στρεμματικές
αποδόσεις επιμέρους καλλιεργειών και επομένως και στη φυσική παραγωγι
κότητα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αγροτικό και μη αγροτικό εισόδημα 1961-1981
(Σε τιμές 1970)
Κατά κεοραλήν εισοδήματα
Στον αγροτικό τομέα
Στους λοιπούς τομείς
Σύνολο
Σχέση αγροτικού-μη αγροτικών
εισοδημάτων
Αγροτικό/μη αγροτικό
Αγροτικό/Σύνολο

1961

1971

1981

10.350
22.400
17.100

15.800
40.400
32.000

20.000
52.700
43.000

(%)
46,2
60,4

(%)
39,0
50,0

(%)
37,3
46,1

Πηγή: Δ. Ντελής (1984), Τόμος 2, σ. 22.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολών εισοδήματος

1971:1961
Στον αγροτικό τομέα
Στους άλλους τομείς
Στο Σύνολο

+ 4,31
+ 6,09
+ 6,37

1981:1971
+ 2,22
+ 2,69
+ 2,56

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 2.

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι μεταβολές στο προϊόν ανά στρέμμα για
τα έτη 1965 και 1980 ορισμένων επιλεγμένων καλλιεργειών (1965=100).
Για ορισμένα από τα προϊόντα του Πίνακα 4 οι αυξήσεις στη στρεμμα
τική τους απόδοση είναι πράγματι θεαματικές, ιδιαίτερα στα αγγούρια όπου
αυτή τετραπλασιάστηκε και στα πεπόνια και το σπανάκι, όπου διπλασιάστη
κε. Για τον καπνό οι αυξήσεις στη στρεμματική απόδοση αποδίδονται ενμέρει και στους τύπους του καλλιεργούμενου καπνού λόγω αναδιάρθρωσης της
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Μεταβολές στο προϊόν ανά στρέμμα επιλεγμένων καλλιεργειών

Βαμβάκι
Καπνός
Τομάτες
Ποζάτες
Μήλα
Αγγούρια
Πεπόνια
Σπανάκι

1965

1980

100
100
100
100
100
100
100
100

150
170
170
180
150
415
220
200

Πηγή: ΑΤΕ (για το βαμβάκι στοιχεία από τον Ελληνικό Οργανισμό Βάμβακος, για τον καπνό
στοιχεία από τον Εθνικό Οργανισμό Καπνού).

καλλιέργειας αυτής, δηλαδή της αντικατάστασης της από τον τύπο Μπασμά
στον τύπο Καμπά-Κουλάκ. Αυτές οι αυξήσεις στη στρεμματική απόδοση των
πιο πάνω καλλιεργειών οφείλονται σε μεγάλο μέρος, πέρα από τη γονιμότητα
και τη θέση των εδαφών, και σε προγράμματα αναδιάρθρωσης των καλλιερ
γειών του Υπουργείου Γεωργίας, δηλαδή στην άσκηση αγροτικής πολιτικής.
Έτσι, ενώ στη σφαίρα της παραγωγής υλικού προϊόντος ο αγροτικός τομέ
ας στο σύνολο του έχει τη δυνατότητα μέσω και της αύξησης των στρεμματικών
αποδόσεων να επιτυγχάνει άνοδο του φυσικού μεγέθους της παραγωγικότητας
του, δηλαδή του (1/ΊΧ) Υ, στη διαδικασία της πραγματοποίησης του συνολικού
καθαρού αγροτικού εισοδήματος μέσω της εμπορευματικής ανταλλαγής επι
κρατούν τέτοιοι συσχετισμοί και τέτοιες συνθήκες που επιβάλλουν τιμές αγο
ράς P m , οι οποίες απορροφούν μέρος μόνον (μεγάλο ή μικρό) της ανόδου της
φυσικής παραγωγικότητας και διαμορφώνουν χαμηλότερη, σε χρηματική μορ
φή, παραγωγικότητα εργασίας, δηλαδή κατώτερο μέγεθος (1/ΙΧ) (P m Υ ) κ α ι κ α _
λύπτουν μέρος του καθαρού (υλικού) αγροτικού προϊόντος ανά μονάδα κατα
βαλλόμενης εργασιακής δύναμης στον αγροτικό τομέα. Ακριβώς όλες οι
εμπειρικές μαρτυρίες που προηγήθηκαν υποστηρίζουν αυτό το αποτέλεσμα.
Όπως θα δούμε στο Μέρος Γ της μελέτης, το αποτέλεσμα αυτό έχει επιπτώσεις
στην αγροτική πολιτική.
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4.4. Ερμηνεία και συνέπειες της κρίσης πραγματοποίησης του αγροτι
κού οικονομικού πλεονάσματος και της κρίσης αναπαραγωγής του
αγροτικού τομέα
Από όσα μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί στο Μέρος Α και στις τρεις πρώτες
ενότητες του Μέρους Β της μελέτης γίνεται σαφές ότι η αγροτική οικονομία: α)
από άποψη κοινωνικών σχέσεων παραγωγής είναι στο σύνολο της υπαγμένη
στο συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο με στενότερες σχέσεις εξάρτησης από το χρη
ματοπιστωτικό σύστημα και β) από άποψη τεχνικοπαραγωγικών συνθηκών τε
λεί, στη διαδικασία της ανταλλαγής, γενικά, υπό καθεστώς κυμαινόμενων (δη
λαδή αυξομειούμενων) σχετικών αγοραίων τιμών αγροτικών προϊόντων.
Με αυτά τα αναλυτικά δεδομένα καθώς και υποστηρικτικές μαρτυρίες
που προηγήθηκαν, θα προσπαθήσουμε στην παρούσα ενότητα του Μέρους Β
της μελέτης να αποκαλύψουμε τα αίτια των δύο όψεων της ίδιας κρίσης, δηλαδή
τα αίτια της κρίσης αναπαραγωγής του αγροτικού τομέα και τα αίτια της κρίσης
πραγματοποίησης του καθαρού αγροτικού εισοδήματος.
Εισαγωγικά θα ορίσουμε τις έννοιες της αγροτικής κρίσης και θα αναφερ
θούμε εν συντομία στο ιστορικό των αγροτικών κρίσεων στην παγκόσμια οικο
νομία. Ο ορισμός της αγροτικής κρίσης περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της
καθώς και τους τρόπους εκδήλωσης της.
Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι αγροτικές κρίσεις, οι οποίες επηρεά
ζουν την αγροτική παραγωγή αλλά και τη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσε
ων στην ύπαιθρο, διαφέρουν από τις γενικές οικονομικές κρίσεις (π.χ. του βιο
μηχανικού τομέα) ως προς ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά. Έτσι: α) οι
αγροτικές κρίσεις δεν λαμβάνουν χώρα τόσο ομαλά όσο οι βιομηχανικές κρίσεις
και β) είναι περισσότερο παρατεταμένες εκ φύσεως και διαρκούν συνήθως για
δεκαετίες. Τα δύο αυτά βασικά χαρακτηριστικά των αγροτικών κρίσεων είναι
το αποτέλεσμα της εκ φύσεως ιδιαιτερότητας της αγροτικής παραγωγής υπό
κοινωνικές σχέσεις υπαγωγής της αγροτικής οικονομίας στο συνολικό κοινωνι
κό κεφάλαιο και ιδιαιτέρως της ύπαρξης της ατομικής ιδιοκτησίας της γης.
Η αγροτική κρίση θα μπορούσε να οριστεί ως κρίση υπερπαραγωγής, όταν
δηλαδή η αγροτική παραγωγή (ΐ.ναγκαστικά μειώνεται ή παραμένει στάσιμη
εξαιτίας της υπερπαραγωγής αγροτικών προϊόντων. Η αγροτική κρίση υπερ
παραγωγής 1) δεν είναι συνήθως γενικευμένη και μπορεί να αφορά ορισμένα λι
γότερο φθαρτά και κατά κανόνα αποθεματοποιήσιμα αγροτικά προϊόντα των
οποίων οι τιμές καθορίζονται στην κοινοτική ή και στη διεθνή αγορά (π.χ. σιτη
ρά, ελαιόλαδο, βαμβάκι, καπνός, σταφίδες κτλ.) και 2) αποτελεί προϋπόθεση
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για την εμφάνιση των κρίσεων πραγματοποίησης και αναπαραγωγής του αγρο
τικού τομέα. Βασικός τρόπος εκδήλωσης της αγροτικής κρίσης είναι η σημαντι
κή πτώση των αγοραίων τιμών των αγροτικών προϊόντων. Στη διάρκεια της
αγροτικής κρίσης και παρά την πτώση των αγροτικών τιμών, η μερίδα εκείνη
των αγροτών που καλλιεργούν και σε ξένα, ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια (συνή
θως καπιταλιστες-αγρότες) είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν την απόλυτη
γαιοπρόσοδο, όπως συνέβαινε και πριν από την πτώση των τιμών, στους ιδιο
κτήτες της γης που αυτοί νοικιάζουν. Άμεσες συνέπειες αυτού του γεγονότος εί
ναι: 1) η επιβράδυνση της διαδικασίας ανανέωσης των πάγιων στοιχείων των
αγροτικών μέσων παραγωγής, 2) η δυσκολότερη προσαρμογή της αγροτικής
δραστηριότητας στο χαμηλότερο επίπεδο των τιμών και 3) η καθυστέρηση της
ανάκαμψης της αγροτικής παραγωγής από την κρίση.
Δεν είναι όμως καλύτερες οι συνθήκες και οι συσχετισμοί για τη συντρι
πτική πλειοψηφία των μικροκαλλιεργητών και της αυτοαπασχολούμενης αγρο
τικής οικογένειας στην περίοδο της αγροτικής κρίσης. Και ενώ οι καπιταλιστές-αγρότες απέναντι στην πτώση των αγοραίων τιμών των αγροτικών
προϊόντων και στην πτώση της κερδοφορίας τους αντιδρούν περικόπτοντας
την παραγωγή και αποσύροντας από την αγροτική παραγωγική διαδικασία ένα
μέρος των μέσων παραγωγής τους, οι μικροκαλλιεργητές, προκειμένου να είναι
σε θέση να αναπαραγάγουν την αγροτική οικογένεια και να πληρώσουν τη γαι
οπρόσοδο και τους τόκους των δανειακών τους υποχρεώσεων στο χρηματοπι
στωτικό σύστημα, εξακολουθούν να παράγουν ακόμη και όταν οι αγροτικές
αγοραίες τιμές είναι στο κατώτερο σημείο τους, με αποτέλεσμα τόσο ιη σκληρή
εργασία όσο και τη συμπίεση του βιοτικού τους επιπέδου.
Το συνολικό αποτέλεσμα από τις αντιδράσεις του αγροτικού πληθυσμού
απέναντι στην αγροτική κρίση είναι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στη βιομηχα
νία, ότι δεν παρατηρούνται γρήγορες και ανάλογου μεγέθους περικοπές στην
παραγωγή, ώστε να συμβάλλουν στην προσαρμογή και στην εξισορρόπηση της
προσφοράς των αγροτικών προϊόντων προς την ενεργό αγροτική ζήτηση.
Στην παγκόσμια ιστορία των αγροτικών κρίσεων έχουν παρατηρηθεί τρεις
παρατεταμένες αγροτικές κρίσεις.
Η πρώτη άρχισε στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 1873 και ήταν
μια κρίση του κλάδου των σιτηρών σε έναν αριθμό χωρών της Ευρώπης (όπως
και στην Ελλάδα) καθώς και της Αμερικής. Στην Ελλάδα το φαινόμενο εκδηλώ
θηκε ως κρίση των σιτηρών και της σταφίδας. Η ανάπτυξη των χερσαίων και
των θαλάσσιων μεταφορών συνέβαλε τότε στη μείωση των εξόδων μεταφοράς
σιτηρών από τη Ρωσία, την Ινδία και την Αμερική, με αποτέλεσμα να διαμορφω99

θεί παγκοσμίως πολύ χαμηλή αγοραία τιμή για τα σιτηρά. Έτσι ξέσπασε η πρώ
τη παγκόσμια αγροτική κρίση στη Δυτική Ευρώπη (και στην Ελλάδα), η οποία
διήρκεσε περισσότερο από μια 20ετία.
Στην αρχή της δεκαετίας του 1920 η παγκόσμια παραγωγή αγροτικών
προϊόντων υπερέβαινε την ενεργό ζήτηση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η δεύτερη
παγκόσμια αγροτική κρίση. Διαδόθηκε πρώτα σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο
Καναδάς, η Αργεντινή και η Αυστραλία. Στην περίοδο 1929-1933, της γενι
κευμένης δηλαδή οικονομικής κρίσης, η αγροτική κρίση ήταν συστατικό στοι
χείο της παγκόσμιας βιομηχανικής κρίσης και διαδόθηκε σχεδόν σε όλες τις χώ
ρες. Επηρεάστηκαν από αυτήν κυρίως όχι μόνο οι σιτοπαραγωγοί αλλά και οι
κτηνοτρόφοι, ο κλάδος των κηπευτικών, τα βιομηχανικά φυτά (καπνός, βαμβά
κι), καθώς και οι άλλοι αγροτικοί κλάδοι. Οι αγοραίες τιμές των αγροτικών
προϊόντων αλλά και των πρώτων υλών έπεσαν πολύ χαμηλά. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι την εποχή εκείνη τεράστιες ποσότητες αδιάθετων αποθεμάτων αγροτι
κών προϊόντων αποτεφρώθηκαν, ρίφθηκαν στη θάλασσα ή καταστράφηκαν με
άλλους τρόπους, ενώ πράγμα τραγικά ειρωνικό, την ίδια στιγμή εκατομμύρια
άνθρωποι στον κόσμο κινδύνευαν να πεθάνουν από την πείνα. Η κρίση εκείνη
είχε ως συνέπεια η αγροτική δραστηριότητα να υποχωρήσει και από άποψη πα
ραγωγής στα κατώτερα επίπεδα που είχε ποτέ αυτή προσεγγίσει, αλλά οπισθο
δρόμησε και από την άποψη του επίπεδου εφαρμογής τεχνικών μεθόδων και εκ
μηχάνισης στην αγροτική οικονομία. Η δεύτερη αυτή παγκόσμια αγροτική
κρίση είχε διάρκεια περίπου 20 χρόνια και "έληξε" στη διάρκεια του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου.
Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και με την ολοκλήρωση της μετάβασης
από το στάδιο της παραδοσιακής μανουφακτούρας στο στάδιο της παραγωγής
μηχανών, παρατηρείται σημαντική διάδοση τεχνικών μεθόδων και εκμηχάνισης
στις αγροτικές δραστηριότητες. Παράλληλα ολοκληρώνεται η υπαγωγή ολό
κληρου του αγροτικού τομέα στην κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού συστήμα
τος και του κράτους, φαινόμενο το οποίο συνέβαλε στην καταστροφή μέσω της
υπερχρέωσης, πολλών, μικρού κυρίως μεγέθους, αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Οι παραπάνω εξελίξεις όμως συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση του όγκου
της αγροτικής παραγωγής, η οποία για μια φορά ακόμη ύστερα από την παγκό
σμια οικονομική κρίση του 1929-1933 υπερέβαινε την ενεργό ζήτηση. Το απο
τέλεσμα ήταν η εμφάνιση "πλεονασμάτων" πρώτον στις ΗΠΑ και ύστερα σε μια
σειρά από χώρες. Παρά τα διάφορα μέτρα και προγράμματα για τον έλεγχο της
αγροτικής παραγωγής στα πλαίσια διαχείρισης της αγροτικής κρίσης, αυτή
συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα μέτρα αυτά αγροτικής πολιτικής
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είναι κυρίως η εξαγορά των πλεονασμάτων από το κράτος, προγράμματα στή
ριξης και επιδότησης των τιμών καθώς και πληρωμές ανά στρέμμα για τον πε
ριορισμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων καθώς και άλλα μέτρα.
Η διαχείριση της αγροτικής κρίσης από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την
Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε σε εντατικοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ τους
για αναζήτηση αγορών στα αγροτικά προϊόντα, αλλά και μέσα στους ίδιους
τους κοινωνικούς αυτούς σχηματισμούς. Το δίλημμα: διαχείριση της αγροτι
κής κρίσης ή εκκαθάριση μέσω της ελεύθερης αγοράς παρέμενε ένα πρόβλημα
και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το απαγορευτικό όμως κόστος της
διαχείρισης της αγροτικής κρίσης για τις χώρες μέλη της Ε.Ε., συνετέλεσε στο να
κλίνει η πλάστιγγα προς το μέρος της εκκαθαριστικής διαδικασίας μέσω της
ελεύθερης αγοράς στο πλαίσιο της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς.
Με αυτά λοιπόν τα αναλυτικά και ιστορικά δεδομένα για την κρίση την
οποία διέρχεται η αγροτική οικονομία, είναι δυνατόν να ερμηνευτεί μέσω των
αναλυτικών υποδειγμάτων και των συνθηκών (2.8), (2.9) και (2.12)-(2.15) του
Κεφαλαίου 2 του Μέρους Α της μελέτης οι δύο μορφές της αγροτικής κρίσης,
δηλαδή η κρίση πραγματοποίησης του καθαρού αγροτικού εισοδήματος και η
κρίση αναπαραγωγής του αγροτικού τομέα.
Ως υπόβαθρο της ερμηνείας προτείνεται ο συνδυασμός της ανάλυσης αφε
νός των κοινωνικών (ταξικών) συσχετισμών στην ύπαιθρο και αφετέρου των
τεχνικοπαραγωγικών συνθηκών που διέπουν την αγροτική δραστηριότητα,
όπως τις έχουμε ήδη αναπτύξει στο Μέρος Α και στο Μέρος Β της μελέτης.
Από την άποψη της κοινωνικής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού μπο
ρούμε να διακρίνουμε γενικά δύο περιπτώσεις: α) τους καπιταλιστές αγρότες με
ιδιόκτητη και νοικιασμένη γη, με ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής αλλά και με
ενυπόθηκα δάνεια από το πιστωτικό σύστημα καθώς και με μίσθωση ξένης ερ
γασίας και β) τους μικροκαλλιεργητές παραγωγούς με φορέα παραγωγής την
αυτοαπασχολούμενη αγροτική οικογένεια (χωρίς ξένη μισθωτή εργασία), ιδιό
κτητο κλήρο μικρού και μεσαίου μεγέθους καθώς και με ενυπόθηκα δάνεια.
Εννοείται βεβαίως ότι, μεταξύ αυτών των δύο γενικών περιπτώσεων, υπάρχουν
ενδιάμεσες δυνατές καταστάσεις.
Ας δούμε τώρα πότε και πώς επηρεάζονται οι συνθήκες (2.9), (2.13) και
(2.15) της απλής και διευρυμένης αναπαραγωγής του Κεφαλαίου 2 κατά τη δια
δικασία της ανταλλαγής, δηλαδή πότε πραγματοποιείται ή δεν πραγματοποιεί
ται το σε τιμές εκφρασμένο καθαρό (υλικό) προϊόν ή εισόδημα P m Y και τα μέρη
που το αποτελούν, δηλαδή το κέρδος, η συνολική γαιοπρόσοδος και ο ονομα
στικός μισθός στις δύο κοινωνικές κατηγορίες που συνθέτουν τον αγροτικό
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πληθυσμό, δηλαδή τους καπιταλιστές- αγρότες και τους μικροκαλλιεργητέςπαραγωγούς.
Στην πρώτη περίπτωση το νεοδημιουργούμενο συνολικό καθαρό (υλικό)
προϊόν ποσοτικά εκφράζεται όπως είδαμε μέσω του ακαθάριστου (υλικού)
προϊόντος Χ ως εξής:
X - B X + M + (TR) =
= AX + Q)1X + M + (TR)
ή

X - A X = Y = Ü)1X + M + (TR) =

ü)lX + M + (AR) + (DR)
Το καθαρό (υλικό) προϊόν Υ παράγει η ξένη μισθωτή εργασία που χρησι
μοποιούν οι καπιταλιστές-αγρότες. Αν τα παραπάνω μεγέθη αποτιμηθούν σε
τιμές παραγωγής Ρ„ (όπου Ρ„ το τυποποιημένο, με την Ρ„κ = a, κ>0 ή κ>0 και a
μια σταθερά, διάνυσμα των τιμών παραγωγής), τότε θα προκύψουν τα PgX,
PgAX, PgtolX, P g [M + (TR)] και PgY δηλαδή η τιμή του ακαθάριστου προϊό
ντος Χ, η τιμή των μέσων παραγωγής, το ονομαστικό ωρομίσθιο, η τιμή του
συνολικού υπερπροϊόντος (= κέρδος + συνολική γαιοπρόσοδος) καθώς και η
τιμή του συνολικού καθαρού προϊόντος (= εισόδημα, το οποίο όπως είδαμε εί
ναι πάντοτε θετικό), αντίστοιχα.
Η πραγματοποίηση της τιμής του καθαρού εισοδήματος P g Y γίνεται στη
διαδικασία της ανταλλαγής στο διάνυσμα των τιμών αγοράς P m και λαμβάνει
χώρα 100%, όταν P g Y = P m Y· Το αν και σε ποια έκταση το καθαρό (υλικό)
προϊόν Υ θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία της ανταλλαγής εξαρτάται
από τις συνθήκες της αγοράς στη δεδομένη χρονική περίοδο. Έτσι αν P m > P g ,
τότε πραγματοποιείται εξολοκλήρου το καθαρό (υλικό) προϊόν και σε τιμές
αγοράς είναι P m Y. Αν P m < P g τότε πραγματοποιείται ένα μέρος του καθαρού
(υλικού) προϊόντος, εφόσον τότε είναι PmY" < P g Y.
Από τη συνολική αυτή αγοραία τιμή του καθαρού εισοδήματος, δηλαδή το
P m Y, το οποίο επιτυγχάνεται στη διαδικασία της ανταλλαγής, το μέρος P m
(AR) θα αποδοθεί σύμφωνα με τις σχέσεις παραγωγής και διανομής του στους
ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων τεμαχίων γης και με αυτή τη μορφή αποτελεί
πλέον έξοδο της αγροτικής εκμετάλλευσης και θα αφαιρεθεί από το πραγματοποιηθέν συνολικό οικονομικό πλεόνασμα P m [Μ + (TR)] το οποίο, μετά την κα
ταβολή της απόλυτης γαιοπροσόδου P m (AR), θα συμπτυχθεί πλέον στην τιμή
P m [Μ + (DR)], δηλαδή στο συνολικό κέρδος και στη διαφορική γαιοπρόσοδο.
Όταν λοιπόν την επόμενη χρονική περίοδο για μια ομάδα αγροτικών
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προϊόντων των οποίων η τιμή παραγωγής P g περιλαμβάνει κέρδος και γαιοπρόσοδο επικρατήσουν συνθήκες πτωτικών αγοραίων τιμών P m για δεδομένη
τεχνική παραγωγής [Α, 1] και δεδομένη ποσότητα εργασιακής δύναμης IX, το σε
τιμές αγοράς ακαθάριστο (υλικό) προϊόν του αγροτικού τομέα θα είναι:
P m X = P m AX + Pmo)lX + P m [M + (DR)] και P m X < P g X
Ας δούμε τώρα τι συνεπάγεται η συνθήκη P m < P g για το ακαθάριστο (υλι
κό) προϊόν και για το καθαρό (υλικό) προϊόν στην περίπτωση που η παραγωγι
κότητα εργασίας του τομέα ως υλικό μέγεθος, δηλαδή Υ/1Χ, παραμένει αμετά
βλητη μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων.
Η πρώτη συνέπεια είναι ότι ένα μέρος του ακαθάριστου προϊόντος ίσο με
(Pg - P m )X > 0 δεν θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή κάποιες ποσότητες εμπο
ρευμάτων αγροτικών προϊόντων θα παραμείνουν απούλητες (οι ποσότητες
αυτές είναι δυνατόν ή να επιδοτηθούν και να ρευστοποιηθούν στην τιμή P m ή να
αποσυρθούν στις χωματερές για ταφή).
Στην επόμενη χρονική περίοδο η πτώση των αγοραίων τιμών P m ως εκδή
λωση της κρίσης υπερπαραγωγής αγροτικών προϊόντων θα επηρεάσει μειωτικά
το κόστος αναπαραγωγής των μέσων παραγωγής και της εργασιακής δύναμης
(με δεδομένο το πραγματικό ωρομίσθιο ω>0) και θα διαταράξει τη διαδικασία
αναπαραγωγής του αγροτικού τομέα (θα την αναβάλει ή/και θα την διακόψει).
Στην περίπτωση αυτή ο καπιταλιστής-αγρότης αντιδρά κατά κανόνα προσαρ
μοζόμενος στο χαμηλότερο επίπεδο ενεργού ζήτησης P m Y των αγροτικών προϊ
όντων του: 1) μειώνοντας τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα μέσων παραγωγής
ΑΧ (δηλαδή κάποια ποσότητα μέσων παραγωγής θα απελευθερωθεί από την
παραγωγική διαδικασία και θα αδρανοποιηθεί χωρίς όμως και κατανάγκην να
ρευστοποιηθεί) και 2) μειώνοντας μια ποσότητα μισθωτής εργασίας 1 ανά παρα
γόμενη μονάδα προϊόντος η οποία έτσι θα απελευθερωθεί. Αποτέλεσμα αυτής
της εξέλιξης θα είναι η επιβράδυνση της ανανέωσης, ιδιαίτερα πάγιων στοιχείων
των αγροτικών μέσων παραγωγής (π.χ. μηχανημάτων), λόγω δε της δυσμενούς
σχέσης απολαμβανόμενων αγοραίων τιμών προς καταβαλλόμενες τιμές παρα
γωγής (με τη μορφή εκτός των άλλων και των εξόδων της απόλυτης γαιοπροσόδου), θα έχουμε και μείωση της παραγωγής (δηλαδή του ακαθάριστου (υλικού)
προϊόντος Χ) με μεγάλη ή μικρότερη χρονική υστέρηση.
Ως προς τα συστατικά μέρη του σε τιμές αγοράς πραγματοποιηθέντος
αγροτικού εισοδήματος:
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P m Y = ΡηιωΙΧ + P m [M + (DR)] > 0
της επόμενης χρονικής περιόδου 1) το συνολικό υπερπροϊόν, το οποίο αντι
στοιχεί στο μειωμένο ακαθάριστο (υλικό) προϊόν, θα προσαρμοστεί στο χαμη
λότερο επίπεδο καθαρού (υλικού) προϊόντος ή εισοδήματος και το συνολικό οι
κονομικό πλεόνασμα P m [Μ + (DR)] θα αντιστοιχεί στο χαμηλότερο επίπεδο
ενεργού ζήτησης P m Y και 2) με δεδομένο και αμετάβλητο το πραγματικό ωρο
μίσθιο (και ω > 0) ο καπιταλιστής-αγρότης θα μειώσει τον ονομαστικό μισθό
από Ρ„ω σε Pmco. Είναι δυνατόν όμως στο χαμηλότερο επίπεδο καθαρού αγρο
τικού εισοδήματος P m Y στη δεύτερη χρονική περίοδο, ο καπιταλιστής-αγρότης
να προβεί σε ανακατανομή του εις βάρος της μισθωτής εργασίας και προς όφε
λος του συνολικού οικονομικού πλεονάσματος με περαιτέρω μείωση του ονο
μαστικού μισθού, δηλαδή με μείωση του Pm(o, στην προσπάθεια του να αντι
σταθμίσει την απώλεια της μείωσης των κερδών και της διαφορικής
γαιοπροσόδου.
Η προηγηθείσα ανάλυση έγινε με την παραδοχή ότι η παραγωγικότητα της
εργασίας στον αγροτικό τομέα ως υλικό μέγεθος ΥβΧ παρέμεινε αμετάβλητη
κατά τη διάρκεια των δύο χρονικών περιόδων μέσα στις οποίες ελάμβαναν χώ
ρα οι διαδικασίες της παραγωγής και αναπαραγωγής. Αν γίνει η παραδοχή ότι
το υλικό μέγεθος ΥβΧ αυξάνει στη διάρκεια των δύο χρονικών περιόδων παρα
γωγής και αναπαραγωγής του καπιταλιστικού μέρους του αγροτικού τομέα,
αυτό σημαίνει ότι με μικρότερη ποσότητα συνολικής άμεσης εργασίας ο καπιταλιστής-αγρότης είναι ικανός να παράγει μεγαλύτερη μάζα συνολικού υπερπροϊόντος Μ + (DR) ανά μονάδα συνολικής άμεσης εργασίας IX, δηλαδή στην περί
πτωση αυτή το ποσοστό κέρδους (με δεδομένο ω > 0 και αμετάβλητο το βαθμό
έντασης των μέσων παραγωγής AX/LX ή και μειούμενο)

Π

_ (M+DR) / IX
ΑΧ + 1
IX

θα αυξηθεί. Δυνατόν όμως στο πλαίσιο της κρίσης υπερπαραγωγής αγροτικών
προϊόντων η αποκατάσταση της διαδικασίας αναπαραγωγής ύστερα από διατά
ραξη της λόγω μειούμενων αγοραίων τιμών και συνεπώς χαμηλότερου επιπέ
δου καθαρού αγροτικού εισοδήματος PmY, να απαιτεί αναλογικά μικρότερη
μείωση των μέσων παραγωγής ΑΧ σε σχέση με τη μείωση της συνολικής άμεσης
εργασίας IX, οπότε ο βαθμός έντασης των μέσων παραγωγής θα αυξηθεί. Έτσι
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1) αν M + DR > ΑΧ το ποσοστό κέρδους Π αυξάνει, 2) αν Μ + DR < ΑΧ το πο
σοστό κέρδους Π μειούται και 3) αν Μ + DR = ΑΧ το ποσοστό κέρδους Π πα
ραμένει αμετάβλητο.
Στην περίπτωση μειούμενης παραγωγικότητας της εργασίας στη διάρκεια
των δύο χρονικών περιόδων παραγωγής και αναπαραγωγής του αγροτικού το
μέα στο πλαίσιο της κρίσης υπερπαραγωγής, η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή
πτωτικών αγοραίων τιμών, η μείωση της παρουσιάζεται ως ταχύτερη μείωση
του καθαρού (υλικού) προϊόντος ή εισοδήματος Υ σε σχέση με τη μειούμενη πο
σότητα εργασίας IX. Αν ταυτόχρονα με τη μείωση του υπερπρο ιόντος ανά μο
νάδα εργασίας μειωθεί στην ίδια αναλογία ο βαθμός έντασης των μέσων παρα
γωγής, τότε το Π παραμένει αμετάβλητο. Αν όμως ο βαθμός έντασης των μέσων
παραγωγής μειωθεί ταχύτερα του υπερπρο ιόντος ανά μονάδα εργασίας, τότε το
Π θα μειωθεί.
Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις ο καπιταλιστής-αγρότης έχει τη δυνατότη
τα να αντιδράσει στη μείωση του ποσοστού κέρδους Π είτε ανακατανέμοντας
τα στοιχεία του κόστους αναπαραγωγής (δηλαδή τα ΑΧ και ωΙΧ), είτε ανακα
τανέμοντας τα στοιχεία του καθαρού (υλικού) προϊόντος ή εισοδήματος [δηλα
δή τα ωΙΧ και Μ + (DR)]. Έτσι είναι δυνατόν είτε να απελευθερώσει περισσό
τερη ποσότητα IX συγκριτικά με την απελευθερούμενη ποσότητα ΑΧ,
ανακόπτοντας έτσι την πτωτική πορεία του βαθμού έντασης των μέσων παρα
γωγής, είτε να ανακατανείμει το υλικό εισόδημα Υ στο νέο κατώτερο επίπεδο
του εις βάρος της μισθωτής εργασίας και προς όφελος του υπερπροϊόντος Μ +
(DR), ανακόπτοντας έτσι από την πλευρά του υλικού εισοδήματος την πτώση
του ποσοστού κέρδους Π, είτε να προβεί σε συνδυασμό των δύο αυτών ανακα
τανομών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξελίξεων και αναπροσαρμογών τοποθετείται η
απλή και διευρυμένη αναπαραγωγή του αγροτικού τομέα. Έτσι, αν ο καπιταλιστής-αγρότης τελεί υπό καθεστώς απλής αναπαραγωγής, όταν δηλαδή ισχύουν
οι σχέσεις (2.12) και (2.13) -στο πλαίσιο της κρίσης υπερπαραγωγής- τότε η
σχέση (2.13) ανατρέπεται, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το καπιταλιστικό μέ
ρος του αγροτικού τομέα δεν θα μπορεί να ανταλλάξει εμπορεύματα αγροτικών
προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται τώρα μειωμένα αλλά ως θετικά στοιχεία στο
διάνυσμα του υπερπροϊόντος Μ + (DR) με το ίδιο καλάθι καταναλωτικών
προϊόντων e, όπως συνέβαινε πριν από τη διατάραξη της απλής αναπαραγωγής.
Η δυνατότητα μιας τέτοιας ανταλλαγής, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο κα
ταναλωτικών προϊόντων, υπάρχει μετά την προσαρμογή του ακαθάριστου
(υλικού) προϊόντος Χ και του καθαρού (υλικού) προϊόντος Υ στο χαμηλότερο
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επίπεδο. Αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας είναι η μείωση του βιοτικού
επιπέδου των καπιταλιστών-αγροτών.
Αν ο καπιταλιστής-αγρότης τελεί, στο πλαίσιο της κρίσης υπερπαραγω
γής, υπό καθεστώς διευρυμένης αναπαραγωγής, η σχέση (2.15) δεν ανατρέπεται
κατανάγκην, αλλά η αναπαραγωγή του γίνεται σε χαμηλότερο σε σχέση με το,
προ της διατάραξης της διευρυμένης αναπαραγωγής, επίπεδο. Και τούτο γιατί
ο καπιταλιστής-αγρότης είναι μεν σε θέση να ανταλλάξει τα εμπορεύματα αγρο
τικών προϊόντων που εμφανίζονται ως θετικά στοιχεία στο διάνυσμα του υπερπροϊόντος Μ + (DR) με το ίδιο καλάθι καταναλωτικών προϊόντων e, όπως
συνέβαινε πριν, αλλά με περιορισμένη δυνατότητα ανταλλαγής των εμπορευμά
των του ως θετικών στοιχείων του διανύσματος του υπερπροϊόντος Μ + (DR)
με επενδυτικά εμπορεύματα (δηλαδή με νέα μέσα παραγωγής).
Υπάρχει όμως και η δυνατότητα μειωμένου καλαθιού καταναλωτικών
προϊόντων και ταυτόχρονα αυξημένου ποσοστού επενδυτικών εμπορευμάτων
(νέων μέσων παραγωγής). Αποτέλεσμα στη δεύτερη αυτή περίπτωση είναι η μεί
ωση του βιοτικού επιπέδου του καπιταλιστή-αγρότη.
Αν στο διάνυσμα του υπερπροϊόντος Μ + (DR) υπάρχουν, εκτός από τα
θετικά και αρνητικά στοιχεία του, και μηδενικά στοιχεία (λόγω π.χ. καταστρο
φής της παραγωγής, θεομηνιών κτλ.), τότε στο πλαίσιο της κρίσης υπερπαραγω
γής ένα μέρος του καπιταλιστικού τομέα της αγροτικής οικονομίας δεν θα έχει
τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπορευμάτων αγροτικών προϊόντων με κατανα
λωτικά προϊόντα ή/και επενδυτικά εμπορεύματα και η διαδικασία παραγωγής
και αναπαραγωγής αυτού του μέρους του αγροτικού τομέα θα διακοπεί. Η
συνέχιση της μπορεί ωστόσο να λάβει χώρα, και αυτό κατά κανόνα γίνεται, με
την παρέμβαση του πιστωτικού συστήματος και του κράτους γενικότερα μέσω
της αυξημένης χρέωσης συνήθως ενυπόθηκων δανείων και έτσι με αύξηση της
εξάρτησης μέρους του αγροτικού τομέα από το πιστωτικό σύστημα και το κρά
τος.
Η επικράτηση τέτοιων συνθηκών σε μόνιμη και μακροχρονιότερη βάση
δυνατόν να ωθήσει μέρος των καπιταλιστών-αγροτών είτε σε έξοδο από τον
αγροτικό τομέα είτε στο φαινόμενο της μερικής (part-time) απασχόλησης τους.
Στη δεύτερη περίπτοχιη κοινωνικής κατηγορίας αγροτικού πληθυσμού,
δηλαδή των μικροκαλλιεργητών-αγροτών, με βάση την αυτοαπασχολούμενη
αγροτική οικογένεια η οποία, όπως είναι γνωστό, αποτελεί την πλειοψηφία
στην ελληνική ύπαιθρο, η σύνθεση του συνολικού καθαρού αγροτικού εισοδή
ματος είναι γενικά διαφορετική ως προς κάθε ένα συστατικό του μέρους από
ό,τι στην περίπτωση των καπιταλιστών-αγροτών.
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Και τούτο γιατί τυπικά δεν υφίσταται υπαγωγή της αγροτικής εργασιακής
δύναμης στο ατομικό κεφάλαιο. Η τυχόν διαφορική γαιοπρόσοδος, από τα
ιδιόκτητα μέσης και καλής ποιότητας χωράφια, στα οποία ασκεί αγροτική δρα
στηριότητα ο μικροκαλλιεργητής, εισπράττεται από τον ίδιο και προστίθεται
στο μέρος του αγροτικού εισοδήματος το οποίο αντιστοιχεί στην αγροτική δρα
στηριότητα της αγροτικής οικογένειας.
Το συνολικό καθαρό εισόδημα της αγροτικής οικογενειακής εκμετάλ
λευσης παρέχεται από τη σχέση (2 1), δηλαδή είναι Υ = (Ι - Α)Χ και σε τιμές
αγοράς P m είναι P m Y = P m (I - Α)Χ > P m c, το οποίο είναι, όπως είναι γνωστό,
πάντα θετικό και καλύπτει ένα δεδομένο καλάθι e καταναλωτικών προϊόντων.
Αναπαραγωγή της αγροτικής οικογένειας του μικροκαλλιεργητή-αγρότη
στην ίδια κλίμακα, δηλαδή απλή εμπορευματική παραγωγή και αναπαραγωγή
υπό συνθήκες πτωτικών αγοραίων τιμών P m , σημαίνει ότι πρέπει να ισχύουν οι
σχέσεις (2.8) και (2.9), έτσι ώστε να καλυφθούν τυχόν τόκοι δανειακών υποχρε
ώσεων προς το πιστωτικό σύστημα και να πραγματοποιηθεί η αναπαραγωγή
των ιδιόκτητων μέσων παραγωγής και της οικογενειακής εργασίας. Στην πραγ
ματικότητα κάτι τέτοιο δυνατόν να μη συμβεί, διότι κατά κανόνα, παρά την
πτώση των αγοραίων τιμών P m κάτω από το επίπεδο των τιμών παραγωγής P g ,
ο μικροκαλλιεργητής-αγρότης δεν μειώνει το επίπεδο της παραγωγής Χ και
όταν ακόμη το επίπεδο των αγοραίων τιμών βρίσκεται στο κατώτερο σημείο της
πτωτικής του πορείας, παρά το ότι τούτο συνεπάγεται σκληρή εργασία και μεί
ωση του βιοτικού του επιπέδου, εφόσον οι χαμηλότερες αγοραίες τιμές P m δεν
καλύπτουν τα έξοδα αναπαραγωγής της αγροτικής οικογένειας. Στην περίπτω
ση αυτή έχουμε διατάραξη της διαδικασίας απλής αναπαραγωγής ή ακόμη και
διακοπή της σε μακροχρονιότερη βάση, διότι δεν ισχύει πλέον η σχέση P m Y =
P m (I - Α)Χ αλλά οι σχέσεις P m Y < P g (I - Α)Χ, καθώς και η P m Y > P m c αλλά
σε κατώτερο επίπεδο καθαρού (υλικού) εισοδήματος, το οποίο είναι ικανό να
αγοράσει ένα μικρότερο καλάθι καταναλωτικών προϊόντων. Η αποκατάσταση
της απλής αναπαραγωγής μπορεί να λάβει χώρα είχε με επιδότηση της διαφοράς
Pg - P m > 0 ή μέρους αυτής από το κράτος, είτε με μεγάλη χρονική υστέρηση μέ
σω μείωσης της παραγωγής, δηλαδή μείωσης του ακαθάριστου (υλικού) προϊό
ντος Χ, ώστε να ισχύει η σχέση P m Y = P m (I - Α)Χ, είτε τέλος με τη χορήγηση
ενυπόθηκων δανείων από το πιστωτικό σύστημα και το κράτος.
Η έξοδος από τον αγροτικό τομέα ή η μερική απασχόληση αυτής της κατη
γορίας αγροτών εξηγείται από το γεγονός της διακοπής της απλής εμπορευμα
τικής αγροτικής αναπαραγωγής και/ή από τη δυσχέρεια, για τους λόγους που
προαναφέραμε, επίτευξης της.
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Συμπερασματικά, στην ενότητα αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο τρό
πος ερμηνείας των δύο μορφών της αγροτικής κρίσης, δηλαδή της κρίσης πραγ
ματοποίησης και της κρίσης αναπαραγωγής του αγροτικού τομέα μάς δίνει τη
δυνατότητα να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε γιατί είναι διαδεδομένη ανά
μεσα στον αγροτικό πληθυσμό της Ελλάδας η αγροτική κρίση υπερπαραγωγής
πρωτίστως ως κρίση πραγματοποίησης του μέρους εκείνου του συνολικού ακα
θάριστου προϊόντος, που αντιστοιχεί στα μέσα παραγωγής των οποίων το ύψος
των εξόδων αναπαραγωγής (με τη μορφή των τόκων των ενυπόθηκων δανεια
κών επιβαρύνσεων) διαμορφώνεται με βάση την κοινωνική σχέση υπαγωγής
ολόκληρου του αγροτικού τομέα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στις περισ
σότερες περιπτώσεις το ύψος των εξόδων αναπαραγωγής PgAX των διαφόρων
κατηγοριών μέσων παραγωγής υπερβαίνει, λόγω της προαναφερθείσας σχέσης
υπαγωγής, το σε τιμές αγοράς καθαρό εισόδημα P m Y. Προϊόν αυτής της υπέρ
βασης είναι η υπερχρέωση του αγροτικού πληθυσμού και του χαμηλότερου βιο
τικού επιπέδου του είτε με τη μορφή χαμηλότερου επιπέδου αγροτικού οικονο
μικού πλεονάσματος, (διαφορική γαιοπρόσοδος), είτε με τη μορφή χαμηλού
καθαρού εισοδήματος της αγροτικής οικογένειας.

108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

5.1. Επιπτώσεις της αστάθειας του αγροτικού εισοδήματος στο αγροτι
κό οικονομικό πλεόνασμα
Όπως προαναφέραμε στην Ενότητα 4.1. του Κεφαλαίου 4 του Μέρους Β
της μελέτης, η δεύτερη συνιστώσα του γενικότερου προβλήματος του αγροτικού
εισοδήματος (στο οποίο όπως είδαμε εντάσσεται η προβληματική του αγροτι
κού οικονομικού πλεονάσματος) είναι η τάση που έχουν τα αγροτικά εισοδήμα
τα για αστάθεια διαχρονικά.
Η υπόθεση που μπορούμε να διατυπώσουμε προς εμπειρικό έλεγχο είναι η
εξής: Πολλοί αγρότες πιστεύουν ότι τα εισοδήματα τους είναι πιο ασταθή από
ό,τι τα εισοδήματα άλλων κατηγοριών απασχολουμένων στους μη αγροτικούς
τομείς. Προτού ελέγξουμε εμπειρικά αυτή την υπόθεση, θα αναπτύξουμε ένα
θεωρητικό πλαίσιο για τα αίτια της αστάθειας των αγροτικών εισοδημάτων, δη
λαδή θα εξηγήσουμε γιατί τα αγροτικά εισοδήματα τείνουν να είναι ασταθή.
Λογικά, ασταθή εισοδήματα στον αγροτικό τομέα δυνατόν να προκύψουν
είτε από κυμαινόμενη παραγωγή είτε από κυμαινόμενες αγοραίες τιμές είτε από
κυμαινόμενα καταβληθέντα έξοδα παραγωγής είτε από συνδυασμό όλων αυτών.
Οι κυμάνσεις των αγοραίων τιμών από μόνες τους δεν προκαλούν κατανάγκην κυμάνσεις στο αγροτικό εισόδημα. Αν η καμπύλη ζήτησης του αγροτι
κού τομέα υποτεθεί ότι είναι μοναδιαίας ελαστικότητας σε όλα τα δυνατά επί
πεδα παραγωγής και τα καταβληθέντα έξοδα παραγωγής θεωρηθούν
αμετάβλητα, τότε το καθαρό εισόδημα παραμένει αμετάβλητο για οποιαδήποτε
μεταβολή αγοραίων τιμών. Έτσι οι "μεταβολές στις απολαμβανόμενες τιμές εί
ναι ένας μάλλον ελλιπής δείκτης των μεταβολών που περιμένει κανείς για το
αγροτικό εισόδημα", όπως παρατηρεί ο R.B. Jones (1969), σ. 120.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Σχέση ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε τιμές αγοράς, στήλη (1) και
καθαρού εισοδήματος από αγροτική οικογενειακή δραστηριότητα, στήλη (2)
(Εκατ. δρχ., τρέχ. τιμές)
Έτη
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

(1)
81.595
93.945
105.475
128.885
134.671
169.841
190.516
250.325
301.800
380.961
413.851
538.091
664.586
752.918
800.759
944.844
1.128.958
1.140.910
1.619.367
1.578.542

(2)
73.736
83.480
91.662
113.088
117.885
146.397
156.692
203.726
257.337
328.439
345.719
448.802
546.570
616.644
672.970
800.569
1.008.184
1.000.298
1.454.146
1.426.249

%
(3)

%
(4)

_

_

_

+15,1
+12,3
+23,2
+4,5
+26,1
+12,2
+31,4
+20,6
+26,2
+8,6
+30,0
+23,4
+13,3
+6,4
+18,0
+19,5
+1,1
+41,9
-0,3

+13,2
+9,8
+23,4
+4,2
+24,2
+7,0
+30,0
+26,3
+27,6
+5,3
+29,9
+21,8
+12,8
+9,1
+19,0
+25,9
-0,8
+45,4
-0,2

1,144
1,255
0,991
1,071
1,078
1,743
1,047
0,783
0,949
1,623
1,003
1,073
1,039
0,703
0,947
0,753
1,375
0,923
1,500

(3):(4)=
((5)

Πηγή: Πίνακας 1.
Όμως, επειδή η ζήτηση αγροτικών προϊόντων τυπικά είναι ανελαστική ως
προς τις τιμές (και ως προς το εισόδημα), οι μεταβολές στην προσφορά τους
πρέπει αναπόφευκτα να προκαλούν μεταβολές στο ακαθάριστο εισόδημα.
Επιπλέον οι μεταβολές στο ακαθάριστο εισόδημα στο σύνολο του αγροτικού
τομέα τείνουν να σχετίζονται θετικά με το καθαρό αγροτικό εισόδημα, συνδέο
ντας έτσι τις μεταβολές των αγοραίων τιμών με το καθαρό αγροτικό εισόδημα,
110

όπως φαίνεται στον Πίνακα 51. Έτσι η μεταβλητότητα των αγροτικών αγοραί
ων τιμών έρχεται στο επίκεντρο της ανάλυσης.
Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε τέσσερις συνιστώσες μεταβλητότητας
αγοραίων αγροτικών τιμών.
Πρώτον, τη μακροχρόνια τάση των αγοραίων τιμών που καθορίζεται από
τις παραμέτρους της προσφοράς και της ζήτησης αγροτικών προϊόντων, όπως
για παράδειγμα οι τεχνικές παραγωγής και τα καταναλωτικά γούστα.
Δεύτερον, την κυκλική μεταβολή των αγοραίων τιμών των αγροτικών
προϊόντων, η οποία είναι δύο ειδών: η γενική κυκλική μεταβολή που οφείλεται
σε εξωγενείς αιτίες που συνδέονται με το γενικότερο οικονομικό κύκλο και η ει
δική κυκλική μεταβολή που είναι χαρακτηριστική σε επιμέρους καλλιέργειες ή
κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα στις πατάτες ή στο χοιρινό κρέ
ας και προσδιορίζεται ενδογενώς.
Τρίτον, την εποχιακή μεταβολή των αγοραίων τιμών πολλών αγροτικών
προϊόντων λόγω εποχιακών μεταβολών στις παραμέτρους της προσφοράς και
της ζήτησης τους. Παράδειγμα η τομάτα της οποίας η ζήτηση ανέρχεται στη
διάρκεια του καλοκαιριού.
Και τέταρτον, τη τυχαία μεταβολή των αγοραίων τιμών των αγροτικών
προϊόντων. Η βασική αιτία αυτής της μεταβολής, με ιδιαιτερότητα στον αγροτι
κό τομέα, είναι οι καιρικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν και την προ
σφορά και τη ζητησή τους. Μια άλλη αιτία είναι οι επιδημίες και οι ασθένειες τό
σο στις καλλιέργειες όσο και στην κτηνοτροφία, που μειώνουν την προσφορά.
Σε θεωρητικό επίπεδο και με έναν βαθμό αφαίρεσης μπορούμε να πούμε
ότι η μακροχρόνια τάση (κυρίως αυτή) και η εποχιακή μεταβολή των αγοραίων
αγροτικών τιμών επιτελούν τη διαδικασία της κατανομής των πόρων και της
ανακατανομής τους σύμφωνα με τις μεταβολές στις τιμές των παραμέτρων της
προσφοράς και της ζήτησης τους.
Στη Ενότητα 4.4. του Κεφαλαίου 4 δείξαμε τη σημασία της πτωτικής μα
κροχρόνιας τάσης των αγοραίων αγροτικών τιμών στην ανάλυση και κατανόηση
της αγροτικής κρίσης και κυρίως στη ανάλυση της κρίσης πραγματοποίησης του
αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος. Οι συνέπειες μιας τέτοιας ανάλυσης για
την αγροτική πολιτική εξετάζονται στο Κεφάλαιο 6 του Μέρους Γ της μελέτης.

1. Πιθανό αίτιο της μικρότερης μεταβλητότητας του καθαρού εισοδήματος από αγροτική
οικογενειακή δραστηριότητα, στήλη (5), είναι η σταθεροποιητική επίδραση που ασκούν οι με
ταβιβάσεις του κράτους προς τον αγροτικό τομέα με τη μορφή καθαρών επιδοτήσεων στην κα
θαρή προστιθέμενη αξία στο κόστος των συντελεστών.
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Έχοντας στο σημείο αυτό ολοκληρώσει τη θεωρητική αναφορά μας στα αί
τια της αστάθειας των αγροτικών εισοδημάτων σε επίπεδο αγροτικού τομέα, ερ
χόμαστε στη συνέχεια στις εμπειρικές μαρτυρίες σχετικά με τη μεταβλητότητα
του καθαρού εισοδήματος της αγροτικής οικογενειακής δραστηριότητας και ει
δικότερα με τη μεταβλητότητα του καθαρού αγροτικού οικονομικού πλεονά
σματος.
Κάνουμε την έγκυρη και θεμιτή παραδοχή ότι ό,τι ισχύει για το καθαρό ει
σόδημα από αγροτική οικογενειακή δραστηριότητα σχετικά με τη μεταβλητότη
τα αυτού του μεγέθους, το ίδιο ισχύει και για το αγροτικό οικονομικό πλεόνα
σμα, εφόσον τούτο στατιστικά έχει περιληφθεί και μετρηθεί μέσα στο μέγεθος
εκείνο. Συμπεριφέρεται δηλαδή το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα όπως το
καθαρό εισόδημα από αγροτική οικογενειακή δραστηριότητα, σε ό,τι αφορά τη
μεταβλητότητα του.
Από τα στοιχεία του Πίνακα 5 στήλες (2) και (4) φαίνεται ότι το καθαρό
εισόδημα από αγροτική οικογενειακή δραστηριότητα αυξήθηκε σε τρέχουσες τι
μές από 73.736 εκατ. δραχ. το 1973 σε 1.426.249 εκατ. δρχ. το 1992. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι η αύξηση αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου είναι θετική
αλλά με θετικές αυξομειώσεις (ελαφρές μειώσεις παρατηρήθηκαν στις περιό
δους 1989-1990 και 1991-1992). Ο ρυθμός αύξησης ήταν μεταβαλλόμενος και
ήταν ισχυρός στις περιόδους 1980-1982, 1984-1985, 1988-1989 και 19901991 της τάξης του +20-30% και 45% (1990-1991), ενώ στις περιόδους 19891990 και 1991-1992 ήταν αρνητικός και ήταν -0,8% και-0,2% αντίστοιχα.
Εξάλλου από τόν Πίνακα 5 στήλη (4) παρατηρούμε ότι οι μέσοι ρυθμοί με
ταβολής από έτος σε έτος στις πενταετίες 1973-1978, 1979-1983, 1984-1988
και στην τετραετία 1989-1992 ήταν+15%,+19,2%, +18,5% και+17,6% αντί
στοιχα.
Στις περιόδους 1984-1988 και 1989-1992 έχουμε συγκριτικά με την πε
ρίοδο 1979-1983 ελαφρώς μειωμένη μεταβλητότητα του αγροτικού εισοδήμα
τος, ενώ στην περίοδο 1979-1983 σε σχέση με την περίοδο 1973-1978 αυξημένη
μεταβλητότητα.
Η αύξηση της μεταβλητότητας του αγροτικού εισοδήματος στην περίοδο
1979-1983 πιθανόν να αποδίδεται ενμέρει (αν λάβουμε υπόψη και τις χρονικές
υστερήσεις στην απόδοση από την εφαρμογή των μέτρων αντίστοιχων προγραμ
μάτων) στην ασκηθείσα πολιτική μέσω του συστήματος των αγοραίων τιμών και
των δημοσίων κυρίως επενδύσεων υποστήριξης και επέκτασης της κεφαλαι
ουχικής βάσης του αγροτικού τομέα με σκοπό τη σημαντική αύξηση της συνολι
κής αγροτικής παραγωγής.
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Στις περιόδους 1984-1988 και 1989-1992 πιθανές αιτίες, εν μέρει, της μι
κρότερης μεταβλητότητας του αγροτικού εισοδήματος είναι ο επιλεκτικός πε
ριορισμός ορισμένων καλλιεργειών και η εξασθένηση της απόδοσης των αγρο
τικών επενδύσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Ερχόμαστε, τέλος, στον εμπειρικό έλεγχο της υπόθεσης που διατυπώσαμε
στην αρχή αυτής της ενότητας ότι δηλαδή πολλοί Έλληνες αγρότες πιστεύουν
ότι τα εισοδήματα τους από αγροτική δραστηριότητα είναι πιο ασταθή από τα
εισοδήματα άλλων κατηγοριών απασχολουμένων στους μη αγροτικούς τομείς.
Πρέπει να πούμε ότι, παρά την παραπάνω διαδεδομένη πεποίθηση ανάμε
σα στους Έλληνες αγρότες, η εμπειρική μαρτυρία που προκύπτει από τα διαθέ
σιμα στοιχεία για να στηρίξει αυτή την υπόθεση είναι μάλλον ανεπαρκής (όχι
όμως πλήρως ανεπαρκής).
Πράγματι από τον Πίνακα 6 στήλη (5), στον οποίο παρατίθεται η διαχρο
νική σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας του καθαρού αγροτικού εισοδήματος και
της μεταβλητότητας του καθαρού μη αγροτικού εισοδήματος (όλα σε αγοραίες
τιμές) προκύπτει ότι μόνο σε 7 από τις 20 περιπτώσεις (όσα δηλαδή είναι τα έτη
της περιόδου που εξετάζουμε) παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μεταβλητότητα αγρο
τικών εισοδημάτων σε σχέση με μη αγροτικά εισοδήματα.
Ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές στη μεταβλητότητα των συγκρινόμενων μεγε
θών παρατηρήθηκαν ταέτη1978,1980και1991. Άλλο χαρακτηριστικό στοι
χείο ήταν ότι μόνο στην τριετία 1980-1982 η μεταβλητότητα των αγροτικών ει
σοδημάτων ήταν συνεχώς μεγαλύτερη των αντίστοιχων μη αγροτικών.
5.2. Επίδραση του πληθωρισμού στο αγροτικό εισόδημα και στο αγρο
τικό οικονομικό πλεόνασμα
Το κεντρικό ερώτημα που τίθεται σχετικά με τις επιπτώσεις του πληθωρι
στικού φαινομένου στο αγροτικό εισόδημα και επομένως και στο αγροτικό οι
κονομικό πλεόνασμα είναι με ποιο τρόπο επηρεάζονται τα αγροτικά εισοδήμα
τα από τους ρυθμούς μεταβολής του πληθωρισμού.
Η εξέταση αυτού του ερωτήματος μάς υπαγορεύει την ανάγκη να λάβουμε
υπόψη μας όχι μόνο τις σχετικές κινήσεις των τιμών των αγροτικών προϊόντων
(εκροών) και των αγροτικών εισροών αλλά και τις επιπτώσεις του πληθωρι
σμού στο διαθέσιμο πραγματοποιηθέν αγροτικό εισόδημα, δηλαδή το μέρος του
πραγματοποιηθέντος καθαρού εισοδήματος από αγροτική οικογενειακή δρα
στηριότητα (όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1) που τυπικά είναι διαθέσιμο
είτε για κατανάλωση είτε για επένδυση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Σχέση μεταβλητότητας καθαρού αγροτικού εισοδήματος και
μεταβλητότητας καθαρών μη αγροτικών εισοδημάτων σε τιμές αγοράς
(Εκατ. δρχ., τρεχ. τιμές)

Έτη

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990*
1991*
1992**

Καθαρό
αγροτικό
εισόδημα

Σύνολο μη
αγροτικών
εισοδημάτων

%

%

(3):(4)=

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

84.657
96.874
106.568
130.688
134.574
168.993
187.994
257.332
313.825
405.785
439.114
562.107
677.655
742.784
816.621
1.030.712
1.213.961
1.274.651
1.756.736
1.787.688

326.078
389.038
458.363
563.789
667.723
790.687
988.303
1.180.929
1.429.652
1.747.291
2.051.940
2.472.975
3.022.368
3.556.962
4.020.098
4.870.625
5.760.080
6.963.408
8.143.196
9.485.824

_

—

_

+14,4
+10,0
+22,6
+3,0
+25,6
+11,2
+36,9
+21,9
+29,3
+8,2
+28,0
+20,6
+9,6
+9,9
+26,2
+17,8
+5,0
+37,8
+1,8

+19,3
+17,8
+23,0
+18,4
+18,4
+25,0
+19,5
+21,1
+22,2
+17,4
+20,5
+22,2
+17,7
+13,0
+21,2
+18,3
+20,9
+16,9
+16,5

0,746
0,562
0,983
0,163
1,391
0,448
1,892
1,038
1,320
0,471
1,366
0,928
0,542
0,762
1,236
0,973
0,239
2,237
0,109

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί, διάφορα έτη.
* Προσωρινά στοιχεία.
** Εκτιμήσεις.

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι κινήσεις των λιανικών τιμών μαζί με
τις κινήσεις των αγροτικών τιμών1 τόσο του συνόλου των αγροτικών εκροών
1. Δηλαδή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Τροφίμων ή Δείκτη Διατροφής.
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για την περίοδο 1973-1993, όσο και του συνόλου των αναλώσιμων αγροτικών
εισροών, καθώς και τιμών επιλεγμένων αγροτικών εισροών στην περίοδο 19751993.
Οι δείκτες αυτοί σαφώς αποκαλύπτουν, πρώτον, τη γρήγορη άνοδο των
τιμών των τροφίμων στην περίοδο 1975-1981 (από 12% περίπου στην περίοδο
1974-1975 έφθασαν σταδιακά στο 30,1% στην περίοδο 1980-1981), την εκ νέ
ου επιτάχυνση τους (συγκριτικά μικρότερη) στις περιόδους 1983-1986 (από
18,1%το 1982-1983 στο 20,3% το 1985-1986) και 1988-1990(από11,1%στο
21%) καθώς και τη σταδιακή υποχώρηση τους στις περιόδους 1986-1988 (από
20,3% το 1985-1986 στο 11,1% το 1987-1988) και στην περίοδο 1990-1993
(από 21% στο 12,7%).
Δεύτερον, ότι, συγκριτικά με τις τιμές παραγωγού με εισοδηματικές ενι
σχύσεις, οι κινήσεις των τιμών των αγροτικών προϊόντων χωρίς εισοδηματικές
ενισχύσεις ακολουθούν γενικά χαμηλότερους ρυθμούς. Το φαινόμενο αυτό πα
ρατηρείται σε 11 από σύνολο 18 περιόδων σύγκρισης και συγκεκριμένα στις πε
ριόδους 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 1979-1980, 19811982,1983-1984,1984-1985,1985-1986,1987-1988 και 1989-1990.
Τρίτον, ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων με εισοδηματικές ενισχύ
σεις κινήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν στις 11 από τις 20 περι
πτώσεις τον πληθωρισμό. Το αντίθετο συνέβη στις περιόδους 1973-1974,
1974-1975, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985,
1988-1989 και 1989-1990.
Τέταρτον, ότι οι τιμές των τροφίμων κινούνται πάνω από τον πληθωρι
σμό στις περιόδους 1973-1974, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 19791980,1980-1981,1984-1985, 1988-1989 και 1989-1990, ενώ στις υπόλοιπες
κινούνται κάτω από αυτόν, ή κινούνται στα ίδια επίπεδα με αυτόν (π.χ. 19811982,1983-1984 και 1990-1991). Να σημειωθεί ότι η κίνηση του δείκτη τιμών
τροφίμων στις περιόδους που κινείται πάνω από τον πληθωρισμό, σταθμισμένη
στο Γ.Δ.Τ. καταναλωτή, συνέβαλε, μεταξύ άλλων παραγόντων, στη διαμόρφω
ση της κίνησης αυτού του τελευταίου (δηλαδή του Γ.Δ.Τ.Κ.).
Από τη σύγκριση των δεικτών των τιμών αγροτικών εκροών και των αγρο
τικών εισροών με το δείκτη του πληθωρισμού για την περίοδο 1975-1993 προ
κύπτει, πρώτον, ότι οι όροι εμπορίου των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερι
κή αγορά σε 11 από τις 18 περιπτώσεις είναι ευνοϊκοί (σχέση κινήσεων τιμών
απολαμβανόμενων, δηλαδή με εισοδηματικές ενισχύσεις, και τιμών καταβαλλό
μενων συνόλου αναλώσιμων αγροτικών εισροών). Μόνο σε 7 περιπτώσεις, δη
λαδή στις περιόδους 1978-1979, 1979-1980, 1982-1983, 1985-1986, 1990115
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1991,1991 -1992 και 1992-1993, οι όροι εμπορίου ήταν δυσμενείς λόγω της αλ
ματώδους αύξησης των τιμών κυρίως των καυσίμων και κατά δεύτερο λόγο των
λιπασμάτων-βελτιωτικών στις περιόδους 1978-1979, 1979-1980,1982-1983,
1990-1991 1991-1992 καθώς και στην περίοδο 1985-1986 λόγω κυρίως της
αύξησης των τιμών των υπηρεσιών συντήρησης του μηχανικού εξοπλισμού.
Δεύτερον, σε 4 από τις 11 περιπτώσεις ευνοϊκών όρων εμπορίου ο δείκτης
τιμών αγροτικών εκροών δεν καλύπτει τον πληθωρισμό, αν λάβουμε υπόψη τις
εισοδηματικές ενισχύσεις, δηλαδή στις περιόδους 1980-1981, 1984-1985,
1986-1987 και 1987-1988. Τούτο σημαίνει ότι συνολικά σε 11 από τις 18 περι
πτώσεις στην εξεταζόμενη περίοδο η αγοραστική δύναμη των αγροτικών εισο
δημάτων μειώθηκε ως αποτέλεσμα της μειωτικής τάσης του πραγματικού αγρο
τικού εισοδήματος στην περίοδο 1973-1993, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.
Η γενική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε στο σημείο αυτό και
ceteris paribus, είναι ότι τα αγροτικά εισοδήματα και κατά συνέπεια και το
αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα θα έχουν την τάση να αυξάνουν σε ονομαστι
κούς όρους, όταν οι απολαμβανόμενες τιμές των αγροτικών εκροών αυξάνουν
περισσότερο από τις καταβαλλόμενες τιμές των αγροτικών αναλώσιμων εισρο
ών και αντιστρόφως, ενώ σε πραγματικούς όρους συμβαίνουν τα παραπάνω,
όταν επιπλέον υπερκαλύπτεται ο πληθωρισμός.
Πράγματι, σε περιόδους που οι διάφορες στις κινήσεις των απολαμβανόμενων προς καταβαλλόμενες τιμές είναι θετικές και σημαντικές έχουμε αύξηση
του πραγματικού (δηλαδή του αποπληθωρισμενου με τον Γ.Δ.Τ.Κ.) αγροτικού
εισοδήματος. Αυτό συνέβη για παράδειγμα στις περιόδους 1975-1976 (αύξηση
+10,7%), 1977-1978 (αύξηση +10,4%), 1981-1982 (αύξηση +5,4%), 19831984 (αύξηση +9,5%), 1987-1988 (αύξηση +4,8%), 1988-1989 (αύξηση
+11,3%), ενώ στην περίοδο 1980-1981 η αύξηση ήταν μικρή, δηλαδή +1,4%.
Το διαθέσιμο αγροτικό εισόδημα σε πραγματικούς όρους (δηλαδή αποπληθωρισμενο με τον Γ.Δ.Τ.Κ) στην περίοδο 1973-1992 παρουσίασε μειωτική
τάση με διακυμάνσεις λαμβάνοντας τη μεγαλύτερη τιμή το 1973 (224.122 εκατ.
δρχ.) και τη μικρότερη τιμή το 1990 (175.368 εκατ. δρχ.). Στην περίοδο 19731979 παρουσίασε ετήσιες αυξομειώσεις, στη συνέχεια και μέχρι το 1982 αυξα
νόταν συνεχώς, το 1983 υπέστη πτώση όπως και στην περίοδο 1985-19861987, για να αυξηθεί στη συνέχεια μέχρι το 1989. Έκτοτε και μέχρι το 1992
παρουσίασε έντονες αυξομειώσεις (Πίνακας 1).
Κλείνοντας την ενότητα του Κεφαλαίου 5, συμπερασματικά μπορούμε να
πούμε ότι η επικράτηση ευνοϊκών εξελίξεων του δείκτη απολαμβανόμενων/καταβαλλόμενων αγροτικών τιμών σε μόνιμη βάση, με τη βοήθεια και της αγροτι118

κής πολιτικής, δημιουργεί άνοδο σε πραγματικούς όρους του καθαρού αγροτι
κού εισοδήματος και αντιστρόφως. Δυνατόν όμως σε όρους πραγματικής αγο
ραστικής δύναμης, το διαθέσιμο καθαρό αγροτικό εισόδημα λόγω του πληθωρι
σμού να υπόκειται σε διακυμάνσεις με αντίστοιχες μειωτικές τάσεις και σχετικά
χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του.
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ΜΕΡΟΣ Γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στα προηγούμενα κεφάλαια εξετάστηκε ποιος είναι ο ρόλος, η σημασία
και η θέση του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος από την άποψη τόσο των
θεωρητικών ερμηνειών του και της οικονομικής ανάλυσης του όσο και από την
άποψη του επιλεγέντος πλαισίου αναφοράς αυτής της ανάλυσης.
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να ερευνήσει τις συνέπειες που έχει
η ανάλυση που προηγήθηκε στην άσκηση αγροτικής πολιτικής. Για την επίτευξη
του παραπάνω σκοπού το Κεφάλαιο 6 του Μέρους Γ της μελέτης διαρθρούται
ως εξής: θα εξετασθούν πρώτα οι συνέπειες της ανάλυσης του αγροτικού οικο
νομικού πλεονάσματος στο περιεχόμενο (δηλαδή τους στόχους, τα μέτρα και τα
έργα) της αγροτικής πολιτικής, όπως επίσης και στον τρόπο με τον οποίο
συλλαμβάνεται, καταστρώνεται και εφαρμόζεται η παραδοσιακή αγροτική πο
λιτική, δηλαδή η αγροτική πολιτική όπως έχει ασκηθεί μέχρι σήμερα. Το
Κεφάλαιο 6 θα ολοκληρωθεί με την επεξεργασία της θέσης μας μέσω αναλυτι
κών υποδειγμάτων, τα οποία σκοπεύουν στην ερμηνεία της διαδικασίας αναπα
ραγωγής του αγροτικού τομέα και τοποθετούν το αγροτικό οικονομικό πλεόνα
σμα ως συστατικό και καθοριστικό στοιχείο της αναπαραγωγικής διαδικασίας
του αγροτικού τομέα. Η διαδικασία αυτή αφορά τόσο την αναπαραγωγή των
σχέσεων παραγωγής και της αγροτικής εργασιακής δύναμης όσο και του αγρο
τικού εισοδήματος. Προϊόν της επεξεργασίας της θέσης μας αυτής θα είναι ένα
διαφοροποιημένο περιεχόμενο (στόχοι-μέτρα) και ένας διαφορετικός τρόπος
εφαρμογής αγροτικής πολιτικής (μέσω χειρισμού παραμέτρων και μεταβλητών
που προκύπτουν από τα υποδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν) ως λογική
συνέπεια της ανάλυσης μας.
Η ανάλυση του πρώτου σκέλους του Κεφαλαίου 6, το περιεχόμενο του
οποίου διατυπώσαμε προηγουμένως, σκοπεύει συγκεκριμένα να συμβάλει στο
123

να διαφανούν μέσω των πορισμάτων των αναλυτικών κατασκευών του
Κεφαλαίου 2 και 3 του Μέρους Α, καθώς και της Ενότητας 4.3. του Κεφαλαίου
4 του Μέρους Β, για το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα, τόσο οι δυνατότητες
όσο και οι περιορισμοί στη χρησιμοποίηση του από την παραδοσιακή αγροτική
πολιτική ως μέσου άσκησης της τόσο στο σύνολο του αγροτικού τομέα, όσο και
στα επιμέρους αγροτικά προϊόντα και αγροτικές εισροές.
Προτού όμως συζητηθούν οι παραπάνω δυνατότητες και περιορισμοί
πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να επισημανθούν τα σημεία εκείνα της μελέτης από
τα οποία προκύπτει η σημασία τους για την αγροτική πολιτική.
Σχετικά με αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα μελέτη όλες οι
αναφορές, που προκύπτουν από τα πορίσματα των αναλυτικών κατασκευών
και συνδέονται με τις επιπτώσεις της προηγηθείσας ανάλυσης του αγροτικού οι
κονομικού πλεονάσματος στην άσκηση αγροτικής πολιτικής, περιέχονται
κυρίως στο Μέρος Β της μελέτης. Και τούτο γιατί, όπως είναι ήδη γνωστό, το
Μέρος Β καταλήγει σε μια βασική θεωρητική κατεύθυνση ερμηνείας του αγροτι
κού οικονομικού πλεονάσματος στα πλαίσια της αναλυτικής υποδομής του
Μέρους Α της μελέτης.
Έτσι έχουμε καταλήξει σε μία συνθετική ερμηνεία του οικονομικού πλεο
νάσματος του αγροτικού τομέα ως συνισταμένη τεχνικοπαραγωγικών και κοι
νωνικοοικονομικών αναλυτικών απόψεων.
Στη συνέχεια διατυπώνεται με μεγάλη συντομία το περιεχόμενο των ση
μείων της μελέτης που σχετίζονται άμεσα με την αγροτική πολιτική.
Το πρώτο σημείο στην παρούσα μελέτη, που αποτελεί και αναγκαία προ
ϋπόθεση για άσκηση αγροτικής πολιτικής, αφορά στον επιδιωκόμενο σκοπό
ενός οποιουδήποτε συστήματος Εθνικών Λογαριασμών, το περιεχόμενο του
οποίου είναι η επιδίωξη μιας πλήρους συστηματικής και συγκρίσιμης "εικόνας"
μιας οικονομικής δραστηριότητας. Και τούτο γιατί η "εικόνα" αυτή αποτελεί
τη βάση για ανάλυση, πρόγνωση και άσκηση αγροτικής πολιτικής του παρεμβαί
νοντος στον αγροτικό τομέα κράτους, δηλαδή η "εικόνα" αυτή βοηθά στη σωστή
λήψη αποφάσεων και μέτρων πολιτικής του κράτους στον αγροτικό τομέα.
Το δεύτερο σημείο επιπτώσεων στην αγροτική πολιτική, που προκύπτει
από τη μελέτη, αναφέρεται στο χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής ως απλής
εμπορευματικής παραγωγής στο μεγαλύτερο μέρος της και στο καθαρό εισόδη
1
μα εργασίας του αγρότη-παραγωγού . Στα πλαίσια αγροτικής πολιτικής και

1. Όπως το ορίσαμε στη σ. 35 ως καταναλωτικό εισόδημα ή "ισοδύναμο μισθού".
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διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο κράτος και τους αγρότες ο ρόλος του καθαρού
εισοδήματος εργασίας του αγρότη μπορεί να αποτελέσει τη βάση για εισοδημα
τικές συγκρίσεις σε τοπικό επίπεδο ανάμεσα στο εισόδημα εργασίας, π.χ., του
βιομηχανικού εργάτη και του αγρότη. Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα αυτή εί
ναι, κατά τη γνώμη μας, ένα σημαντικό στοιχείο στην άσκηση εναλλακτικής
αγροτικής πολιτικής έναντι μιας συμβατικής κρατικής παρέμβασης με μέτρα
πολιτκής τιμών και διαρθρωτικής πολιτικής. Μεγάλος και καθοριστικός είναι
εδώ ο ρόλος των εξωγεωργικών εισοδημάτων των αγροτών.
Το τρίτο σημείο επιπτώσεων στην αγροτική πολιτική, που προκύπτει από
τη μελέτη, αναφέρεται στη σημασία που έχει η σχέση του αγροτικού οικονομικού
πλεονάσματος με το αγροτικό εισόδημα των καπιταλιστικού τύπου αγροτικών
επιχειρήσεων στη διαδικασία της ανταλλαγής, δηλαδή το θετικό οικονομικό
αποτέλεσμα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων πάνω στο καθαρό εισόδημα της
αγροτικής δραστηριότητας. Εδώ αποφασιστικής σημασίας είναι δύο παράμε
τροι αγροτικής πολιτικής: πρώτον, η πολιτική τιμών και δεύτερον, η διαρθρω
τική πολιτική αύξησης του μεγέθους των αγροτικών επιχειρήσεων.
Το τέταρτο σημείο της μελέτης που έχει επιπτώσεις στην άσκηση αγροτι
κής πολιτικής αναφέρεται στις διακυμάνσεις του αγροτικού εισοδήματος και
συγκεκριμένα στο ενδιαφέρον της πολιτικής αγροτικών τιμών για μείωση των
εισοδηματικών διακυμάνσεων μέσω αυτής της πολιτικής, καλύπτοντας με τον
τρόπο αυτό το στόχο της επίτευξης θετικού αποτελέσματος των αγροτικών επι
χειρήσεων, στις οποίες οι προϋποθέσεις και οι όροι της διαδικασίας πραγματο
ποίησης του συνολικού αγροτικού εισοδήματος είναι δυσμενείς.
Επίσης το ενδιαφέρον της πολιτικής τιμών αποσκοπεί στην ελαχιστοποί
ηση της κυκλικής μεταβολής με κατάλληλα μέτρα, όπως οι ποσοστώσεις στην
παραγωγή (quotas) ή στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και στη ρύθμιση των τιμών
στήριξης.
Το πέμπτο σημείο στη μελέτη που έχει επιπτώσεις στην άσκηση αγροτικής
πολιτικής είναι η επισήμανση της σημαντικής, κατά τη γνώμη μας, σχέσης ανά
μεσα στις αγροτικές επενδύσεις (τις άμεσες ιδιωτικές αλλά κυρίως τις δημόσιες
επενδύσεις υποδομής) και στη δυναμική της αγροτικής παραγωγής ως αποτέλε
σμα των πρώτων. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η σημασία της επέκτασης της κεφα
λαιουχικής βάσης της ελληνικής γεωργίας για τη μακροχρόνια επέκταση της
συνολικής αγροτικής παραγωγής.
Το έκτο και τελευταίο σημείο στη μελέτη αναφέρεται στη θετική σχέση ανά
μεσα στο λόγο απολαμβανόμενες/καταβαλλόμενες τιμές και στο πραγματικό
(αποπληθωρισμένο) καθαρό εισόδημα. Η σχέση αυτή επαληθεύεται από τα μα125

κροστοιχεία της μελέτης και συνδέεται με τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στο
αγροτικό εισόδημα και στο αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα.
Από το συνολικό περιεχόμενο των παραπάνω σημείων γίνεται σαφές ότι
αυτό προδιαγράφει και καθιστά συγκεκριμένο το ρόλο του αγροτικού οικονο
μικού πλεονάσματος και τον εντάσσει στις δυνατότητες, όπως αναφέραμε στην
αρχή αυτού του κεφαλαίου, χρησιμοποίησης του ως μέσου άσκησης αγροτικής
πολιτικής.
Έτσι μπορούμε να συνδέσουμε τα έξι σημεία μεταξύ τους εντάσσοντας τα
στην πλευρά των δυνατοτήτων, τις οποίες παρέχει ο ρόλος και η σημασία του
αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος. Από την άποψη αυτή, η ουσία της πα
ραδοσιακής αγροτικής πολιτικής, όπως ασκήθηκε μέχρι σήμερα, βρίσκονται,
κατά τη γνώμη μας, στο συγκερασμό της αντίφασης, από τη μια μεριά, των αυξή
σεων στην παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα σε όρους στρεμματικών ή κα
τά κεφαλήν αποδόσεων, λόγω τεχνολογικών εξελίξεων και αναδιαρθρώσεων,
και από την άλλη, στο πρόβλημα της πραγματοποίησης του αγροτικού εισοδή
ματος και του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος μέσω του μηχανισμού
των τιμών, όπως γίνεται σε οικονομίες αγοράς καθώς και στο πρόβλημα της
διανομής του ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής και της εργασια
κής δύναμης που χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα.
Η αγορά και ο συσχετισμός δυνάμεων ανάμεσα στους αγρότες, τους αγο
ραστές γενικά και τους προμηθευτές του τομέα από τη μια, καθώς και η κρατική
(ή η κοινοτική από το 1981) παρέμβαση και ρύθμιση από την άλλη, προσδιορί
ζουν τόσο τη διαμόρφωση των τιμών και τη τιμολογιακή πολιτική, όσο και την
εισοδηματική θέση του τομέα σε εθνικό και, μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, σε κοινοτικό επίπεδο.
Έτσι το μείζον πρόβλημα των αντιφάσεων ανάμεσα στην παραγωγή1 και
στη διανομή εισοδήματος (και οικονομικού πλεονάσματος) στον αγροτικό το
μέα είναι τόσο εθνικό όσο και διεθνές πρόβλημα. Αυτό συνεπάγεται ότι στον
προβληματισμό σε εθνικό επίπεδο προστίθενται και οι αντιφάσεις σε κοινοτικό
και διεθνές επίπεδο.
Η παλιά αντίθεση της αγροτικής πολιτικής ήταν -και εξακολουθεί να υφί
σταται- ανάμεσα στα δύο μεγάλα μακροχρόνια προβλήματα του αγροτικού το-

1. Επειδή η παραγωγική διαδικασία αντιστοιχεί και απαιτεί μια ορισμένη κατανομή των
πόρων που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν, το πρόβλημα, από πλευράς αγροτικής πολιτικής,
αφορά την αντίφαση ανάμεσα στην κατανομή των πόρων (allocation of resources) και στη δια
νομή του εισοδήματος (income distribution) στον αγροτικό τομέα.
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μέα, δηλαδή στο "πρόβλημα του αγροτικού εισοδήματος" από τη μια μεριά και
στο "πρόβλημα του κόστους των τροφίμων" από την άλλη.
Απέναντι στα δύο αυτά μεγάλα προβλήματα η παραδοσιακή αγροτική πο
λιτική χρησιμοποιεί τρία βασικά επιχειρήματα, για να δικαιολογήσει την κρατι
κή παρέμβαση στον αγροτικό τομέα. Το πρώτο επιχείρημα είναι "οικονομικό"
(αύξηση συναλλαγματικών πόρων) και αφορά τα αποτελέσματα και τις επιδρά
σεις ενός, μεταβαλλόμενου μεγέθους, αγροτικού τομέα μιας συγκεκριμένης χώ
ρας στους όρους εμπορίου και στο ισοζύγιο πληρωμών αυτής της χώρας. Δη
λαδή το πρόβλημα εδώ, όπως έχει αντιμετωπιστεί σε πολλές χώρες, είναι αν μια
υποκατάσταση εισαγωγών αγροτικών προϊόντων με αντίστοιχη επέκταση της
εγχώριας παραγωγής θα είχε θετικά αποτελέσματα στους όρους εμπορίου και
στο συναλλαγματικό ισοζύγιο.
Το δεύτερο επιχείρημα είναι κοινωνικοοικονομικό και αφορά στην προ
στασία των αγροτικών εισοδημάτων από τα συμπιεστικά αποτελέσματα που
ασκεί στον αγροτικό τομέα ο παγκόσμιος ανταγωνισμός.
Το τρίτο επιχείρημα είναι πολιτικό και αφορά στα στρατηγικά πλεονεκτή
ματα της διατήρησης ενός σχετικά μεγάλου εγχώριου αγροτικού τομέα μιας χώ
ρας.
Τα τρία αυτά επιχειρήματα οριοθετούν τόσο τις δυνατότητες όσο και τους
περιορισμούς του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος στον τομέα της αγρο
τικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, το δεύτερο επιχείρημα αντιστοιχεί στις δυνα
τότητες και τα δύο άλλα στους περιορισμούς στη χρησιμοποίηση του αγροτικού
οικονομικού πλεονάσματος ως εργαλείου αγροτικής πολιτικής.
Έτσι οι επιπτώσεις από τη σχέση αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος
και αγροτικής πολιτικής εντάσσονται στους κοινωνικούς λόγους ή επιχειρήμα
τα που προβάλλονται από μέρους του κράτους για παρέμβαση του στον αγροτι
κό τομέα. Για το λόγο αυτό το παρόν κεφάλαιο της μελέτης δεν αναλύει τους
δύο άλλους λόγους της κρατικής παρέμβασης, αναλύει μόνο τους κοινωνικοοι
κονομικούς.
Αναλύοντας λοιπόν το κοινωνικοοικονομικό επιχείρημα της κρατικής
παρέμβασης υπέρ του αγροτικού τομέα, μπορούμε να πούμε ότι, για λόγους του
οποίους ήδη εξετάσαμε στην Ενότητα 4.2. του Κεφαλαίου 4 του Μέρους Β της
μελέτης, η εισοδηματική διαφορά μεταξύ αγροτικού και μη αγροτικών τομέων
πιθανόν να είναι ένα σύμπτωμα της κακής κατανομής των πόρων ανάμεσα στον
αγροτικό και στους μη αγροτικούς τομείς. Αν αυτό είναι το πρόβλημα που προ
έκυψε από την ανάλυση εκείνη, τότε η κρατική παρέμβαση με στόχο τη στήριξη
του αγροτικού εισοδήματος αποζημιώνει τον αγρότη για τα αποτελέσματα ή
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συμπτώματα της κακής κατανομής των πόρων ανάμεσα σε αγροτικούς και μη
αγροτικούς τομείς. Δηλαδή δεν κάνει τίποτε για να άρει μία από τις αιτίες του
προβλήματος που είναι, όπως είδαμε, η διατήρηση στον αγροτικό τομέα πλεο
ναζόντων πόρων και ιδιαίτερα εργατικού δυναμικού λόγω ακινησίας του στον
τομέα.
Αν πράγματι ο γενικός στόχος της αγροτικής πολιτικής είναι να βελτιώσει
την κατανομή των πόρων ανάμεσα στον αγροτικό και τους μη αγροτικούς το
μείς, είναι πολύ δύσκολο να δικαιολογήσει πολιτικές κρατικής στήριξης που θα
έχουν σκοπό να ανεβάσουν (μάλλον παρά να σταθεροποιήσουν) τα αγροτικά ει
σοδήματα. Για την επίτευξη του γενικού αυτού στόχου μάλλον μια διαρθρωτική
πολιτική θα συνέβαλε στην έξοδο των πλεοναζόντων πόρων του αγροτικού το
μέα.
Παρά το προηγούμενο επιχείρημα κατά της κρατικής παρέμβασης με σκο
πό να ανεβάσει τα αγροτικά εισοδήματα, μπορεί να υπάρξει θετικό επιχείρημα,
σε θεωρητικό επίπεδο, υπέρ της κρατικής παρέμβασης με σκοπό να υψώσει τις
αγροτικές τιμές υπό ορισμένους όρους και συνθήκες. Η νεοκλασική θεωρία δέ
χεται ότι σε μια οικονομία "ελεύθερης επιχείρησης" οι παραγωγικοί πόροι κα
τανέμονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο, όταν οι τιμές των προϊόντων ισούνται
με το οριακό κόστος σε όλες τις εναλλακτικές ανταγωνιζόμενες χρήσεις.
Στην πράξη όμως, αυτή η ιδεώδης συνθήκη ποτέ δεν πραγματοποιείται,
εφόσον ο ατελής ανταγωνισμός είναι ο κανόνας παρά η εξαίρεση και οι τιμές
βρίσκονται πάνω από το οριακό κόστος.
Εφόσον αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, οι ακαδημαϊκοί αγροτικοί οικονομο
λόγοι καταφεύγουν στη θεωρία της δεύτερης καλύτερης επιλογής (second best),
σύμφωνα με την οποία εκεί όπου η κατανομή των παραγωγικών πόρων διαστρε
βλώνεται από τον ατελή ανταγωνισμό, η άρση της διαστρέβλωσης αυτής σε ένα
μέρος του συστήματος (πχ. του αγροτικού τομέα) δεν βελτιώνει κατανάγκην τη
λειτουργία του συστήματος ως συνόλου. Πάνω στη βάση αυτή ο T. Josling
(1974) έδειξε ότι, αν άλλοι τομείς μιας οικονομίας χαρακτηρίζονται από ένα
υψηλότερο βαθμό μονοπωλίου από ό,τι ο αγροτικός τομέας, τότε μια ελεύθερη
αγορά θα έτεινε να προσελκύσει πλεονάζοντες πόρους στον αγροτικό τομέα,
διαστρεβλώνοντας το πραγματικό κόστος σε αυτό τον τομέα. Αντίθετα, αν ο
βιομηχανικός τομέας έχει δασμολογική προστασία απέναντι στο διεθνή αντα
γωνισμό, τότε ένας απροστάτευτος δασμολογικά αγροτικός τομέας θα προσέλ
κυε πολύ λίγους παραγωγικούς πόρους. Η προσπάθεια της κρατικής παρέμβα
σης να χρησιμοποιήσει την πολιτική τιμών, για να πετύχει σωστή κατανομή
πόρων, θα είχε ως συνέπεια τη μείωση των τιμών στον αγροτικό τομέα στην
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πρώτη περίπτωση (δηλαδή στην περίπτωση παρεμπόδισης της δημιουργίας πλε
οναζόντων παραγωγικών πόρων σε αυτόν) και την ύψωση των τιμών στη δεύτε
ρη περίπτωση (δηλαδή στην περίπτωση προώθησης ενός συγκρίσιμου βαθμού
προστασίας).
Ωστόσο η άποψη του Josling φαίνεται να βασίζεται σε μια εσφαλμένη δι
χοτόμηση, με την έννοια ότι σε πολλές χώρες ο μη αγροτικός τομέας (π.χ. η βιο
μηχανία) χαρακτηρίζεται και από δασμολογική προστασία και από υψηλότερο
βαθμό μονοπωλιακής συγκέντρωσης από ό,τι ο αγροτικός τομέας και γεννάται
το ερώτημα, όπου συμβαίνει αυτό το πράγμα, τι θα κάνει η κρατική παρέμβαση;
Θα υψώσει τις αγροτικές τιμές, θα τις μειώσει ή δεν θε παρέμβει καθόλου;
Η λογική της ανάλυσης θα φαινόταν να δείχνει προς μια συμβιβαστική λύ
ση, που θα βασιζόταν από τη μια μεριά στη σχετική στάθμιση που αποδίδουμε
στο βαθμό μονοπωλιακής δύναμης ενός τομέα και στο βαθμό δασμολογικής
προστασίας του από την άλλη. Η διεθνής εμπειρία από τις διάφορες διαπραγ
ματεύσεις της GATT (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου) δείχνει ότι τα
τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση για γενική μείωση των δασμών στα βιομηχα
νικά προϊόντα που εισάγουν οι "αναπτυγμένες" χώρες. Αυτή η τάση θα μπο
ρούσε να ερμηνευτεί ως μια επίπτωση εξασθένισης της εφαρμογής για "υψηλά"
επίπεδα αγροτικής στήριξης μέσω της πολιτικής τιμών. Ενώ σε θεωρητικό επί
πεδο εγχειριδίων αγροτικής οικονομίας η μείωση των αγροτικών τιμών σε επί
πεδο κάτω από εκείνο της αγοραίας ισορροπίας θα εμπόδιζε θεωρητικά τη δια
τήρηση πλεοναζόντων πόρων στον αγροτικό τομέα, στην πραγματικότητα και
σε πρακτικό επίπεδο ο υπολογισμός και η αποτίμηση μιας τέτοιας περίπτωσης
είναι δύσκολος αν όχι αδύνατος.
Στην πράξη οι περισσότερες χώρες προσπαθούν με την κρατική παρέμβα
ση να καταπολεμήσουν την κατάχρηση της μονοπωλιακής δύναμης ή να εμποδί
σουν τη δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων με τη νομοθετική οδό. Στην
έκταση στην οποία οι παρεμβάσεις αυτές είναι επιτυχείς, οι πολύ μεγάλες δια
στρεβλώσεις στην κατανομή των πόρων στον αγροτικό τομέα θα έπρεπε κανο
νικά να εμποδίζονται. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αρνείται κανείς το πραγ
ματικό γεγονός της ύπαρξης πλεοναζόντων πόρων στον αγροτικό τομέα.
Άλλωστε η ανάλυση του Κεφαλαίου 4 του Μέρους Β της μελέτης συμβιβάζεται
και αποδεικνύει αυτό το συμπέρασμα.
Ωστόσο -και εδώ ακριβώς βρίσκεται μια από τις ιδιομορφίες του αγροτι
κού τομέα ο οποίος αποτελεί τελείως ξεχωριστή, μοναδική θα λέγαμε περίπτω
ση- πρωταρχική αιτία για την ύπαρξη κατάστασης πλεοναζόντων πόρων στον
αγροτικό τομέα δεν είναι το γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας προσελκύει πλεο129

νάζοντες παραγωγικούς πόρους λόγω διαστρεβλώσεων στο κόστος, τις οποίες
προκαλούν άλλοι τομείς, αλλά στο ότι ο ρυθμός με τον οποίο η εργασιακή δύ
ναμη (κυρίως) αλλά και άλλοι παραγωγικοί πόροι εγκαταλείπουν τον αγροτικό
τομέα, είναι πολύ χαμηλός, κάτι που αποδίδεται στην έλλειψη κινητικότητας
τους. Έτσι ο ρόλος της πολιτικής τιμών ως μέσου μείωσης των πλεοναζόντων
πόρων στον αγροτικό τομέα είναι μάλλον αμφίβολος και η ανάγκη μιας κατάλ
ληλης διαρθρωτικής πολιτικής για το σκοπό αυτό επιτακτική.
Αν λοιπόν η κρατική παρέμβαση στον αγροτικό τομέα με σκοπό την άνοδο
των αγροτικών εισοδημάτων, από "οικονομική" άποψη (δηλαδή ως μη έχουσα
σχέση με την καλή ή κακή κατανομή των παραγωγικών πόρων στον αγροτικό το
μέα) είναι αστήρικτη, από κοινωνική άποψη έχει γερές και στέρεες βάσεις. Η
κρατική πολιτική σε πολλές δυτικές χώρες, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης,
εφαρμόζει στην πράξη κάποια μέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήματος.
Έτσι η δημόσια αποδοχή1 ενός είδους κοινωνικής υπευθυνότητας του κρά
τους για την εγγύηση ότι τα αγροτικά εισοδήματα δεν θα πέσουν κάτω από κά
ποιο επίπεδο σε σχέση με εκείνα των λοιπών τομέων, οφείλεται ενμέρει στην πο
λιτική επιρροή του "λόμπυ" των αγροτών παρά στο ότι ο τομέας είναι φθίνων
σε πολλές χώρες, και ενμέρει στην ευρύτατα διαδεδομένη πίστη, ότι οι "αγροτι
κές αξίες" έχουν κάποια μοναδική ιδιότητα, η οποία αξίζει να διατηρηθεί.
Πιστεύεται ακόμη ότι ο αγροτικός πληθυσμός ασκεί κάποια σταθεροποιητική
επίδραση στην κοινωνία, αν και κάτι τέτοιο τείνει να εξασθενίζει καθώς οι κοι
νωνίες αστικοποιούνται συνεχώς.
Προτού κλείσουμε τη συζήτηση του κεφαλαίου αυτού για τις επιπτώσεις
της ανάλυσης του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος στην άσκηση αγροτι
κής πολιτικής, κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην κρατι
κή παρέμβαση για σταθεροποίηση των αγροτικών εισοδημάτων και στην κρατι
κή παρέμβαση για ύψωση των αγροτικών εισοδημάτων.
Η πρώτη περίπτωση δικαιολογείται από οικονομική άποψη περισσότερο
παρά η δεύτερη η οποία, όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, έχει μόνο
κοινωνική δικαιολόγηση.

1. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια θεωρητικής στήριξης του επιχειρήματος
της κρατικής παρέμβασης ή μη παρέμβασης για κοινωνικούς λόγους στον αγροτικό τομέα με την
εφαρμογή της θεωρίας της Δημόσιας Επιλογής (Theory of Public Choice), στον τομέα αυτό.
Πάντως για το θέμα αυτό και για περισσότερα βλέπε Konrad Hagedorn, "Public Choice and
Agricultural Policy" στο Conference Proceedings, vol III, International Economic Asso
ciation, 9th World Congress, Conference Section 12, Athens, 28 August-1 September, 1989.
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Η κρατική παρέμβαση για σταθεροποίηση των αγροτικών εισοδημάτων δι
καιολογείται από το γεγονός ότι η αστάθεια των τιμών και των εισοδημάτων,
όπως την αναλύσαμε στην Ενότητα 5.1. του Κεφαλαίου 5 του Μέρους Β της με
λέτης, και η προκύπτουσα οικονομική αβεβαιότητα έχουν ως αποτέλεσμα την
αντιοικονομική χρησιμοποίηση των παραγωγικών πόρων. "Η οικονομική αβε
βαιότητα αυξάνει τα έξοδα παραγωγής εξαφανίζοντας τα κέρδη, εμποδίζει την
επένδυση, αποθαρρύνει την εξειδίκευση στην παραγωγή, εμποδίζει την επωφελή
χρησιμοποίηση των οικονομιών κλίμακας και μειώνει την αποδοτικότητα του
συστήματος των αγοραίων τιμών ως μηχανισμού σηματοδότησης μηνυμάτων
μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών", όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο G.R.
Allen (1954).
Στα εγχειρίδια αγροτικής πολιτικής και σε θεωρητικό επίπεδο αναφέρεται
ότι μια πολιτική κρατικής παρέμβασης, η οποία σταθεροποιεί τις αγροτικές τι
μές χωρίς να τις υψώνει πάνω από το επίπεδο ισορροπίας του ελεύθερου αντα
γωνισμού, μακροχρόνια θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από οικονομική άπο
ψη. Στην πράξη βέβαια και από εντελώς πρακτική σκοπιά, λόγω της δυσκολίας
υπολογισμού του ποια θα ήταν η αγοραία τιμή αν δεν υπήρχε κρατική παρέμβα
ση, δεν είναι δυνατόν και εύκολο να αποφασίσουμε αν το αποτέλεσμα μιας
συγκεκριμένης πολιτικής θα ήταν είτε να αυξηθούν οι τιμές είτε απλώς να στα
θεροποιηθούν.
Ωστόσο αν η στήριξη με την πολιτική τιμών έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώ
ρευση πλεονασμάτων στα υποστηριζόμενα αγροτικά προϊόντα σε μόνιμη βάση,
το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό του ότι η στήριξη γίνεται πάνω από το επίπεδο
της αγοραίας ισορροπίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μεγάλα και
μόνιμα πλεονάσματα σίτου, γαλακτοκομικών προϊόντων και κρασιού, ζάχαρης
και βουτύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στις ΗΠΑ. Γι' αυτό και οι
πραγματικές αυξήσεις τιμών από την Commission στα πλεονασματικά αγροτι
κά προϊόντα σε πραγματικούς όρους σημαίνουν κατ' ουσίαν μείωση τιμών, δια
φορετικού βαθμού όμως στις διάφορες χώρες-μέλη.
Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να συμπεράνει εδώ ότι η κρατική παρέμβαση,
που δικαιολογείται από οικονομική άποψη, αναφέρεται κατά πρώτο λόγο στη
διαρθρωτική πολιτική με σκοπό τη μείωση ή και την εξάλειψη των πλεοναζό
ντων παραγωγικών πόρων στον αγροτικό τομέα και κατά δεύτερο λόγο στην
πολιτική σταθεροποίησης των αγροτικών τιμών και των αγροτικών εισοδημά
των με τελικό σκοπό την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των απασχολού
μενων παραγωγικών πόρων στον αγροτικό τομέα.
Η ανάλυση τώρα του δεύτερου σκέλους του Κεφαλαίου 6, το συνοπτικό
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περιεχόμενο του οποίου παραθέσαμε ήδη στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, συνί
σταται στη διατύπωση του βασικού προβλήματος που προκύπτει από την προη
γηθείσα ανάλυση (του Μέρους Α και του Μέρους Β) του αγροτικού οικονομι
κού πλεονάσματος ως φαινομένου των σχέσεων παραγωγής και διανομής
καθαρού εισοδήματος. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται στην επιλογή εκείνου
του τρόπου διανομής εισοδήματος και οικονομικού πλεονάσματος, ο οποίος θα
μας δώσει τον άριστο τρόπο παραγωγής και διανομής του καθαρού εισοδήμα
τος, δηλαδή επιζητείται ο άριστος τρόπος διανομής του οικονομικού πλεονά
σματος στο συνολικό καθαρό αγροτικό εισόδημα.
Από τη διατύπωση και το περιεχόμενο του παραπάνω προβλήματος γίνε
ται σαφής η σημασία της, μέσω του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος, χρη
ματοδότησης των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα και της άσκησης επενδυτι
κής αγροτικής πολιτικής.
Επειδή είναι γνωστό ότι η αγροτική πολιτική και η εφαρμογή της είναι ένα
σύνθετο και περιπλεγμένο φαινόμενο επιλογών και αντιτιθέμενων επιδιώξεων
με σχέσεις υποκατάστασης και συμπληρωματικότητας μεταξύ τους, επιδίωξη
μας είναι καταρχήν να δώσουμε μια απλοποιημένη παρουσίαση του παραπάνω
προβλήματος, ώστε να διαφανούν από αυτήν και να διατυπωθούν τουλάχιστον
οι βασικές συνθήκες αριστοποίησης του ποσοστού επενδύσεων και του ρυθμού
μεγέθυνσης στον αγροτικό τομέα. Τα σημεία αυτά προσφέρουν δυνατότητες
ορισμένων αναλυτικών συμπερασμάτων, η πρακτική τους όμως σημασία για
την αγροτική πολιτική δεν θα πρέπει να υπερτιμηθεί, εφόσον το υπόδειγμα από
το οποίο προκύπτουν είναι απλοποιημένο και βασίζεται σε περιοριστικές πα
ραδοχές.
Ας εξετάσουμε λοιπόν το πρόβλημα του άριστου ρυθμού μεγέθυνσης και
του άριστου ποσοστού παραγωγικής επένδυσης (το οποίο είναι ταυτόσημο με
το άριστο ποσοστό οικονομικού πλεονάσματος, εφόσον αυτό το τελευταίο
επενδύεται εξολοκλήρου) χρησιμοποιώντας ένα δυναμικό υπόδειγμα παραγω
γής μέσα στα πλαίσια των γραμμικών συστημάτων παραγωγής.
Τα γραμμικά συστήματα παραγωγής, που χρησιμοποιήσαμε στα προηγού
μενα Κεφάλαια 2 και 4 της παρούσας μελέτης, υφίστανται και ισχύουν με την
ουσιώδη παραδοχή ότι τόσο ο πληθυσμός και συνεπώς και το εργατικό δυναμι
κό, όσο και η τεχνική παραγωγής [Α, 1] καθώς και οι καταναλωτικές προτιμή
σεις στον αγροτικό τομέα είναι εξωγενώς δεδομένα και παραμένουν αμετάβλη
τα διαχρονικά.
Σε ένα όμως πλαίσιο δυναμικών υποδειγμάτων παραγωγής η κατασκευή
υποδειγμάτων γραμμικών συστημάτων παραγωγής γίνεται με την παραδοχή της
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διαχρονικής μεταβολής των παραπάνω μεγεθών. Η παραδοχή πάνω στην οποία
θα βασίσουμε το απλό υπόδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε, ως πρώτη προσέγ
γιση του προβλήματος του άριστου ρυθμού μεγέθυνσης και του άριστου ποσο
στού επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, συνίσταται στο ότι από τα τρία παρα
πάνω μεγέθη μεταβάλλεται μόνον ο πληθυσμός και συνεπώς το εργατικό
δυναμικό του αγροτικού τομέα, ενώ η τεχνική παραγωγής και οι καταναλωτικές
προτιμήσεις των αγροτών διαχρονικά παραμένουν αμετάβλητα.
Υπό σταθερές (αμετάβλητες) συνθήκες αναπαραγωγής του συνολικού
προϊόντος, άριστη διανομή του αγροτικού καθαρού εισοδήματος έχουμε, όταν
επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση μιας ποσότητας (ή ποσοτήτων) σύμφωνα με κά
ποια προκαθορισμένα κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των παραγω
γικών επενδύσεων στο συνολικό εισόδημα είναι μέγιστο, αν μια απόκλιση από
αυτή τη μέγιστη ποσότητα προκαλεί μείωση στο βαθμό απόδοσης των μέσων πα
ραγωγής (δηλαδή στο λόγο καθαρή προστιθέμενη αξία προς μέσα παραγωγής
για δεδομένο σύστημα τιμών) και συνακόλουθα μείωση στο ρυθμό μεγέθυνσης
(π.χ. αύξησης) του συνολικού εισοδήματος. Ή , με εναλλακτική διατύπωση, αν
μια προσπάθεια αντιστάθμισης στη μείωση της απόδοσης των μέσων παραγω
γής προκαλεί μια περικοπή του μεριδίου του συνολικού εισοδήματος, το οποίο
κατευθύνεται στην ικανοποίηση αναγκών αναπαραγωγής της εργασιακής δύνα
μης στον αγροτικό τομέα, δηλαδή στην κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών
του αγροτικού εργασιακού δυναμικού.
Όταν λοιπόν μια αύξηση του ποσοστού των παραγωγικών επενδύσεων
συνοδεύεται από πτώση του ρυθμού αύξησης του αγροτικού εισοδήματος, τού
το είναι ένδειξη απόκλισης από το άριστο ποσοστό των επενδύσεων. Ιδιαίτερη
προσοχή απαιτείται στις ειδικές συνθήκες αναπαραγωγής του αγροτικού εισο
δήματος και του αγροτικού τομέα ως συνόλου, επειδή αυτές θεωρούνται ως τα
κύρια αίτια αποκλίσεων από την άριστη διανομή του εισοδήματος και των
ρυθμών αύξησης του. Εκτός όμως από τον παράγοντα των συνθηκών αναπαρα
γωγής και η εισαγωγή νέων τεχνικών παραγωγής στον αγροτικό τομέα είναι
δυνατόν να προκαλέσει μεταβολές και διακυμάνσεις στο βαθμό έντασης των μέ
σων παραγωγής και στην απόδοση τους.
Γι' αυτούς τους λόγους το άριστο ποσοστό παραγωγικών επενδύσεων, το
οποίο προσδιορίζεται με βάση δυναμικά υποδείγματα παραγωγής, δεν μπορεί
να θεωρηθεί ότι αποτελεί μια απόλυτη και άπαξ δια παντός πρακτική βάση για
τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση αγροτικής πολιτικής. Αποτελεί μάλλον ένα
υποθετικό κατασκεύασμα που αφορά μια συγκεκριμένη κατεύθυνση επιλογής, η
οποία αντιστοιχεί σε μια κατάσταση περιοριστικών συνθηκών μέσα στις οποίες
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διερευνάται η γραμμική σχέση ρυθμού μεγέθυνσης και ποσοστού παραγωγικής
επένδυσης.
Στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων για άσκηση αγροτικής πολιτι
κής, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη: α) η πολλαπλότητα των κριτηρίων
επιλογής κατευθύνσεων πολιτικής, β) η μεταβολή των καταναλωτικών προτιμή
σεων διαχρονικά και γ) οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγροτικής αναπαρα
γωγής (με έμφαση στις σχέσεις παραγωγής και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ως
προς τις χρησιμοποιούμενες εισροές ιδιαίτερα της γης). Οι τρεις αυτοί παράγο
ντες καθιστούν αδύνατη την άπαξ δια παντός αξιολόγηση της διαδικασίας δια
νομής του συνολικού εισοδήματος σε όρους σταθερής διαχρονικά απόδοσης
των μέσων παραγωγής. Τούτο σημαίνει ότι απαιτείται η διαρκής επανεκτίμηση
των άριστων συνθηκών ως προς το ποσοστό των παραγωγικών επενδύσεων στο
συνολικό εισόδημα.
Με αυτές τις παραδοχές, συνθήκες και επιφυλάξεις, αλλά και τους ορι
σμούς που έχουμε ήδη δώσει στα Κεφάλαια 2 και 4 της μελέτης, ο αγροτικός το
μέας χρησιμοποιεί την τεχνική παραγωγής [Α, 1] η οποία είναι σταθερή διαχρο
νικά και παράγει το διάνυσμα του (υλικού) καθαρού εισοδήματος
Yt = Xt - AXt = (I - A)Xt

(6.1)

το οποίο δαπανάται για κατανάλωση και επένδυση, δηλαδή
Yt = C t + Vt

(6.2)

Στη σχέση (6.2) τα διανύσματα C t και Vt τα εκφράζουμε -ακολουθώντας
τον Pasinetti (1977), σ. 194,195- ως υλικά μεγέθη και τα ορίζουμε ως εξής:
C^cN^cNoU+g)
Vt = sAXt

1

(6.3)
(6.4)

No, N t : ο αγροτικός πληθυσμός στο χρόνο 0 και t αντίστοιχα,
g: ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του αγροτικού πληθυσμού και
e: το διάνυσμα στήλη της κατά κεφαλήν κατανάλωσης, η οποία, κάνουμε
την παραδοχή ότι, διαχρονικά, παραμένει σταθερή, δηλαδή e = (1/Nt)
C t = σταθερή.
Η (6.3) σημαίνει ότι η συνολική κατανάλωση του αγροτικού τομέα μετα
βάλλεται διαχρονικά σύμφωνα με το ρυθμό μεταβολής του αγροτικού πλη134

θυσμού και η (6.4) σημαίνει ότι στο τέλος κάθε t χρόνου όλες οι φυσικές ποσό
τητες που απαρτίζουν τα μέσα παραγωγής AXt θα έχουν αυξηθεί με μέσο (ετή
σιο) ρυθμό μεταβολής s.
Από τη σχέση (6.2) έχουμε:
Y t - C t = Vt

(6.5)

Επειδή Yt = (Ι - A)Xt και με την παραδοχή ότι η συνολική κατανάλωση Q
είναι ένα κλάσμα β του Yt, δηλαδή ότι
Οι = βΥ ι = β(Ι-Α)Χ ί μεΟ<β<1
και λαμβάνοντας υπόψη την (6.4), η (6.5) γίνεται:
(Ι - A)Xt - β(Ι - A)Xt = sAXt

(6.6)

Αν εκφράσουμε το ακαθάριστο (υλικό) προϊόν Xt ως κατά κεφαλήν μέγε
θος, διαιρώντας δια N t , η παρακάτω σχέση (6.6) θα γίνει:
( I - A ) - L X t - ß ( I - A ) - L X t = s A - L Xt
Nt
Nt
Nt

(6.7)

θέτοντας (1/Nt) · Xt = q η (6.7) θα γίνει:
( l - ß ) ( I - A ) q = sAq
από την οποία παίρνουμε
s = (l-ß)< I - A >q< s >
Aq(s)

(6.8)

Η σχέση (6.8) είναι η σχέση η οποία συνδέει το μέσο ρυθμό συσσώρευσης s
του αγροτικού τομέα 1) με το ποσοστό του εισοδήματος που επενδύεται (το πο
σοστό επένδυσης 1 - β) και 2) με την απόδοση των μέσων παραγωγής του αγρο
τικού τομέα, δηλαδή το λόγο (Ι - A)q(s)/Aq(s). Επιπλέον εύκολα μπορεί να δει
χθεί ότι στην (6.8) η q (ως υλικό μέγεθος) είναι συνάρτηση του s, δηλαδή του
μέσου ρυθμού συσσώρευσης.
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Πράγματι είναι
Xt-AX t = C t + Vt
Xt _pXj

Nt

=Çt + Y t

Nt Nt Nt

q - Aq = c + sAq

ή

q - Aq - sAq = c
q[l-(l+s)A] = c
q=[l-(l+s)A]- 1 c

(6.9)

Στην (6.9), επειδή τα A και c είναι κατά παραδοχήν σταθερά, η q διαχρο
νικά εξαρτάται από το s.
Από την (6.8) είναι δυνατόν να προκύψουν ορισμένα συμπεράσματα, τα
οποία αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση ανάμεσα στο ρυθμό
συσσώρευσης και στο ποσοστό επενδύσεων στον αγροτικό τομέα.
Πρώτον, είναι σαφές ότι η σύνθεση του κατά κεφαλήν ακαθάριστου (υλι
κού) προϊόντος q εξαρτάται από το ρυθμό μεταβολής της συσσώρευσης. Για
διαφορετικούς ρυθμούς συσσώρευσης θα είναι διαφορετική και η σύνθεση του
q. Και τούτο διότι η σύνθεση της κατανάλωσης είναι, γενικά, διαφορετική από
τη σύνθεση των επενδύσεων.
Δεύτερον, με σταθερή την απόδοση των μέσων παραγωγής, δηλαδή το λόγο
(Ι - A)q(s)/Aq(s), υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ ρυθμού συσσώρευσης και
ποσοστού κατά κεφαλήν κατανάλωσης στο συνολικό (υλικό) εισόδημα. Όταν β
= 1 (δηλαδή όταν όλο το (υλικό) εισόδημα διατίθεται για κατανάλωση), η συνο
λική κατανάλωση λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της και συνεπώς s=0, δηλαδή ο
ρυθμός συσσώρευσης μηδενίζεται. Όταν β=0 η συνολική κατανάλωση μηδενίζε
ται και ολόκληρο το (υλικό) εισόδημα επενδύεται. Στην περίπτωση αυτή η s
λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της, s m a x . Εξ αυτού προκύπτουν και τα όρια μέσα στα
οποία κινείται η s, δηλαδή 0 < s < s m a x .
Αν η σχέση μεταξύ s και β θεωρηθεί γραμμική, όπως φαίνεται στο παρα
κάτω Διάγραμμα 1, τότε αναγκαία και ικανή συνθήκη για να συμβαίνει κάτι τέ136

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

τοιο είναι ότι η απόδοση των μέσων παραγωγής, δηλαδή ο λόγος (Ι - A) q (s)
/Aq(s) πρέπει να είναι σταθερός διαχρονικά, δηλαδή σε όλα τα δυνατά επίπεδα
του s. Αυτό συμβαίνει εάν, και μόνον εάν, πληρούται η συνθήκη ότι η σύνθεση
του διανύσματος q παραμένει αμετάβλητη σε όλα τα δυνατά επίπεδα του s στο
διάστημα 0<s<s m a x .
Στην πραγματικότητα είναι αμφισβητήσιμα τόσο η γραμμικότητα της σχέ
σης s και β (αποτελεί ειδική περίπτωση), όσο και η σταθερότητα της σύνθεσης
του q (και των συστατικών του μερών, δηλαδή της κατανάλωσης, της επένδυσης
και του υλικού εισοδήματος). Μια υψηλή τιμή του αντίστροφου του λόγου (Ι A)q(s)/Aq(s), δηλαδή μια χαμηλή απόδοση των μέσων παραγωγής, παρουσιά
ζεται συχνά ως μια αρνητική συμβολή στην αύξηση του (υλικού) εισοδήματος
Yt. Αυτό το γεγονός όμως είναι αναπόφευκτο σε περιόδους εκτεταμένης εκμη
χάνισης, υποκατάστασης της εργασιακής δύναμης σε μέσα παραγωγής και βελ
τίωσης των συνθηκών εργασίας στην ύπαιθρο όπως είχε συμβεί στη δεκαετία του
'60 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '70 στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα.
Η διατήρηση ενός σχετικά υψηλού αρχικού δείκτη Aq(s)/(I - A)q(s) ενόψει μιας
μακροχρόνιας περιόδου και η αυξητική του τάση έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από
ενδεχόμενες βραχυχρόνιες πτώσεις του, δηλαδή αυξήσεις στην απόδοση των μέ
σων παραγωγής. Καθοδική τάση του Aq(s)/(I - A)q(s) μακροχρόνια σηματοδο
τεί πτωτική τάση τόσο στο ποσοστό 1 - β των παραγωγικών επενδύσεων όσο και
στο (υλικό) εισόδημα, με συνθήκες αρνητικές για τη συνολική διαδικασία ανα
παραγωγής α) των μέσων παραγωγής και της εργασιακής δύναμης και β) του
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(υλικού) συνολικού εισοδήματος του αγροτικού τομέα.
Έτσι ο χαρακτήρας του παραπάνω υποδείγματος μπορεί να θεωρηθεί μάλ
λον ως ελλιπής και το υπόδειγμα ως μια πρώτη προσέγγιση. Και τούτο γιατί η
κατάρτιση του βασίστηκε σε πολύ περιοριστικές παραδοχές, που αφορούν τη
σταθερότητα: της τεχνικής παραγωγής, των καταναλωτικών προτιμήσεων, των
αποδόσεων των μέσων παραγωγής, και της σύνθεσης του κατά κεφαλήν (υλι
κού) ακαθάριστου προϊόντος.
Στην πραγματικότητα όμως από τη σχέση (6.8) δεν φαίνεται αναλυτικά με
ποιο τρόπο η απόδοση των παραγωγικών επενδύσεων εξαρτάται τόσο από τον
όγκο τους όσο και από το ρυθμό μεταβολής τους. Οι δύο τελευταίοι παράγοντες
επιδρούν με τη σειρά τους στο ρυθμό αύξησης του εισοδήματος και στη διανομή
του. Έτσι, λόγω του προσεγγιστικού χαρακτήρα του παραπάνω υποδείγματος,
δεν είναι δυνατόν να εξάγουμε συμπεράσματα με αξιώσεις σφαιρικής αντιμετώ
πισης των διαφόρων πολύπλοκων προβλημάτων της αγροτικής πολιτικής.
Πάντως, η επίτευξη ενός άριστου ποσοστού παραγωγικών επενδύσεων μέσω
του οικονομικού πλεονάσματος σε έναν προσεχή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα είναι
δυνατή, όταν ο ρυθμός μεταβολής (π.χ. αύξησης) της συνολικής απόδοσης των
μέσων παραγωγής [δηλαδή ο λόγος (Ι - A)q(s)/Aq(s)] έχει αυξητική τάση δεδο
μένης της φθίνουσας τάσης της εργασιακής δύναμης στον αγροτικό τομέα.
Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα συνεπτυγμένο συμπέρασμα των όσων
προηγήθηκαν σχετικά με το υπόδειγμα που αναπτύξαμε.
Θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν το πρόβλημα της εύρεσης του άριστου ποσο
στού παραγωγικών επενδύσεων στο συνολικό εισόδημα (δηλαδή του ποσοστού
του οικονομικού πλεονάσματος στο συνολικό εισόδημα, με τη παραδοχή ήδη
ότι ολόκληρο το οικονομικό πλεόνασμα κατευθύνεται σε παραγωγική επέν
δυση) σε ένα κάπως διαφορετικό αναλυτικό πλαίσιο.
Το πλαίσιο αυτό καθορίζει: πρώτον, σχέση σύμφωνα με την οποία η αύξη
ση στο συνολικό εισόδημα είναι μια συνάρτηση του ποσοστού των παραγωγι
κών επενδύσεων. Δεύτερον, αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην απόδοση των παρα
γωγικών επενδύσεων και στα ποσοστά συμμετοχής αυτών των επενδύσεων στο
συνολικό εισόδημα. Τρίτον, ως κριτήριο (σε αναλυτική μορφή) άριστης διανο
μής του εισοδήματος ορίζει τη μεγιστοποίηση των πόρων που διατίθενται για
κατανάλωση των επιχειρηματικών φορέων του αγροτικού τομέα (άμεσων πα
ραγωγών και καπιταλιστών-αγροτών). Σχετικά με την τρίτη περίπτωση, μια
προσέγγιση, όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, απαιτεί να καθορί
σουμε ένα χρονικό ορίζοντα (από 0 έως t), μέσα στον οποίο θα πραγματοποιη
θεί η μεγιστοποίηση των πόρων που θα διοχετευθούν για κατανάλωση. Το μή138

κος του παραπάνω χρονικού ορίζοντα έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μεταβολές
των καταναλωτικών προτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα διαχρονικά. Αν για
παράδειγμα ο χρονικός ορίζοντας καθοριστεί να είναι πολύ βραχύς, τότε δημι
ουργείται ένα καθεστώς "αδιαφορίας" των φορέων κατανάλωσης μεταξύ της
μελλοντικής και της τωρινής κατανάλωσης. Αν αντίθετα ο χρονικός ορίζοντας
μεγιστοποίησης καθοριστεί μεγαλύτερος από ό,τι προηγουμένως, τότε μπορού
με να υποθέσουμε ότι θα συμβεί μια μετατόπιση στις καταναλωτικές προτίμη
σης προς όφελος ας πούμε της μελλοντικής κατανάλωσης. Όπως θα δούμε στη
συνέχεια είναι δυνατόν να ποσοτικοποιήσουμε τις μεταβαλλόμενες διαχρονικά
καταναλωτικές προτιμήσεις και να έχουμε τιμές των συντελεστών καταναλωτι
κής προτίμησης και γενικότερα ένα διάνυσμα καταναλωτικών προτιμήσεων
διαχρονικά.
Επειδή η διαδικασία αναπαραγωγής των φορέων της αγροτικής δραστη
ριότητας περιλαμβάνει και την αναπαραγωγή των σχέσεων κατανάλωσης ως
επιμέρους σχέσεων διανομής εισοδήματος, η μελέτη των μεταβολών των κατα
ναλωτικών προτιμήσεων των παραπάνω φορέων πρέπει να περιλαμβάνεται
στην εξέταση των άριστων ποσοστών παραγωγικών επενδύσεων. Και τούτο
σχετίζεται με την εφαρμογή αγροτικής πολιτικής, για το λόγο ότι η σχέση μεταξύ
μεταβαλλόμενων διαχρονικά καταναλωτικών προτιμήσεων και επιπέδου κατα
νάλωσης καθορίζεται από το ύψος των (αυξανόμενων ή μειούμενων) πόρων
που διοχετεύονται στην κατανάλωση από το συνολικό αγροτικό εισόδημα.
Επειδή σύμφωνα με το προς συζήτηση υπόδειγμα οι καταναλωτικοί πόροι απο
τελούν αντικείμενο της εισοδηματικής αγροτικής πολιτικής (πολιτικής τιμώνπιστώσεων), τότε και οι καταναλωτικές προτιμήσεις των φορέων αγροτικής
δραστηριότητας αποτελούν ένα από τα στοιχεία της αγροτικής πολιτικής, η
οποία σε τελική ανάλυση έχει ως αντικείμενο της τη συνολική διαδικασία ανα
παραγωγής, δηλαδή τους τρόπους επηρεασμού της με βάση προκαθορισμένους
στόχους. Ένας από αυτούς τους στόχους είναι και η επιδίωξη της ανόδου του
βιοτικού επιπέδου των φορέων αγροτικής δραστηριότητας.
Αν οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή μέτρων αγρο
τικής πολιτικής εκτιμούν ότι το βιοτικό επίπεδο των αγροτών ήταν σχετικά χα
μηλό σε προηγούμενες περιόδους (εξαιτίας διαφόρων λόγων), τότε ενδεχομέ
νως να προτάξουν στόχους περισσότερων πόρων που θα διοχετευτούν στην
κατανάλωση. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν το βιοτικό επίπεδο των αγροτικών φο
ρέων είναι σχετικά υψηλό, η ανάγκη περαιτέρω αύξησης του αγροτικού εισοδή
ματος μεταφράζεται σε μετατόπιση πόρων προς τις παραγωγικές επενδύσεις.
Αν κατά τη διαδικασία της συνολικής αναπαραγωγής δεν συμβεί αυτή η μετατό139

πιση πόρων προς τις παραγωγικές επενδύσεις, στους επόμενους κύκλους ανα
παραγωγής, το αποτέλεσμα θα είναι όχι μόνο μείωση του συνολικού αγροτικού
εισοδήματος αλλά και μεταβολή του τρόπου διανομής του εξαιτίας μεταβολής,
μεταξύ άλλων, και των καταναλωτικών προτύπων των αγροτικών φορέων.
Έχοντας λοιπόν τοποθετήσει το πρόβλημα της εύρεσης της άριστης διανο
μής των παραγωγικών επενδύσεων του αγροτικού τομέα μέσα σε αυτό το πλαί
σιο, θα θέσουμε στη συνέχεια τις παραδοχές, τους περιορισμούς και τις συνθή
κες πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η κατασκευή ενός θεωρητικού υποδείγματος
άριστης διανομής εισοδήματος στον αγροτικό τομέα, ώστε μέσω της ανάλυσης
να δειχθεί ο, κατά τη γνώμη μας, ρόλος και η σημασία του αγροτικού οικονομι
κού πλεονάσματος σε συνθήκες κρατικής παρέμβασης και ρύθμισης της διαδι
κασίας της συνολικής αναπαραγωγής του αγροτικού τομέα.
Ας έρθουμε λοιπόν στους περιορισμούς και τις παραδοχές.
Περιορισμός πρώτος: ύπαρξη χρονικής περιόδου πριν από την έναρξη της δια
δικασίας μεγιστοποίησης των πόρων που θα διοχετευτούν στην κατανάλωση.
Περιορισμός δεύτερος: Οι καταναλωτικές προτιμήσεις, που μεταβάλλονται
διαχρονικά, προσδιορίζονται εξωγενώς, αλλά μπορεί να εισαχθούν στο υπό
δειγμα. Και τούτο γιατί η μεταβολή τους είναι ισοδύναμη με το μεταβλητό χα
ρακτήρα του ποσοστού παραγωγικών επενδύσεων στο συνολικό εισόδημα (αν
υποθέσουμε δηλαδή ότι δεν υπάρχουν καταναλωτικές προτιμήσεις διαχρονικά,
τότε διατηρείται η σταθερότητα του άριστου ποσοστού επενδύσεων).
Παραδοχή πρώτη, λαμβάνεται η εκθετική μορφή ανάπτυξης των καταναλωτι
κών πόρων ως η πιο απλή μορφή μεταβολής.
Παραδοχή δεύτερη: οι αναγκαίες αναδιαρθρώσεις του αγροτικού τομέα, ώστε
να επιτευχθεί το μέγιστο των καταναλωτικών πόρων, δεν είναι δυνατόν να είναι
στιγμιαίες. Απαιτείται μια συγκεκριμένη περίοδος αναδιάρθρωσης του. Αν κα
τά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μεταβληθούν οι συνθήκες συνολικής αναπα
ραγωγής του τομέα, μετατοπίζεται αντίστοιχα και το προς μεγιστοποίηση ύψος
των καταναλωτικών πόρων.
Με αυτούς τους περιορισμούς και παραδοχές, το πρόβλημα του άριστου
ποσοστού παραγωγικών επενδύσεων στο συνολικό εισόδημα μπορεί να δια
τυπωθεί ως εξής:
Να βρεθεί εκείνο το ποσοστό παραγωγικών επενδύσεων (είτε ως μέσος
όρος είτε ως μεταβαλλόμενο ποσοστό σε μια χρονική περίοδο), για το οποίο το
άθροισμα των καταναλωτικών πόρων (στην ίδια περίοδο) επιτυγχάνει τη μέγι
στη τιμή του σε συνθήκες ομαλής (εκθετικής) ανάπτυξης των πόρων που κα
τευθύνονται στην κατανάλωση κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
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Από άποψη μεθοδολογίας με σκοπό την επίλυση του παραπάνω προβλή
ματος πρέπει να συμπεριλάβουμε σε αυτό και τα εξής: 1) να ορίσουμε το χρονι
κό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η μεγιστοποίηση μετά την παρέλευση της
χρονικής περιόδου πριν από την έναρξη της περιόδου μεγιστοποίησης, σύμφω
να με τον πρώτο περιορισμό που έχουμε ήδη θέσει, 2) να παρουσιάσουμε το
υπόδειγμα μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι διαχρονικά μεταβαλλόμενοι οι
μέσοι ετήσιοι ρυθμοί των καταναλωτικών πόρων σε κάθε χρονική μονάδα της
επιλεγείσας περιόδου μεγιστοποίησης και 3) να εισαγάγουμε στο υπόδειγμα,
όπως άλλωστε προαναφέραμε, τις διαχρονικά μεταβαλλόμενες καταναλωτικές
προτιμήσεις.
Προχωρούμε λοιπόν τώρα στην κατασκευή του υποδείγματος. Ξεκινάμε
από μια απλή και βασική σχέση μεταξύ των μεταβολών στην κατανάλωση, των
μεταβολών στο συνολικό εισόδημα και της διανομής των πόρων ανάμεσα σε κα
τανάλωση και σε παραγωγική επένδυση (άμεση επένδυση και επένδυση υποδο
μής). Η μαθηματική μορφή του υποδείγματος είναι η εξής:
Ct = Y 0 ( l + y ) t ( l - w x )

(6.10)

Η σχέση (6.10) προκύπτει αν, στη γνωστή ταυτότητα Yt = C t + I t , αντικα
ταστήσουμε τα Yt και I t με τα ίσα τους και λύσουμε ως προς Q. Δηλαδή, επειδή
Yt = YQ (1+y)1 και I t = wxYt (όπως ορίζεται αμέσως παρακάτω), θα είναι Q =
Yt -wxY t = Y 0 (l+y) t -wxY 0 (l+y)t = Y 0 (l+y)t (1-wx).
Οι παραπάνω μεταβλητές1 και παράμετροι που αναφέρονται στον αγροτι
κό τομέα ορίζονται ως εξής:
C t = Οι συνολικοί πόροι προς κατανάλωση (τρέχουσα προσωπική κατανάλω
ση, κατανάλωση διαρκών αγαθών).
I t = Πόροι προς παραγωγικές επενδύσεις (πάγιων + κυκλοφοριακών στοιχεί
ων).
Yt = Το συνολικό αγροτικό εισόδημα (YQ: εισόδημα στην αρχή της περιόδου η
οποία προηγείται του χρονικού ορίζοντα της μεγιστοποίησης).
χ = Το ποσοστό των παραγωγικών επενδύσεων στο συνολικό εισόδημα (το ζη
τούμενο μέγεθος που θα μεγιστοποιήσει την Q ) .
y = Ο ρυθμός μεταβολής του συνολικού αγροτικού εισοδήματος.
e = Ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής κατανάλωσης.
w = Ο συντελεστής στάθμισης του χ, ο οποίος εκφράζει το λόγο του αθροίσμα1. Εδώ εκφράζονται ως συνολικά πραγματικά και όχι ως διανυσματικά μεγέθη.
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τος όλων των υπόλοιπων στοιχείων του συνολικού εισοδήματος, τα οποία
δεν περιλαμβάνονται στη συνολική κατανάλωση, προς τις παραγωγικές
επενδύσεις. Ο αριθμητής του λόγου αυτού περιλαμβάνει τα εξής κύρια
στοιχεία: Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων παγίου κεφαλαίου, αυξο
μειώσεις αποθεμάτων κυκλοφοριακού κεφαλαίου, καθώς και τις διάφο
ρες εξαγωγών-εισαγωγών του τομέα. Με λίγα λόγια, ο w "συλλαμβάνει"
όλα εκείνα τα, από την πλευρά των επενδύσεων, στοιχεία, τα οποία δεν πα
ρουσιάζονται με αναλυτική μορφή στο υπόδειγμα, τα αποτυπώνει δηλαδή
έμμεσα και τα εισάγει σε αυτό μέσω της σχέσης It = wxYt.
Αν συμβολίσουμε με Kt τα μέσα παραγωγής του αγροτικού τομέα στην πε
ρίοδο t και με Kt_ ι τα μέσα παραγωγής του τομέα την περίοδο t - 1 (όλα εκφρα
σμένα σε σταθερές τιμές), τότε η παραγωγική επένδυση I t της περιόδου t ορίζεται
ως:
K t - K t _ 1 = A K t = It
γ
Στη συνέχεια ορίζουμε ως απόδοση των παραγωγικών μέσων τη σχέση —
γ
και την συμβολίζουμε με u, δηλαδή u = —ι- .
Kt

Από τη σχέση αυτή μπορεί να προκύψει η σχέση [με σταθερή την u, υποθέ
τοντας δηλαδή ότι αυτή είναι ανεξάρτητη του (t)]:
Yt = uK t
Τότε θα είναι και:
AYt = u(AKt) ή

Yt
δηλαδή

Yt

Yt

y = ux

και όπου u, στην τελευταία αυτή σχέση, είναι η απόδοση των παραγωγικών επεν
δύσεων.
Επομένως η σχέση (6.10) μπορεί να γραφτεί ως:
142

C t = Y 0 (l+ux)t(l-wx)

(6.10)'

To ζητούμενο λοιπόν είναι, σύμφωνα και με τη διατύπωση του προη
γουμένως, η εύρεση εκείνης της τιμής του χ, για την οποία μεγιστοποιείται η Q
[από την (6.10)'] εντός της καθορισθείσας περιόδου μεγιστοποίησης της.
Θα εργαστούμε με τη συνεχή μορφή της συνάρτησης κατανάλωσης (6.10)',
γιατί αυτή η μορφή μάς παρέχει περισσότερες δυνατότητες μαθηματικού χειρι
σμού του προβλήματος της αριστοποίησης.
Η προς μεγιστοποίηση συνάρτηση κατανάλωσης υπό συνεχή μορφή είναι
η εξής:

Ι e ct dt =
Jo

1 - w x

I e u x t dt

(6.11)

1-WOXOJ 0

και όπου

J e c t dt
Jo

είναι η συνολική ποσότητα των πόρων προς κατανάλωση (σε σχετικές μονάδες,
δηλαδή εκφράζει ποσοστιαίες μεταβολές). Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρη
σιμοποίησης της συνεχούς μορφής της συνάρτησης (6.11) είναι ότι η εύρεση της
λύσης σε σχετικές μονάδες (ρυθμούς μεταβολής) μάς δίνει τη δυνατότητα μέσω
πολλαπλασιασμού των σχετικών τιμών με τις απόλυτες τιμές ενός έτους, που
ορίσαμε ως έτος βάσης, να βρούμε λύσεις του προβλήματος σε απόλυτες τιμές
στα επόμενα έτη μέχρι το έτος t.
Στη συνέχεια η ποσότητα:

uxt

I e dt
Jo
εκφράζει τη συνολική ποσότητα του εισοδήματος (σε σχετικές μονάδες, δηλαδή
ως δείκτης), ενώ η έκφραση 1 - wx είναι η μέση συμμετοχή των καταναλωτικών
πόρων στο συνολικό εισόδημα και η έκφραση 1 - WQXQ είναι η αντίστοιχη ποσό
τητα στο έτος βάσης.
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Μπορούμε τώρα να περάσουμε σε μια πιο ρεαλιστική διατύπωση της σχέ
σης (6.11) σύμφωνα με την οποία οι τιμές των x και e της συνάρτησης (6.11) με
ταβάλλονται συναρτήσει του χρόνου t.
Στην περίπτωση αυτή η (6.11) γίνεται:

-t

c(t)dt
0

Ι e^
h

ux(t)dt

.t

dt =

3— I e
l-woxoJ 0

Jo

dt (1 - wx(t))

(6.12)

Η διαχρονική μεταβολή της κατανάλωσης, η οποία εκφράζεται από την
ποσότητα c(t) είναι δυνατόν να αποτυπώνει τις μεταβολές στις καταναλωτικές
προτιμήσεις συναρτήσει της περιόδου μεγιστοποίησης του Cj και να αντικατο
πτρίζει μεταβολές στις αποφάσεις των φορέων της παραγωγής αγροτικών
προϊόντων σχετικά με τη διανομή των πόρων ανάμεσα σε κατανάλωση και πα
ραγωγική επένδυση. Οι παραπάνω αποφάσεις των αγροτικών φορέων είναι
δυνατόν να επηρεάζονται από την ασκούμενη αγροτική πολιτική. Ο συλλογι
σμός αυτός μας οδηγεί στην υπόθεση ότι υπάρχει σχέση μεταξύ c(t) και μέτρων
αγροτικής πολιτικής στο διάστημα της μεγιστοποίησης του Q.
Μπορούμε στη συνέχεια να εκφράσουμε ποσοτικά τις καταναλωτικές
προτιμήσεις με ένα συντελεστή στάθμισης και να δούμε πώς θα επηρεαστεί η πο
σότητα c(t)dt συναρτήσει των καταναλωτικών προτιμήσεων.
Έτσι για κάθε t, έστω ότι είναι ct=czt, όπου zt είναι ο συντελεστής στάθμι
σης που αποδίδεται σε μια μονάδα μεταβολής της κατανάλωσης σε ένα δεδομένο
t. Γενικότερα το zt παριστά ένα διάνυσμα καταναλωτικών προτιμήσεων συναρ
τήσει του χρόνου μεγιστοποίησης t. Τότε θα είναι:

Γ c(t)dt = cj z (t) dt
Jo

Jo

και το πρόβλημα της μεγιστοποίησης διατυπώνεται ως εξής:
Να βρεθεί η τιμή του x(t) τέτοια, ώστε η συνάρτηση (6.12) να λαμβάνει τη
μεγίστη τιμή της. Αν zt= 1, αν δηλαδή δεν υπάρχουν καταναλωτικές προτιμήσεις
συναρτήσει του χρόνου t, τότε για κάθε t η z(t)dt=ct. Αν το ^ μειούται, τότε
z(t)dt<ct και αν το zt αυξάνει, τότε z(t)dt>ct. Έτσι έχουμε άλλοτε "συμπίεση"
και άλλοτε "επιμήκυνση" του χρόνου. Στην πρώτη περίπτωση οι αποφάσεις για
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κατανάλωση και επένδυση συνηγορούν υπέρ της μελλοντικής αύξησης στην κα
τανάλωση και άρα υπέρ ενός μεγαλύτερου μεριδίου οικονομικού πλεονάσματος
για παραγωγική επένδυση, ενώ στη δεύτερη οι αποφάσεις συνηγορούν υπέρ μιας
μεγιστοποίησης της μεταβλητής χ(ι) κλιμακούμενης μέσα σε μεγαλύτερο χρονι
κό ορίζοντα.
Αν λοιπόν είναι δεδομένα τα u και w, μπορούμε να βρούμε μια τιμή του x
θετική, για την οποία η συνάρτηση (6.11) επιτυγχάνει ένα μέγιστο και κατά
συνέπεια και η τιμή της e επιτυγχάνει ένα μέγιστο.
Στην περίπτωση της συνάρτησης (6.12), αν η x(t) εξειδικεύεται ως XQÌ +
(Δχ)ί, δηλαδή x(t) = XQÌ + (Ax)t, τότε ζητείται εκείνη η τιμή της (Δχ) για την
οποία η (6.12) και επομένως και η c(t) επιτυγχάνει ένα μέγιστο. Να σημειώ
σουμε εδώ ότι στην πραγματικότητα η c(t) είναι μια προσεγγιστική μορφή στη
σχέση (6.12), ενώ για λόγους θεωρητικής καθαρότητας θα έπρεπε κανείς να χρη
σιμοποιήσει την έκφραση c[x(t)] αντί της x(t). Η έκφραση c[x(t)] δηλοί κίνηση
από την x—»e συναρτήσει του χρόνου t.
Εκτός από την απλή γραμμική έκφραση της x(t) υπάρχουν και άλλες μορ
φές εξειδίκευσης της, όπως για παράδειγμα:
x(t) = x 0 e x t και
x(t) = xo + (A Xl )t + (Ax2)t2
και άλλες, οι οποίες χρησιμεύουν στην επιλογή του προτιμότερου τρόπου μετά
βασης από XQ σε xt μέσα στο διάστημα (XQ, Χι, Χ2 , *t)·
Ας έλθουμε τώρα στη συζήτηση των βασικών μεθοδολογικών και αναλυτι
κών προβλημάτων που προκύπτουν από την άριστη διανομή του καθαρού εισο
δήματος του αγροτικού τομέα, όπως την παρουσιάσαμε στο αναλυτικό υπόδειγ
μα μέσω των σχέσεων (6.11) και (6.12). Τα προβλήματα αυτά συνίστανται στην
εύρεση των συναρτησιακών μορφών μεταβολής των u και w καθώς και των επι
πτώσεων που συνεπάγονται αυτές για τις σχέσεις (6.11) και (6.12).
Το πρόβλημα αυτό είναι σημαντικό, επειδή οι μεταβολές του x (αυξητικές
για παράδειγμα) δεν είναι δυνατόν, όταν η u, δηλαδή η απόδοση των επενδύσε
ων σε μέσα παραγωγής, θεωρηθεί σταθερή, να έχουν ανώτατο όριο, εφόσον και
ο αριθμητής του λόγου:
ΔΥ
ΔΚ
Υ
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δεν μπορεί να έχει συγκεκριμένο όριο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε εκφυλισμέ
νη λύση στο πρόβλημα μας και η παραδοχή ότι u = σταθερό δεν είναι μεθοδολο
γικά βάσιμη.
Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και προκείμενου περί της τιμής της \ν.
Δηλαδή η συνθήκη ότι w = σταθερή, οδηγεί σε εκφυλισμένη λύση του προβλήμα
τος, οπότε και η παραδοχή ότι w = σταθερή δεν είναι μεθοδολογικά βάσιμη.
Ας δούμε λοιπόν πρώτα τι μπορεί να αντιπροσωπεύει στην πραγματικό
τητα η u.
Πρώτον, η u, δηλαδή η αποδοτικότητα των μέσων παραγωγής, θεωρούμε
ότι εξαρτάται από δύο στοιχεία α) από τον όγκο των μέσων παραγωγής τα
οποία έχουν ένα δεδομένο τεχνικό επίπεδο και β) από τον τρόπο με τον οποίο
τα μέσα παραγωγής συνδυάζονται με τις άλλες δύο υλικοτεχνικές εισροές παρα
γωγής. Εξάλλου οι διαχρονικές μεταβολές στην u προκύπτουν από την τεχνική
πρόοδο της οποίας η επίδραση στην απόδοση των μέσων παραγωγής θεωρείται
σημαντική.
Έτσι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στην u θεωρούνται ότι
είναι οι εξής:
α. ο όγκος των επενδύσεων σε μέσα παραγωγής,
β. το ποσοστό τους στο συνολικό εισόδημα και
γ. οι μεταβολές της αποδοτικότητας των μέσων παραγωγής, οι οποίες εξαρτώ
νται από το επίπεδο της τεχνικής προόδου.
Μπορούμε ακόμη να προσθέσουμε ότι η τιμή της u των υποδειγμάτων
(6.11) και (6.12) αντικατοπτρίζει επίσης μεταβολές:
1. στη διάρθρωση των επενδύσεων σε μέσα παραγωγής,
2. στις χρονικές περιόδους μεταξύ απόκτησης και απόδοσης των μέσων παρα
γωγής και
3. στο βαθμό χρησιμοποίησης των μέσων παραγωγής.
Η πιο απλή σχέση μεταξύ απόδοσης των επενδύσεων σε μέσα παραγωγής
και των παραγόντων που την καθορίζουν αντιπροσωπεύεται από τη συνάρτηση
u(x,t). Στη συνάρτηση αυτή η εξάρτηση του u από το x αντικατοπτρίζει την επί
δραση της κλίμακας των παραγωγικών επενδύσεων (ως μεριδίου στο συνολικό
εισόδημα) επί της αποδοτικότητας του. Εξάλλου η σχέση μεταξύ u και t αντι
κατοπτρίζει, σε γενική μορφή, τις διαχρονικές μεταβολές στην απόδοση των
επενδύσεων σε μέσα παραγωγής που αποδίδονται σε γνωστούς και άγνωστους
παράγοντες όπως α) το τεχνικό επίπεδο των παραγωγικών επενδύσεων, β) τη
χρονική υστέρηση μεταξύ απόκτησης και απόδοσης των επενδεδυμένων μέσων
παραγωγής, γ) το βαθμό χρήσης των υπαρχόντων μέσων παραγωγής και δ) άλ146

λους άγνωστους παράγοντες.
Έτσι, ενώ η σχέση αυτή εκφράζει απλοποίηση σε σχέση με την πραγματικό
τητα, μας δίνει την δυνατότητα να συμπεριλάβουμε στο υπόδειγμα τους βασι
κούς παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση των επενδύσεων σε μέσα παρα
γωγής, με την προϋπόθεση βέβαια ότι μας είναι διαθέσιμες ποσοτικές εκτιμήσεις
αυτών των παραγόντων.
Ας δούμε τώρα τι αντιπροσωπεύει η τιμή της w.
Η w θεωρούμε ότι είναι συνάρτηση του χ. Και τούτο γιατί μεταβολές στον
όγκο των παραγωγικών επενδύσεων απαιτούν αυξήσεις στις δαπάνες για πρό
σθετη αύξηση στοιχείων όπως π.χ. κυκλοφοριακών, επισκευών καθώς και απο
θεμάτων ασφαλείας. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν, για παράδειγ
μα, το μερίδιο των παραγωγικών επενδύσεων στο συνολικό εισόδημα
διπλασιαστεί, τότε το μερίδιο των επενδύσεων σε επισκευές, αποθέματα ασφα
λείας και κυκλοφοριακά θα διπλασιαστεί επίσης. Στην πραγματικότητα ενδε
χομένως η επαύξηση του μεριδίου των επενδύσεων στα παραπάνω στοιχεία δεν
προκαλείται μόνον λόγω της αύξησης των παραγωγικών επενδύσεων αλλά επί
σης και από τη χρησιμοποίηση των ήδη υπαρχόντων στοιχείων.
Ως προς τον μαθηματικοστατιστικό χειρισμό των συναρτήσεων u(x,t) και
w(x) παρατηρούμε ότι μπορούμε να τις μελετήσουμε με γνωστές μεθόδους όπως
της ανάλυσης της συσχέτισης μέσω της μήτρας συσχέτισης καθώς και βασιζόμε
νοι σε τιμές των αντίστοιχων παραμέτρων, το ύψος των οποίων αντιστοιχεί σε
δέσμες μέτρων αγροτικής πολιτικής.
α. Η συνάρτηση u(x,t)
Η εξάρτηση του u από τα x και t μπορεί να εκφραστεί σε ποσοτική σχέση
ως συνδυασμός μιας φθίνουσας λογιστικής καμπύλης του u ως προς x με δυνα
τότητα παράλληλων μετατοπίσεων της συνάρτησης διαχρονικά, δηλαδή μιας
γραμμικής συνάρτησης του u ως προς το t. Στην περίπτωση αυτή ποιο θα είναι
το οικονομικό περιεχόμενο της συνάρτησης u(x,t); Η απάντηση μπορεί να είναι
ότι για ένα δεδομένο τεχνικό επίπεδο των παραγωγικών επενδύσεων, μεταβολές
(αυξήσεις) στον όγκο τους και στο μερίδιο τους στο συνολικό εισόδημα προκα
λούν μεταβολές (μειώσεις) στην αποδοτικότητα τους. Αν όμως ταυτοχρόνως
συμβαίνουν και μεταβολές στις οικονομικές και τεχνικές συνθήκες, τότε αυτές
ευνοούν ένα υψηλότερο επίπεδο αποδοτικότητας των παραγωγικών επενδύσε
ων και έτσι συντελούν σε μετατοπίσεις, διαχρονικά, της λογιστικής συνάρτη
σης. Η γεωμετρική ανάλυση της παραπάνω σχέσης προβλέπει τις περιπτώσεις
μεταβολής των ασύμπτωτων, των σημείων καμπής καθώς και του γωνιακού
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συντελεστή της λογιστικής καμπύλης, όταν μεταβάλλονται οι απόλυτες τιμές
της ανεξάρτητης μεταβλητής χ και οι κατευθύνσεις της καμπύλης ύστερα από
μετατόπιση τους λόγω μεταβολής του t. Η πιο απλή περίπτωση είναι εκείνη των
παράλληλων μετατοπίσεων της λογιστικής καμπύλης διαχρονικά.
Μπορούμε λοιπόν να εξειδικεύσουμε τη σχέση u(x,t) ως εξής:
ιι(χ,0=μι+

U4-

- + μ5ί

(6.13)

1 + μ 2 β^(χ-Χο)

Στην (6.13):
η u (x,t) είναι η απόδοση των παραγωγικών επενδύσεων τη χρονική στιγμή t,
οι μι, μ2, μ3 και μ4 είναι παράμετροι της λογιστικής συνάρτησης, με μ3<0 και μι,
μ2 και μ4 θετικούς πραγματικούς αριθμούς,
η XQ είναι η τιμή της x για την οποία η συνάρτηση u(x,t) έχει σημείο καμπής, που
μπορεί να μετατοπίζεται κατά μήκος του άξονα των χ, και
η μ5 είναι ο συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις παράλληλες μετατοπίσεις της
συνάρτησης u(x,t) διαχρονικά.
Όταν μ5>0, τότε οι οικονομικές και τεχνικές συνθήκες αναπαραγωγής
συντελούν στην άνοδο της αποδοτικότητας των παραγωγικών επενδύσεων.
Όταν μ5<0, αυτό σημαίνει πτώση της αποδοτικότητας τους και, όταν μ5=0, τού
το σημαίνει ότι οι οικονομικές και τεχνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διε
νεργείται η παραγωγική επένδυση παραμένουν σταθερές (αμετάβλητες).
Η εκτίμηση και αξιολόγηση των παραμέτρων της λογιστικής συνάρτησης
είναι το πιο δύσκολο μέρος της όλης διαδικασίας του προβλήματος της αριστο
ποίησης των συναρτήσεων κατανάλωσης (6.11) και (6.12). Για το λόγο αυτό,
στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε τα διαδοχικά βήματα
της διαδικασίας αξιολόγησης και οικονομικής σημασίας αυτών των παραμέ
τρων πολιτικής.
Καταρχήν η λογιστική συνάρτηση (6.13) εξειδικεύτηκε ως φθίνουσα
συνάρτηση, εφόσον με δεδομένο το τεχνικό επίπεδο των παραγωγικών επενδύ
σεων γίνεται η θεωρητική παραδοχή ότι η απόδοση τους μειώνεται, καθώς το με
ρίδιο τους μέσα στο καθαρό εισόδημα αυξάνει. Το συμπέρασμα αυτό αντικατο
πτρίζει την τάση προς μια μείωση της οριακής απόδοσης (δηλαδή του λόγου
Δν/Δχ) κυρίως των παγίων παραγωγικών στοιχείων της επένδυσης υπό μορφές
έντασης μέσων παραγωγής της εργασιακής διαδικασίας (δηλαδή αυξητική τάση
του λόγου ΑΧ/IX στον αγροτικό τομέα). Το γεγονός ότι η συνάρτηση u(x,t) εί
ναι φθίνουσα δηλώνεται στις συνθήκες μ3<0 και μ4>0.
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Οι μαθηματικές και γεωμετρικές ιδιότητες της (6.13) περιλαμβάνουν τα
εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:
Η (6.13) έχει τέσσερις χαρακτηριστικές παραμέτρους, δηλαδή άνω και κά
τω ασύμπτωτους1, ένα σημείο καμπής2 και ένα γωνιακό συντελεστή (τον μ2) στο
σημείο καμπής. Η λύση του προβλήματος προϋποθέτει ότι η συνάρτηση (6.13)
είναι συμμετρική ως προς το σημείο καμπής και ότι η τιμή της u στη χρονική
στιγμή αφετηρίας, έστω UQ, δίνεται πάντοτε από το σημείο καμπής. Αυτό σημαί
νει ότι μια συγκεκριμένη κατάσταση του αγροτικού τομέα μπορεί να χρησιμεύ
σει ως σημείο αφετηρίας για καθορισμό του χρονικού ορίζοντα αριστοποίησης
της κατανάλωσης. Στο αφετηριακό αυτό σημείο καμπής, αυξομειώσεις κατά
μια μονάδα του x προκαλούν ισόποσες αυξομειώσεις (σε απόλυτο μέγεθος)
στην απόδοση των παραγωγικών επενδύσεων, δηλαδή στο u. Μπορούμε λοιπόν
να θεωρήσουμε ότι η παραδοχή αυτή γίνεται αποδεκτή ως μια δυνατή προσέγγι
ση αρχικών συνθηκών. Αν αυτή η παραδοχή ισχύει, τότε ο γωνιακός συντελε
στής στο σημείο καμπής (δηλαδή η κλίση της εφαπτομένης στο σημείο αυτό)
αναφέρεται στο έτος αφετηρίας (βάσης) του χρονικού ορίζοντα μεγιστοποίησης
της συνάρτησης κατανάλωσης.
Να σημειωθεί ότι το μήκος του χρονικού διαστήματος (της χρονικής πε
ριόδου) κατά τη διάρκεια του οποίου μεγιστοποιείται η συνάρτηση κατανάλω
σης προσδιορίζει την απόσταση των άνω και κάτω ασυμπτώτων.Έτσι, αν το μή
κος αυτό είναι σχετικά βραχύ, η απόσταση των δύο ασύμπτωτων (δηλαδή η μ4)
θα είναι σχετικά μεγάλη, ενώ η διαφορά αυτή (δηλαδή η μ^) θα είναι σχετικά μι
κρότερη, αν το μήκος της χρονικής περιόδου μεγιστοποίησης της κατανάλωσης
είναι σχετικά μεγαλύτερο.
Σχετικά με το πρόσημο της συνάρτησης u (x,t), αν οι τιμές της x μειωθούν
σε σχέση με την τιμή του XQ, δηλαδή του σημείου καμπής της u (x, t), τότε πρέπει
να αναμένεται ότι u<0. Εξάλλου μια μετατόπιση της u (χ, t) δεξιά του XQ συνε
πάγεται "μετακίνηση" όλων των τιμών της συνάρτησης (6.13), με χ>0, στο θετι
κό τεταρτημόριο. Στην περίπτωση αυτή η (6.13) παύει να είναι συμμετρική ως
προς τον άξονα των u.
Σχετικά τώρα με την παράμετρο μ5, έχουμε ήδη αναφέρει ότι η παράμετρος
αυτή υποδηλώνει τη μετακίνηση κατά μήκος του άξονα των x της λογιστικής
συνάρτησης (και των ασύμπτωτων της) διαχρονικά. Στην προκειμένη περίπτω
ση η μεταβλητή του χρόνου (δηλαδή η t) αντιπροσωπεύει την επίδραση όλων των
1. Η κάτω ασύμπτωτος της καμπύλης είναι η μ j , και η άνω ασύμπτωτος η μι+μ 4 .
2. Στο οποίο 3u/9x = 0 και με συντεταγμένες (x0, u 0 ).
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άγνωστων παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση των παραγωγικών επεν
δύσεων και κυρίως της τεχνικής προόδου. Όταν μ5>0, τότε η u t αυξάνει διαχρο
νικά. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου υποδείγματος αριστοποίησης ο ρόλος της
παραμέτρου μ5, ως παραμέτρου αγροτικής πολιτικής, είναι σημαντικός. Από
το γεγονός ότι η u(x,t) είναι φθίνουσα συνάρτηση του χ, αυτό δεν σημαίνει κα
θόλου ότι η u t θα μειούται πράγματι στη διάρκεια της περιόδου μεγιστοποίησης
των (6.11) και (6.12). Σε τελική ανάλυση οι μεταβολές στη συνάρτηση (6.13) εμ
φανίζονται ως το καθαρό αποτέλεσμα αφενός των αρνητικών επιδράσεων στην
u(x,t) λόγω αύξησης του όγκου των παραγωγικών επενδύσεων (στο δεδομένο
τεχνικό επίπεδο τους) και αφετέρου των θετικών επιδράσεων που προκαλού
νται από την άνοδο του τεχνικού επιπέδου των παραγωγικών επενδύσεων. Εν
νοείται ότι ο παράγων μ$ί είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από μια εκθετική
συνάρτηση ως περιγράφουσα ακριβέστερα τη συμπεριφορά της ut από την άνο
δο του τεχνικού επιπέδου των παραγωγικών επενδύσεων. Αν επικρατήσουν οι
αρνητικές επιδράσεις στη συνάρτηση u(x,t) διαχρονικά, τούτο θα σημαίνει κα
ταρχήν μείωση της απόδοσης των παραγωγικών επενδύσεων λόγω μείωσης του
τεχνικού τους επιπέδου. Αν μάλιστα η μείωση αυτή συνοδεύεται και από υπο
χώρηση του ποσοστού των παραγωγικών επενδύσεων στο συνολικό αγροτικό
εισόδημα, τούτο θα σημαίνει ότι μακροχρόνια αναμένεται και πτώση του συνο
λικού αγροτικού εισοδήματος.
β. Ησννάρτηση w(x)
Η συνάρτηση w(x) μπορεί να εκφραστεί ως φθίνουσα λογιστική συνάρτη
ση και να εξειδικευτεί ως εξής:

ν?(χ) = λι +

^-

(6.14)

1+λ 2 6 λ 3( χ - χ ο)

Η αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας των παραμέτρων λ ι, λ2, λ3 και λ4
είναι παρόμοια από πολλές απόψεις με εκείνη της συνάρτησης (6.13). Και για
την (6.14) ισχύουν όσα έχουμε ήδη αναπτύξει για την u(x,t).
Έχοντας ήδη ολοκληρώσει στο σημείο αυτό την ανάλυση του χαρακτήρα
και της διάρθρωσης των συναρτήσεων u(x*t) και w(x) δίνουμε, στη συνέχεια,
στα υποδείγματα (6.11) και (6.12) την ακόλουθη μορφή:

150

ί ectdt = 1

h

- w ( x ) x

1

ί e ^ ) * t dt

"W0X° h

(6.15)

To συνολικό μας λοιπόν υπόδειγμα αποτελείται από τις εξισώσεις (6.13),
(6.14) και (6.15). Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα της μεγιστοποίησης την κατα
νάλωσης του αγροτικού τομέα διατυπώνεται ως εξής:
max (6.15)
υπό τους περιορισμούς (6.13) και (6.14)
Δηλαδή:

maxi e c t dt = 1 ~

Jo

1

w ( x ) x

-W0X0

1 e^^dt

λ

υπο τους περιορισμούς
ιι(χ,ί)=μι +

^4
1 + μ 2 β^(χ-χο)

νν(χ) = λ ι + 1 + λ 2 6

+ μ5ί

-λ4

λ3(χ-χ0)

Η προς μεγιστοποίηση συνάρτηση (6.15) περιέχει συνολικά 11 παραμέ
τρους πολιτικής, δηλαδή 9 παραμέτρους των λογιστικών συναρτήσεων (6.13)
και (6.14) και δύο παραμέτρους των αρχικών συνθηκών των μεταβλητών, δη
λαδή τις XQ και WQ. Στη συνάρτηση (6.15) οι τιμές της μεταβλητής x [ή της (ΔΧ)
στην (6.12)] αντιστοιχούν σε κάθε χρονική στιγμή t. Μπορούμε όμως να αντι
στοιχίσουμε τα x σε διαφορετικές περιόδους αριστοποίησης της κατανάλωσης,
οπότε η μεταβλητή x θα μπορούσε να εκφραστεί συναρτήσει του t.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η λύση του προβλήματος όπως εκφράζεται
από τις συναρτήσεις (6.13), (6.14) και (6.15) έγκειται στην εύρεση τέτοιων τι
μών της μεταβλητής x [ή της (Δχ) στην (6.12)], ώστε η τιμή της συνάρτησης
(6.15) να είναι η μέγιστη. Η αναζήτηση μιας τέτοιας ακραίας τιμής, έχουμε τη
γνώμη ότι θα πρέπει να συμπεριλάβει και έναν ακόμη οικονομικό περιορισμό.
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Και τούτο γιατί η επίτευξη ενός μαθηματικού μέγιστου συνοδεύεται από μια
μείωση του ρυθμού αύξησης της κατανάλωσης ανά μονάδα αύξησης της χ, όταν
η χ αυξάνει, δηλαδή μια αύξηση της χ επιφέρει μια μείωση του λόγου Δο/Δχ. Θα
μπορούσε λοιπόν να τεθεί ένας περιορισμός στο χ, πέρα από ορισμένα όρια του
οποίου δεν έχει νόημα ( από οικονομική άποψη) η περαιτέρω αύξηση του χ, ακό
μη και στην περίπτωση που το e συνεχίζει να αυξάνει. Ο περιορισμός αυτός θα
μπορούσε να έχει τη μορφή:

Cx-l

δηλαδή ο λόγος Acx/cx_i να μην υπερβαίνει για παράδειγμα το 1% για κάθε χ.
Αν λοιπόν τεθεί ο περιορισμός lcx - cx_jl < 0,01 cx_\, τότε η συνάρτηση
(6.15) επιτυγχάνει ένα οικονομικό μέγιστο, δηλαδή μια μέγιστη τιμή με οικονο
μικό νόημα.
Εφόσον λοιπόν τεθούν όλοι αυτοί οι περιορισμοί, είναι δυνατόν να υπο
λογιστεί ένα άριστο μερίδιο παραγωγικών επενδύσεων χρηματοδοτούμενο από
το μέρος εκείνο του συνολικού αγροτικού εισοδήματος, το οποίο είναι το οικο
νομικό πλεόνασμα, όπως αυτό προέκυψε από την μέχρι τώρα ανάλυση. Οι δια
δικασίες μετασχηματισμού των χρηματικών πόρων του οικονομικού πλεονά
σματος σε επενδυτικούς πόρους δεν είναι αυτόματες, αλλά καλύπτουν ένα
ιστορικό χρόνο, ο οποίος, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, προηγείται του χρόνου
αριστοποίησης των καταναλωτικών πόρων στον αγροτικό τομέα.
Υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμόσουμε παραλλαγές πιο σύνθετων υπο
δειγμάτων, στα οποία η μεταβλητή x είναι συνάρτηση του t, έτσι ώστε να έχουμε
τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τους αντίστοιχους τρόπους επενδυτικής συμπε
ριφοράς μεταξύ τους. Πάντως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούμε ότι,
καθίός το μερίδιο των παραγωγικών επενδύσεων μέσα στο συνολικό αγροτικό
εισόδημα αυξάνει, επιταχύνεται και ο ρυθμός αύξησης του συνολικού εισοδή
ματος, αλλά μέχρις ενός επιπέδου πέραν του οποίου οι θετικές αυξήσεις στο ει
σόδημα δεν αντισταθμίζουν πλέον τις "απώλειες" της φθίνουσας απόδοσης των
επενδύσεων. Ο ρυθμός αύξησης των καταναλωτικών πόρων επιταχύνεται μέ
χρις ότου το μερίδιο συμμετοχής των παραγωγικών επενδύσεων φθάσει σε ένα
συγκεκριμένο επίπεδο. Πέραν αυτού του ακραίου επιπέδου (επιπέδου αριστο
ποίησης) ο ρυθμός αύξησης του συνολικού εισοδήματος συνεχίζει να αυξάνει,
αλλά χωρίς όμως αυτή η αύξηση να προσθέτει στους καταναλωτικούς πόρους.
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Έτσι οι παραγωγικές επενδύσεις φθάνουν σε ένα μερίδιο στο συνολικό εισόδημα
πέραν του οποίου το επίπεδο των καταναλωτικών πόρων αρχίζει να μειούται.
Οι εξελίξεις αυτές των τριών μεγεθών x, y και e παρίστανται γραφικώς στο
Διάγραμμα 2.
Παρατηρήσεις σχετικές με τη συμπεριφορά και τη σχέση των μεταβλητών
x, y και e μεταξύ τους από το παραπάνω διάγραμμα, καθιστούν σαφές το γεγο
νός ότι, όταν η απόδοση των παραγωγικών επενδύσεων αυξάνει α) υπάρχει
δυνατότητα αύξησης του μεριδίου των καταναλωτικών πόρων στο συνολικό ει
σόδημα και β) αντιστρόφως το μερίδιο αυτό μειούται, όταν, ceteris paribus, η
απόδοση των παραγωγικών επενδύσεων μειούται.
Εκτός από την περιοχή των τιμών της μεταβλητής x μέσα στην οποία μεγι
στοποιείται η e, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα όρια μέσα στα οποία μπορεί
να κινηθεί η άριστη τιμή της χ. Η επιδίωξη αυτή είναι δυνατόν να επιτευχθεί, αν
λάβουμε το λόγο x/u, δηλαδή το λόγο του μεριδίου των παραγωγικών επενδύσε
ων στο συνολικό εισόδημα προς την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Τότε το
μεν κατώτατο όριο του x καθορίζεται από τις συνθήκες και τους παράγοντες
που προσδιορίζουν την αναπαραγωγή των στοιχείων που συνθέτουν τις παρα
γωγικές επενδύσεις (όπως πάγια ή κυκλοφοριακά στοιχεία), το δε εκάστοτε
ανώτατο όριο της x καθορίζεται από την ίδια την απόδοση των επενδύσεων, δη
λαδή από την τιμή της u, εφόσον το σε όρους προϊόντος έσοδο, που αντιστοιχεί
στις παραγωγικές επενδύσεις, δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο από τις δαπάνες
σχηματισμού τους ή αναπαραγωγής των στοιχείων των επενδύσεων. Με βάση
τα όσα ήδη δείξαμε στο Κεφάλαιο 2 του Μέρους Α της παρούσας μελέτης, η ση
μασία της προηγουμένης πρότασης σε όρους εργασιακής δύναμης και μέσων πα
ραγωγής έγκειται στο ότι πρέπει (Ι - Β)Χ > e. Κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν
θα γίνεται απλώς αναπαραγωγή των διαφόρων στοιχείων των παραγωγικών
επενδύσεων, αλλά επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα επαύξησης του μεριδίου των
καταναλωτικών πόρων. Σε τελική ανάλυση οι καταναλωτικοί πόροι που επιζη
τούμε να μεγιστοποιηθούν στον αγροτικό τομέα, ώστε να επιτυγχάνεται το άρι
στο ποσοστό παραγωγικών επενδύσεων στον τομέα, είναι το μέγεθος αναφοράς
το οποίο θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες ανόδου του βιοτικού επιπέ
δου του αγροτικού πληθυσμού. Τα υποδείγματα, τα οποία αναλύσαμε και αξιο
λογήσαμε, έτειναν ακριβώς στην επίτευξη αυτού του σκοπού, δηλαδή στη μέσω
του παραγόμενου οικονομικού πλεονάσματος του τομέα χρηματοδότηση παρα
γωγικών επενδύσεων, ώστε να προκύψουν δύο αποτελέσματα α) η δυνατότητα
αναπαραγωγής του αγροτικού τομέα ως συνόλου και β) η άνοδος του βιοτικού
επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού.
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Οι δύο τελευταίες παρατηρήσεις μας μεταφέρουν έτσι στην αναζήτηση των
επιπτώσεων, τις οποίες θα έχει η ανάλυση μας, του τρόπου χρησιμοποίησης και
του διανεμητικού ρόλου του οικονομικού πλεονάσματος του αγροτικού τομέα
για τη διαμόρφωση αγροτικής πολιτικής ως συμπληρώματος ή ακόμη και πέραν
της ήδη παραδοσιακής αγροτικής πολιτικής.
Ποια είναι όμως η έννοια και η σημασία του όρου "επιπτώσεις στην άσκη
ση αγροτικής πολιτικής" στα πλαίσια της παρούσας μελέτης; Έχουμε τη γνώμη
ότι ο όρος αυτός σημαίνει την αναζήτηση του είδους και του περιεχομένου της
αγροτικής πολιτικής εκείνης, η οποία προκύπτει ως λογική συνέπεια της δικής
μας ερμηνείας περί του ρόλου και της σημασίας του οικονομικού πλεονάσματος
του αγροτικού τομέα. Έτσι τόσο οι στόχοι όσο και τα μέτρα που συνθέτουν τη
συναγόμενη από την ανάλυση μας αγροτική πολιτική θα είναι εξορθολογισμένα.
Η εξέταση επομένως των μηχανισμών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την πα
ραγωγή και πραγματοποίηση του οικονομικού πλεονάσματος του αγροτικού
τομέα, δηλαδή ο μηχανισμός των τιμών και της αγοράς γενικότερα καθώς και ο
μηχανισμός της κρατικής παρέμβασης (εθνικής ή υπερεθνικής) στον αγροτικό
τομέα διέπονται από το κριτήριο της ορθολογικής οικονομικής συμπεριφοράς
των φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στη συνολική διαδικασία αναπαραγωγής
του αγροτικού τομέα (δηλαδή παράγωγοί-καταναλωτές, κράτος, Ευρωπαϊκή
Ένωση).
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των επιπτώσεων ας δούμε τι προκύπτει από τα
υποδείγματα μας ως επίπτωση στην άσκηση αγροτικής πολιτικής. Πρώτον, ως
γενική παρατήρηση, προκύπτει καταρχήν μια αγροτική πολιτική, αυτή καθε
αυτή διαφορετική από εκείνη της οποίας ήδη αναλύσαμε τις επιπτώσεις στο πα
ρόν κεφάλαιο. Η διαφορετικότητα της έγκειται στη σπουδαιότητα και τη βαρύ
τητα που αποδίδεται στο οικονομικό πλεόνασμα και στις παραγωγικές
επενδύσεις ως αναγκαίων συνθηκών μεγέθυνσης του αγροτικού εισοδήματος
και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου των αγροτικών φορέων. Δεύτερον, προ
κύπτει ως ικανή συνθήκη η αναγκαιότητα πραγματοποίησης των συστατικών
στοιχείων του συνολικού αγροτικού εισοδήματος και επομένως και του οικονο
μικού πλεονάσματος του αγροτικού τομέα. Η αναγκαιότητα αυτή αποτελεί
κυρίαρχο και συστατικό στοιχείο των στόχων της αγροτικής πολιτικής που
απορρέει από το υπόδειγμα μας. Η ενεργοποίηση αντίστοιχων μέτρων αγροτι
κής πολιτικής θα προκύψει από το χειρισμό των παραμέτρων των υποδειγμά
των (6.13) και (6.14), δηλαδή των 9 παραμέτρων πολιτικής την οικονομική ση
μασία των οποίων έχουμε ήδη αναλύσει.
Ειδικότερα η ανάλυση του Κεφαλαίου 6 του Μέρους Γ της μελέτης με τη
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βοήθεια των υποδειγμάτων διανομής του συνολικού καθαρού αγροτικού εισο
δήματος έχει, από άποψη αγροτικής πολιτικής, τις παρακάτω επιπτώσεις, με
την ανάπτυξη των οποίων κλείνει το Κεφάλαιο 6 της μελέτης:
1. Η προηγηθείσα ανάλυση του οικονομικού πλεονάσματος του αγροτι
κού τομέα υποδεικνύει κατευθύνσεις στρατηγικής με περιεχόμενο τη χάραξη
επενδυτικής αγροτικής πολιτικής μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Οι στόχοι μιας τέτοιας πολιτικής αφορούν στη χρονικά κλιμακούμενη επίτευξη
του άριστου ποσοστού παραγωγικών επενδύσεων στο συνολικό αγροτικό εισό
δημα καθώς και στην άνοδο, μέσω του προτύπου των καταναλωτικών προτιμή
σεων, του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού. Το είδος των μέτρων
για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απορρέει από τις δυνατότητες χειρι
σμού των παραμέτρων, σε κατάλληλους συνδυασμούς, μέσω κριτηρίων επιλο
γής της εκάστοτε δέσμης παραμέτρων. Πρόκειται περί μιας γενικής μήτρας πα
ραμέτρων από τα υποδείγματα διανομής, οι οποίες μπορούν να εξειδικευτούν
επώνυμα και κατά περίπτωση, δηλαδή οι εν λόγω παράμετροι είναι παράμετροι
κατεύθυνσης και όχι παράμετροι επώνυμων και εξειδικευμένων μέτρων (π.χ.
κίνητρα για επενδύσεις, μέτρα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών κτλ.).
Πηγές χρηματοδότησης των παραγωγικών επενδύσεων στον αγροτικό το
μέα δυνατόν να είναι είτε εθνικές είτε κοινοτικές. Εθνικές πηγές χρηματοδότη
σης είναι το οικονομικό πλεόνασμα του αγροτικού τομέα, οι διάφοροι πιστωτι
κοί οργανισμοί (ΑΤΈ κτλ.) αλλά και γενικότερα εθνικοί επενδυτικοί πόροι
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Κοινοτικές πηγές χρηματο
δότησης είναι τα διάφορα Γεωργικά Ταμεία της Κοινότητας και τα διάφορα πε
ριφερειακά προγράμματα (όπως ΣΠΑ, ΜΟΠ κτλ.).
2. Τα υποδείγματα δίνουν τις αναγκαίες συνθήκες και σχέσεις για τη δια
μόρφωση και πραγματοποίηση του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος μέ
σω των μηχανισμών σχηματισμού του, δηλαδή του μηχανισμού των τιμών και
της κρατικής παρέμβασης. Οι αναγκαίες αυτές συνθήκες εκφράζονται στις σχέ
σεις (2.8), (2.9), (2.12), (2.13), (2.14) και (2.15) του Κεφαλαίου 2 της μελέτης.
Οι σχέσεις αυτές υποδεικνύουν προς την κατεύθυνση στόχων και μέτρων αγρο
τικής πολιτικής τέτοιων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα μέσα παραγωγής και η
εργασιακή δύναμη δεν θα αναπαράγονται απλώς αλλά ότι πρέπει η απόδοση
τους (εκφρασμένη σε όρους παραγόμενου προϊόντος) να υπερβαίνει τις δαπά
νες αναπαραγωγής τους.
3. Από τα αναλυτικά υποδείγματα διανομής αγροτικού καθαρού εισοδή
ματος προκύπτει ότι η αγροτική πολιτική έχει τη δυνατότητα να κάνει εναλλα
κτικές επιλογές, με κάποια κριτήρια, μεταξύ διαφόρων τρόπων διανομής εισο156

δήματος με βάση τους οποίους κατευθύνονται οι πόροι στον αγροτικό τομέα
ανάμεσα σε παραγωγική επένδυση και κατανάλωση. Η επιλογή αυτού του εί
δους αγροτικής πολιτικής προς διανομή και αναδιανομή του αγροτικού εισοδή
ματος μέσα στον τομέα καλύπτει στόχους που αφορούν τόσο την ποσοτική όσο
και την ποιοτική άνοδο του αγροτικού τομέα. Τέτοιοι στόχοι, όπως αυτοί προ
κύπτουν από την ανάλυση των επιδράσεων της διανομής εισοδήματος σε βασι
κές παραμέτρους του αγροτικού τομέα, την οποία κάναμε στο Κεφάλαιο 2 του
Μέρους Α της μελέτης, είναι: α) η άνοδος του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού
πληθυσμού, β) η προσαρμογή των ρυθμών παραγωγής στους ρυθμούς της ζήτη
σης, γ) η κλαδική αναδιάρθρωση του τομέα και δ) η υποκατάσταση εκτατικών
μορφών αγροτικής αναπαραγωγής σε εντατικές μορφές αναπαραγωγής.
4. Οι παράγοντες που επισημάναμε ως συνθήκες και παραδοχές για την
κατασκευή των υποδειγμάτων, μέσα στο πλαίσιο της θεωρίας του άριστου σχε
διασμού, έχουν άμεσες επιπτώσεις στην άσκηση αγροτικής πολιτικής και δεν
πρέπει να αγνοούνται. Και τούτο γιατί η επιλεγείσα ως άριστη δέσμη στόχων
επενδυτικής αγροτικής πολιτικής μεταξύ εναλλακτικών κατευθύνσεων -όπως
υποδεικνύει η ανάλυση μας βάσει των αναλυτικών υποδειγμάτων- δεν είναι
σταθερή αλλά μεταβάλλεται, όταν μεταβληθούν οι εξωγενείς παράγοντες, τους
οποίους θεωρήσαμε ως βασικούς για την κατασκευή των αναλυτικών υποδειγ
μάτων. Υπενθυμίζουμε ότι οι παράγοντες αυτοί είναι α) οι ειδικές συνθήκες της
αγροτικής αναπαραγωγής (δηλαδή κοινωνικές σχέσεις παραγωγής, ιδιοκτησια
κό καθεστώς των υλικοτεχνικών εισροών παραγωγής, ιδιαίτερα της γης), β) η ει
σαγωγή νέων τεχνικών αγροτικής παραγωγής, γ) η πολλαπλότητα των κριτη
ρίων επιλογής κατευθύνσεων αγροτικής πολιτικής και δ) η μεταβολή των
προτιμήσεων των αγροτικών φορέων, διαχρονικά, ως προς τις αποφάσεις
κατανομής των πόρων μεταξύ επένδυσης και κατανάλωσης.
5. Από την ανάλυση μας προκύπτει η σημασία των σχέσεων κατανάλωσης
και ιδιαίτερα των καταναλωτικών προτιμήσεων των φορέων αγροτικής δρα
στηριότητας για την αγροτική πολιτική, στοιχείο το οποίο παραβλέπεται από
την παραδοσιακή οικονομική θεωρία του αγροτικού τομέα αλλά και από τη θε
ωρία της αγροτικής πολιτικής. Και τούτο γιατί οι θεωρίες αυτές και κυρίως
εκείνες περί αγροτικής πολιτικής, αν και θεωρούν την άνοδο του βιοτικού επι
πέδου των αγροτών ως βασικό στοιχείο αγροτικής πολιτικής, δεν το αναλύουν
συστηματικά μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαδικασίας διανομής εισοδή
ματος και αναπαραγωγής στον αγροτικό τομέα.
6. Ιδιαίτερη σημασία για την αγροτική πολιτική αποκτά η γνώση του οικο
νομικού περιεχομένου των συναρτήσεων u(x,t) και w(x) των υποδειγμάτων
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μας, καθώς και των παραμέτρων αυτών των συναρτήσεων (περιλαμβανομένων
και των παραμέτρων XQ και WQ των αρχικών συνθηκών). Οι παράμετροι αυτές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμοί χειρισμού πολιτικής αντίστοιχων
μέτρων (σε συνδυασμό ή και μεμονωμένα) για την επίτευξη στόχων αγροτικής
πολιτικής. Ξεχωριστή είναι η σημασία της παραμέτρου μ5 της συνάρτησης
u(x,t), η οποία επαυξάνεται όσο περισσότερο η μεταβλητή x απομακρύνεται από
την αρχική συνθήκη XQ. Και τούτο γιατί τότε η πορεία της u είναι φθίνουσα
συνάρτηση της χ. Ο στόχος τότε της αγροτικής πολιτικής είναι η ανατροπή της
φθίνουσας πορείας της u (δηλαδή της απόδοσης των παραγωγικών επενδύσεων)
μέσω επίτευξης θετικής τιμής της παραμέτρου μ5· Η εξουδετέρωση και υπερκέ
ραση της πτωτικής πορείας της u μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα ανόδου του τε
χνικού επιπέδου των υλικοτεχνικών εισροών παραγωγής ανά μονάδα παραγω
γικής επένδυσης. Εξ αυτών συνάγεται ότι η μελέτη της σχέσης μεταξύ τεχνικού
επιπέδου των παραγωγικοί επενδύσεων και απόδοσης τους πρέπει να τύχει ιδι
αίτερης προσοχής ως μια σημαντική διάσταση της αγροτικής πολιτικής μεσομακροχρόνια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός του έβδομου κεφαλαίου, το οποίο αφορά στα συμπεράσματα της
παρούσας μελέτης, είναι να παρουσιάσει μια σύντομη ανακεφαλαίωση των
αποτελεσμάτων, στα οποία κατέληξε η ανάλυση που προηγήθηκε και έτσι ταυτό
χρονα να οριοθετήσει το εύρος της, με την παραδοχή ότι η μελέτη έχει ήδη απα
ντήσει στα συζητούμενα σε αυτήν δύο βασικά ερωτήματα που από τον τίτλο της
έχουν τεθεί. Ο σκοπός δηλαδή του έβδομου κεφαλαίου είναι η ανάλυση του "δια
ταύτα" της μελέτης, εφόσον έχει προηγηθεί ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια η
ανάλυση του "επειδή".
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού κρίνεται σκόπιμη η διάκριση των
συμπερασμάτων σε ειδικά συμπεράσματα, τα οποία είναι λογική κατάληξη των
αντίστοιχων κεφαλαίων της μελέτης και στο γενικό συμπέρασμα που αναφέρε
ται στο τελικό, καταληκτικό αποτέλεσμα της μελέτης.
Τα ειδικά συμπεράσματα εστιάζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της μελέ
της. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο καταλήξαμε στο εξής συμπέρασμα.
1. Η θέση η οποία συνάγεται από την ανάλυση του πρώτου κεφαλαίου εί
ναι η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της αγροτικής οικονομίας σε μια καπιτα
λιστική κοινωνία, που συνίσταται στην τάση διατήρησης και βιωσιμότητας της
μη καπιταλιστικής, μικρής και μεσαίας εμπορευματικής αγροτικής εκμετάλ
λευσης. Συνέπεια της τάσης αυτής είναι η ακύρωση α) της προοπτικής για
συγκέντρωση της αγροτικής γής και β) της κυριαρχίας του μεγάλου αγροτικού
κεφαλαίου στην ύπαιθρο κατ' αναλογίαν με ό,τι συμβαίνει στη βιομηχανία και
2. Ο κυρίαρχος τρόπος ενσωμάτωσης της αγροτικής οικονομίας στον κα
πιταλιστικό κοινωνικό σχηματισμό συνίσταται στην καταρχήν έμμεση υπαγωγή
του αγρότη-παραγωγού στο εμπορικό κεφάλαιο μέσω της προαγοράς και στην
εν συνεχεία άμεση υπαγωγή της μικρής και μεσαίας αγροτικής επιχείρησης στο
συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή στο πιστωτικό σύστημα και στο κράτος.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης και έχοντας ήδη ως υποδομή τις μορφές
των κοινωνικών σχέσεων στην ελληνική ύπαιθρο, ορίσαμε επακριβώς το αγρο
τικό οικονομικό πλεόνασμα και αποσαφηνίσαμε έννοιες και ορολογίες που
χρησιμοποιήθηκαν σε επόμενα κεφάλαια και που δημιουργούσαν συγχύσεις και
τυχόν παρερμηνείες για το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα. Αποτέλεσμα
αυτής της διαφανούς τοποθέτησης, και με κριτήριο τους σκοπούς και τις επι
διώξεις της μελέτης, ήταν η κατάδειξη της σημασίας της διανεμητικής λει
τουργίας του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος ως συστατικού στοιχείου
του συνολικού καθαρού αγροτικού εισοδήματος, ώστε η λειτουργία αυτή να
αποτελεί δυνητικό μοχλό εφαρμογής αγροτικής πολιτικής, εφόσον ο τρόπος
διανομής αγροτικού εισοδήματος επηρεάζει α) τους ρυθμούς της αγροτικής πα
ραγωγής, β) το βιοτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού, γ) την ανάπτυξη επι
μέρους κλάδων του τομέα και δ) το βαθμό εκτατικής και εντατικής αναπαραγω
γής αυτού του τομέα.
Στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης δείξαμε, πρώτον, ότι η αντίφαση στην
οποία περιπίπτει το συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο1, στο οποίο είναι πραγματι
κά υπαγμένος ολόκληρος ο αγροτικός τομέας, αποτελεί τη σπονδυλική στήλη
του αποτελέσματος της παραπάνω σχέσης υπαγωγής, που εκφράζεται ως πα
ρέμβαση του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου με τη μορφή της αγροτικής πο
λιτικής, όπως αυτή έχει εφαρμοστεί μεταπολεμικά με διάφορες παραλλαγές σε
διάφορες χώρες του κόσμου (και στην Ευρωπαϊκή Ένωση) μέχρι σήμερα. Οι
πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας παρεμβατικής ρύθ
μισης στον αγροτικό τομέα συμποσούνται αφενός στην αναπαραγωγή των σχέ
σεων υπαγωγής ολόκληρου του αγροτικού τομέα στο συνολικό κοινωνικό κε
φάλαιο, καθώς και στην άμεση εκμετάλλευση των "ιδιοκτητών-αγροτών" από
αυτό με τη μορφή κυρίως της απόσπασης υπερτόκων (δηλαδή μέρους του αγρο
τικού οικονομικού πλεονάσματος) μέσω του μηχανισμού της μόνιμης πλέον και
αυξανόμενης υπερχρέωσης του αγροτικού τομέα.
Δεύτερον, με τη βοήθεια των όσων αμέσως προηγήθηκαν, δείξαμε ότι η μο
ναδική πηγή δημιουργίας αγροτικού εισοδήματος και επομένως και αγροτικού
οικονομικού πλεονάσματος είναι η εργασιακή δύναμη που καταβάλλεται στον
αγροτικό τομέα, οι κάτοχοι της οποίας σε τελική ανάλυση καταβάλλουν υπό
διάφορες μορφές (τόκους, ενοίκια κτλ.) μέρος του συνολικού αγροτικού εισο-

1. Δηλαδή στην περιθωριοποίηση των μικρών αγροτών αφενός και στη διατήρηση του
διαχωρισμοί' μεταξί) ατομικής ιδιοκτησίας και αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας αφετέ
ρου.
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δήματος στους κατόχους του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου με βάση τη σχέ
ση της πραγματικής υπαγωγής της αγροτικής εργασιακής δύναμης σε αυτούς.
Στο τέταρτο κεφάλαιο της μελέτης δείξαμε ότι η βασική υπόθεση της μη
πραγματοποίησης ή της μερικής πραγματοποίησης του αγροτικού οικονομικού
πλεονάσματος στη διαδικασία της ανταλλαγής επαληθεύεται σε επίπεδο συνολι
κού αγροτικού τομέα. Το αυτό μπορεί να ισχύσει, σύμφωνα με τις δυνατότητες
που μας παρέχουν τα γραμμικά συστήματα παραγωγής, και σε επίπεδο επιμέ
ρους αγροτικών προϊόντων, μεγέθους και τύπων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας αποδεικτικής διαδικασίας ήταν η αποδοχή του
συμπεράσματος ότι υπάρχει ένας συνδυασμός αιτίων -που υποδεικνύουν οι θε
ωρητικές προσεγγίσεις και ερμηνείες που περιλαμβάνονται στο τέταρτο κεφά
λαιο- τα οποία συμπιέζουν τα αγροτικά εισοδήματα και καθιστούν αδύνατη την
πραγματοποίηση του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος και σε τελευταία
ανάλυση είναι μοναδικά και αποκλειστικά για τους παραγωγούς αγρότες του
αγροτικού τομέα. Έτσι, εκτός από το ύψος των σχετικών αγροτικών τιμών αγο
ράς, την πραγματοποίηση του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος επηρεάζει
η σύνθεση του καθαρού (υλικού) αγροτικού προϊόντος ή εισοδήματος και του
συνολικού (υλικού) οικονομικού πλεονάσματος από την άποψη των θετικών και
αρνητικών ποσοτήτων των εμπορευμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στα δια
νύσματα του αγροτικού εισοδήματος και του οικονομικού πλεονάσματος.
Στο τέταρτο κεφάλαιο είδαμε ακόμη ότι ο τρόπος ερμηνείας της κρίσης
πραγματοποίησης και της κρίσης αναπαραγωγής του αγροτικού τομέα μάς δίνει
τη δυνατότητα να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε γιατί είναι διαδεδομένη
ανάμεσα στον αγροτικό πληθυσμό της Ελλάδας η αγροτική κρίση πρωτίστως ως
κρίση πραγματοποίησης του μέρους εκείνου του συνολικού καθαρού αγροτικού
εισοδήματος, που αντιστοιχεί στα μέσα παραγωγής, των οποίων το ύψος των
εξόδων αναπαραγωγής (με τη μορφή των τόκων των ενυπόθηκων δανειακών
επιβαρύνσεων) διαμορφώνεται με βάση την κοινωνική σχέση υπαγωγής ολόκλη
ρου του αγροτικού τομέα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις το ύψος των εξόδων αναπαραγωγής των διαφόρων κατηγοριών
παραγωγικών μέσων υπερβαίνει, στα πλαίσια της προαναφερθείσας σχέσης
υπαγωγής, την απόδοση τους σε αγοραίες τιμές. Προϊόν αυτής της υπέρβασης
είναι η υπερχρέωση του αγροτικού πληθυσμού και το δυσμενές εισοδηματικό
αποτέλεσμα με τη μορφή χαμηλού καθαρού εισοδήματος της αγροτικής οικογε
νείας.
Στο πέμπτο κεφάλαιο της μελέτης δείξαμε, πρώτον, ότι το συνολικό καθα
ρό αγροτικό εισόδημα παρουσιάζει γενικά μεγαλύτερη αστάθεια από ό,τι τα ει161

σοδήματα άλλων κατηγοριών εργαζομένων στους μη αγροτικούς τομείς και
επομένως ανάλογες επιπτώσεις έχει και το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα.
Δεύτερον, δείξαμε με ποιους τρόπους ο πληθωρισμός επηρεάζει το αγροτικό οι
κονομικό πλεόνασμα. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας επίδρασης ήταν ότι σε πε
ριόδους κατά τις οποίες οι διαφορές στην κίνηση της σχέσης απολαμβανόμενων
προς καταβαλλόμενες τιμές είναι σημαντικές και θετικές σε σχέση με τον πληθω
ρισμό, έχουμε αύξηση του διαθέσιμου συνολικού καθαρού αγροτικού εισοδήμα
τος σε πραγματικούς όρους και άνοδο της αγοραστικής δύναμης των αγροτικών
εισοδημάτων.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο της μελέτης δείξαμε ότι από την ανάλυση του
αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος προκύπτει ότι το κέντρο βάρους της
αγροτικής πολιτικής μετατοπίζεται από την πολιτική τιμών στην πολιτική επεν
δύσεων και στην πολιτική της αγροτικής αναδιάρθρωσης. Οι πολιτικές αυτές
αποδείξαμε ότι δεν μπορούν να ασκηθούν αυτόματα και ανεξέλεγκτα, αλλά βά
σει σχεδιασμού και σε χρονικό ορίζοντα εντός του οποίου ιεραρχικά κλιμακώ
νονται πρώτα οι αναγκαίες αγροτικές αναδιαρθρώσεις (με σκοπό την πραγμα
τοποίηση του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος και την αύξηση του), τις
οποίες ακολουθούν οι διαδικασίες επίτευξης του άριστου δυνατού ποσοστού
αγροτικών επενδύσεων μέσω της χρηματοδότησης τους, μεταξύ άλλων πηγών,
από το αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα. Δηλαδή το σχέδιο πρέπει να περιλαμ
βάνει μια πολιτική αγροτικών διαρθρωτικών μεταβολών (π.χ. αναδιάρθρωση
καλλιεργειών, αύξηση του μεγέθους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων) και μια
πολιτική αγροτικών επενδύσεων, όπως αυτή προέκυψε από τα υποδείγματα μας
μέσω του χειρισμού των 11 παραμέτρων πολιτικής των υποδειγμάτων μας, ως
μηχανισμών αγροτικής πολιτικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιασμού ο ρό
λος του μηχανισμού των τιμών, υπό συνθήκες εμπορευματικής παραγωγής και
ανταλλαγής στην αγροτική οικονομία, είναι μεν αναγκαίος αλλά δευτερεύων με
την έννοια δηλαδή ότι η αγροτική πολιτική υποτάσσει το μηχανισμό αυτό και
τον θέτει στην υπηρεσία των στόχων πολιτικής με την εξής διαφορά: τα υποδείγ
ματα μας υποδεικνύουν ότι ο. μηχανισμός αυτός πρέπει να λειτουργεί κα
τευθυνόμενος από τα έξοδα αναπαραγωγής των μέσων παραγωγής και της ερ
γασιακής δύναμης καθοχ; και τις τιμές αγοράς, δηλαδή να χρησιμοποιείται
ορθολογικά και όχι ανεξάρτητα από τις δύο αυτές παραμέτρους (όπως λει
τουργούσε και λειτουργεί η παραδοσιακή αγροτική πολιτική γενικά και έχει
υποστεί κριτική κατά καιρούς η ΚΑΠ ειδικότερα). Με αυτό τον τρόπο είναι
απολύτως δυνατό να σχεδιάσουμε και να ελέγχουμε -όσο είναι δυνατό- τη ρύθ
μιση της συνολικής αναπαραγωγής της αγροτικής οικονομίας, χωρίς να καταρ162

γούμε τον ανταγωνισμό στον αγροτικό τομέα αλλά και με πλήρη γνώση των εξό
δων αναπαραγωγής του.
Στο έκτο κεφάλαιο δείξαμε ακόμη ότι ικανή συνθήκη για την ολοκλήρωση
αυτής της πολιτικής είναι η αναγκαιότητα πραγματοποίησης των συστατικών
στοιχείων του συνολικού αγροτικού εισοδήματος και επομένως και του αγροτι
κού οικονομικού πλεονάσματος. Από την ανάλυση όμως του υπόβαθρου πάνω
στο οποίο στηρίζεται η άσκηση αυτής της πολιτικής, προέκυψε ότι λόγω της κρί
σης πραγματοποίησης του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος και της κρί
σης αναπαραγωγής του αγροτικού τομέα η πιο πάνω ικανή συνθήκη ολοκλήρω
σης της αγροτικής πολιτικής δεν πληρούται, με συνέπεια η χρηματοδότηση των
αγροτικών επενδύσεων από ιδίους πόρους (δηλαδή η αυτοχρηματοδότηση) να
μην μπορεί να αποτελεί συστατικό στοιχείο αγροτικής πολιτικής.
Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης αφορά το τελικό, καταληκτικό αποτέ
λεσμα, το οποίο μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:
Από την ανάλυση των υποδειγμάτων της μελέτης προέκυψαν δύο αποτελέ
σματα: 1) αναλύσαμε τους τρόπους μέσω των οποίων είναι δυνατή η αναπαρα
γωγή του αγροτικού τομέα ως ενός συνόλου κοινωνικών σχέσεων (οικονομικό
πλεόνασμα- παραγωγικές επενδύσεις) και 2) με στόχο τη μεγιστοποίηση της κα
τανάλωσης στην αγροτική οικονομία υποδείξαμε τρόπους ανόδου του βιοτικού
επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού. Η ανάλυση μας υπέδειξε ότι τα περιεχόμε
να των δύο αυτών αποτελεσμάτων θα πρέπει λογικά να μας οδηγούν στην ύπαρ
ξη θετικής σχέσης μεταξύ τους. Το αληθές της ανάλυσης όμως αναδεικνύεται
από το γεγονός ότι μπορεί η ίδια να ερμηνεύσει όλα τα παράδοξα ενδεχόμενα
που θα συνεπάγονται σχέσεις διαφορετικές από τις προαναφερθείσες.Έτσι εί
ναι δυνατό να έχουμε αρνητική σχέση μεταξύ των δύο αποτελεσμάτων, η οποία
ανάγεται σε δύο επιμέρους περιπτώσεις: ελλιπής ή περιορισμένη αγροτική ανα
παραγωγή και σχετικά υψηλό αγροτικό βιοτικό επίπεδο, δηλαδή κρίση πραγμα
τοποίησης σε μια ή και σε δύο παραγωγικές εισροές όπως π.χ. στα μέσα παρα
γωγής μόνο ή από κοινού στα μέσα παραγωγής και στην εργασιακή δύναμη και
ταυτόχρονα συγκριτικά υψηλή κατανάλωση. Μπορεί να ερμηνευθεί μια τέτοιου
είδους σχέση από την ανάλυση μας; Η απάντηση είναι ότι μπορεί.
Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό μια σημαντική κατάληξη της ανάλυσης μας: ότι
όταν το γενικό επίπεδο των αγοραίων αγροτικών τιμών, δηλαδή των διεθνών ή
των περιφερειακών αγροτικών τιμών (σε επίπεδο Ε.Ε.), δεν καλύπτει το σε τι
μές παραγωγής κόστος αναπαραγωγής των μέσων παραγωγής, τότε έχουμε κρί
ση πραγματοποίησης στην αγροτική οικονομία, που προέρχεται από την κρίση
αναπαραγωγής των αγροτικών μέσων παραγωγής, η οποία δυνατόν να οδηγήσει
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σε εξαφάνιση ενός αριθμού αγροτικών επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό θα
εξαρτηθεί από το βαθμό προσαρμογής και ευκαμψίας των ατομικών αγροτικών
κεφαλαίων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού. Γενικά διακρίναμε
δύο ειδών κρίσεις αγροτικής αναπαραγωγής 1) όταν δεν αναπαράγονται μόνο
τα μέσα παραγωγής, 2) όταν δεν αναπαράγεται επιπλέον και η εργασιακή αγρο
τική δύναμη.Έτσι η μερική απασχόληση (part-time) στον αγροτικό τομέα είναι
αποτέλεσμα και φαινόμενο της κρίσης πραγματοποίησης: αναπαράγεται η
αγροτική οικογένεια αλλά όχι και η αγροτική επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα είναι
δυνατόν το καταναλωτικό πρότυπο της αγροτικής οικογένειας να είναι κατά
κανόνα συγκριτικά υψηλό και να ενισχύεται από εξωαγροτικά εισοδήματα.
Σε τελική ανάλυση, εφόσον εξακολουθούν να αναπαράγονται οι κοινωνι
κές σχέσεις υπαγωγής του αγροτικού τομέα στο συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο,
θα εξακολουθήσουν να αναπαράγονται: 1) οι σχέσεις παραγωγής και διανομής
αγροτικού εισοδήματος με τους τρόπους που η ανάλυση μας έδειξε ότι αναπα
ράγονται, 2) η βασική αντίφαση που αναλύσαμε στο τρίτο κεφάλαιο της μελέ
της, από την οποία εκπορεύεται η κρατική παρέμβαση ως αγροτική πολιτική κα
θώς και οι μηχανισμοί πραγματοποίησης των συστατικών μερών του συνολικού
καθαρού αγροτικού εισοδήματος, 3) θα αναπαράγονται η κρίση πραγματοποί
ησης του αγροτικού εισοδήματος και η κρίση αναπαραγωγής του αγροτικού το
μέα ως συνόλου και 4) η αγροτική πολιτική, που προέκυψε ως λογική συνέπεια
της ανάλυσης του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος, αποτελεί ένα εφικτό
σχέδιο (κρατικής ή υπερεθνικής ρύθμισης) με τη μορφή της αγροτικής αναδιάρ
θρωσης μέσω παραγωγικών επενδύσεων, το οποίο είναι εφαρμόσιμο στα πλαί
σια των παραπάνω κοινωνικών σχέσεων ως μια ικανή συνθήκη κατανόησης και
άμβλυνσης των συνεπειών της κρίσης στον αγροτικό τομέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ "ΑΝΙΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ"
Σχετικά με αυτό το ζήτημα παρατηρούμε τα εξής:
Καταρχήν υπάρχει ένα πλαίσιο γενικευμένων αντιλήψεων σχετικά: α) με
την επιδείνωση των όρων εμπορίου προϊόντων ή τομέων, όπως για παράδειγμα
ο αγροτικός τομέας, τόσο σε όρους απολαμβανόμενων/καταβαλλόμενων τιμών,
όσο και σε σχέση με τα προϊόντα άλλων τομέων, όπως για παράδειγμα ο βιομη
χανικός τομέας και β) με τη λεγόμενη άνιση ανταλλαγή μεταξύ τομέων ή μεταξύ
"αναπτυγμένων" και "υποανάπτυκτων" χωρών.
Αυτές οι αντιλήψεις θα μπορούσαν να ενταχθούν σε θεωρητικές κατα
σκευές, οι οποίες αποδίδουν τα αίτια των παραπάνω αποτελεσμάτων στην άνι
ση επίδραση της τεχνολογικής προόδου σε όρους διαφοροποιημένης παραγωγι
κότητας μεταξύ τομέων ή κλάδων ή και κρατών.
Στο βαθμό που αποκλειστικό αίτιο των παραπάνω δύο φαινομένων, δηλα
δή των άνισων όρων εμπορίου και της λεγόμενης άνισης ανταλλαγής1, είναι η
αδυναμία ενός τομέα να καρπωθεί σχετικά με άλλους τομείς τα οφέλη από την
τεχνολογική πρόοδο, οι θεωρήσεις αυτές θα μπορούσαν να ενταχθούν στην πε
ριοχή των νεορικαρντιανών απόψεων.
Σχετικά έχουμε τη γνωστή διαμάχη στη διεθνή βιβλιογραφία για τη λεγόμε
νη "άνιση ανταλλαγή", στην οποία έχουν εμπλακεί οικονομολόγοι όπως ο S.
Amin (1974), ο Α. Emmanuel (1972), (1975), ο C. Bettelheim (1970), ενώ άλ
λοι όπως για παράδειγμα ο J. Anderson (1976), ο C. Edwards (1985) και ο D.
Evans ( 1981) πραγματεύονται το θέμα των "άνισων όρων εμπορίου". Τα ερω
τήματα που θέτουν οι θεωρήσεις αυτές είναι πολλά, θ α επικεντρωθούμε σε ένα

1. Στους συγγραφείς εκείνους που ταυτίζουν τους δύο αυτούς όρους ανήκει και ο
Caballero J.-Μ., ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα ότι "τη διαφορά στους όρους εμπορίου (προ
φανώς εννοεί μεταξύ του τομέα των μικροκαλλιεργητών-αγροτών και των λοιπών τομέων
Σ.τ.Σ.) καλέσαμε άνιση ανταλλαγή", Caballero J.-M. (1984, σ. 356).
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που έχει σχέση με την παρούσα μελέτη. Αυτό αναφέρεται στη λεγόμενη θεωρία
της άνισης ανταλλαγής, του Α. Emmanuel και συγκεκριμένα στο αν πράγματι
υπάρχει άνιση ανταλλαγή ή όχι. Απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα προσπα
θήσουμε να δώσουμε προς αποφυγήν συγχύσεων και παρανοήσεων που ενδεχο
μένως θα προκύψουν, διατυπώνοντας κριτικές παρατηρήσεις επί της θεωρίας
της λεγόμενης άνισης ανταλλαγής σε δύο επίπεδα α) με τη μέθοδο της εις άτοπον
απαγωγής (δηλαδή ότι η ισοδύναμη ανταλλαγή είναι μια αναγκαιότητα της
εμπορευματικής παραγωγής) και β) με αντιπαράθεση θεωρητικών σχημάτων
προς αντίκρουση της θεωρίας του Α. Emmanuel1. Πρόκειται για τις θεωρίες
των C. Bettelheim και Klaus Busch (1973), όπως θα αναπτύξουμε στη συνέ
χεια.
Στο επίπεδο λοιπόν της απαγωγικά προσδιοριζόμενης απόρριψης της θε
ωρίας της άνισης ανταλλαγής παρατηρούμε τα εξής:
Η θεωρία της λεγόμενης "άνισης ανταλλαγής" υποστηρίζει ότι η πραγμα
τική ανταλλαγή που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις πραγματικές τιμές είναι μια
άνιση, "άδικη" ανταλλαγή. Το μέτρο σύγκρισης είναι μια "δίκαιη" ανταλλαγή
που θα προέκυπτε, αν τα εμπορεύματα ανταλλάσσονταν στις "δίκαιες" τιμές.
Αμέσως βλέπει κανείς δύο πράγματα: α) ότι η έννοια της "άνισης ανταλ
λαγής" προϋποθέτει δύο είδη τιμών, όπως άλλωστε και η θεωρία της λεγόμενης
μεταφοράς οικονομικού πλεονάσματος. Το ένα είδος είναι η "άδικη" ή "μη
προσήκουσα τιμή" και το άλλο η "δίκαιη" ή η "προσήκουσα τιμή". Και β) ότι ο
όρος "άνιση ανταλλαγή" υποδηλώνει "ανταλλαγή μη ισοδυνάμων", ότι δηλαδή
από τους ανταλλάσσοντες ο ένας "παίρνει" περισσότερο από ό,τι "δίνει" και
αντίστροφα.
Αντικείμενο όμως του θεωρητικού της οικονομίας δεν είναι να κρίνει αν η
ανταλλαγή είναι ή δεν είναι ανταλλαγή ισοδυνάμων, γιατί κάτι τέτοιο γίνεται
στην πράξη από τους ίδιους τους ανταλλάσσοντες εμπορεύματα. Δηλαδή όταν
ανταλλάσσουν ελεύθερα, γνωρίζουν ότι ανταλλάσσουν ισοδύναμα πράγματα,
κάτι άλλωστε που υποδηλώνει και η σύμπτωση των βουλήσεων τους για ανταλ
λαγή εμπορευμάτων. Αντικείμενο λοιπόν του οικονομολόγου είναι, όπως υπο
στηρίζει και ο Γ. Σταμάτης, "να διερευνήσει σε τι συνίσταται το μέτρο της ισο
δυναμίας των ανταλλασσόμενων ποσοτήτων διαφόρων εμπορευμάτων, δηλαδή

1. Όπως αναφέρει ο Γ. Λιοδάκης (1991, σ. 45), το έργο του Emmanuel (εννοεί αυτό που
αναφέρεται στο ζήτημα της άνισης ανταλλαγής -Σ.τ.Σ.) "αν και αναμφισβήτητα συνέβαλε στην
αναθέρμανση του προβληματισμού σχετικά με το νόμο της αξίας και τη θεωρία των διεθνών
ανταλλαγών, παρουσιάζει βασικές αδυναμίες και γι' αυτό έγινε αντικείμενο ευρείας κριτικής".
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ως προς τι είναι ίσες οι ανταλλασσόμενες ποσότητες διαφορετικών εμπορευμά
των"1.
Η απάντηση είναι ότι το μέτρο της ισοδυναμίας είναι οι τιμές αγοράς (δεν
είναι ούτε οι αξίες ούτε οι τιμές παραγωγής) στις οποίες ανταλλάσσονται τα
εμπορεύματα, δηλαδή η ποσότητα του χρήματος, το οποίο είναι το γενικό ισο
δύναμο όλων των εμπορευμάτων.
Άρα πρόκειται πάντοτε για ανταλλαγή ισοδυνάμων και έτσι η θεωρία της
λεγόμενης άνισης ανταλλαγής σε οποιοδήποτε επίπεδο: επιμέρους εμπορευμά
των, συνόλου εμπορευμάτων μεταξύ τομέων, οικονομικής δραστηριότητας, με
ταξύ κρατών, μεταξύ Βορρά-Νότου κτλ. δεν ευσταθεί.
Για το λόγο αυτό και στην παρούσα μελέτη δεν γίνεται συζήτηση για (ανύ
παρκτη όπως δείξαμε) άνιση ανταλλαγή στον αγροτικό τομέα αλλά, όπου αυτό
απαιτείται, χρησιμοποιείται ο όρος δυσμενείς ή άνισοι όροι εμπορίου είτε πρό
κειται για επιμέρους εμπορεύματα, είτε για το σύνολο του αγροτικού τομέα σε
σχέση με μη αγροτικούς τομείς.
Ως προς το δεύτερο επίπεδο κριτικών παρατηρήσεων επί της θεωρίας της
άνισης ανταλλαγής συνοπτικά η θεωρία αυτή του Α. Emmanuel (1972, 1975)
υποστηρίζει το εξής: Στα πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς οι ανταλλαγές γίνο
νται ανάμεσα σε δύο ομάδες χωρών: τις "αναπτυγμένες" και τις "υπανά
πτυκτες". Οι ανταλλαγές μεταξύ αυτών των δύο ομάδων είναι άνισες και τούτο
έχει ως συνέπεια μια διαρκή μεταβίβαση εισοδημάτων από τις υπανάπτυκτες
προς τις αναπτυγμένες χώρες. Επίσης έχει ως συνέπεια τη διατήρηση και την
αναπαραγωγή της πόλωσης ανάμεσα στην "ανάπτυξη" και την "υπανάπτυξη".
Το αίτιο της άνισης ανταλλαγής κατά Α. Emmanuel είναι το ριζικά άνισο επί
πεδο μισθών μεταξύ των δύο αυτών ομάδων χωρών. Βασικές προϋποθέσεις για
την άνιση ανταλλαγή κατά Α. Emmanuel είναι: α) ότι οι μισθοί στο σύστημα
των διεθνών ανταλλαγών είναι μια ανεξάρτητη μεταβλητή, γιατί καθορίζεται
από ιστορικούς και κοινωνικούς παράγοντες, β) ότι επικρατούν υψηλοί μισθοί
στο "κέντρο" και χαμηλοί μισθοί στην "περιφέρεια" του διεθνούς οικονομικού
συστήματος, γ) ότι οι δύο αυτές ομάδες χωρών ειδικεύονται στην παραγωγή η
κάθε μία, μη ανταγωνιστικών εμπορευμάτων για την άλλη και δ) ότι διαμορφώ
νεται στη διεθνή αγορά ένα ενιαίο ποσοστό κέρδους.
Η τελευταία αυτή προϋπόθεση, σε συνδυασμό και με την πόλωση των μι
σθών σε διεθνές επίπεδο, θεωρείται από τον Emmanuel ως το αίτιο της άνισης
1. Βλέπε Γ. Σταμάτης, "Αγροτικό πλεόνασμα, παραγωγική και μη παραγωγική εργασία,
άνιση ανταλλαγή και παραοικονομία", Θέσεις No 27, Απρίλιος-Ιούνιος 1989, σ. 63.

167

ανταλλαγής. Έτσι καταλήγει στον εξής ορισμό της άνισης ανταλλαγής: άνιση
ανταλλαγή είναι η "σχέση των τιμών ισορροπίας που προκύπτει από την εξίσω
ση των ποσοστών κέρδους μεταξύ περιοχών με ποσοστά υπεραξίας διαφορετι
κά, από θεσμική άποψη" (Emmanuel, 1972). Μπορούμε στο σημείο αυτό να
προσθέσουμε ότι ο ορισμός αυτός του Emmanuel θα μπορούσε να ισχύει όχι μό
νο μεταξύ περιοχών και κρατών αλλά και μεταξύ τομέων οικονομικής δραστη
ριότητας μιας χώρας (όπως για παράδειγμα μεταξύ αγροτικών και μη αγροτι
κών τομέων).
Η κριτική παρέμβαση του C. Bettelheim στη θεωρία της άνισης ανταλλα
γής του Α. Emmanuel περιλαμβάνει τα εξής σημεία:
1. Με βάση τη μαρξιανή θεωρία ο Bettelheim υποδεικνύει ότι η ανταλλαγή
εμπορευμάτων είναι αναγκαστικά μια ισοδύναμη ανταλλαγή, με αποτέλεσμα να
μην μπορεί να υπάρχει πριν από την εμφάνιση της ιμπεριαλιστικής εκμετάλ
λευσης ένα είδος εμπορικής εκμετάλλευσης των αποικιακών χωρών από τις χώ
ρες του κέντρου, όπως ισχυρίζεται η θεωρία του Α. Emmanuel.
2. Η προϋπόθεση του Emmanuel ότι ο μισθός είναι μια ανεξάρτητη μετα
βλητή δεν ευσταθεί και είναι αβάσιμη. Ο Bettelheim θα υποστηρίξει ότι οι μι
σθοί, ως ένα ημιανεξάρτητο στοιχείο των δομών των "υπανάπτυκτων" χωρών,
προσδιορίζονται τελικά από την ίδια τη δομή κάθε συγκεκριμένου κοινωνικού
σχηματισμού, κύριο συστατικό της οποίας είναι ένας συγκεκριμένος συνδυα
σμός παραγωγικών δυνάμεων και των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες διατη
ρούν χαμηλά τους μισθούς οε αυτές τις χώρες.
Έτσι, τελικά, ο Bettelheim υποστηρίζει ότι η θεωρία της λεγόμενης άνισης
ανταλλαγής του Α. Emmanuel συγκαλύπτει τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής
και τη συνεπαγόμενη εκμετάλλευση τόσο στις "αναπτυγμένες" όσο και στις
"αναπτυσσόμενες" χώρες, θεωρώντας την υπό κρίση θεωρία ως "προκριτική",
δηλαδή ότι δεν κινείται στο επίπεδο της "κριτικής της πολιτικής οικονομίας".
Και ερχόμαστε τώρα στην κριτική θεώρηση του Klaus Busch σχετικά με τη
θεωρία της άνισης ανταλλαγής του Α. Emmanuel.
Όπως είναι ήδη γνωστό, ο Emmanuel στηρίζει τη θεωρία του κυρίως στην
προϋπόθεση του ενιαίου ποσοστού κέρδους στην παγκόσμια αγορά. Ωστόσο
στην παγκόσμια αγορά παρατηρείται ότι επικρατούν τάσεις για αναπαραγωγή
διαφορών στα ποσοστά κέρδους και στην παραγωγικότητα εργασίας ανάμεσα
στις διάφορες χώρες. Αυτές οι τάσεις, σύμφωνα με τον Κ. Busch, οφείλονται
κυρίως σε τέσσερις βασικούς λόγους: 1) Η μορφή του ανταγωνισμού που διεξά
γεται ανάμεσα στα εθνικά κεφάλαια στην παγκόσμια αγορά παίρνει το χαρακτή
ρα του ενδοκλαδικού ανταγωνισμού αποτέλεσμα του οποίου, και σε αντίθεση με
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την υπόθεση του Emmanuel, είναι ότι δεν προκύπτουν διεθνείς τιμές παραγω
γής, οι οποίες θα καθόριζαν ένα ενιαίο παγκόσμιο ποσοστό κέρδους. 2) Οι
συναλλαγματικοί μηχανισμοί των εθνικών κρατών έχουν ως αποτέλεσμα τη
βαθμιαία εξαφάνιση των πρόσθετων κερδών, έτσι ώστε να μειώνεται η πίεση του
ανταγωνισμού και να αναπαράγονται τα διαφορετικά ποσοστά κέρδους. 3) Η
εμπειρική παρατήρηση της συγκεκριμένης κατεύθυνσης που ακολουθούν καθ'
όλη τη μεταπολεμική περίοδο οι διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων είναι από την πε
ριφέρεια προς το κέντρο και από τις ΗΠΑ προς τις άλλες βιομηχανικές χώρες.
Αν λοιπόν υπήρχε ένα ενιαίο παγκόσμιο ποσοστό κέρδους, θα έπρεπε αυτό να
συνδέεται με μια κίνηση κεφαλαίων προς την περιφέρεια, η οποία (κίνηση κεφα
λαίων) θα έπρεπε να εξάλειφε την υπανάπτυξη. Έτσι, σύμφωνα με τον Κ. Busch,
προκύπτει ένα παράδοξο φαινόμενο ή "το παράδοξο του Emmanuel": από τη
μια ο Emmanuel ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα διεθνές μέσο ποσοστό κέρδους ενι
αίο και από την άλλη συνάγει το πρόβλημα της υπανάπτυξης του Τρίτου Κόσμου
από την ύπαρξη ακριβώς αυτού του ενιαίου ποσοστού κέρδους. 4) Η παραδοχή
της ειδίκευσης στην παραγωγή στις δύο ομάδες χωρών σε εμπορεύματα και μάλι
στα μη ανταγωνιστικά μεταξύ των δύο ομάδων χωρών, είναι μια μεγάλη υπεραπλούστευση. Στην πραγματικότητα το εμπόριο μεταξύ "αναπτυσσόμενων" και
"αναπτυγμένων" χωρών αφορά όλες τις κατηγορίες εμπορευμάτων κάθε ταξινό
μησης.
Από την κριτική θεώρηση του Κ. Busch στη θεωρία της άνισης ανταλλαγής
του Emmanuel προκύπτει το συμπέρασμα ότι αυτή όχι μόνο δεν ευσταθεί αλλά:
α) αποκλίνει από τις θεωρήσεις του Bettelheim και άλλων όπως για παράδειγμα
του J. Anderson (1976) και β) αποτελεί διαστρέβλωση των πραγματικών διαδι
κασιών που συνδέονται με τη διεθνοποίηση του κεφαλαίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Στη μελέτη υπάρχουν θέματα η εξέταση των οποίων θα μπορούσε να
αποτελέσει αντικείμενο άλλων ξεχωριστών μελετών. Αυτά είναι κυρίως τα
εξής:
α. Το πρόβλημα της γαιοπροσόδον στη σύγχρονη αγροτική Οικονομία
Η κλασική θεωρία για τη γαιοπρόσοδο στηριζόταν σε ορισμένες υποθέ
σεις (παραδοχές) που τροποποιούνται ριζικά στη σύγχρονη γεωργία. Οι
κυριότερες από αυτές είναι: i) Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας και της χρήσης
της γης, της αγροτικής δραστηριότητας, ii) Η επικράτηση του συστήματος της
μίσθωσης της γης. iii) Η ύπαρξη τριών πρωταγωνιστών: του γαιοκτήμονα, του
κεφαλαιοκράτη-επιχειρηματία και του μισθωτού εργάτη, iv) Η οργανική σύν
θεση του κεφαλαίου στη γεωργία είναι χαμηλότερη από αυτή του συνολικού
κοινωνικού κεφαλαίου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το οικονομικό πλεόνα
σμα της γεωργίας διασπάται σε γαιοπρόσοδο που ιδιοποιείται ο γαιοκτήμονας
(ο ιδιοκτήτης της γης) και σε μέσο κέρδος που ιδιοποιείται ο κεφαλαιοκράτηςεπιχειρηματίας. Η γαιοπρόσοδος διακρίνεται σε απόλυτη και διαφορική γαιο
πρόσοδο.
Στη σύγχρονη γεωργία δεν γενικεύτηκε ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας και
της χρήσης της γης και δεν επικράτησε το σύστημα της μίσθωσης της γης και των
τριών πρωταγωνιστών. Επικράτησε το σύστημα της ιδιόκτητης γης που καλ
λιεργείται ή από μικρομεσαίους αγρότες ή από επιχειρηματίες (μεγάλες, καπι
ταλιστικού τύπου, εκμεταλλεύσεις). Ταυτόχρονα, αυξήθηκε η οργανική σύνθε
ση κεφαλαίου στη γεωργία φτάνοντας ή ξεπερνώντας αυτή του συνολικού και
κοινωνικού κεφαλαίου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η απόλυτη γαιοπρόσοδος εξαφανίστηκε εντελώς, ενώ η διαφορική γαιοπρόσοδος μειώθηκε. Θα άξιζε,
οι παραπάνω συνθήκες και οι επιπτώσεις τους να εξεταστούν πιο συστηματικά
στην περίπτωση της Ελλάδας.
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β. Η οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση της γεωργίας
Η αγροτική οικονομία της Ελλάδας και άλλων χωρών δεν χαρακτηρίζεται
από την οριζόντια ολοκλήρωση, από τη συγκεντροποίηση της γης σε λίγα χέρια.
Έχει προχωρήσει όμως η κάθετη ολοκλήρωση με τη μορφή του κυκλώματος γε
ωργική παραγωγή-επεξεργασία γεωργικών προϊόντων-εμπόριο-πιστωτικό σύ
στημα κτλ. Η κάθετη ολοκλήρωση τροποποιεί τους μηχανισμούς παραγωγής,
πραγματοποίησης, ιδιοποίησης, διανομής και χρήσης του αγροτικού οικονομι
κού πλεονάσματος. Θα μπορούσε να ερευνηθεί η επίδραση της κάθετης ολοκλή
ρωσης της ελληνικής γεωργίας στις παραπάνω διαδικασίες και μηχανισμούς.
γ. Αγροτικό οικονομικό πλεόνασμα και Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση οδηγεί στη διεθνοποίηση των μηχανισμών
πραγματοποίησης και διανομής του αγροτικού οικονομικού πλεονάσματος και
θα μπορούσε να εξεταστεί η επίδραση που ασκούν στο αγροτικό οικονομικό
πλεόνασμα η Τελωνειακή Ένωση, η Ενιαία Εσωτερική Ευρωπαϊκή Αγορά και η
Οικονομική και Ευρωπαϊκή Ένωση.
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