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Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ι 

Οι συγγράψεις επιθυμούν νά εκφράσουν τα ς ευχαριστίας 

των προς την ομάδα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, 

ή οποία ήσχολήθη με την ερευναν. Ή υπό του Θεοδώρου 

Βογιατζή παρασχεθείσα βοήθεια καθ' δλην την διάρκειαν 

•της ερεύνης υπήρξεν ανεκτίμητος. Το έργον τοϋτο, πιθανώς 

νά μη έβλεπε το φώς της δημοσιότητος εάν δεν εΐχομεν την 

βοήθειάν του και εάν αϋτη δεν παρείχετο μετά τόσης ευ

συνειδησίας. Σημαντική υπήρξε ή συμβολή της κ. Αικατε

ρίνης Καλλέργη, κατά την προπαρασκευήν του στατιστικού 

υλικού του μέρους II. Ό κ. Γεώργιος Ματθαίος επωμίσθη 

μέρος της εργασίας. ΕΙδικαΙ εύχαριστίαι οφείλονται εις τον 

κ. Νΐκον Ξανθάκην, ο όποιος £θεσεν εις διάθεσιν τάς γνώ

σεις του περί ελληνικής γεωργίας, και είς τον κ. Γεώργιον 

Ψαχαρόπουλον, δια την ενθουσιώδη συμβολήν του εις 

την μεταμόρφωσιν του χειρογράφου μας είς βιβλίον, επί 

πλέον τών άλλων απασχολήσεων του είς την συλλογήν στοι

χείων και τον ελεγχον τών απόψεων. Οι νεώτεροι οίκονο-

μολόγοι του Κέντρου Κίμων Κώνστας, Γεώργιος Φωτό

πουλος, 'Ανδρέας Κιντής και Παύλος Γιάννας υπεβοήθη-

οαν το έργον μας εκδηλώνοντες τον ενθουσιαομόν των 

ποικιλοτρόπως δια την δραστηριότητα του Κέντρου. 

Οι καθηγηταΐ Robert Baldwin, Chester Me Corkle, 

Paul N. Rosenstein - Rodan, Dan Suits, and Benjamin 

Ward, Δρ. Γεώργιος Κουτσούμάρης, Dr.Richart Westébbe 
και κ. Ευάγγελος Δεβλέτογλου συνεζήτησαν πολλά σημεία 

τής εργασίας καΐ προέβησαν είς πολύτιμους υποδείξεις. Ό 

κ. Henry Ergas, άνέγνωσεν όλόκληρον το χειρόγραφον και 

έβελτίωσεν το περιεχόμενόν του. 

' Υπεράνω όλων, οι συγγραφείς οφείλουν είδικον χρέος 
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εις τον καϋ·ηγητήν κ. 'Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, δ οποίος? 

δια υποδείξεων rj της πειθούς προώ&ησεν την ερευναν προς 

νέα ερωτήματα καΐ τάς απαραιτήτους εννοιολογικός προϋ

ποθέσεις. 

Βεβαίως, τυχόν σφάλματα καί προκαταλήψεις αϊ δ-

ποΐαι, παρά την γενναιόδωρον βοή&ειαν τόσων συναδέλφων 

και φίλων ενδέχεται να υπάρχουν είς την παρουσαν εργα-

σίαν, βαρύνουν αποκλειστικώς ήμας τους Ιδίους. 

Τέλος έπι&υμοΰμεν να ευχαριστήσω μεν τους κ. κ. 

Ν. Κωνσταντινίδην, Ε. Δεβλέτογλου και Ν. Ξαν&άκην 

οι δποΐοι έπεμελή&ησαν της μεταφράσεως της μελέτης έκ 

τής αγγλικής. 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α. ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ 
ΠΑΝ. Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ 



TO KENTPON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Tò Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών ιδρύθη προς êx-
πλήρωσιν τριών σκοπών : 

1) Την ερευναν τών διαρθρωτικών προβλημάτων καί 

τών δυνατοτήτων αναπτύξεως της Ελληνικής ΟΙκονομίας. 

2) Τον συστηαατικον προγραμματισμών κατανομής τών 

διαθεσίμων πόρων δια την οίκονομικην ανάπτυξιν και 

3) την τεχνικό - οίκονομικην κατάρτισιν στελεχών προς 

έπάνδρωσιν κρατικών υπηρεσιών και τής Οικονομίας èv γένει. 

ΟΙ πόροι του Κέντρου Οικονομικών 'Ερευνών συν

ίστανται εξ επιχορηγήσεων τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, 

τής εν 'Ελλάδι 'Αμερικανικής 'Αποστολής καί τών 'Ιδρυ

μάτων Ford και Rockefeller. Tò Πανεπιστήμιον τής Καλι

φόρνιας συμμετέχει εΐς το έργον του Κέντρου δια τής απο

στολής ξένων επιστημόνων, ol όποιοι ανήκουν εις το προ-

σωπικον του Κέντρου επί εν έτος. Μετέχει επίσης προ

γράμματος υποτροφιών 'Αμερικανών πτυχιούχων εν Ελλάδι 

προς οίκονομικην ερευναν και 'Ελλήνων πτυχιούχων εις 

'Αμερικανικά Πανεπιστήμια προς εϋρυτέρας οικονομικός 

σπουδάς. 

Ύποτροφίαι παρέχονται επίσης εις νέους αποφοίτους 

'Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι προσλαμβάνονται εις 

το Κέντρον επί τριετίαν, προς ασκησιν εις την οίκονομικην 

ερευναν. Οι υπότροφοι οντοι λαμβάνουν μέρος εις τάς 

διεξαγομένας έρευνας και συμμετέχουν εις τα διοργανού-

μ,ενα υπ' αύτοΰ σεμινάρια. Το κύριον έργον του Κέντρου 
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είναι, βεβαίως, ή έρευνα τών βασικών προβλημάτων της 

Ελληνικής ΟΙκονομίας, τα οποία αντιμετωπίζει ή χώρα εν 

τη προσπάθεια ταχείας αναπτύξεως της, εντός τών πλαι

σίων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. Ή έρευνα 

αϋτη δΐ3ξάγεται υπό ομάδων επιστημόνων υπό την διεύ-

θυνσιν πεπειραμένων Ερευνητών. Τά πορίσματα τών με

λετών δημοσιεύονται εις σειράν «Μονογραφιών Οικονομικής 

Έρεύνης». Αι διαλέξεις και τά σεμινάρια, ta περιλαμβα

νόμενα εις το πρόγραμμα του Κέντρου, δεν προορίζονται 

αποκλειστικώς δια το προσωπικον τούτου. Καθηγηταί, πτυ

χιούχοι και φοιτηταϊ Οικονομικών 'Επιστημών, προσκα

λούνται επίσης νά παρακολουθήσουν καΐ να μετάσχουν εις 

την πνευματικήν αυτήν δραστηριότητα, ή οποία, ώς ελπί

ζεται, θά επεκτα&Α δια τής συνεργασίας μετά Ανωτάτων 

Πνευματικών 'Ιδρυμάτων τής 'Ελλάδος και τού "Εξωτερι

κού. Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων τού Κέντρου συμπληρού-

ται δια τής εκδόσεως «Σειράς Διαλέξεων» και «Σειράς 

'Επιμορφωτικών Μαθημάτων», τά οποία απετέλεσαν άντι-

κείμενον τών σεμιναρίων. 

Έπιδίωξιν τού Κέντρου αποτελεί επίσης ή δημιουρ

γία βιβλιοθήκης βασικών οικονομικών έργων, ήτις πλην 

τής εξυπηρετήσεως τών èv τφ Κέντρψ εργαζομένων και 

εκπαιδευομένων, θα άποβή Ιδιαιτέρως χρήσιμος εις τους 

"Ελληνας Οικονομολόγους iv γένει. 

'Αποσκοπεΐται επίσης ή ανταλλαγή πληροφοριών και 

πορισμάτων με ανάλογα Κέντρα άλλων χωρών και ή συμ

μετοχή εις κοινήν προσπάθειαν έρεύνης με άλλους δημο

σίους ή καΐ Ιδιωτικούς δργανισαούς τής 'Ελλάδος ή τής 

αλλοδαπής. 

Τέλος, δέον δπως τονιαθή δτι το Κέντρον Οικονομι

κών 'Ερευνών αποτελεί ΐν έπι πλέον παράδειγμα 'Ελληνο

αμερικανικής συνεργασίας, τόσον άπο απόψεως συνεισ

φοράς τού ανθρωπίνου παράγοντος, δσον και άπο απόψεως 

πόρων καί προσπαθειών επί τω σκοπώ προωθήσεως τής 
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εκπαιδεύσεως οικονομολόγων κάί 'νποβοηΰ'ήσεως της Ελ

λάδος προς άντιμετώπιοιν των αναγκών της οικονομικής 

αναπτύξεως. 

Ό τελικός άκοπος ιής δραστηριότητος τον Κέντρου 

ΟΙκονομικών 'Ερευνών, είναι κατ' εξοχήν πρακτικός : να 

συμβάλΐ] εις την δημιουργίαν μιας καλυτέρας ζωής τον 

'Ελληνικού λαον. 
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Δια τής εργασίας των οι καθηγηται Α. Α. ΠΕΠΕΛΑ

ΣΗΣ καί Π. Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, επιχειρούν να 

μετρήσουν το μόνιμον και εποχικον εργατικον πλεόνασμα 

της ελληνικής γεωργίας, δια την περίοδον 1953 - 1960, και 

βάσει των εμπειρικών διαπιστώσεων να σννόγονν συμπε

ράσματα περί της διαμορφώσεως πολιτικής αναπτύξεως εν 

'Ελλάδι. 

Πας δ ασχοληθείς με το είδος τοΰτο του προβλήματος 

είναι εν γνώσει τών δυσχερειών, τάς όποιας συνεπάγεται ή 

άποκάλυψις αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων. Συνεπώς, 

ό επαγγελματίας οικονομολόγος καλείται να μελετήσγι μετά 

προσοχής το μέρος II τής εργασίας εις την οποίαν οί συγ· 

γραφεϊς αναπτύσσουν λεπτομερώς τον τρόπον, δια του όηοίου 

επέτυχον να αποσπάσουν σημαντικώς χρησίμους πληροφο

ρίας εκ τών σχετικώς ανεπαρκών δεδομένων. Ό μη εξ 

επαγγέλματος αναγνώστης, αντιθέτως, πιθανόν να θεώρηση 

επαρκές να περιορίσω την μελέτην του εις το Μέρος Ι, το 

όποιον περιλαμβάνει διατύπωσιν του προβλήματος, τας βα

σικός διαπιστώσεις τής εμπειρικοσχατιστικής ερεύνης, και 

τάς υπό τών συγγραφέων προτάσεις περί τής εφαρμοστέας 

πολιτικής. 

Ol συγγραφείς προβαίνουν εις σαφή διάκρισιν μεταξύ 

χρόνιου (ή μετακινησίμου) εργατικού πλεονάσματος και επο

χικού εργατικού πλεονάσματος. 'Αμφότερα μετρώνται ώς 

ή διαφορά μεταξύ δύο μεγεϋών, δηλαδή τής απαιτουμένης 

αφ' ενός, και τής διαθεσίμου αφ' ετέρου εργατικής δυνά

μεως τής ελληνικής γεωργίας δι' εν εκαστον τών ετών 1953 

μέχρι του 1960 συμπεριλαμβανομένου. Τοιουτοτρόπως, ή 
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παρούσα μελέτη έχει βαοικώς ιστορικόν χαρακτήρα. 

Τα στοιχεία περί τον διαθεσίμου εργατικού δυναμικού είναι 

κατά πολύ πλέον αξιόπιστα, εν συγκρίσει προς τα στοιχεία 

του απαιτουμένου εργατικού δυναμικού. Τα δια την εκτίμη-

σιν του διαθεσίμου εργατικού δυναμικού δεδομένα είναι πρω

τίστως δημογραφικά (πληθυσμιακά), ενώ τα χρησιμεύσαντα 

δια την εκτίμησιν του απαιτουμένου εργατικού δυναμικού 

στοιχεία είναι τεχνοοικονομικά. 01 χρησιμοποιηθέντες σνν-

τελεσται εργασίας δ ta τον ΰπολογισμον των αναγκών εις 

εργατικός χείρας βασίζονται επί της μελέτης του καθηγητού 

Χρυσοϋ Ενελπίδη, και αναφέρονται εις το έτος 1955. Τά 

ατοιχεΐα ταϋτα άναπροσηρμόσθησαν ετησίως δια να περι

λάβουν μεταβολάς ιής διαρθρώσεως τών καλλιεργειών και 

διακυμάνσεις της παραγωγής και μηχανοποιήσεως. Εις 

δλας τάς περιπτώσεις τά στοιχεία ταϋτα υποτίθεται δτι εκ

φράζουν τάς εφαρμοσθείσας μεθόδους παραγωγής. 

"Ενώ το πλείστον τής παρούσης μελέτης ασχολείται με 

την ελληνικήν οίκονομίαν εν τφ συνόλω της, επελέγησαν 

τέσσαρες περιοχαι δι' ειδικήν ερευταν. Εις το μέρος III, 

περιλαμβάνονται αϊ περιφερειακοί διαπιστώσεις. 01 συγ

γραφείς είναι πλήρως εν γνώσει του δτι, αϊ εκτιμήσεις του 

πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού, αϊ όποΐαι βασίζονται 

επί συνολικών (μη περιφερειακών) μεγεθών τής ζητήσεως 

καΐ προσφοράς εργατικών χειρών, πιθανώς να υποκρύ

πτουν ουσιώδη και πιεστικά περιφερειακά προβλήματα (π. 

χ. πλεονάσματα ή ελλείψεις). Το γεγονός τούτο ύπεκίνησεν 

τους συγγραφείς να επεκτείνουν την ερεννάν των εις την 

μελέτην τοϋ προβλήματος τών τεσσάρων ειδικών περιοχών. 

Τά συμπεράσματα των είναι άξια προσοχής τών εξ 

επαγγέλματος οικονομολόγων και τών φορέων τής οικονο

μικής πολιτικής. Διαπιστούται δθεν, δτι κατά την υπό εξέ-

τασιν περίοδον, ή ανεπάρκεια εργατικών χειρών κατά τάς 

περιόδους εντατικής δραστηριότητος καθίσταται όλοεν καΐ 

πλέον έκδηλος, ενώ κατά την εποχήν τής χαλαράς αγροτι-
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κής δραστηριότητος τα πλεονάσματα των εργατικών χειρών 

εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρον οικονομικον καϊ 

κοινωνικον πρόβλημα. Άναφορικώς προς την προσεχή δε-

καετίαν περίπου, συμφώνως προς τά συμπεράσματα των 

συγγραφέων &ά άπαιτη&() δραστική άναδιοργάνωσις της 

ελληνικής γεωργίας δια να Ικανοποιήσουν αϊ συνολικοί είς 

έργατικάς χείρας ανάγκαι μιας ταχέως αναπτυσσόμενης 

ελληνικής οικονομίας. 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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ΜΕΡΟΣ I 

ΤΟ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α 





ΕΙσαγωγή 

Τό μέγεθος τοΰ πληθυσμού άπετέλεσεν ενωρίς έ'ν των 

βασικών προβλημάτων τής οικονομικής επιστήμης. Πολυ

άριθμοι έξέχουσαι έργασίαι οικονομολόγων εΓχον ώς άντι-

κείμενον τήν διερεύνησιν των πολλαπλών πλευρών του πλη

θυσμιακού προβλήματος C1). Προσφάτως, το ενδιαφέρον δια 

τόν πληθυσμον και τας δυνατότητας ποικιλοτρόπου αξιοποι

ήσεως του εργατικού δυναμικού, άνεζωογονήθη εντός του 

πλαισίου έρεύνης τοΰ προβλήματος της οικονομικής αναπτύ

ξεως. 

Ώς γνωστόν, ή πενία και δ υπερπληθυσμός θεωρούνται 

συνθως δύο μόνιμα χαρακτηριστικά τών καθυστερημένων 

οικονομιών. Ή τοποθέτησις δμως του πληθυσμιακού προ

βλήματος ύπό τήν γ.ορ^'ψ τοΰ ερωτήματος, έαν και κατά 

πόσον μία χώρα θα διέθετε ύψηλότερον κατά κεφαλήν ει

σόδημα Ιαν είχε μικρότερον πληθυσμόν, στερείται οιασδή

ποτε πρακτικής σημασίας. Τούτο, διότι δ πληθυσμός απο

τελεί βραχυχρονίως άνελαστικον παράγοντα, καΐ συνεπώς 

δέν υπόκειται ευχερώς εις τάς επιδράσεις της οικονομικής 

πολιτικής. 'Αντιθέτως ενέχει μεγαλυτέραν σημασίαν το ε

ρώτημα: «Ποίας δυνατότητας αυξήσεως τοΰ κατά κεφαλήν 

εισοδήματος δημιουργεί ή διάφορος χρησιμοποίησις τοΰ ερ

γατικού δυναμικού». Ύπό τήν μορφήν αυτήν το δλον πρό

βλημα συνίσταται εις τήν άρίστην χρησιμοποίησιν τοΰ άν-

1. Ή πλέον πρόσφατος άνασκάπησις τοΰ πληθυσμιακού προ
βλήματος άπο παγκοσμίου σκοπιάς περιέχεται είς το μικρόν άλλα 
έξοχον Ιργον τοΰ καθηγητού Carlo Μ. Cipolla. Ή ΟΙκονομική 
'Ιστορία τοΰ Παγκοσμίου Πληθυσμού. " Εκδοσις Penguin, 1962. 
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θρωπίνου δυναμικού, και ώς εκ χούτον ζωτικής σημασίας 

είναι αϊ προτάσεις περί της εφαρμοστέας πολιτικής. 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι 6 υπολογισμός 

του αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδος εν σχέσει προς τας 

ευκαιρίας απασχολήσεως, τας δποίας δημιουργεί το σύνο

λον των παραγωγικών συντελεστών τοΰ πρωτογενούς τομέ-

ως. Ή μελέτη αυτή πρέπει να θεωρηθή ώς αρχική καΐ με

ρική μόνον προσπάθεια διερευνήσεως τών προβλημάτων τοΰ 

εργατικού δυναμικού της εν αναπτύξει ελληνικής οικονομί

ας. Ή παρούσα μελέτη πρέπει να συμπληρωθή δια σειράς 

ερευνών Ιπί της αγροτικής ανεργίας κατά περιφερείας, 

επί της βιομηχανικής καί αστικής ανεργίας, ώς επίσης και 

επί της παραγωγικότητος της εργασίας. 'Απαιτείται γενι-

κώτερον μία εμπεριστατωμένη διερεύνησις τοΰ ανθρωπίνου 

δυναμικοϋ τής Ελλάδος καί τών δυνατοτήτων βελτιώσεως 

αύτοΰ. 'Αναμφιβόλως, ô δγκος τής ανεργίας καί τής ύπο-

απασχολήσεως εις τήν έλληνικήν υπαιθρον είναι πράγματι 

εν τών βασικών προβλημάτων. Δια τήν στάθμισιν δμως τών 

οικονομικών καί κοινωνικών επιπτώσεων τής αγροτικής ύπο-

απασχολήσεως, ίσην σημασίαν Ιχει ή διαπίστωσις τής ευ

κινησίας τοΰ άγροτικοΰ έργατικοΰ δυναμικοϋ, ή έξακρίβω-

σις τής μορφωτικής του στάθμης, τών ικανοτήτων του, ώς 

καί τής δυνατότητος απασχολήσεως τούτου είς άλλους πα

ραγωγικούς τομείς. 

Μολονότι είναι περιωρισμένον το άντικείμενον τής πα

ρούσης μελέτης, παρά ταΰτα αί προκύπτουσαι διαπιστώσεις 

μας περί τοΰ βαθμοΰ τής αγροτικής ανεργίας έν Ελλάδι 

δύνανται να χρησιμεύσουν ώς γνωμών δια τήν χάραξιν οι

κονομικής πολιτικής. Τοΰτο ισχύει Ιδιαιτέρως σήμερον λόγω 

τών έξης προσφάτων σημαντικών εξελίξεων: πρώτον, ή 

σύνδεσις τής Ελλάδος μετά τής Ευρωπαϊκής Οίκονομικής 

Κοινότητος (Ε. O.K.) ή δποία αναμένεται να καταστήση 

εύχερεστέραν τήν μετακίνησιν εργατών μεταξύ περιοχών μέ 

μεγάλας διαφοράς άπδ απόψεως επιπέδου μισθών καί εύ-
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καίριων απασχολήσεως. Δεύτερον, δ υψηλός ρυθμός της με

ταναστεύσεως των Ελλήνων εργατών (2) δ οποίος πιθανόν να 

συνεχισθώ και είς το προσεχές μέλλον. Τρίτον, ή έμφα-

σις ή δποία δίδεται υπό της επισήμου οικονομικής πολιτι

κής εις την ταχυτέραν άνάπτυξιν του β ι ο μ η χ α ν ι 

κ ο ύ τ ο μ έ ω ς . Ή βιομηχανική άνάπτυξις δμως 

εξαρτάται μεταξύ δλλων καΐ έκ τής υπάρξεως, τόσον κατά 

το παρόν δσον και .μελλοντικώς, πλεονασμάτων εργατικού 

δυναμικού και άπό τας δυνατότητας μετακινήσεως αυτού 

έξ ενός παραγωγικού τομέως είς έτερον. 

Γενικώτερον, τα πορίσματα τής έρεύνης μας συνδέον

ται πρδς τήν γνωστήν έκ των οικονομικών εγχειριδίων 

«στρατηγικήν» τής οικονομικής αναπτύξεως. Πρόκειται, 

συγκεκριμένως, περί τής γνωστής μεθόδου τής έκ «των 

κάτω ανόδου» τής οικονομίας, δηλ. διαδικασίας οικονομικής 

αναπτύξεως με το έξης θεωρητικδν σχήμα: αϊ υποανάπτυ

κτοι περιοχαί μαστίζονται ύπό υπερπληθυσμού, υπό τήν Ιν-

νοιαν δτι δ υφιστάμενος πληθυσμός υπερβαίνει το άριστον 

(optimum) μέγεθος το οποίον θα έμεγιστοποίει τήν κατά 

κεφαλήν παραγωγήν βάσει τών υφισταμένων λοιπών συντε-

2. 'Ανεξαρτήτως της μεταναστεύσεως, το ποσοστον γεννητικό-
τητος του πληθυσμού της χώρας παρουσιάζει συνεχή κάμψιν, ή 
οποία πιθανόν να συνεχισθη. Έ ν φ το ποσοστον γεννητικότητος 
ανήρχετο το 1939 εις 2,65%, κατήλθε το 1959 εϊς 1,94% περίπου. 
Ή θνησιμότης άφ' έτερου έσημείωσε σημαντικήν πτώσιν καΐ έ"φθα-
σεν είς τό χαμηλόν ποσοστον τών 0,74%, κάτω του οποίου δέν δύ
ναται ευκόλως να μειωθη. Ό συντελεστής ετησίας αυξήσεως του 
πληθυσμού υπολογίζεται ύπό του καθηγητού Βαλαώρα διά το 1961 
είς 0,925% έναντι 1,36% δια το 1928. Βλ. V. Valaoras, «A Re
construction of the Demographic History of Modern Greece», 
The Milbank Memorial Fund Quarterly, XXXVIII No 2, 
1960, pp, I34-I35· 
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λεστών και του υπάρχοντος επιπέδου της τεχνολογίας ( 3 ) . 

Με δεδομένον, περιωρισμένον κεφαλαιουχικον έξοπλισμόν εις 

τήν γεωργίαν ή περαιτέρω άπορρόφησις εργατικών χειρών 

πέραν ώρισμένου ορίου προκαλεί πτώσιν της οριακής παρα

γωγικότητας της εργασίας εις το έπίπεδον του μηδενός. Κατά 

συνέπειαν, το πλεονάζον εργατικό ν δυναμικον δύναται να με-

ταφερθή έκ του αγροτικού τομέως προς πλέον παραγωγικας 

δραστηριότητας άνευ μειώσεως του αγροτικού προϊόντος. Κατ' 

αυτόν τον τρόπον ή αδξησις της μή αγροτικής παραγωγής 

δύναται να Ιπιτευχθη άνευ αντιστοίχου μειώσεως του αγρο

τικού προϊόντος. Τ π ' αυτήν τήν Ιννοιαν το πλεονάζον άγρο-

τικον δυναμικον ισοδυναμεί προς απόθεμα αχρησιμοποίητου 

αποταμιεύσεως (4) . 

Τα βασικά ερωτήματα της παρούσης εργασίας είναι 

τα έξης: α) Υφίσταται εις τήν έλληνικήν γεωργίαν μ ε-

τ α κ ι ν ή σ ι μ ο ν π λ ε ό ν α σ μ α ε ρ γ α σ ί α ς ; β) 

Ποιον το μέγεθος του ε π ο χ ι κ ο ύ π λ ε ο ν ά σ μ α τ ο ς 

εργατικών χειρών, το όποιον πιθανόν να μή δύναται κατ' 

ανάγκην να μετακινηθή έκ τοΰ αγροτικού τομέως πλην δ-

μως είναι έξ ίσου έπιζήμιον άπο οικονομικής καΐ κοινωνικής 

πλευράς (5) ; 

Τπο τάς σαφείς και περιοριστικές προϋποθέσεις Ιπί 

τών οποίων βασίζεται ή Ιρευνά μας διεπιστώθη δτι το μ ε-

τ α κ ι ν ή σ ι μ ο ν έ ρ γ α τ ι κ ό ν δ υ ν α μ ι κ ο ν 

Ι χ ε ι π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι μ ε ί ω σ ι ν , σ υ ν τ ψ 

3. Gerald Μ. Meier and Robert Ε. Baldwin, Economie 
Development: Theory, History, Policy, New York, John Wi
ley and Sons Inc. 1957, p. 281, N. 8. 

4. K. Mandelbaum, The Industrialization of Backward 
Areas, New York, Kelley and Milltnan, 1945, p. XV. 

5. Ή μετακινήσιμος εργασία, τόσον ύπο τήν Ιννοιαν της μο
νίμως πλεοναζούσης εργασίας Οσον καΐ ύπο τήν εννοιαν της έποχι-
κώς πλεοναζούσης εργασίας, εξετάζεται κατωτέρω είς το Κεφ. 6. 
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χ ρ ό ν φ , κ α ι μ ά λ ι σ τ α μ έ χ ρ ι ς ε λ λ ε ί ψ ε ω ς 

ε ρ γ α τ ι κ ώ ν χ ε ι ρ ώ ν κ α τ ά τ ή ν έ π ο χ ή ν 

τ η ς έ ν τ ο ν ω τ έ ρ α ς α γ ρ ο τ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η 

ρ ι ό τ η τ ο ς . Κατά τα πρώτα Ιτη της εξεταζόμενης πε

ριόδου το έπιπεδον τοΰ μετακινησίμου δυναμικού ήτο σχε

τικώς ύψηλόν, μέρος δέ αύτοΰ μετεκινειτο έκτος της γεωρ

γίας συνεχώς δια της εθελουσίας εξόδου τοΰ πληθυσμού από 

τάς άγροτικας προς τάς άστικάς περιοχάς. Κατά τα Ιτη 

1954 και 1955 το Ιλλειμμα εργατικού δυναμικού κατά τας 

δύο έποχας υψηλής ζητήσεως εργασίας ήτο περίπου ϊσον 

μέ τον δγκον του μετακινηθέντος εργατικού δυναμικού. "Η

τοι, έάν δέν έπραγματοποιεϊτο ή ΙξοοΌς τοΰ αγροτικού πλη

θυσμού προς τας πόλεις και εις το έξωτερικόν, ή ελληνική 

γεωργία θα είχε πλησιάσει μίαν κατάστασιν ισορροπίας ως 

%pbç τήν ζήτησιν και προσφοραν εργασίας κατά τας έπο-

χάς μεγάλης εντάσεως της αγροτικής δραστηριότητος (θέ

ρος και ανοιξις). Άπο τοΰ 1957 (και εως το 1961 δια το 

όποιον έχομεν προσωρινας διαπιστώσεις) το έλλειμμα ερ

γατικών χειρών έχει παρουσιάσει εντασιν. Ή διαπίστωσις 

αυτή δυνατόν να χαρακτηρισθή ως ανορθόδοξος, έφ' δσον 

προηγούμεναι μελέται επί τοΰ θέματος τούτου κατέληξαν 

είς άκρως αντίθετα συμπεράσματα (6) . 

" Ο σ ο ν ά φ ο ρ ς ί τ ο έ π ο χ ι κ ό ν π λ ε ό ν α 

σ μ α τ ο ΰ ά γ ρ ο τ ι κ ο ΰ ε ρ γ α τ ι κ ο ΰ δ υ ν α-

μ ι κ ο ΰ δ ι ε π ι σ τ ώ θ η δ τ ι τ ο ΰ τ ο δ ι α τ η 

ρ ε ί τ α ι σ χ ε τ ι κ ώ ς υ ψ η λ ό ν κ α θ ' δ λ η ν 

τ ή ν έ ξ ε τ α ζ ο μ έ ν η ν π ε ρ ί ο δ ο ν (1953 -1960) 

καΐ ώς έκ τούτου δημιουργεί σοβαρόν οϊκονομικόν και κοινω-

νικόν πρόβλημα. Το άγροτικον έργατικόν πλεόνασμα κατά 

τήν χειμερινήν περίοδον κυμαίνεται σταθερώς πέριξ τοΰ 25% 

τοΰ διαθεσίμου άγροτικοΰ εργατικοΰ δυναμικοΰ, ποοοστο^ το 

όποιον βεβαίως υποκρύπτει υψηλότερα πλεονάσματα ε'ις ώ-

6. "Ιδε Κεφ. 2 
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ρισμένας περιφερείας. Εις τήν περιοχήν Δράμας π. χ. ύπε-

λογίσθη δτι το 50% περίπου τοΰ αγροτικού πληθυσμού πλεο

νάζει κατά τήν χειμερινήν περίοΟον. Ή τοιαύτη «σπατά

λη» εργατικού δυναμικού πρέπει να θεωρηθή ώς ύπερβολι-

κον τίμημα δια τήν κάλυψιν της ελλείψεως εργατικών χει

ρών κατά τας έποχάς έντονου απασχολήσεως. 

Εις το πρώτον μέρος της έρεύνης θα άσχοληθώμεν με 

τήν τοποθέτησιν τοΰ προβλήματος και τήν άποσαφήνισιν (ο

ρισμένων δρων και εννοιών. Επίσης θα άναπτύξωμεν τα 

προκύψαντα πορίσματα της έρεύνης μας. Τέλος, βάσει τών 

πορισμάτων αυτών, θα διατυπώσωμεν συγκεκριμένας προ

τάσεις περί τής εφαρμοστέας πολιτικής. Εις το δεύτε

ρον μέρος έπεξηγοΰμεν τήν έφαρμοσθεΐσαν \ιέ^οοΌ\> υ

πολογισμού τοΰ πλεονάζοντος έργατικοΰ δυναμικού τοΰ ά-

γροτικοΰ τομέως. Εις το τρίτον μέρος καταβάλλεται προσπά

θεια διεξοδικού έμπειρικοστατιστικοΰ έλεγχου της αναπτυ

χθείσης μεθοδολογίας δια τής εφαρμογής αυτής εις μίαν 

περιωρισμένην περιφερειακήν διερεύνησιν τοΰ προβλήματος 

τής αγροτικής απασχολήσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ 





1. Πλεονάζον έργατικόν δυνσμικον 

Ata τον ύπολογισμον τού πλεονάζοντος αγροτικού ερ

γατικού δυναμικού άκοΐουΰοΰμεν διαδικασίαν έκ τριών στα

δίων: Πρώτον, υΐοθετοΰμεν ενα κανόνα ή νόρμαν (norm), 

δηλ. το σύνολον της παραγωγικής εργασίας (ημερομίσθια) 

το όποιον δύναται να προσφέρη δ αγροτικός πληθυσμός εις 

περίπτωσιν πλήρους απασχολήσεως (προσφορά εργασίας) . 

Δεύτερον, ύπολογίζομεν τας άνάγκας είς έργατικάς χείρας 

τοϋ αγροτικού τομέως βάσει τών καλλιεργούμενων εκτάσεων, 

της διαρθρώσεως τών καλλιεργειών, τών χρησιμοποιουμέ

νων τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τοΰ άπησχολημένου 

πραγματικού κεφαλαίου, τών μεθόδων οργανώσεως τών δια

θεσίμων πόρων της γεωργίας, ως και τοΰ ύψους της παρα

γωγής (ζήτησις εργασίας) . Έκ τής συγκρίσεως τής διαθε

σίμου εργασίας προς τήν ζήτησιν εργατικών χειρών προ

κύπτει το μέγεθος τού τυχόν πλεονάζοντος εργατικού δυνα

μικού. Ευθύς αμέσως δημιουργείται πρόβλημα εκλογής τοΰ 

χρονικού κριτηρίου, ήτοι τής \ιονάοΌς μετρήσεως δια τους 

υπολογισμούς μας. Βάσει τοΰ χρονικού τούτοι) κριτηρίου θα 

προσδιορίσωμεν το πλεονάζον έργατικόν δυναμικον κατά 

τρεις διαφόρους τρόπους. 

ϋρώτον, ή διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως 

εργασίας (διαθεσίμου εργατικού δυναμικού και αναγκών 

είς έργατικας χείρας) δύναται να έκφρασθή ώς έτήσιον μέ

γεθος. Το τοιοΰτον μ έ σ ο ν έ τ ή σ ι ο ν έ ρ γ α τ ι 

κ ό ν π λ ε ό ν α σ μ α είναι μία απλή ε'ικών τών συνο

λικών μεταβολών είς τήν ζήτησιν καί προσφοράν εργασίας 

δια μίαν σειράν ετών. Το μέτρον δμως αυτό στερείται 
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πρακτικής αξίας δια τήν έξάσκησιν οικονομικής πολιτι

κής. Ή ΰπαρξις μέσου ετησίου πλεονάσματος εργατικού δυ

ναμικού ουδόλως δικαιολογεί π.χ. το- συμπέρασμα, άν καί κατά 

πόσον το δυναμικδν αυτό δύναται να άποσπασθή άπό τον 

άγροτικόν τομέα άνευ μειώσεως της αγροτικής παράγωγης. 

Τοιουτοτρόπως το έτήσιον κριτήριον αποβαίνει ανεπαρκές, 

διότι παραγνωρίζει τόν έποχικον χαρακτήρα της αγροτικής 

δραστηριότητος, δηλ. δεν αναλύει τας έποχικας αυτής δια

κυμάνσεις. Ώς γνωστόν δμως, ή έποχικότης είναι Ιν των 

προεχόντων χαρακτηριστικών της αγροτικής παράγωγης ή 

οποία επηρεάζεται ουσιωδώς έκ του «κύκλου τών καλλιερ

γειών». Ή ζήτησις εργατικών χειρών, δηλ., μεταβάλλεται 

αναλόγως της εποχικής δραστηριότητος, δπως δεικνύει ή 

σαφής διάκρισις μεταξύ «καλλιεργητικών αναγκών» καί 

«αναγκών συγκομιδής» είς έργατικάς χείρας. Ή κυκλική 

αυτή \ιορψ·η τών καλλιεργειών πρέπει να ληφθή υπ' δψιν 

καί το πλεονάζον έργατικον δυναμικόν να μελετηθή σχετι

κώς εντός τοΰ πλαισίου της έποχικότητος. Είς το σημεΐον 

τούτο σκόπιμον είναι να ύπογραμμισθή ή συνύπαρξις περι

φερειακών καί εποχικών διαφορών. Τοιουτοτρόπως, π. χ. 

ή μελέτη τών συνθηκών απασχολήσεως εις τήν Δυτ. Πελο-

πόννησον άπδ πλευράς έποχικότητος, ασφαλώς θα κατάληξη 

είς διάφορα αποτελέσματα άπδ ανάλογον μελέτην της θεσ

σαλικής πεδιάδος. 

Δεύτερος τρόπος προσδιορισμού του εργατικού πλεονά

σματος, είναι ή κατανομή τοΰ ετησίου διαθεσίμου αγροτι

κού δυναμικού καί τών ετησίων αναγκών είς έργατικας χεί

ρας, είς τας τεσσάρας έποχας τοΰ Ιτους. Ή έκ της κατα

νομής προκύπτουσα διαφορά τών αντιστοίχων μεγεθών απο

τελεί τήν βάσιν τοΰ δευτέρου προσδιορισμοΰ τοΰ εργατικού 

πλεονάσματος, ήτοι τ ο ΰ έ π ο χ ι κ ο ΰ π λ ε ο ν ά σ μ α 

τ ο ς ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ . Το έποχικον πλεό

νασμα έργατικοΰ δυναμικού συμβάλλει είς τήν παραγωγικήν 

δραστηριότα, κατά §ν τμήμα τοΰ Ιτους καί συνεπώς δέν δύνα-
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ται να άποσπασθή άπό τόν άγροτικον τομέα παρά μόνον πε

ριοδικώς (7) . ΑΣ προτάσεις περί της ακολουθητέας πολιτι

κής, αί δποϊαι διατυποΰνται ε'ις το τέλος τοΰ πρώτου μέρους, 

αφορούν κυρίως τήν περιοδικήν μετακΓνησιν μέρους τοΰ α

γροτικού δυναμικού. 

Ή τρίτη μορφή του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού 

είναι ή άμεσώτερον σχετιζόμενη μέ το πρόβλημα της οριστι

κής άπομακρύνσεως μέρους τοΰ άγροτικοΰ έργατικοΰ δυναμι-

κοΰ Ικ τοΰ άγροτικοΰ τομέως. Το χ ρ ο ν ί ω ς π λ ε ο ν ά 

ζ ο ν έ ρ γ α τ ι κ ο ν δ υ ν α μ ι κ ό ν ορίζεται ώς ή δια

φορά μεταξύ τοΰ επιπέδου της πραγματικής απασχολήσεως 

κατά τήν περίοοΌν της έντονωτέρας αγροτικής δραστηριότη

τος και τοΰ επιπέδου της πλήρους απασχολήσεως. Τό χρο

νίως πλεονάζον έργατικόν δυναμικόν υποτίθεται δτι κατ' ου

δέν συμβάλλει εις τήν παραγωγήν και συνεπώς, δύναται να 

άποσπασθή εκ τοΰ άγροτικοΰ τομέως. 

ΈΙς τό σημεΐον αυτό πρέπει να άποσαφηνισθή εν σημαν-

τικον μεθοδολογικον πρόβλημα. Οι ανωτέρω τρεις ορισμοί 

τοΰ πλεονάζοντος έργατικοΰ δυναμικοΰ βασίζονται εν γένει 

έπί της εκτάσεως τοΰ καλλιεργούμενου εδάφους, τοΰ είδους 

τών καλλιεργειών, τών τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τοΰ 

άπησχολουμένου κεφαλαιουχικοΰ έξοπλισμοΰ και της πραγμα

τοποιούμενης παραγωγής, τα όποια λαμβάνονται ώς δεδο-

7. Ή γεωργία είναι παραγωγικός κλάδος ύψηλοΰ συντελεστού 
εποχικής ανεργίας συνεπεία τοΰ έντονου κύκλου τών καλλιεργειών. 
Πρέπει έν τούτοις, να αποσαφηνισθώ δτι, άπο της σκοπιάς της 
γεωργικής παράγωγης ολοκλήρου της χώρας, δ κύριος προσδιορι
στικός παράγων τοΰ βαθμοΰ της εποχικής ανεργίας δέν είναι τόσον 
ή υψηλή ή χαμηλή έποχικότης μιας μεμονωμένης καλλιέργειας, 
άλλα ή έποχικδτης δλων τών καλλιεργούμενων προϊόντων. 'Ενδέχε
ται δπως πλεΐσται καλλιέργειαι υψηλών εποχικών αναγκών είς 
έργατικάς χείρας κατανέμονται χρονικώς, ώστε ή προκύπτουσα 
συνολική άπασχόλησις της εργασίας να παρουσιάζη δμαλήν έτησίαν 
κατανομήν μέ μικρόν έποχικδν συντελεστήν. 
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μένα. Είς τήν παρουσαν μελέτη ν, το πλεόνασμα του αγρο

τικού δυναμικού υπολογίζεται κεχωρισμένως δι' Ιν Ικαστον 

Ιτος (το δποΐον και αντιπροσωπεύει μοναδικήν και άνεξάρ-

τητον παρατήρησιν) . Δια τήν μέτρησιν του πλεονάζοντος ερ

γατικού δυναμικού λαμβάνομεν ύπ' δφιν τήν έφαρμοζομένην 

εις Ιν εκαστον έτος της εξεταζόμενης περιόδου συνάρτησιν 

παραγωγής βάσει των ύπολογισθέντων συντελεστών απασχο

λήσεως. Οί συντελεσταΐ ούτοι εκφράζονται υπό μορφήν ανα

λογίας εργασίας προς μονάδας εδάφους (στρέμμα) είς μίαν έ-

κάστην των καλλιεργειών δια τήν γεωργίαν και προς μονάδα 

κεφαλαίου ή παραγωγής αντιστοίχως δια τήν κτηνοτροφίαν 

και δασοκομίαν. Καθ' δσον οί συντελεσταί αρχικώς ύπελογί-

σθησαν δια το ϊχος 1955, ύποθέτομεν δτι οδτοι ανταποκρίνον

ται επαρκώς είς τήν πραγματικότητα τοϋ Ιτους εκείνου (8) . 

Ή προσαρμογή των δια μεταβολας ε'ις τας τεχνικας μεθόδους 

παραγωγής κατά τα άλλα 2τη της μελέτης έγένετο μόνον κα

τά προσέγγισιν δια καταλλήλου μεταβολής τών συντελεστών 

απασχολήσεως. Μέ άλλας λέξεις, δι' εκαστον έτος και δι' δλό-

κληρον τήν δκταετίαν το πλεονάζον έργατικον δυναμικον με

τρείται βάσει τών πραγματικώς χρησιμοποιουμένου τεχνικών 

μεθόδων παραγωγής κατά τήν περίοδον εκείνην και ουχί συμ-

φώνως προς ύποθετικήν περίπτωσιν αρίστου συνδυασμού τών 

συντελεστών τής παραγωγής καί μεθόδων αί δποΐαι θα ή-

δύναντο να είχον χρησιμοποιηθή (optimal organization) . 

Συνεπώς, ή Ιδική μας Ιννοια του χρονίως πλεονάζοντος εργα

τικού δυναμικού περιορίζεται είς τήν περίπτωσιν μετακινή

σεως δι' Ιν τουλάχιστον έτος τζοσοστοΰ του εργατικού δυναμι

κού άνευ μειώσεως τής δλικής αγροτικής παραγωγής, άλλα 

καί άνευ βελτιώσεως τών χρησιμοποιουμένων μεθόδων παρα

γωγής αί δποΐαι θα ήδύναντο να είχον έφαρμοσθή. (Π. χ. 

8. Οί λόγοι δια τους οποίους έλάβομεν το 1955 ώς βάσιν ανα
φέρονται είς το Κεφάλαιον 6. 
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τεχνολογίας, σπόρων, αρδευτικών και αποστραγγιστικών Ιρ-

γων κλπ.) (9). 

Συνοψίζοντες, δρίζομεν το έργατικόν πλεόνασμα ώς 

έξης: Βάσει τών κατά δεδομένην χρονικήν μονάδα χρησιμο

ποιουμένων τεχνικών μεθόδων, της διαρθρώσεως τών καλ

λιεργειών καΐ τών ποσοτήτων τών λοιπών συντελεστών της 

παράγωγης (εξαιρέσει τής συνήθους αναδιοργανώσεως του 

εργατικού δυναμικού) οπολογίζο\ιεν τόν αριθμόν τών αγρο

τικών εργατικών μονάδων, αί δποϊαι θα ήδύναντο να αποσπα

σθούν έκ του αγροτικού τομέως, τουλάχιστον δι' §ν δλόκλη-

ρον Ιτος, άνευ μειώσεως της παραγωγής. 

Ό ορισμός οδτος περικλείει τήν προϋπόθεσιν τοΰ ce

teris paribus και οΰτω καθίσταται λειτουργικώς σημαντικός. 

Εις τήν οίκονομικήν βιβλιογραφίαν ή προϋπόθεσις ceteris 

paribus ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως, ώστε να περιλαμβάνη 

περιπτώσεις άπό της αυστηρώς στατικής ισορροπίας μέχρι 

της εισαγωγής ελαφρών μεταβολών τών τεχνικών μεθόδων 

τής παραγωγής και τής οργανώσεως, ακόμη δέ και αδξησιν 

του μεταβλητού κεφαλαίου. Επιβάλλεται δθεν να προσδιορί-

σωμεν σαφώς τήν σημασίαν τοΰ δρου «συνήθης άναδιοργά-

νωσις τής εργατικής δυνάμεως». 

Κατ' αρχήν, αυτή αυτή ή άπόσπασις βέρους τών εργα

τικών χειρών έκ τής γής αποτελεί μεταβολήν ή οποία συνε

πάγεται περαιτέρω μεταβολάς. Πολύ πιθανόν, π. χ. δπως με

τά τήν μεταφοραν αριθμού αγροτών, οι άπομένοντες να α

ναγκασθούν να έργάζωνται έντατικώτερον δια να διατηρή

σουν το αυτό έπίπεδον δλικής παραγωγής. Επίσης ενδέχε

ται να έπέλθη άνακατάταξις τών απασχολουμένων εργατών 

και πιθανόν επίσης, να προκληθή άναδιάταξις του κεφαλαια-

9. Πρέπει ν" άναγνωρισθη το γεγονός βτι ώρισμέναι έτήσιαι 
τεχνολογικοί μεταρρυθμίσεις, κατά τήν περίοδον τήν οποίαν καλύπτει 
ή μελέτη μας, ενδεχομένως έχουν μεταβάλει τήν έποχικήν κατανο-
μήν της ανεργίας δι' ώρισμένας καλλιεργείας και περιοχάς. 
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κοΰ εξοπλισμού, π. χ. δια της αντικαταστάσεως δέκα μικρών 

πτύων υπό εννέα μεγαλυτέρων. Δεχόμεθα δτι τοιαΰται μετα-

βολαί δεν αντίκεινται προς τας στατικας προϋποθέσεις. Έπί 

πλέον, ε'ις τον έμπειρικοστατικον έλεγχόν μας, εισάγομεν νέαν 

παρέκλισιν εκ της προϋποθέσεως του ceteris paribus, θ α ύ-

ποθέσωμεν δτι οι μή απασχολούμενοι πλήρως έργάται, τουλά

χιστον κατά τήν περίοδον της έντονωτέρας δραστηριότητος, 

δύνανται να μετακινηθούν Ικ τών αγρών χωρίς να ανατρα

πούν οι δροι της στατικής καταστάσεως, έστω καΐ αν τδ έργα-

τικόν αυτό πλεόνασμα θα είχε πιθανόν λάβη μέρος εις τήν 

παραγωγικήν διαδικασίαν της περιόδου υψηλής απασχολή

σεως. Σκοπός της υποθέσεως ταύτης είναι να προσδώση λει-

τουργικήν σημαντικότητα εις τήν περίπτωσιν καθ' ην οι υπό

λοιποι έργάται πρέπει να εργασθούν περισσότερον λόγω της 

αρχικής μεταβολής και είδικώτερον να απασχοληθούν έπί μίαν 

έποχήν κατ' άνώτατον δριον. 

Ύποθέτομεν, π. χ. δτι ή άπασχόλησις κατά τήν περίο

δον μεγίστης δραστηριότητος ανέρχεται εις 94%. Έν τοιαύ

τη περιπτώσει, το χρόνιον πλεόνασμα εργατικής δυνάμεως 

άνερχόμενον ε'ις 6% θεωρείται ώς μετακινήσιμον έκ τοΰ α

γροτικού τομέως άνευ ουδεμιάς επιπτώσεως έπί της δλικής 

αγροτικής παραγωγής. Τούτο δμως δεν σημαίνει κατ' ανάγ

κην δτι το 6% τής εργατικής δυνάμεως αδρανεί δι' δλόκλη-

ρον το έτος. Το έπίπεδον απασχολήσεως κατά το διάστημα 

τής μεγίστης αγροτικής δραστηριότητος είναι μέσος δρος τρι

μήνου και περιλαμβάνει ποσοστά, ανώτερα ή κατώτερα 

τοΰ 94%. Έαν άποσπασθή το χρόνιον πλεόνασμα εργατικής 

δυνάμεως έκ τοΰ αγροτικού τομέως, ή ολική αγροτική πα

ραγωγή δύναται να διατηρηθή μόνον έαν οί εναπομένοντες 

άγρόται εργάζονται έντατικώτερον έφ5 ώρισμένον χρόνον τής 

τριμηνίας (εποχής). Εις τδ σημεϊον χοΰχο έγκειται ακριβώς 

ή σημασία τής παρεκκλίσεως μας έκ τής τζροΰτ:οΜσε<άς τοΰ 

ceteris paribus. 

"Αλλαι έπί πλέον δραστικαί μεταβολαί θεωροΰνται ώς 
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ασυμβίβαστοι προς τήν άρχικήν προϋπόθεσιν τής στατικής 

ισορροπίας. Ύποθέτομεν δτι δ κεφαλαιουχικός εξοπλισμός και 

αι φυσικά! πλουτοπαραγωγικά! πήγα! παραμένουν σταθεραί, 

τδ μέγεθος των κλήρων δεν μεταβάλλεται κα! δ άναδασμδς 

των κατακερματισμένων κα! διεσπαρμένων μικρών κλήρων 

δεν πραγματοποιείται. Τέλος δέ, το έπίπεδον τεχνικών γνώ

σεων κα! εφαρμογών παραμένει άμετάβλητον: κυρίως δεν 

εισάγονται νέαι παραγωγικά! μέθοδοι (βελτιωμέναι ποικιλίαι 

σπόρων, νέα προϊόντα, λιπάσματα κλπ.) κα! δεν διαφορο

ποιείται ή αγροτική παραγωγή κατά τρόπον ώστε να εξου

δετερώνω τήν δεδομένην εποχικότητα τοΰ κύκλου τών καλ

λιεργειών. 

Ö 
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2. *Η συγκεκαλυμμένη ανεργία 

Ό 8ρος «χρονίως πλεονάζον έργατικόν δυναμικον» συ-

χνάκις έχρησιμοποιήθη ώς συνώνυμον τΐ)ς συγκεκαλυμμένης 

ανεργίας. Ή Ιννοια τής συγκεκαλυμμένης ανεργίας αναφέ

ρεται είς τον δγκον τϊ)ς εργατικές δυνάμεως, ή δποία δύνα

ται να μετακινηθώ έπί δεδομένην χρονικήν περίοδον άνευ 

μειώσεως ττ)ς παράγωγης. Ή Ιννοια της συγκεκαλυμμένης 

ανεργίας προϋποθέτει δριακήν παραγωγικότητα ισην προς 

το μηδέν συν τη προϋποθέσει του c e t e r i s p a r i 

b u s . Ή αυτή σημασία αποδίδεται είς την Ιννοιαν τ>)ς συγ

κεκαλυμμένης ανεργίας ύπο των Nurkse ( 1 0 ) , Bosenstein-

Rodan /«\ Viner, («*) Chiang - HJsier f » ) , Leiben-

10. Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in 
Underdeveloped Countries, Oxford, Basil Blackwell 1959 p. p. 
33-38. Ή μικρά εννοιολογική διαφορά των ορισμών του καθηγητού 
Nurkse καΐ τοδ ημετέρου οφείλεται είς το δτι ό Nurkse περι
λαμβάνει είς τήν προΰπόθεσιν των στατικών δρων το άναδασμον τών 
κατακερματισμένων κλήρων, ένφ ημείς πιστεύομεν δτι τοΰτο αντί
κειται προς τήν προΰπόθεσιν ceteris paribus. 

11. Paul Ν. Rosenstein - Rodan, tDisguised Unemploy
ment and Underemployment in Agriculture», Monthly Bul
letin of Agricultural Economics and Statistics, Rome, F.A.O. 
VI, Nos. 7 and 8 (July 1957), p. 1. 

12. Jacob Viner, «Some Reflections on the Concept of 
Disguised Unemployment», The Indian Journal of Economics, 
XXXVIII, No. 148 (July 1957), p. 17. 

13. Είς τήν όνοματολογίαν του Chiang ή ένοια αΰτη χρησι
μοποιείται ώς Ισοδύναμος προς τήν €κεκαλυμμένην ύποαπασχόλη-
σιν», επιτρέπει δέ ύπο τήν προΰπόθεσιν τών στατικών δρων τήν 
είσαγωγήν <άπλών μεθόδων εξοικονομήσεως εργασίας, αί όποϊαι. 
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stein C1**), και της ομάδος εμπειρογνωμόνων τοΟ Ο.Η.Ε. ( 1 5 ) . 

Ή άποσαφήνισις τής σημασίας τής συγκεκαλυμμένης 

ανεργίας απαιτεί τήν διευκρίνισιν δύο βασικών ερωτημάτων. 

Πρώτον, επί πόσον χρόνον είναι άναγκαΐον και επαρκές να 

ισούται προς το μηδέν ή δριακή παραγωγικότης της εργασίας ; 

Δεύτερον, συμβιβάζεται μέ τήν όρθολογιστικήν οίκονομικήν 

συμπεριφοραν ή ΰπαρξις οριακής παραγωγικότατος ίσης προς 

τό μηδέν; 

Δια τήν ορθήν έρμηνείαν της σημασίας της Γσης προς το 

μηδέν οριακής παραγωγικότητος εις τήν γεωργίαν, είναι ου

σιώδης ή αναγωγή τών απασχολουμένων εργατικών χειρών 

είς μονάδας ετησίων ανδρικών ημερομισθίων (man - years) . 

"Ετεροι ορισμοί ευκόλως θα ήδύναντο να οδηγήσουν ε'ις έσφαλ-

να συμπεράσματα. Ή καθιερωμένη μελέτη του προβλήματος 

της συγκεκαλυμμένης ανεργίας παρουσιάζει τήν άδυναμίαν 

αυτήν (,116), μέ αποτέλεσμα ή διαφορά μεταξύ περιοδικής καί 

μονί\ιθΜ μεταφοράς εργασίας να συσκοτίζεται, καί να εξογ

κώνεται συνήθως δ βαθμός της συγκεκαλυμμένης ανεργίας. 

Άναφορικώς προς τδ δεύτερον ερώτημα πρέπει να γί-

νη σαφής διάκρισις μεταξύ έκμισθουμένης καί αυτοαπασχο

λούμενης εργασίας. Ή Ιννοια τής συγκεκαλυμμένης ανερ

γίας αποκλείει τήν μισθωθεΐσαν έργασίαν διότι, κατά πάσαν 

πιθανότητα, οί έργοδόται θα απασχολήσουν Ινα έργάτην 

απαιτούν έλαχίστην ή ούδεμίαν δαπάνην δια τήν έπαύξησιν του κε
φαλαίου». Έ π Ι του σημείου τούτου ό ημέτερος ορισμός διαφέρει 
ελαφρώς, καθ' δτι αποκλείει οιανδήποτε αΟξησιν του κεφαλαίου. 

14. Harvey Leibenstein, Economic Backwardness and 
Economic Growth, New York, John Wiley and Sons Inc., 
1957, p.p. 59-60. 

15. *Ηνωμένα 'Έθνη, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων. 

16. Εξαιρέσει τοΰ ορισμού του καθηγητού Rosenstein-Rodan, 
ό όποιος βασίζεται έπί τοΰ χρονικού κριτηρίου ένδς έτους, το ό
ποιον μετέπειτα τροποποιείται εις δεκάμηνον. Ένθ* άνωτ. σ. 12. 
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έπ' αμοιβή, μόνον εάν ή εργασία του αύξάνη τήν δλικήν πα-

ραγωγήν ( 1 | 7 ) . Όριακή παραγωγικότης ίση προς το μηδέν 

συμβιβάζεται μόνον μέ τήν αυτοαπασχολουμένων έργασίαν. 

Εις τήν περίπτωσιν αυτήν υποστηρίζεται δτι τα άτομα α

πασχολούνται εις τους αγρούς των, άλλ' ουδόλως συμβάλλουν 

εις τήν παραγωγή ν. Εις τήν πραγματικότητα σπαταλούν τήν 

έργασίαν των. Ερωτάται δμως πώς εξηγείται τδ φαινόμε-

νον τοϋτο; Ύποτεθείστω δτι εις μίαν άγροτικήν ο'ικογένειαν 

εκαστον μέλος άγνοεΐ τήν συμβολήν τών λοιπών μελών. "Ως 

εκ τούτου, δύναται να πιστεύη δτι ή ιδική του δριακή πα-

ραγωγικότης είναι θετική, ένφ εις τήν πραγματικότητα τού

το δεν συμβαίνει. Τοιαύτη δμως ερμηνεία είναι απαράδε

κτος, διότι ή αγροτική οικογένεια απασχολείται είς διαδο

χικώς παραγωγικας περιόδους κατά τρόπον συστηματικόν 

μάλλον, παρά σποραδικόν. Ώς έκ τούτου είναι ο'ύσχολον να 

θεωρηθη ώς μ ό ν ι μ ο ν φαινόμενον ή άγνοια τοΰ γεγονότος, 

δτι ό μόχθος της οικογενείας ουδόλως συμβάλλει εις τήν πα

ραγωγή ν. Έκτος τούτου, ή αγροτική οικογένεια ενδέχεται 

να μή εργάζεται εις ώρισμένας περιόδους. Το γεγονός τοϋ-

17. "Ιδε Jacob Viner, ένθ* άνωτ., σ. 18. Ragnar Nurkse, 
ενθ' άνωτ. σ. 33. Gerald Μ. Meier καΐ Robert Κ. Baldwin, ένθ' 
άνωτ. σ. 282. Ηνωμένα Έθνη, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων 
ενθ' άνωτ. σ. 7. Ηνωμένα 'Έθνη, Οικονομική Επιτροπή διά τήν 
Άσίαν και τήν "Απω Άνατολήν, Economic Survey of Asia and 
the Far East 1950. (Ν. Υόρκη) σ. 70-74. Paul Ν. Rosenstein -
Rodan, ένθ. άνωτ. σ. 3. W. Arthur Lewis, The Theory of Eco
nomic Growth, Homewood, 111., Richard D. Irwin, Inc., 1955, 
σσ. 326-327. 'Εξ Αλλού ό W. Arthur Lewis, «Economie Deve
lopment with Unlimited of Labour>. The Manchester School 
of Economics and Social Studies, T. 22, αριθ. 2, (Μάϊος 1954), 
σ. 141-142, παρέχει τήν έντύπωσιν, δτι ή συγκεκαλυμμένη ανεργία 
εμφανίζεται επίσης είς πλείστας υπανάπτυκτους χώρας, δταν ή ερ
γασία απασχολείται έπ' άμοιβη είς οίκιακάς εργασίας. Ό καθηγη
τής Leibenstein, ενθ5 άνωτ., Κεφ. 6 και έξης, προσπαθεί να δια
τύπωση θεωρητικώς τήν περίπτωσιν της ϊσης προς το μηδέν όρια*· 
κής παραγωγικότητος της μισθωθείσης εργασίας. 
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το δύναται να έκληφθή ως είκονικον τεκμήριον του δτι κα

τά τάς περιόδους αύτας το όριακον προϊόν τής αγροτικής οι

κογενείας είναι ίσον προς το μηδέν. Άλλα έν τοιαύτη περιπτώ

σει, δεν πρέπει να άναμένωμεν δτι τα μέλη της αγροτικής οι

κογενείας θα γνωρίζουν έαν το όριακόν των προϊόν ισούται 

προς τό μηδέν έπί μακρότερον χρονικόν διάστημα; 

Συμφώνως προς έτέραν εκδοχή ν, δ εργάτης εξακολου

θεί να εργάζεται μολονότι γνωρίζει δτι τό δριακόν του προϊ

όν είναι .μηδέν, διότι δ οριακός λόγος υποκαταστάσεως με

ταξύ ε'ισοδήματός του και αναπαύσεως είναι μηδέν. Λαμβα

νομένων δμως υπ' όψιν του χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδή

ματος ε'ις τας υπανάπτυκτους χώρας καΐ της σημαντικής κο-

πώσειος έκ της εκτελέσεως αγροτικών εργασιών, ή ύπόθεσις 

αυτή δέν δύναται να γίνη γενικώς αποδεκτή. 

Ή ύπόθεσις της συγκεκαλυμμένης ανεργίας, υπό τήν 

εννοιαν δτι υφίσταται πλεονάζον έργατικόν δυναμικόν με μη

δέν δριακήν παραγωγικότητα, είναι αποδεκτή μόνον εάν εί

μεθα πρόθυμοι να κατηγορήσωμεν τους πληθυσμούς τών υ

πανάπτυκτων χωρών δια άντιορθολογιστικήν συμπεριφοραν 

εγγίζουσαν τα δρια της μωρίας. Αντί να διαθέτουν τήν έργα-

σίαν των άνευ ούδενός αποτελέσματος, θα ήδύναντο ευκόλως 

και απλώς να προτιμήσουν περισσοτέραν άνάπαυσιν, ή ο

ποία έχει θετικήν δριακήν χρησιμότητα. Μέρος δέ τών ερ

γατικών χειρών ευρίσκεται εις τήν κατάστασιν ανοικτής α

νεργίας και ουδέν τό συγκεκαλυμμένον υπάρχει προκειμέ

νου περί τής μορφής αυτής. Τό να δμιλώμεν περί της ορια

κής παραγωγικότητος τής άδρανούσης εργασίας ισοδυναμεί 

απλώς μέ λογοπαίγνιον ( 1 *) . 

18. Ή έπισκόπησις της σχετικής βιβλιογραφίας αποκαλύπτει 
την ΰπαρξιν δύο τουλάχιστον ακόμη εννοιών τής συγκεκαλυμμένης 
ανεργίας, at όποϊαι έχρησιμοποιήθησαν αδιακρίτως μέ τήν ανωτέρω 
άναλυθεϊσαν έννοιαν. Ή μία έξ αυτών αναφέρεται είς τήν περί
πτωσιν οριακής παραγωγικότητος ίσης προς μηδέν, ή οποία θά πρό
κυψη δι' εν τμήμα τοϋ εργατικού δυναμικού μετά τήν χαλάρω-
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'Ανεξαρτήτως τών εννοιολογικών λογοπαιγνίων, είναι 

πάντοτε αληθές δτι τμήμα τοο άγροτικοο έργατικοο δυναμι

κού δύναται να μεταφερθώ έκ τοϋ αγροτικού τομέως άνευ 

μειώσεως τής παραγωγές. Ή προηγηθείσα άνάπτυξις άπε-

σαφήνισε τήν διαφορών μεταξύ τοο χρονίως πλεονάζοντος 

έργατικοο δυναμικού καΐ τής συγκεκαλυμμένης ανεργίας. 

Ή Ivyota τοο χρονίως πλεονάζοντος έργατικοΰ δυναμικού 

δέν περιλαμβάνει τήν μηδενικήν δριακήν παραγωγικότητα, 

σιν της προϋποθέσεως τοϋ Ceteris Paribus, Οταν επί παραδεί
γματι έπαυξηθη το κεφάλαιον το χρησιμοποιούμενον είς τήν 
παραγωγικήν διαδικασίαν. Ύπο τήν ίνοιαν αυτήν ή δυναμική συγ
κεκαλυμμένη ανεργία είτε περιγράφει απλώς τήν δυνατότητα υπο
καταστάσεως μεταξύ τών συντελεστών της παράγωγης ή το πολύ 
αναφέρεται είς τήν άντιοικονομικήν χρησιμοποίησιν τών διαθεσίμων 
πόρων. Δια τάς περιπτώσεις της δυναμικής συγκεκαλυμμένης ανερ
γίας ϊδε Harvey Leibenstein, Ενθ' άνωτ., σ. 60, Chiang -Hsieh, 
ένθ' άνωτ., σσ. 709 καΐ 710, International Labour Office, «The 
Ninth International Conference of Labour Statisticians», In
ternational Labour Review, T. 76, αριθ. 3 (Σεπτέμβριος 1957), 
σ. 278, International Labour Review, «The Measurement of 
Underemloyment», International Labour Review, T. 76, αριθ. 
4 ('Οκτώβριος 1957), σ. 353, Alfredo Navarrete Jr. καΐ Ifige
nia M. de Navarrete, «Underemployment in Underdevelo
ped Economies», άνατυπωθέν έν Α. Ν. Agarwala και S. P. 
Sigh (έκδόται), The Economics of Underemployment, (Λονδϊνον: 
Oxford University Press, 1958), σ. 342. 

Ή έτερα σημασία ή οποία προσδίδεται είς τήν έννοιαν της συγ
κεκαλυμμένης ανεργίας, συνεπάγεται «χαμηλήν» μάλλον παρά μη
δενικήν όριακήν παραγωγικότητα της εργασίας. Ή έννοια αδτη 
ενέχει έξελικτικήν χροιάν άναφορικώς προς τήν αποδοτικότητα της 
εργασίας καΐ περικλείει τήν δυνατότητα μεταφοράς εργασίας προς 
τελείως διαφορετικάς έπαγγελματικάς ασχολίας, ώστε νά άποκατα-
σταθη το όριακόν της προϊόν είς «έπιθυμητον» έπίπεδον. Διά παρα
δείγματα της μορφής ταύτης της συγκεκαλυμμένης ανεργίας <δε 
Joan Robinson, «Disguised Unemployments The Economic 
Journal, T. LXVI, αριθ. 182, (Ιούνιος 1936), σσ. 225-237 της 
ΐδίας Essays in the Theory of Emloyment, (Ν. 'Τόρκη, The 
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ή δποία δμ,ως αποτελεί άναγκαίαν προϋπόθεσα δια τήν δ-
παρξιν συγκεκαλυμμένης ανεργίας. Ή σχέσις αδτη εξηγεί 
ίσως τήν χρησιμοποίησα των δύο τούτων εννοιών ώς συνω
νύμων εις τήν οίκονομικήν βιβλιογραφίαν. Άλλα, παρά το 
διάφορον περιεχόμενον άμφότεραι αί Ιννοιαι δδηγοΰν εις τα 
αυτά συμπεράσματα περί της εφαρμοστέας πολιτικής: ή τ ο ι , 
μ ε τ α φ ο ρ α ν ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ ά ν ε υ 
μ ε ι ώ σ ε ω ς τ η ς ο λ ι κ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς . 

Macmillan Company, 1937) σσ. 82-103. Ragnar Nurkse, Pro
blems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, (Ox
ford: Basil Blackwell, 1955), σ. 60, International Labour Of
fice «The Ninth International Conference of Labour Stati
sticians», ενθ* άνωτ. International Labour Office, the Mea
surement of Underemployment, ένθ* άνωτ. σ. 356, Ηνωμένα 
'Έθνη, Τμήμα Κοινωνικών 'ϊποθέσεων, The Determinants and 
Consequences of Population Trends, (Ν. Υόρκη: 1953 Popula
tion Studies (αριθ. 17) σ. 249, Alfredo Navarrete, Jr. καΐ Ifi
genia M. De Navarrete, &νθ' άνωτ. σ. σ. 342 - 343, W. Arthur 
Lewis, «Economie Development With Unlimited Supplies 
of Labour» The Manchester School of Economie and Social 
Studies, τ. XXII, αριθ. 2. (Μάιος 1954), σ. σ. 139-191 του 
ίδιου, «Unlimited Labour : Further Notes», αυτόθι, τ. XXVI, 
αριθ. 1, ('Ιανουάριος 1958), σ.σ. 1-32, William J. Farber, «Dis
guised Unemployment in Underdeveloped Economies», Ox
ford Economic Papers : τ. 13 αριθ. 1, (Φεβρουάριος 1961), σ.σ. 
103 -115, Gustav Ranis καΐ John C. Η. Fei, «A Theory of 
Economic Development», American Economic Review, τ. LL 
αριθ. 4, (Σεπτέμβριος 1961), σ.σ. 533-565. 

Δια θεωρητικήν άνάλυσιν των διαφόρων εννοιών της συγκεκα
λυμμένης άνεργείας καΐ δια διάφορον έρμηνείαν αυτών ϊδε Pan. Κ. 
Yotopoulos, Disguised Unemployment and Elastic Supplies 
of Labor (ανέκδοτος διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιον Καλι
φόρνιας, Λος "Αντζελες, Βιβλιοθήκη, 'Ιούλιος 1962). 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν 2 

ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΆΖΟΝΤΟς ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 





1. Πορίσματα 

Κατ' αρχήν θα πρέπει να διευκρινισθώ δτι τα ποσοτι

κά μεγέθη (απασχολήσεως, ανεργίας κλπ.) είς τα δποΐα 

κατέληξεν ή Ιρευνά μας πρέπει να γίνουν αποδεκτά μετά 

σχετικής επιφυλάξεως. ΟΙ περιορισμοί τών μετρήσεων μας, 

ώς οδτοι αναλυτικώς περιγράφονται είς τα κεφάλαια 4 και 

5, το πλήθος τών υποθέσεων cd όποΐαι έγένοντο άποδεκταί, 

προς προσδιορισμον τής διαθεσίμου και απαιτουμένης εργα

τικής δυνάμεως καί, τέλος, το μή ασφαλές τών στοιχείων 

τα δποΐα έχρησιμοποιήθησαν καθιστούν τα απόλυτα μεγέθη 

τής έρεύνης μας απλώς ενδεικτικά. 

Ή έμπειρικοστατική Ιρευνά μας αποσκοπεί είς την μέ-

τρησιν του ύψους τοΰ μετακινησίμου καί του έποχικώς πλε

ονάζοντος εργατικού" δυναμικού. Έ ν έκ τών βασικών θεμά

των τής παρούσης εργασίας είναι ή Ικτασις είς την δποίαν 

το μετακινήσιμον πλεονάζον Ιργατικον δυναμικόν δύναται 

να συμβάλη είς τήν βιομηχανικήν έργατικήν δύναμιν άνευ 

ουσιώδους αναδιοργανώσεως τής ελληνικής γεωργίας. 

Α ' . ' Ω ς π ρ ο ς τ ο μ ε τ α κ ι ν ή σ ι μ ο ν Ι ρ 

γ α τ ι κ ό ν δ υ ν α μ ι κ ό ν : Ικ τής Ιρεύνης μας προ-

έκυψεν δτι τοιούτον ύφίστατο μόνον κατά τα πρώτα δύο I-

τη τής υπό Ιξέτασιν περιόδου. Ούτω κατά το 1953 καί 1954 

το μετακινήσιμον πλεόνασμα ανήρχετο είς 3,5% καί 2,3% 

περίπου τοϋ αγροτικού Ιργατικοΰ δυναμικού (ίσοδύναμον κα

τά προσέγγισιν προς 90.000 καί 60.000 άτομα Ικ τών πα

ραγωγικών ηλικιών) . Έκτοτε ή ελληνική γεωργία αντιμε

τώπισε συνεχώς αΰξουσαν ελλειψιν εργατικών χειρών εις 

άμφοτέρας τας έποχας Ιντατικωτέρας δραστηριότητος "(α-
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νοιξιν και φθινόπωρον) . Τα στοιχεία τοΰ πίνακος 5 δεικνύ

ουν δτι ή στενότης των εργατικών χειρών έκυμάνθη άπο 

2,6% (65.000 άτομα) έως 7,8% 195.000 άτομα) . Ή με-

τάβασις έκ της υπάρξεως μετακινησίμου πλεονάζοντος ερ

γατικού δυναμικού είς την Ιλλειψιν εργατικών χειρών, (κατά 

τάς δύο έποχας έντατικωτέρας δραστηριότητος) , οφείλεται 

κυρίως είς δύο παράγοντας: 

α) Τήν σταθερών μετακίνησιν του αγροτικού πληθυσμού 

έκ της υπαίθρου προς τας πόλεις, και Ιδιαιτέρως προς τήν 

περιοχήν τής πρωτευούσης. 

β) Τήν αύξητικήν τάσιν της ζητήσεως εργατικών χει

ρών εις τον άγροτικόν τομέα. 

Κατά τήν δεκαετίαν 1950 - 1960 έσημειώθη πρωτοφα

νής Ιξοδος του αγροτικού πληθυσμού. Συμφώνως προς τους 

υπολογισμούς μας, κατά τήν περίοΐον 1953 -1960 380.000 

άτομα (ή 54.000 κατά μέσον έτήσιον δρον) εγκατέλειψαν 

τήν έπαρχίαν προς έγκατάστασιν εις τήν πρωτεύουσαν. Έκ 

τοΰ συνόλου τούτου, οί 360.000 υποτίθεται δτι ανήκουν είς 

τάς παραγωγικάς ηλικίας. Ή ετησία μετανάστευσις τοΰ εν

εργού αγροτικού" πληθυσμού έξετιμήθη είς 51.000 περίπου 

άτομα, ή είς 8.750.000 ανδρικά ημερομίσθια (Λ.Η.) , δηλ. 

είς το 4,1% περίπου τών διαθεσίμων κατά μέσον δρον ετη

σίως ημερομισθίων δΓ δλα τα 8 Ιτη της περιόδου (ί) . Δια 

να έξαρθη ή σημασία της μεταναστεύσεως, δ πίναξ 1 περι

λαμβάνει τάς εκτιμήσεις τοΰ ετησίου πλεονάσματος εργατι

κών χειρών και τής μετακινηθείσης εργασίας κατά τήν 

τήν διάρκειαν έκαστου Ιτους τής περιόδου f 8 ) . 

1. Ή έννοια των ανδρικών παραγωγικών ημερομισθίων (Μ.P.D.) 
(Man Productive Days) εξετάζεται λεπτομερώς είς το Κεφ. 4. 

2. Διά τήν δεκαετίαν 1950 -1960 ελλείπουν τα στοιχεία της 
εσωτερικής μεταναστεύσεως. Τα έν τω κειμένω αναφερόμενα στοι
χεία αποτελούν ημετέρας εκτιμήσεις βάσει ώρισμένων υποθέσεων. 
Δεχόμεθα συντελεστήν ετησίας αυξήσεως τοΰ αγροτικού πληθυσμού 
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Ή έντονωτέρα ζήτησις εργατικών χειρών οφείλεται 

εις ποικίλους παράγοντας, οί σπουδαιότεροι τών οτζοίων εί

ναι οί έξης: α) Ή αΰξησις τών καλλιεργούμενοι εκτάσεων 

εκ 32,5 εκατ.- εις 35,7 εκατ. στρέμματα μεταξύ 1953 και 

1960 (3) . β) Ή αύξουσα συμμετοχή τών εντατικών καλ

λιεργειών επί τοΰ συνόλου τών εκτάσεων (βάμβαξ, όπώραι 

και λαχανικά (4) και γ) ηύξημέναι στρεμματικά! άποδό-

έξ 1,4% περίπου, βάσει τοϋ οποίου δ αγροτικός πληθυσμός μεταξύ 

1954 καΐ 1960 θά έπρεπε νά είχεν αύξηθή άπο 3.947.700 είς 

4.335.000. Δια το 1960, έν τούτοις, αί εκτιμήσεις του αγροτικού 

πληθυσμού έφερον αυτόν μειωμένον κατά 380.000 περίπου άτομα. 

Το ελειμμα τούτο ύποθέτομεν δτι αντιπροσωπεύει τήν καθαράν έκ-

ροήν εκ τοΰ αγροτικού τομέως. 'Επιπροσθέτως ύποθέτομεν δτι το 

σύνολον της πληθυσμιακής αυτής μετακινήσεως τοΰ αγροτικού το

μέως κατανέμεται Ισομερώς κατά τήν υπό μελέτην περίοδον, (ήτοι 

αντιπροσωπεύει μέσην έτησίαν έκροήν εκ 54.000 ατόμων). Είναι 

όμως πιθανώτερον δ η είς τήν πραγματικότητα δ ρυθμός της εσω

τερικής μεταναστεύσεως θά είναι ανώτερος κατά τά τελευταία ετη. 

Μετά ταύτα διά τοΰ υπολογισμού τών μεταναστευόντων αγροτών 

κατά παραγωγικάς ηλικίας, ύπελογίσαμεν είς 51.000 τήν έτησίαν 

έκροήν εργατικών χειρών. Οί υπολογισμοί μας έβασίσθησαν επί 

της εργασίας τοΰ κ. Γ. Σιάμπου : Δημογραφική Έξέλιξις έν 'Ελ

λάδι, 1 9 5 0 - 1 9 6 0 . (Πολυγραφημένη έκδοσις τοΰ 'Τπουργείου Συν

τονισμού, 'Αθήναι, 1961). 

3. Έ π Ι τοΰ θέματος της αυξήσεως τών καλλιεργούμενων εκτά

σεων εϊναι χρήσιμον νά διευκρινισθούν τά κάτωθι : Πρώτον, δέν 

πρέπει νά συγχέεται ή αΰξησις της καλλιεργούμενης επιφανείας μέ 

τήν κατάκτησιν νέων εδαφών, δεδομένου δτι ή αΰξησις αύτη κατά 

τήν τελευταίαν δεκαετίαν επετεύχθη κυρίως είς βάρος της άγρανα-

παύσεως, ή δποία τείνει νά περιορισθή σημαντικώς, δεύτερον, αΰξη-

σις τής καλλιεργούμενης επιφανείας ύπό τήν Ιννοιαν τοΰ δρου δύ

ναται νά προέλθη καΐ χωρίς μεταβολάς είς τήν άγρανάπαυσιν ή 

ακόμη καΐ χωρίς κατάκτησιν νέων εδαφών. Έ π ί παραδείγματι είς 

τήν περίπτωσιν αυξήσεως τών συγκαλλιεργουμένων φυτών ή , γενι

κώς επεκτάσεως τής πολυκαλλιεργείας. 

4. Βλέπε πίνακα Α - 1. 
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n i N A S 1. Tò Χρόνιον Έργατικόν 

προ καΐ μετά τήν 

(βϊς χιλιάδας Ισοδυνάμων 

1 9 5 3 1 9 5 4 

1. Διαθέσιμον Έργατικόν Δυναμικον προ 

της μεταναστεύσεως 85-887 , 1 86.174 , 3 

2. Διαθέσιμον Έργατικον Δυναμικον μετά 

τήν μετανάστευσιν 

3. Άπαιτούμενον Έργατικόν Δυναμικον 

4 . Πλεόνασμα Εργατικού Δυναμικού προ 

της μεταναστεύσεως 

5. Πλεόνασμα Εργατικού Δυναμικού μετά 

τήν μετανάστευσιν 

6. Ποσοστον Χρονίου Εργατικού Πλεο

νάσματος (προ της μεταναστεύσεως) (4/1) 

7. Ποσοστόν Χρονίου Εργατικού Πλεο

νάσματος (5/2) 

8. Ποσοστόν Χρονίου Εργατικού Πλεο

νάσματος ήδη μετακινηθέντος . . . (6-7) 

83.452 , 4 

80.567 ,9 

5.269 , 2 

2.884 ,5 

6 , 1 

3 ,5 

2 , 6 

83.789 , 

81.867 , 

4.307 , 

1.922 , 

5 , 0 

2 , 3 

2 , 7 

6 

1 

a 

6 

Π η γ α Ι : Πίνακες 3 καΐ 5. 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Οι υπολογισμοί δι' δλην τήν χρονολογικήν σειράν αναφέρονται 

εις τήν έποχήν της μεγαλυτέρας απασχολήσεως (άνοιξις). 

Το μετανάστευσαν έργατικόν δυναμικον παρουσιάζει διάφορον 

κατανομήν ηλικιών, έν συγκρίσει προς έκείνην τοΰ συνολικού 
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Πλεόνασμα τοΟ 'Αγροτικού Τομέως 

μετανάστευσιν (1953-1960) 
ανδρικών ημερομισθίων) 

1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 1 9 6 0 

86.454, 2 86.601 , 4 86.715 , 3 86.857 ,9 87.009 ,5 87.077 , 3 

84.069,5 84.216,7 84.330,6 84.473,2 84.624,8 84.693,0 

86.565,8 87.414,6 90.887,3 88.236,7 89.271,5 86.914,5 

— 111,6 — 813 , 2 - 4.172 . 0 — 1.378 , 8 — 2.262 ,0 163 ,2 

— 2.496,3 -3.197,9 —6.556,7 —3.763,5 —4.646,7 —2.221,5 

— 0,1 —0,9 —4,8 —1,6 —2,6 0,2 

-3,0 -3,8 -7,8 —4,5 —5,5 -2,6 

2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,8 

αγροτικού δυναμικού. Κατά συνέπειαν, ή μετατροπή είς φυσικάς μονάδας εργασίας 
του α ύ τ ο υ άριθμοΰ Ισοδυνάμων ανδρικών ημερομισθίων έκ του μεταναστεύσαν-
τος καΐ τοΰ συνολικού αγροτικού εργατικού δυναμικού καταλήγει είς διάφορον 
αποτέλεσμα. 
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σεις. Al σοβαραί ελλείψεις εργατικών χειρών κατά την πε-

ρίοδον υψηλής δραστηριότητος των ετών 1957 και 1959 

συνδέονται στενώς προς τας ύψηλας αποδόσεις (*) . Το απο

τέλεσμα αυτών τών τριών παραγόντων επί τής ζητήσεως ερ

γασίας προφανώς είναι ίσχυρότερον άπδ το άντίθετον απο

τέλεσμα τών μεθόδων εκείνων πού δδηγοΰν είς έξοικονό-

μησιν εργασίας, δπως αί είσαχθεισαι νέαι τεχνικαί και ή 

ηύξημένη μηχανοποίησις. 

Έν κατακλείδι, διαπιστούται δτι ή ελληνική γεωργία 

δέν χαρακτηρίζεται πλέον υπό μετακινησίμων πλεονασμά

των εργατικών χειρών. 'Αντιθέτως, ή στενότης εργατικών 

χειρών κατέστη συχνότερα καί περισσότερον έκδηλος (6) . 

Μέχρι τούδε, ή ελλειψις αυτή δεν προσέλαβεν άνησυχητι-

κήν μορφήν. Διότι: 

1) Αυτή δύναται ακόμη να έξουδετεροΰται λόγω 

της ελαστικής προσφοράς εργασίας. Εις τήν μελέτη ν μας 

δέν προέβημεν είς τήν έκτίμησιν της προσφοράς αγροτι

κής εργασίας ώς συναρτήσεως, π. χ. της περιφερειακής 

διαρθρώσεως τών ημερομισθίων, άλλα μάλλον τής δια

θεσίμου εργασίας ώς συντελεστού τής παραγωγής. Εις τήν 

μέτρησιν του διαθεσίμου εργατικού δυναμικού υπάρχει κατ' 

ανάγκην έλαστικον περιθώριον, το όποιον δέν δυνάμεθα να 

συλλάβωμεν δια τών τεχνικών μεθόδων πού έχρησιμοποιή-

σαμεν είς τήν παροΰσαν έργασίαν. Οδτο), κατά τήν διάρ-

5. Ή έπίδρασις επί της ζητήσεως εργατικών χειρών εκ τής 

επεκτάσεως τών εντατικών καλλιεργειών θα ήτο σημαντικώς μεγα

λύτερα, έαν δέν συνωδεύετο κατά τα τελευταία §τη της περιόδου 

1953—1960 άπο άντίστοιχον μείωσιν τών καλλιεργούμενων εκτά

σεων διά καπνοϋ. 

6. Ώ ς προκύπτει εκ της έρεύνης μας περί της γεωργικής απα

σχολήσεως είς ώρισμένας περιοχάς τής χώρας (Μέρος I I I , Κεφ. 

7) μία περιοχή δύναται νά άντιμετωπίση τήν Ιλλειψιν εργατικών 

χειρών δια τής μετακινήσεως εργατών εξ όίλλων περιοχών. Τοΰτο, 

εν τούτοις, δέν δύναναι να συμβή προκειμένου περί τής χώρας 

έν τ φ συνόλω. 
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κειαν της περιόδου μεγίστης δραστηριότητος ή αγροτική 

εργατική δύναμις δύναται να αύξηθη δια της προσθήκης 

ατόμων, τα δποΐα συνήθως απασχολούνται έκτος τοΰ τομέ-

ως τούτου άλλα και δια της έντατικωτέρας προσπάθειας 

τών κανονικώς απασχολουμένων εϊς τον άγροτικόν τομέα 

(π. χ. περισσότεραι και έντατικώτεραι ώραι εργασίας) . Εί

ναι άμφισοητήσιμον δμως το εάν και κατά πόσον ή έλαστι-

κότης αυξήσεως της προσπάθειας θα παραμείνη αρκούντως 

υψηλή καΐ είς το μέλλον, ώστε να έξουδετερώνη τήν έκδη-

λουμένην Ιλλειψιν εργατικών χειρών. Είναι λογικον να α

ναμένεται, δτι μέ τήν αοξησιν τοΰ κατά κεφαλήν εισοδή

ματος έκ $ 325 σήμερον εΪς π.χ. $ 500, θα άμβλυνθ^ ή επιθυ

μία δι5 έντατικωτέραν έργασίαν κατά τας περιόδους ελλεί

ψεως εργατικών χειρών, καθ' δσον Ιδίως παιδία ηλικίας 

10—14 καΐ γέροντες ανω τών 65 (απολαμβάνοντες ήδη 

αγροτικών συντάξεων) δέν θα Ιχουν τας σημερινας πιέσεις 

δια να έργάζωνται ε'ις τους αγρούς. Ύπό αύτας τας συνθή-

κας ή εποχική ελλειψις εργατικών χειρών δυνατόν να προ-

καλέση μείωσιν τής παραγωγής. 

2) "Ηδη ή στενότης εργατικών χειρών είναι αρκούντως 

αίσθητή είς ώρισμένας περιοχάς, ώστε να Ιπιταχύνη τήν μη-

χανοποίησιν ώρισμένων δραστηριοτήτων. (Μικροί έλκυστή-

ρες π. χ. ήρχισαν χρησιμοποιούμενοι δια τήν δργωσιν τών 

αμπελώνων είς περιοχας δπου ή εργασία σπανίζει και είναι 

ακριβή κατά τήν περίοδον μεγίστης δραστηριότητος, ως 

π. χ. είς τήν Κορινθίαν) . 

3) Τέλος, θα πρέπει να παρατηρηθή δτι ή μή £λλειψις 

εργατικών χειρών ουδόλως ύπουλοι τήν υπαρξιν ιδεώδους 

καταστάσεως. Ά ν τι θ έ τ ω ς, ε ί ς δ σ α ς π ε ρ ι ο

χ α ς ή π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η ς κ α ΐ τ α ε ι σ ο 

δ ή μ α τ α ε υ ρ ί σ κ ο ν τ α ι ε ί ς χ α μ η λ δ ν ε

π ί π ε δ ο ν, ή μ ε τ α κ ί ν η σ ι ς τ ο υ ε ρ γ α τ ι 

κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ " — £ σ τ ω κ α ΐ ε ί ς β ά ρ ο ς 

τ ώ ν α ν α γ κ ώ ν ε ί ς έ ρ γ α τ ι κ α ς χ ε ΐ-
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ρ α ς κ α τ ά τ α ς π ε ρ ι ό δ ο υ ς μ ε γ ί σ τ η ς 

δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς — π ρ ο ς π α ρ α γ ω γ ι -

κ ω τ έ ρ α ς α π α σ χ ο λ ή σ ε ι ς α π ο τ ε λ ε ί Ι ξ έ-

λ ι ξ ι ν π ρ ο ς τ ή ν έ π ι θ υ μ η τ ή ν κ α τ ε ύ-

θ υ ν σ ι ν δ ι α τ ή ν έ λ λ η ν ι κ ή ν ο Ι κ ο ν ο-

μ ί α ν έ ν τ ω σ υ ν ό λ ψ τ η ς , κ α ι ε ί ς π ε 

ρ ί π τ ω σ ι ν α κ ό μ η μ ε ι ώ σ ε ω ς τ η ς α γ ρ ο 

τ ι κ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς ε ί ς τ α ς π ε ρ ι ο χ α ς 

α ύ τ ά ς. 

Ενταύθα ενδείκνυται μία όπόμνησις. Τα πορίσματα 

μας περί του οψους του μετακινησίμου εργατικού δυναμικού 

κατά τα πρώτα Ιτη τής υπό μελέτην περιόδου και της στε-

νότητος εργατικών χειρών κατά τας περιόδους μεγίστης 

δραστηριότητος από του 1957 καΐ έντεοθεν βασίζονται έπί 

τής περιοριστικής υποθέσεως τών πραγματοποιηθεισών τε

χνικών μεταβολών και ουχί τών ύποθετικώς αρίστων με

ταβολών. Κατά συνέπειαν, είναι δυνατόν να προβληθή τό 

επιχείρημα δτι έάν, π. χ., αί άγροτικαί δραστηριότητες ώρ-

γανοΰντο καλλίτερον και έμηχανοποιουντο ταχύτερο ν, τότε 

ενδεχομένως θα προέκυπτεν άξιόλογον μετακινήσιμον πλεό

νασμα εργατικών χειρών. 

'Αναμφιβόλως, τα περιθώρια δια τεχνολογικας μετα-

βολας και γενικώτερον δια τήν περισσότερον ορθολογιστι-

κήν όργάνωσιν τής ελληνικής γεωργίας είναι θεωρητικώς 

μεγάλα. Παρά τήν άξιόλογον πρόοδον κατά τήν δεκαετίαν 

1950—1960, ή παραγωγικότης παραμένει είσέτι χαμηλή 

έν συγκρίσει προς τα ευρωπαϊκά επίπεδα, ένώ πολλαί και-

νοτομίαι απομένουν να εισαχθούν είς τήν όργάνωσιν τής πα

ραγωγής. 

Άλλα τα έξης σημεία πρέπει να ληφθοον ύπ' δψιν κατά 

τήν Ιρευναν τών δυνατοτήτων και του βαθμού μεταβολής τών 

τεχνικών μεθόδων παραγωγής καΐ εξοικονομήσεως εργατι

κών χειρών είς τήν γεωργίαν. Πρώτον, αί δημόσιαι καΐ ίδι-

ωτικαΐ επενδύσεις είς τήν γεωργίαν υπολείπονται του έπι-
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πέδου εκείνου, το όποιον θα επέτρεπε τήν ταχειαν και εύ-

ρεΐαν μηχανοποίησαν καΐ έκσυγχρονισμόν. Δεύτερον, ή ε

φαρμογή των νέων τεχνικών μεθόδων παραγωγής απαιτεί 

χρόνον ,συχνα δέ καΐ ο υ σ ι ώ δ ε ι ς μ ε τ α β ο λ α ς 

ε ι ς τ ή ν ό ρ γ ά ν ω σ ι ν τ ώ ν α γ ρ ο τ ι κ ώ ν 

ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ν . 

Τοιαΰται μεταβολαί εις τήν Ελλάδα δέν φαίνεται να 

πραγματοποιούνται με ίκανοποιητικον ρυθμόν. Χαρακτηριστι-

κόν παράδειγμα τής περιπτώσεως ταύτης είναι δ αναδασμός 

της γης. Έαν ή πολιτική τοΰ αναδασμού ήτο περισσότερον ε

πιτυχής, ασφαλώς αί άνάγκαι είς έργατικάς χείρας θα ήσαν 

ουσιωδώς μικρότεραι ( 7 ) . Τρίτον, τα περιθώρια εύρυτέρας 

χρησιμοποιήσεως ώρισμένων τύπων μηχανικού εξοπλισμού 

(π. χ. μικρά εργαλεία) είναι ακόμη αξιόλογα, ένψ δι' άλ

λους είναι μικρά. Ή χρησιμοποίησις π. χ. τών έλκυστήρων 

είναι περιωρισμένη λόγω τής επικρατούσης μικράς αγρο

τικής εκμεταλλεύσεως. Δεδομένης τής γεωγραφικής δια

μορφώσεως τής Ελλάδος, τής διαρθρώσεως τών καλλιερ

γειών, τών μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων καί τής 

κατατμήσεως αυτών, υπολογίζεται δτι περίπου 30.000 έλ-

κυστήρες δύνανται να χρησιμοποιηθούν έπί 14 εκατ. στρεμ

μάτων πεδινών εδαφών, ένφ σήμερον χρησιμοποιούνται ή

δη σχεδόν 20.000 έλκυστήρες. Τέταρτον, ή εφαρμογή νέ

ων καί τελειότερων τεχνικών μεθόδων παραγωγής δύνα

ται etc πολλας περιπτώσεις να έπηρεάση αύξητικώς τήν 

ζήτησιν εργατικών χειρών. Ούτω, ή καταπολέμησις τών ζι

ζανίων καί τών ασθενειών ή ή αύξησις τής λιπάνσεως α

παιτεί τήν χρησιμοποίησιν προσθέτου εργασίας. Το αυτό 

Ισχύει καί είς τήν περίπτωσιν τής επεκτάσεως τής αρδεύ

σεως ή δποία υπολογίζεται δτι, μέσω τής έπιτυγχανομένης 

μεταβολής είς τήν καλλιέργειαν (καί υπό τάς έπικρατού-

7. Kenneth Thompson : 'Αναδασμός τής 'Ελληνικής Γής, 
Κέντρον Οίκονομικών Ερευνών, ("Αθήναι 1962). 
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σας τεχνολογικώς συνθήκας), αυξάνει τήν άπασχόλησιν κα

τά 100%. Ή αδξησις αυτή της ζητήσεως εργασίας οφείλε

ται είς τας προσθέτους άνάγκας έκ της μεγαλυτέρας παρά

γωγης, είς τήν έπέκτασιν του συστήματος τών δύο εσοδειών 

και εις τήν στροφήν έκ τών έκτατικών προς τας έντατικας 

καλλιέργειας. Ή εισαγωγή νέων καλλιεργειών, δπως δ βάμ-

βαξ, τα τεΰτλα, αί όπώραι καί τα λαχανικά, θα απορρόφη

ση το μεγαλύτερον μέρος τών νεοαρδευομένων εδαφών. Κα

τά συντηρητικούς υπολογισμούς, περί το 1970 θα άρδεύων-

ται έπί πλέον 3—4 εκατ. στρέμματα, οπότε και ή ζήτη-

σις εργασίας θα σημείωση αοξησιν εις άντίστοιχον βαθμόν. 

Εις αυτό το σημεΐον θα ήτο σκόπιμον να έξετασθη ή 

μελλοντική διαμόρφωσις του εργατικού δυναμικού èv Ελλά

δι. Έπί του παρόντος, εις τάς βιομηχανικας περιοχάς 'Α

θηνών - Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης υφίσταται σημαντική 

ανεργία τόσον εις τήν βιομηχανίαν δσον καί είς τον τομέα 

τών υπηρεσιών. Κατά το παρόν ή έκτος του αγροτικού το-

μέως ανεργία εκτιμάται &νω του 11% δηλ. είς 185.000 ά

τομα ( 8 ) . Επομένως, δύναται να άντιμετωπισθη αμέσως α

κόμη καί μία οξεία συνεχώς αυξανομένη ζήτησις εργασίας, 

καί αί άνάγκαι έκ της ταχείας έκβιομηχανίσεως δύνανται 

να καλυφθούν έκ τοΰ εργατικού" τούτοι αποθέματος. 

Πρέπει δμως να τονισθη δτι, έαν ή παραγωγικότης της 

εργασίας εις τήν βιομηχανίαν διατήρηση τον αύξητικόν ρυ-

θμον της παρελθούσης δεκαετίας, ήδη περί το 1972 το από

θεμα τών 185.000 άνεργων θα Ιχη ίσως άπορροφηθή έν μέρει 

υπό της μεταναστεύσεως — δεχόμενοι δτι ή σχετική τάσις 

τής περιόδου 1957 -1960 θα συνεχισθη — καί έν μέρει 

όπο της μεγαλυτέρας ζητήσεως εργατικών χειρών. Είδι-

κώτερον, δ καθηγητής κ. Παπανδρέου είς μίαν έξέτασιν ώ-

8. "Ιδε 'Ανδρέα Γ. Παπανδρέου : Στρατηγική της Οικονομικής 
Άνχπτύξεως της Ελλάδος, Κέντρον Οικονομικών Ερευνών, ('Αθή
ναι 1962) σ. 98, 99. 

52 



ρισμένων διαζευκτικών τύπων προγραμμάτων παρατηρεί δτι 

το πλεονάζον έργατικόν δυναμικόν θα εξακολουθώ να υφί

σταται κατά το 1972 μόνον οπό τήν προϋπόθεσιν δτι δ ρυ

θμός τής μεταναστεύσεως είναι κατώτερος εκείνου τών ετών 

1960, 1961, καΐ δτι ή προστιθεμένη καθαρά άξια κατά έρ-

γάτην θα αύξηθή κατά τήν ΊτερίοοΌ^ 1960 - 1970 ταχύτερον 

τής αντιστοίχου της προηγουμένης δεκαετίας. Έαν δμως 

κατά τδ διάστημα 1960 - 1970 καμφθή ή παραγωγικότης 

της εργασίας, θα έκδηλωθή Ιλλειψις εργατικών χειρών καΐ 

δταν ακόμη δ ρυθμός τής μεταναστεύσεως υστέρηση εκεί

νου τών ετών 1960 καί 1961 ( 9 ) . Ή ελληνική οικονομία, 

ήτις αντιμετωπίζει έπι του παρόντος σοβαρόν πρόβλημα α

νεργίας, θα ευρέθη τότε ενώπιον προβλήματος εργασίας 

— ουχί μόνον υπό τήν μορφήν της ελλείψεως εξειδικευμέ

νων εργατών άλλα καί άπδ απόψεως δγκου εργατικών χει

ρών. Και τούτο είς μίαν έποχήν δτε ή οικονομική άνάπτυ-

ξις θα ευρίσκεται είς τήν φάσιν της ταχείας πραγματοποι

ήσεως. 

Έν δψει αυτών τών γενικών προοπτικών και τών πο

ρισμάτων της έμπειρικοστατιστικής μας Ιρεύνης δια το μέλ

λον ώς καί της προγραμματισθείσης αναδιαρθρώσεως τών 

καλλιεργειών θ α α π α ι τ η θ ο ύ ν δ χ ι μ ό ν ο ν 

η ύ ξ η μ έ ν α ι ά λ λ α κ υ ρ ί ω ς π ρ ο γ ρ α μ μ α -

τ ι σ μ έ ν α ι ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς π α γ ί ο υ κ ε φ α 

λ α ί ο υ κ α ί δ ρ α σ τ ι κ ά ί ο ρ γ α ν ω τ ι κ ά ì 
κ α ί τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά ! μ ε τ α β ο λ α ΐ ε ί ς τ ή ν 

γ ε ω ρ γ ί α ν ί ν α σ υ ν ε χ ι σ θ η ή μ ε τ α κ ί ν η -

σ ι ς ε ρ γ α τ ι κ ο ύ δ υ ν α μ ι κ ο ύ έ κ τ ο υ 

α γ ρ ο τ ι κ ο ύ τ ο μ έ ω ς π ρ ο ς τ ή ν β ι ο μ η 

χ α ν ί α ν χ ω ρ ί ς ν α έ π έ λ θ η μ ε ί ω σ ι ς 

τ ή ς α γ ρ ο τ ι κ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς . Δεδομένου 

9. "Ιδε Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Στρατηγική, ενθ' άνωτ., πί~ 
ναξ 3. 6. 2. σ. 102, 103 
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τοΰ χρόνου δστις απαιτείται δια τήν έφαρμογήν πλείστων 

οργανωτικών καΐ τεχνολογικών μεταβολών, ή ελληνική κυ-

βέρνησις πρέπει να λάβη σοβαρώς ύπ' δψει τήν ανάγκην επι

ταχύνσεως τών θεσμολογικών καΐ οργανωτικών μεταβολών 

είς τήν γεωργίαν και αναθεωρήσεως του γενικού προγράμ

ματος επενδύσεων δια τήν αδξησιν τών επενδυτικών δαπα

νών του γεωργικοο τομέως. Ε ν τ ό ς τ ώ ν δ ρ ί ω ν 

π ο ύ τ ί θ ε ν τ α ι ύ π ò τ ώ ν κ ρ ι τ η ρ ί ω ν τ η ς 

σ χ ε τ ι κ ή ς π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ ο ς τ ώ ν δ ι α 

φ ό ρ ω ν κ α τ ά τ ο μ ε ί ς ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν , α ϊ 

ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς ε ί ς τ ή ν γ ε ω ρ γ ί α ν π ρ έ 

π ε ι ν α π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ θ ο ύ ν κ α τ ά τ ρ ό 

π ο ν , ώ σ τ ε έ ν μ έ ρ ε ι ν α α μ β λ ύ ν ο υ ν 

τ ή ν ϊ ν τ ο ν ο ν έ π ο χ ι κ ή ν σ τ ε ν ό τ η τ α ερ

γ α τ ι κ ώ ν χ ε ι ρ ώ ν κ α ι έ ν μ έ ρ ε ι ν α 

α π ο δ ε σ μ ε ύ σ ο υ ν ε ι ς τ ο μ έ λ λ ο ν έ ρ γ ά

τ ι κ α ς χ ε ί ρ α ς π ρ ο ς ά π α σ χ ό λ η σ ι ν ε ' ι ς 

τ ο ν β ι ο μ η χ α ν ι κ ο ν τ ο μ έ α . 

Ή ελληνική κυβέρνησις ομοίως πρέπει να λάβη σοβα

ρώς ύπ' δψει τήν ανάγκην της α ν α θ ε ω ρ ή σ ε ω ς 

τ ή ς μ α κ ρ ο χ ρ ο ν ί ο υ μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι 

κ ή ς τ η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς επειδή αυτή συνδέεται 

στενώς με τδ δλον θέμα τού εργατικού δυναμικού (|1 °) . 

10. Ό μέσος ετήσιος ρυθμός εισόδου τών νέων μελών της ερ
γατικής δυνάμεως ανήρχετο είς 37.700 κατά τήν περίοδον 1957— 
1961. Κατά το αυτό διάστημα 26.200 έργάται μετηνάστευον ετησί
ως, πλην δμως κατά τήν διετίαν 1960 καΐ 1961 ή αΰξησις της μετα
ναστεύσεως προσέλαβεν άνησυχητικον χαρακτήρα. Οΰτω ή συνολική 
μετανάστευσις κατά τά έτη 1960 καΐ 1961 άνηλθεν είς 47.770 και 
58.840 αντιστοίχως, έναντι τών 29.790 μεταναστών τοϋ 1955. Ή 
μετανάστευσις τοΰ εργατικού δυναμικού κατά το 1961 άνηλθεν είς 
37.650* ΈπΙ τη βάσει δέ τών στατιστικών δεδομένων τοΰ α' εξα
μήνου τοΰ 1962 εϊναι πιθανόν δπως ή μετανάστευσις κατά το 1962 
άνέλθη είς 90.000 - 100.000 άτομα, έναντι της προβλεπομένης αυ
ξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ κατά 85.000 άτομα. 
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Ή πληθυσμιακή Ιξοδος έκ τής Ελλάδος κατά τήν πα-
ρελθοΟσαν δεκαετίαν δέν Ιτυχε τής δεούσης προσοχές. Δυσ
χερής είναι ασφαλώς ή σύγκρισις τών κοινωνικών καί 61-
κονομικών πλεονεκτημάτων δια μίαν χαμηλού εισοδήματος 
οίκονομίαν προς τήν ζημίαν έκ τής μεταναστεύσεως τοΟ 
τυ,Βο^άζοντος εργατικού δυναμικού. Βεβαίως, φαίνεται έκ 
πρώτης δψεως δτι ή συνεχιζόμενη μετανάστευσις διευκολύ
νει κατά τι τήν διαδικασίαν της οίκονομικής αναπτύξεως 
δια τής περιστολής της δλικής καταναλώσεως. Ταυτοχρό
νως, δμως, δημιουργεί πλείστας δυσμενείς συνθήκας. Ούτω, 
κατά πρώτον δ συντελεστής αυξήσεως τοϋ έλληνικοϋ πλη-
θυσμοϋ είναι σχετικώς χαμηλός, ήτοι κατά τι ανώτερος του 
1% περιλαμβανομένης της μεταναστεύσεως. Κατά δεύτε
ρον λόγον, το πλέον άνησυχητικδν σημεΐον δέν είναι δ αρι
θμός άλλα πρωτίστως ή ποιότης τών μεταναστών. Ώς γνω
στόν, ol προς τήν Δυτ. Ευρώπη ν καί άλλαχοϋ μετανα
στεύοντες έργάται επιλέγονται μετά προσοχής ύπδ της χώ
ρας προορισμοΟ καί, ώς έκ τούτου, είναι ανώτεροι τοΟ μέσου 
επιπέδου από απόψεως ευφυΐας, προσαρμοστικότητος είς τάς 
μεταβολάς, υγείας, μορφώσεως καί ειδικεύσεως. Τδ 50% 
περίπου τών μεταναστών του πρώτου τριμήνου τοο 1962 
έδήλωσαν ώς επάγγελμα τήν βιοτεχνίαν καί βιομηχανίαν. 
Οι έργάται αυτοί δέν είναι κατωτέρας ποιότητος Ιμψυχον 
ύλικόν, άλλ' αντιθέτως νέοι χαρακτηριζόμενοι άπδ τάσιν 
προς βελτίωσιν της καταστάσεως των, ουσιώδους Ιδιότητος 
δια τήν δημιουργίαν συγχρόνου εργατικής δυνάμεως, ικα
νής να άνταποκριθη είς τας νέας απαιτήσεις τής βιομηχανι
κής αναπτύξεως. 

Τέλος, είναι πολύ πιθανώτερον, μία κυβέρνησις να άν-
τιμετωπίση μετά μεγαλυτέρας αποφασιστικότατος τα πιεστι
κά προβλήματα, δπως ή ανεργία, στρέφουσα τάς προσπάθει
ας της προς τάς διαρθρωτικάς αδυναμίας τής οίκονομίας, 
δσάκις ελλείπουν cd εΰκολοι καί αυτόματοι λύσεις τών προ
βλημάτων αυτών, δπως ή μετανάστευσις. Υπάρχει δμως φό-
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βος, δτι ή άμβλυνσις τοο οξυτάτου προβλήματος τής ανερ

γίας δια τής ευρείας μεταναστεύσεως να δημιουργήσω τήν 

έντύπωσιν δτι ή προσωρινή αυτή διέξοδος αποτελεί ίκανο-

ποιητικήν λύσιν τοΟ προβλήματος. 

Β. Ώς προέκυψεν έκ τής έρεύνης μας, έξ Γσου σημαν

τική είναι ή διαπίστωσις περί υπάρξεως σοβαρός ε π ο χ ι 

κ ή ς α ν ε ρ γ ί α ς . Ό χειμών και τό θέρος παρουσιάζουν 

συστηματικώς ύψηλόν ποσοστάν εποχικής ανεργίας (βλ. Κεφ. 

6, Πίνακα 5 ) , οφειλομένης εις αυτήν ταύτην τήν διάρ-

θρωσιν των καλλιεργειών έν Ελλάδι, ένώ έτεραι μορφαΐ γε

ωργικής δραστηριότητος, δπως π.χ. ή παραγωγή γαλακτοκο

μικών προϊόντων, αί δποϊαι δέν έχουν Ιντονον έποχικόν χα

ρακτήρα, έλαχίστην έπίδρασιν άσκοον επί τής αγροτικής 

απασχολήσεως. 

Έκ του έμπειρικοστατιστικου μας έλεγχου κροέχη^ε 

πτώσις του μέσου έποχικοΟ πλεονάσματος εργατικών χει

ρών έκ του ετησίου μέσου δρου έκ 15% κατά τήν διετίαν 

1953 - 1954, εις 10% περίπου δπου καΐ έσταθεροποιήθη 

κατά τήν περίοδον 1955 - 1960. Κατά τα δύο πρώτα Ιτη 

τής χρονολογικής σειράς, ή κατά τήν περίοδον χαμηλής απα

σχολήσεως εποχική ανεργία ανήρχετο είς 16% περίπου τής 

ετησίως διαθεσίμου εργατικής δυνάμεως, ένφ κατά τα δύο τε

λευταία Ιτη τής περιόδου έμειώθη είς 11,5% περίπου. Υπο

λογιζόμενη έπί ετησίας βάσεως, ή διασπάθισις του ανθρωπί

νου κεφαλαίου ύπδ μορφήν εποχικής ανεργίας, προσεγγίζει τα 

40 εκατ. ανδρικά ημερομίσθια ή το άντίστοιχον τών 275.000 

ατόμων ή 90.000 οικογενειών. Ή ανεργία κατά τον χειμώνα-

κυμαίνεται πέριξ του ύψηλοΰ ποσοοτοϋ 25% τής χειμερινής 

προσφοράς εργασίας, πάντοτε βεβαίως μέ εντόνους διαφοράς 

άπδ περιφερείας είς περιφέρειαν. Είς τήν περιοχήν Δράμας 

π.χ. το ήμισυ περίπου τής εργατικής δυνάμεως τοΰ χειμώνος 

δέν απασχολείται. Κατά τό θέρος, τό ποσοατον μειοΰται είς 

20% περίπου. 

Είς τήν πραγματικότητα, δύναται να ύποστηριχθή δ-
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τι ή έκτασις της κοινωνικές σπατάλης του έμψυχου ύλι-

κοο είναι μεγαλύτερα παρ' δσον φαίνεται έκ τών σχετι

κών αριθμών. Είς τήν γεωργίαν λόγφ καιρικών συνθη

κών καί τής ελλείψεως έτερων ευκαιριών απασχολήσεως, 

το μήκος τοΟ εργασίμου Ιτους είναι ακουσίως βραχύτερον 

(σύνολον 255 ήμερων) έν συγκρίσει προς τάς αλλάς 

οίκονομικας δραστηριότητας. Είναι άξιοσημείωτον, παρά 

ταΰτα, δτι αϊ εκτιμήσεις μας τοΟ βαθμού της εποχικής ανερ

γίας ενδέχεται να είναι ελαφρώς έξογκωμέναι καθ' δ μέ-

τρον δέν ελήφθησαν ύπ' δψιν κατά τήν έποχικήν κατανομήν 

ζητήσεως εργασίας al μεταβολαί της διαρθρώσεως τών καλ

λιεργειών. ΤοΟτο σημαίνει δτι παρά τον ύπολογισμον τών με

ταβολών της διαρθρώσεως τών καλλιεργειών άπο της από

ψεως της συνολικής ετησίας ζητήσεως εργατικών χειρών, έν 

τούτοις, έθεωρήθησαν ως αμετάβλητοι δι' δλην τήν χρονο-

λογικήν σειράν 1953 - 1960, οί συντελεσταΐ της εποχικής 

κατανομής τών ετησίων αναγκών είς έργατικας χείρας, (οί 

όποιοι επίσης περιορίζονται υπό τής διαρθρώσεως τών καλ

λιεργειών) . Πιθανώς το τελικον αποτέλεσμα έκ τών μεταβο

λών αυτών να είναι μία σχετική έξομάλυνσις τών απότομων 

αιχμών τής αγροτικής έποχικότητος. 

ΈπΙ τη υποθέσει δτι μικρά είναι τα περιθώρια περαι

τέρω αυξήσεως τοΰ ελλείμματος εργατικών χειρών κατά τας 

έποχας τής υψίστης δραστηριότητος, τα υφιστάμενα είς αλ

λάς έποχας πλεονάσματα δύνανται να μειωθούν δια τής με

ταφοράς εργατικών χειρών έκτος τής αγροτικής οικονομίας, 

έν ω μέτρω πραγματοποιείται ή περαιτέρω μηχανοποίησις 

ώρισμένων δραστηριοτήτων κατά τας έποχας υψηλής δρα

στηριότητος, δια περαιτέρω αναδιαρθρώσεως τών καλλιερ

γειών και δια τής εισαγωγής νέων παραγωγικών απασχο

λήσεων (π.χ. κτηνοτροφία, βιομηχανία) . Ύπο τας σημερι-

νας συνθήκας, δύναται να ύποστηριχθή δτι τα εποχικά πλε

ονάσματα εργατικών χειρών αντιπροσωπεύουν πρόσθετον οί-

κονομικήν καί κοινωνικήν έπιβάρυνσιν έκ τής ηύξημένης 
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ζητήσεως εργασίας κατά τας έποχάς υψίστης δραστηριότητος. 

Το διάγραμμα 1 παριστφ τήν Ικτασιν xfjç εποχικής 

ανεργίας. Το σοβαρον τοΟτο απόθεμα άδρανούσης εργασίας, 

μετά τών περιφερειακών του διακυμάνσεων δύναται αναμ

φιβόλως ν* άποτελέση τδ ύπόβαθρον αναπτύξεως νέων Ιξω-

αγροτικών δραστηριοτήτων υψηλότερου βαθμού παραγωγικό

τατος έν συγκρίσει προς ώρισμένας δριακάς άγροτικάς ασχο

λίας. Ώ ς εξηγείται είς το τελευταΐον κεφάλαιον τής παρούσης 

εργασίας, ή άξιοποίησις τών εποχικών πλεονασμάτων εργα

σίας είναι Ιν τών κριτηρίων επιλογής τής γεωγραφικής 

κατανομής τών επενδύσεων τής πολιτικής τής περιφερεια

κής αναπτύξεως. 

Ή εκτίμησις τοο βαθμοΰ τής εποχικής ανεργίας δια

νοίγει τήν δδον δια τήν άποδοτικωτέραν άξιαποίησιν τοΰ 

ανθρωπίνου παράγοντος είς τον άγροτικδν τομέα. Πρδς τού

τοις, υφίστανται γενικώς δύο δυνατότητες. Πρώτον, ή επο

χική ανεργία δίναται να μετατραπή εις μόνιμον πλεόνασμα 

εργατικού" δυναμικού δια τής έξομαλύνσεως τών αιχμών τής 

αγροτικής απασχολήσεως. Ούτω, ή ηύξημένη μηχανοποίη-

σις κατά τήν περίοδον μεγίστης δραστηριότητος και ή άνα-

διοργάνωσις τοΰ αγροτικού τομέως θα οδηγήσουν είς άπο-

δέσμευσιν εργασίας, ή δποία δύναται ν* γίνη μονίμως δια

θέσιμος δι* άπασχόλησιν ε!ς άλλους παραγωγικούς τομείς (,1!1) . 

Ή δευτέρα μέθοδος έξουδετερώσεως τής εποχικής α

νεργίας απαιτεί πρόσθετον Ιργασίαν έκ μέρους τοΰ άγρό-

του διαρκούσης τής περιόδου χαλαράς δραστηριότητος. Συμ-

φώνως πρδς τον έμπειρικοστατιστικον Ιλεγχόν μας, ή παρα

γωγική δυναμικότης τής ελληνικής γεωργίας θα ηΰξανεν, Ι*ν 

ή αγροτική δραστηριότης καθίστατο περισσότερον ίσορρο-

11. Δια τάς έλαίας καΐ τάς όπώρας, ή περίοδος μεγίστης ζητή
σεως εργατικών χειρών είναι ή εποχή της συγκομιδής (θέρος καΐ 
φθινόπωρον). Αί άσχολίαι αύται λόγω τής φύσεως των δέν δύνανται 
να μηχανοποιηθούν είς μεγάλο ν βαθμύν. 
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παμένη, χάρις εΕς βοηθητικάς καί συμπληρωματικώς παρα-

γωγικάς ασχολίας (π.χ. κτηνοτροφίαν, οίκοτεχνίαν ή χει-

ροτεχνίαν) αί δποϊαι αξιοποιούν πληρέστερον τους συντε-

λεστας έργασίαν καΐ Ιδαφος. Ή άναδιάρθρωσις των καλλι

εργειών δια τας οποίας ή ζήτησις εργατικών χειρών έκδη-

λουται άλληλοδιαδόχως και συμπληρωματικώς δύναται επί

σης να έξασφαλίση πρόσθετον άπασχόλησιν κατά την φά-

σιν χαλαρώσεως τοο ρυθμοο δραστηριότητος ( ^ ) . 

Άμφότεραι αί μέθοδοι έξουδετερώσεως της εποχικής 

ανεργίας παρουσιάζουν μίαν σοβαράν δυσχέρειαν: απαιτούν, 

δηλ., τήν άπασχόλησιν περισσοτέρου κεφαλαίου. 'Επειδή δ-

μως, το κεφάλαιον είναι συνήθως δ κατ' εξοχήν έν ανεπαρ

κείς συντελεστής της παραγωγής είς τάς υπανάπτυκτους 

χώρας, αποβαίνει λίαν δαπανηρά ή \χέΒοοΌς αδτη περιστο-

12. Ή άναδιάρθρωσις των καλλιεργειών προς ώμβλυνσιν της επο

χικής ανεργίας, (εντός τών ορίων τών κλιματολογικών συνθηκών) 

πιθανόν νά φαίνεται άπλοΰν μέτρον. Παρά ταϋτα, ϊσως ένεκα τών 

γενικών εντυπώσεων περί υπάρξεως σοβαρού ποσοστού μονίμως πλε-

οναζούσης εργασίας, ή γεωργική πολιτική του κράτους συστηματι

κών προέβλεπε την έποχικήν ζήτησιν εργασίας κατά τήν έφαρμογήν 

της αναδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών. Τυπικόν παράδειγμα τούτου 

ήτο τό Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής 'Αναπτύξεως, τό όποι

ον, είς τόν γεωργικόν τομέα, ερριπτε τό κύριον βάρος εις τήν πε

ραιτέρω έπέκτασιν τών εαρινών καλλιεργειών, π. χ., βάμβακος, ό-

ρύζης, αραβοσίτου, οσπρίων κλπ. 'Ενδεικτικώς ή παραγωγή βάμ

βακος προεβλέπετο νά αύξηθή κατά 14,5 % ετησίως διά τήν πε-

ρίοδον 1959-1964. "Ιδε, 'Τπουργεΐον Συντονισμού, Πενταετές 

Πρόγραμμα Οικονομικής 'Αναπτύξεως της 'Ελλάδος, 1960-1964, 'Α

θήναι, Έθνικόν Τυπογραφεϊον, 1960 (σελ. 20, πίνακες 2 καΐ 2α 

καί α, 31) . Αί καλλιέργειαι αύται παρουσιάζουν έ'ντονον συγκέντρω-

σιν της ζητήσεως εργατικών χειρών τήν άνοιξιν (τελευταία άρδευ-

σις, ιδίως διά τόν βάμβακα, καί συγκομιδήν ). Κατά συνέπειαν, 

προτεραιότης είς τάς έαρινάς καλλιέργειας θά επιδείνωση τήν 

έποχικήν κατανομήν της απασχολήσεως, έκτος εάν αύτη έξου-

δετερωθη διά της εφαρμογής τών ενδεδειγμένων μεταβολών είς τάς 

τεχνικάς μεθόδους της παραγωγής . 
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λής της εποχικής ανεργίας. ΈπΙ πλέον, δμως, το πρόσθε-

τον κεφάλαιον θα παραμείνη οπωσδήποτε αδρανές κατά §ν 

μέρος τοΰ έτους. Συγκεκριμένως, έαν έφορμοσθη ή πρώτη 

\ièQotoç, το κεφάλαιον θα άδρανη κατά τήν περίοδον έκεί-

νην, ή δποία, προ της μεταβολής τών δρων παράγωγης, πα

ρουσίαζε συνήθως χαλαραν δραστηριότητα. Έαν δμως ιζρο-

κριθη ή δευτέρα \ιέΒοΖος, το κεφάλαιον θα άδρανήση κατά 

το διάστημα της υψίστης αγροτικής δραστηριότητος, δτε 

δηλ. ή ζήτησις εργατικών χειρών ε'ις τους αγρούς θα χαλά

ρωση τήν άπασχόλησιν μέ τήν οίκοτεχνίαν ή τήν χειροτε-

χνίαν ή αλλάς μή καθαρώς γεωργικας δραστηριότητας. Ή 

εφαρμοστέα [ίέ^οΒος είναι, λοιπόν, ζήτημα συγκερασμού με

ταξύ της επιβαρύνσεως έκ της συντηρήσεως τοΰ σχετικώς 

δαπανηρού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού καΐ της συντηρήσεως 

της ευθύνης σχετικώς εργασίας κατά τήν διάρκειαν μέρους 

μόνον τοΰ έτους. 
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2. At υπάρχουσα ι εκτιμήσεις τοΰ πλεονάζοντος αγρο
τικού εργατικού δυναμικού 

Είς το τμήμα τούτο γίνεται σύγκρισις των Ιδικών 

μας εκτιμήσεων του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού προς 

Ικείνας άλλων ερευνών. Δέον από τοοδε να τονισθη δτι, Ιφ* 

δσον αί Ιννοιαι καΐ αί μέθοδοι ύπολογισμοΟ της ιδικής μας 

έρεύνης δεν αντιστοιχούν επακριβώς προς έκείνας τών άλλων 

εργασιών, φυσικώ τω λόγψ, σχετικώς μόνον συγκρίσιμα εί

ναι και τα προκύπτοντα πορίσματα. Οοτω είναι συχνάκις 

άβέβαιον έαν τα στοιχεία περί του συνολικού μετακινησίμου 

πλοενάσματος εργατικών χειρών άλλων ερευνών αντιπροσω

πεύουν τα εποχικά μεγέθη ή τους ετησίους μέσους δρους. 

Παρά ταΰτα, ή σύγκρισις θα άποβη χρήσιμος, διότι απο

καλύπτει σημαντικας διαφοράς εις τάς εκτιμήσεις περί τοΰ 

υφισταμένου βαθμοΰ ανεργίας. 

Ή αποψις δτι είς τήν έλληνικήν γεωργίαν υφίσταται 

ευρεία συγκεκαλυμμένη ανεργία στηρίζεται ώς επί τό πλεί

στον επί περιπτωσιακών παρατηρήσεων καΐ μόνον εις τι-

νας έρευνας έπί λεπτομερών αναλύσεων. Αί βασιζόμεναι επί 

απλών εντυπώσεων διαπιστώσεις θα εξετασθούν έν συντο

μία δια της παραθέσεως ολίγων χαρακτηριστικών παραδει

γμάτων. 

Ή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επικαλείται «τήν 

ευρειαν ύποαπασχόλησιν είς τήν έλληνικήν γεωργίαν» (1 3) 

δια να έξηγήση διατί «σημαντικον τζοοοστον του άγροτι-

13. Είς πολλάς έκ τών ερευνών αυτών ή «ύποαπασχόλησις» χρη
σιμοποιείται ύπό τήν έννοιαν τοΰ ίδικοΰ μας ("ίπλεονάζοντος εργατι
κού δυναμικού». 
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κοΰ πληθυσμού μετεκινείτο προς τα αστικά κέντρα» f 1 4 ) . Ό -

μοίως ή Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρεται είς «ανεπισή

μους υπολογισμούς», οι όποιοι αναβιβάζουν το πλεόνασμα 

της αγροτικής εργασίας είς 790.000 άτομα ( 1 | 5 ) . Ή αυτή πη

γή αναφέρει δτι ή 'Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ύπε-

λόγισε κατά το ϊτος 1955 τήν μέσην άπασχόλησιν κατά έρ-

γαζόμενον είς τήν γεωργίαν εϊς 170 ημέρας εργασίας, «2να 

λίαν χαμηλον έπίπεδον και έαν ακόμη ληφθη ύπ' δψιν ή 

εντόνως εποχική φύσις της γεωργικής εργασίας (**). 

Προσφάτως, γνωστόν πιστωτικον Ιδρυμα είς μή 

δημοσιευθέν υπόμνημα αναφέρει δτι, «το πρόβλημα (της α

νεργίας) είναι ιδιαιτέρως οξύ είς τήν γεωργίαν». 

»Έκ στοιχείων ύπολογισθέντων βάσει τών απαιτου

μένων ετησίως ανδρικών ημερομισθίων δι' εκαστον είδος 

καλλιέργειας ύπο τας υ φ ι σ τ α μ έ ν α ς τ ε χ ν ι κ à ς 

μ ε θ ό δ ο υ ς π α ρ α γ ω γ ή ς κ α ι κ α λ λ ι ε ρ γ ο υ 

μ έ ν α ς ε κ τ ά σ ε ι ς και λαμβανομένων ύπ' δψιν τών 

εποχικών αίχμών ζητήσεως εργατικών χειρών καί της επιδρά

σεως παραγόντων, δπως αί καιρικαί συνθήκαι, έπί του αριθμού 

τών πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων, προέκυψεν δτι 

750.000 άγρόται ή το 35% της νυν διαθεσίμου προσφοράς 

εργασίας τοΰ αγροτικού τομέως (2.140.000) θα ήδύναντο 

να μετακινηθούν άνευ άπωλείας της παραγωγής, ή τοΰ εισο

δήματος». 

Αί εκτιμήσεις αύται τής πλεοναζούσης εργασίας έγέ-

yoyzo δια το 1957, δηλ. Ιτος Ιδιαιτέρως εύνοϊκον λόγω τών 

υψηλών στρεμματικών αποδόσεων καί τής έντονωτέρας σχε-

14. National Bank of Greece and Athens, «Greece Today» 
Review of Economic and Business Conditions No. 32 (January 
1957), pp. 58 - 59. 

15. Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνσις ΟΙκονομικων Μελετών): 
*Η Οικονομία τής 'Ελλάδος κατά τα ετη 1955 και 1956, 'Αθήναι, 
1957, σελ. 228. 

16. Ένθ' άν., σελ. 227-228. 
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τικώς ζητήσεως εργατικών χειρών. Έαν οι αριθμοί αυτοί 

έξέφραζον τας πραγματικάς συνθήκας απασχολήσεως δια 

το 1957, τότε δύναται να ύποστηριχθή δτι το ποοοατον της 

μετακινησίμου εργασίας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 40% 

καΐ 50% της δλικής αγροτικές εργατικής δυνάμεως κατά τήν 

περίοδον 1950 -1960 (ύπδ τήν προϋπόθεσιν αμεταβλήτων τε

χνικών μεθόδων παραγωγής) .'Αλλ' ol αριθμοί ούτοι είναι χα

ρακτηριστικοί τών εξογκωμένων εντυπώσεων περί του ύψους 

της ύποαπασχολήσεως καΐ ανατρέπονται καΐ δια μιας απλής 

παρατηρήσεως της καταστάσεως είς τήν έλληνικήν δπαι-

θρον. 

Προσφάτως, δ 'Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 

και 'Αναπτύξεως προέβη ε'ις έκτίμησιν τής μετακινησίμου 

εργατικής δυνάμεως. Είς τήν οίκονομικήν έπισκόπησιν του 

Ο.Ο.Σ.Α. περί Ελλάδος, δημοσιευθεισαν τον Άπρίλιον του 

1962, αναφέρεται δτι τδ 25% τής αγροτικής εργατικής δυ

νάμεως, δηλ. 500.000 άτομα έκ τοΰ ενεργού πληθυσμού, 

δύναται να μεταφερθή έκ τοΰ αγροτικού τομέως πρδς τους 

άλλους τομείς τής οικονομίας άνευ μειώσεως τής γεωργικής 

παραγωγής ( 1 | 7 ) . 

Ή επιτροπή έπί τής αγροτικής ύποαπασχολήσεως τοΰ 

Μεσογειακού Προγράμματος 'Αναπτύξεως τοΰ F.A.O. ύπε-

λόγισε τδ άγροτικδν έργατικδν δυναμικδν και τδν έτήσιον 

δγκον εργασίας είς ημερομίσθια (ζήτησις εργασίας) . Βά

σει τών στοιχείων αυτών, ύπελογίσθη ή «άπασχόλησις κα

τά μονάδα εργατικής δυνάμεως» είς ημερομίσθια κατ' έτος 

και συνεκρίθη πρδς τα ετήσια διαθέσιμα ημερομίσθια δια 

τήν κάλυψιν τών αναγκών τοΰ άγροτικοΰ τομέως (300 ή-

μέραι). Δια τδ έτος 1956 ή ύποαπασχόλησις ύπελογίσθη εις 

37% τοΰ άγροτικοΰ έργατικοΰ δυναμικοΰ. 

Αί πλέον πρόσφατοι εκτιμήσεις τοΰ πλεονάζοντος έρ

γατικοΰ δυναμικοΰ τοΰ άγροτικοΰ τομέως περιλαμβάνονται 

17. ΟΙκονομικαΙ Μελέται—«Ελλάς», 'Απρίλιος, 1962 σελ. 5. 
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ζΐς το έπίσημον υπόμνημα της ελληνικής κυβερνήσεως προς 

τον Ο.Ο.Σ.Α. C1*). Είς το υπόμνημα τοΰτο το πλεονάζον έρ-

γατικόν δυναμικόν εκτιμάται είς 400.000 άτομα ή είς τον ύ-

ψηλον αριθμόν των 750.000 ατόμων, έαν αϊ εκτιμήσεις βα

σισθούν επί ενός έπιμηκεστέρου γεωργικού εργατικού Ιτους. 

Ή μελέτη περί της οικονομίας της Κρήτης ύπο τοΰ 

Ιδρύματος Bockefeiler διεπίστωσε σημαντικόν «βαθμόν α

γροτικής ύποαπασχολήσεως... Ενδεχομένως το 60% έ'ως 

65% της αγροτικής εργατικής δυνάμεως, δι' οκταώρου ημε

ρησίας απασχολήσεως, επαρκεί να διατήρηση άμετάβλητον 

τήν τρέχουσαν παραγωγήν» f1'9) . Tò κατ' έκτιμησιν τοΰτο 

ποσοστού άνεθεωρήθη αύξητικώς ύπο τοΰ κ. Γ. Κουτσουμά-

ρη, δ όποιος τονίζει δτι « δεδομένου του κατακερματι

σμού και της γεωγραφικής διασποράς τών αγροτικών κλή

ρων, της παραγωγής δι'αύτοκατανάλωσιν και τής αναγκαι

ούσης εργασίας δια τήν έμπορίαν τών προϊόντων το τζοαο-

στον τούτο (το ύπολογισθέν ύπο του Albaugh) πρέπει εν

δεχομένως να αύξηθή είς 80% περίπου. Ούτω, το πραγμα-

τικον ποαοστον τής αγροτικής ύποαπασχολήσεως προσεγγί

ζει το 20% τής διαθεσίμου αγροτικής εργατικής δυνά

μεως» ρ ° ) . 

18. 'Τπόμνημα επί του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομι
κής 'Αναπτύξεως τής 'Ελλάδος, Ύπουργείον Συντονισμού, 'Αθήναι, 
'Ιούνιος 1962. 

19. Leland G. Albaugh, Ch'eie, A Case Study of an Un
derdeveloped Area, Princeton University Press, Princeton, 
Ney Jersey, 1953, pp. 245-246. 

20. George Coutsoumaris, « Resource Productivity and 
Development Policy for Greek Agriculture. An Illustrative 
Study», «Journal of Farm Economics», XXXVI, N° 2, (May 
1954), σελ. 294. Περισσότερον ενδιαφέρουσα έν προκειμένω είναι 
Ιτέρα μελέτη του ιδίου συγγραφέως, είς ήν έγένετο υπολογισμός τής 
οριακής παραγωγικότατος τής εργασίας είς τήν Έλληνικήν γεωρ-
γίαν, άν και ό υπολογισμός ούτος έγένετο άνευ συσχετίσεως τινός 
προς το θέμα τής ύποαπασχσλήσεως. Μία άνάλυσις βάσει τοΰ τύ
που παραγωγικής λειτουργίας Cobb -Douglas καΐ στατιστικών στοι-
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"Ετερος κατ' έκτίμησιν υπολογισμός της συγκεκαλυμ

μένης Ινεργίας Ρ 1 ) έν Ελλάδι περιλαμβάνεται είς το ογκώ

δες 2ργον του Colin Clark. «Αί Προϋποθέσεις τΐ)ς Οικονο

μικής Προόδου» ( 2 2 ) . 'Ατυχώς, δ καθηγητής Clark καταφεύ

γει είς τόσον Ιμμεσον μέθοδον υπολογισμού, ώστε ουσιαστι

κώς να θέτη το πρόβλημα αντί νά προβαίνη είς διαπιστώ

σεις. Οδτω, δ καθηγητής Clark ενδιαφέρεται πρωτίστως 

να έξεύρη tv «δριον πλήρους απασχολήσεως», δηλ. τον α

ριθμόν τών κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον αγροτών, δ δ-

ποίος δύναται νά θεωρηθη ώς ή άριστη πυκνότης (ί2*3) . Προς 

τούτοις, υπολογίζει έν πρώτοις τήν πραγματικήν πυκνότη

τα αρρένων κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον καλλιεργούμε

νης επιφανείας. 

«Τδ έπόμενον βήμα... συνίσταται είς τήν συλλογήν παν 

τδς διαθεσίμου στοιχείου περί της αγροτικής ανεργίας. Τα 

στοιχεία ταύτα ενίοτε παρουσιάζονται ώς μέσος αριθμός ε

τησίως πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων ενός αντιπροσω

πευτικού δείγματος άγρεργατών. Είς αλλάς περιπτώσεις, 

χβίων συλλεγέντων άπό περιφερειακάς έρευνας εννέα γεωγραφικών 
διαμερισμάτων της χώρας διεξαχθείσας μεταξύ 1953—1958, ύπελό-
γισε τήν δριακήν παραγωγικότητα της διαθεσίμου είς τήν άγροτι-
κήν έπιχείρησιν εργασίας είς 39 δραχμας κατά ήμερομίσθιον (δραχ-
μαΐ αξίας 1938, ήτοι περίπου $ 0.90). Ή αντιστοιχούσα μέση πα-
ραγωγικότης ήτο 30.2 δραχμάς, ήτοι 50 2ως 7 ^ % τ<>ϋ Ισχύοντος 
κατά τήν ιδίαν έποχήν αγροτικού εργατικού ημερομισθίου. Έάν 
άποδεχθώμεν τούτο ώς μίαν ένδειξιν της υπάρξεως ύποαπασχολή-
σεως, ή ύπόθεσις θα πρέπη να άπορριφθή έν δψει ÔTt ή δριακή πα-
ραγωγικότης της εργασίας είναι θετική. Βλ. George Coutsoumaris, 
< Possibilities of Economic Development in Greek Agriculture», 
Ph. D., Διατριβή, Πανεπιστήμιον Σικάγου, 1953), σελ. 97—100. 

21. Ό δρος «συγκεκαλυμμένη ανεργία», δ όποιος χρησιμοποιεί
ται συχνάκις είς τάς προαναφερθείσας εργασίας, έξητάσθη έν έκτά-
σει έν Κεφ. 1, σελ. 34 κ. έ. 

22. Colin Clark, The Conditions of Economic Progress, 
London, Macmillan and Company, 1967 (First edition, 1940). 

23. Ένθ. άν. σελ. 312 - 325. 
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εμφανίζονται ώς στρογγυλοί αριθμοί έκ γενικών εντυπώσε

ων, άλλ' έφ* δσον προέρχονται άπο πραγματικά έμπειρους 

παρατηρητάς, ενέχουν πολλάκις μεγαλυτέραν άξίαν άπ' δ,τι 

Ινα συγκεντρωθέν δείγμα στοιχείων». Έαν π.χ. διαπιστω

θώ δτι πληθυσμός σταθεράς πυκνότητος 50 απασχολείται 

μόνον κατά 60%, τότε το 30% αντιπροσωπεύει το «δριον 

τής πλήρους απασχολήσεως» (2|4) . 

Δια τήν Ελλάδα το έκτιμηθέν «ποσοστον απασχολή

σεως της εργασίας» αναβιβάζεται εις 54%, καΐ ή αντίστοι

χος ύποαπασχόλησις εις 46% ( 2 Ι 5). Συνεπώς, βάσει τών 

33.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων καλλιεργούμενης γης και 

1.180.000 αρρένων απασχολουμένων ε?ς τήν γεωργίαν 

(1946), (ήτοι 36 άρρενες κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον 

καλλιεργούμενης εκτάσεως) προκύπτει «δριον πλήρους απα

σχολήσεως» δια τήν Ελλάδα έκ 19 αρρένων κατά τετρα

γωνικόν χιλιόμετρον (**) . 

Όμοίως, εξ άλλων σοβαρών και μεθοδικών μελετών 

έν Ελλάδι προκύπτουν τιοσοστά αγροτικής ανεργίας ση-

μαντικώς υψηλότερα τών Ιδικών μας. Ή λαμπρά εργα

σία του καθηγητού κ. Χρ. Εύελπίδη δύναται να χρησιμεύση 

έν προκειμένω ώς παράδειγμα. Ό καθηγητής κ. Χρ. Εύελπί-

δης αναβιβάζει εις 40% τήν ύποαπασχόλησιν τοΰ αγροτικού 

πληθυσμού (2 7) . Έ φ ' δσον ή μελέτη τοΰ κ. Εύελπίδη δεν 

24. Ένθ. άν. σελ 318. 
25. Δέν αναφέρεται κατά πόσον το ποσοστόν αξιοποιήσεως τών 

εργατικών χειρών δια τήν Ελλάδα είναι το πόρισμα μελέτης €ένος 
αντιπροσωπευτικού δείγματος άγρεργατών», ή αποτελεί «στρογγυ-
λον αριθμόν προκύπτοντα έκ γενικών εντυπώσεων». 

26. Ουδεμία παραπομπή αναφέρεται δια τα περί Ελλάδος στοι
χεία, έκτος είς τήν εφημερίδα το «Βήμα», "Αθήναι, 7 Μαΐου, 1950 ; 
Colin Clark ένθ' άνωτ., σ. 319. 

27. Χρυσός Εύελπίδης, « Άνασκόπησις της Γεωργικής Οικονο
μίας της Ελλάδος», «'Αγροτική Οικονομία», Ίανουάριος-Μάρτιος, 
1957. 
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κατανέμει τήν ύποαπασχόλησιν έποχικώς, ή έκτίμησίς του 

είναι συγκρίσιμος μόνον προς το ίδικόν μας μέσον έτήσιον 

πλεόνασμα εργατικής δυνάμεως. 

Μία έξήγησις τοΰ ύψηλοΰ ποσοστού της ύποαπασχολή-

σεως, ώς υπολογίζεται όπο του καθηγητού Εύελπίδη, είναι 

ό αριθμός τών διαθεσίμων ημερομισθίων είς τήν υπαιθρον 

(650.000.000 ημερομίσθια ύπολογισθέντα βάσει τοΰ υπερ

βολικού αριθμοί» τών 4.720.000 αγροτών) . 'Αφ' ετέρου δ 

καθηγητής κ. Εύελπίδης αθροίζει τας άνδρικας και τας βοη

θητικές ημέρας εργασίας άνευ αναγωγής των είς ενιαίας 

άνδρικας παραγωγικας μονάδας (ανδρικά ημερομίσθια). 

Ό κ. Κ. Φερεντΐνος είς τήν άξιόλογον μελέτην αύ-

τοΰ αναβιβάζει το πλεονάζον άγροτικόν έργατικον δυναμι-

κόν δια το 1953 (άνευ δασών και αλιείας) εις 33,4% η 291 

ημερομίσθια κατά οίκογένειαν έπί συνόλου 436 διαθεσίμων 

ημερομισθίων κατ5 άγροτικήν οίκογένειαν (2|8) . Ή έκτίμησις 

αυτή παριστοί το μέσον έτήσιον πλεόνασμα εργατικής δυνά

μεως. Ή μελέτη τοΰ κ. Φερεντίνου επίσης πάσχει άπό μίαν 

ύπερεκτίμησιν τής διαθεσίμου εργατικής δυνάμεως. 

Ή 'Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος ( 2 9 ) , έκ τής συγ

κρίσεως τής διαθεσίμου καΐ τής απαιτουμένης εργατικής δυ

νάμεως δια το 1955, ύπελόγισε τον δγκον τοΰ πλεονάζον

τος έργατικοΰ δυναμικοΰ, τοΰ οποίου ή εποχική κατανομή 

εμφαίνεται έκ τοΰ κατωτέρω πίνακος. 

Π Ι Ν Α Ξ 2 
'Εποχική Κατανομή 'Απασχολήσεως είς τόν Άγροτικόν 

Τομέα (1955) 
(είς εκατομμύρια ημερομισθίων) 

θέρ. Φθιν. Χειμ. Άνοιξ. Σύνολον 

Διαθέσιμος εργασία 149,8 114,7 79,7 105,8 450,0 
'Απαιτουμένη εργασία 32,7 84,4 51,1 81,8 300,0 
Ύποαπασχόλησις 44,8% 26,4% 35,9% 22,7% 33,4% 

28. Κ. Α. Φερεντϊνος, **Η άποδοχικότης τής 'Ελληνικής Γε
ωργίας», 'Αθήναι, σ. σ. 16 - 17. 

29. 'Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Ή 'Ελληνική Άγρο-
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Έκ της συγκρίσεως των αποτελεσμάτων αυτών δια το 

1955 και εκείνων τοΰ ημετέρου πίνακος 5 διαπιστούται κυ

ρίως διαφορά μεθόδου υπολογισμού του διαθεσίμου εργατι

κού δυναμικού. Έ φ ' δσον ή 'Αγροτική Τράπεζα δεν άνε-

κοίνωσε λεπτομέρειας της μεθόδου εκτιμήσεως τών μεγε

θών αυτών, είναι ανέφικτος ή διαπίστωσις τών λοιπών αι

τίων της διαφοράς. Παρά ταΰτα, ή διαφορά μεταξύ τών 

δύο μεγεθών απορρέει μερικώς έκ τοΰ διαφόρου μεγέθους 

του αγροτικού πληθυσμού, τόν οποϊον ή μεν Αγροτική Τρά

πεζα αναβιβάζει το 1955 εις 4.768.000, ήμεϊς δε εις 

3.958.800 άτομα. 

Εκτιμήσεις του ύψους της συγκεκαλυμμένης ανεργίας 

περιέχει επίσης και ή μελέτη περί της οίκονομικής ανα

πτύξεως της 'Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

τήν δποίαν συνέταξε κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλε-

μον δμας "Αγγλων oi-Kovo\t.okô^m υπό τήν αίγίδα τοΰ Βα-

σιλικοΰ 'Ινστιτούτου τών Διεθνών Υποθέσεων, (Chatham 

House), τοΰ Aovhiwu ( 3 0 ) . Ούτω, βάσει τών στατιστικών δε

δομένων τοΰ 1937, ύπελογίσθη δτι, έκ τοΰ συνολικοΰ άγρο-

τικοΰ πληθυσμοΰ τής 'Ανατολικής καΐ Νοτιοανατολικής Ευ

ρώπης το 26% «έπλεόναζεν», έφ' δσον ύφ' οίασδήποτε συν-

τική Οικονομία και ή Δράσις τής 'Αγροτικής Τραπέζης κατά το 
1955. ('Αθήναι 1956), σ. 11 -13. 

30. "Ολαι αί πληροφορίαι της ομάδος τών εμπειρογνωμόνων 
έπί του θέματος της συγκεκαλυμμένης ανεργίας συνωψίσθησαν είς το 
άρθρον «'Αγροτικός πλεονάζων πληθυσμός είς τήν Άνατολικήν καΐ 
Νοτιοανατολικήν Εύρώπην», συγγραφέντος υπό τοΰ Ρ. Ν. Rosen
stein - Rodan ως μέρους τοΰ υλικού διά τήν μελέτην τής οίκονο
μικής αναπτύξεως τής 'Ανατολικής καί Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
1943 - 45, ή δποία άνελήφθη υπό τοϋ Βασιλικού 'Ινστιτούτου Διε
θνών Υποθέσεων, Chatham House, Λονδϊνον. Αΰτη αναφέρεται 
ύπο τοΰ Bertch Canagian, είς τήν άδημοσίευτον διατριβήν έπί 
διδακτορία, Βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Harvarb, 'Απρί
λιος 1959, ύπο τδν τίτλον «Disguised Unemployment in Under
developed Countries», σ. 160. 
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θήκας της αγροτικής παράγωγης, θα ήδύνατο να μετακινη-

θή έκ τών αγρών χωρίς τήν μείωσιν της γεωργικές πα

ραγωγές ϋ3"1). 
Είδικώτερον, δια τήν Ελλάδα, ή μελέτη τοΰ Chatham 

House αναβιβάζει δια το 1937 το πλεονάζον άγροτικον έρ-

γατικόν δυναμικόν εις 1.040.000 άτομα επί συνολικού α

γροτικού πληθυσμού έκ 4.350.000, δηλ. ε'ις 24,3% ( 3 ^). Ή 

\iéQohoç υπολογισμού τοΰ ανωτέρω μεγέθους περιγράφεται 

υποτυπωδώς μόνον. Πάντως, ή προσφορά εργασίας είς τήν 

έλληνικήν γεωργίαν εξήχθη δια του πολλαπλασιασμού τοΰ 

ένεργοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ τοΰ 1937 επί 200 (κατ' έκ-

τίμησιν) ημερομίσθια ετησίως. Έκ τοΰ συνόλου αύτοΰ άφη-

ρέθη «ή πραγματικώς χρησιμοποιούμενη εργατική δύναμις» 

είς τας γεωργικας δραστηριότητας βάσει τών απαραιτήτων 

ημερομισθίων δι' έκάστην καλλιέργειαν κατά μονάδα εδά

φους» Ρ 3 ) . Το ύπόλοιπον τοχίτο μετετράπη είς σύνολοι ένερ-

γοΰ πληθυσμοΰ. Τό τελικον μέγεθος της έξ 1.040.000 ατό

μων «συγκεκαλυμμένης ανεργίας» προέκυψεν έκ τής εφαρ

μογής εις τήν Ελλάδα τής αναλογίας 5 εκατομμυρίων ένερ-

γοΰ πληθυσμοΰ, έν σχέσει προς 8,8 εκατομμυρίων δλικοΰ ά

γροτικοΰ πληθυσμοΰ, ή δποία προέκυψεν έκ τής μελέτης τής 

όποαπασχολήσεως είς τήν Πολωνίαν ( 3 4 ) . Ή ανωτέρω άνα-

31. Οί εμπειρογνώμονες του 'Οργανισμού τών Ηνωμένων 
Εθνών άπεδέχθησαν τάς εκτιμήσεις τοϋ Chatham House περί τοΰ 
Οψους της συγκεκαλυμμένης ανεργίας είς τήν Άνατολικήν καΐ Νοτιο-
ανατολικήν Εύρώπην. "Ιδε Ο.Η.Ε., Τμήμα Οίκονομικών 'Υποθέ
σεων, Measures for the Economic Development of the Under
developed Countries, Ν. 'Τόρκη 1951. 

32. Agricultural Surplus Population in Western and 
Southwestern Europe, op cit., pp. 7 - 13. 

33. "Ενθ' άνωτ. σ. 7. 
34. J Poniatowsi, The Population Surplus in the Village 

and Agriculture, Warsaw, 1936 p. 58 ; αναφέρεται ύπο George 
Kagan, «Agrarian Regime in Pre-war Poland», Journal of Cen
tral European Affairs, III, No. 3, (October 1943. pp. 259-260. 
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λογία ελήφθη προς προδιορισμδν τής σχέσεως μεταξύ οίκο-

νομικώς πλεονάζοντος ένεργοϋ γεωργικού πληθυσμού καί του 

είς κατάστασιν συγκεκαλυμμένης ανεργίας ευρισκομένου δ-

λικοΟ άγροτικοο πληθυσμού. 

Έτερα έκτίμησις γενομένη υπό των εμπειρογνωμόνων επί 

των αναγκών άνοικοδομήσεως, καΐ πάλιν ύπο τήν αιγίδα του 

Βασιλικού 'Ινστιτούτου τών Διεθνών Ύπόθεων, Chatham 

House, Λονδίνου, αναβιβάζει είς 630.000 τον πλεονάζοντα 

ένεργον άγροτικον πληθυσμον της Ελλάδος ( 3 ι 5 ) . Οί εμπει

ρογνώμονες ούτοι εφήρμοσαν μέθοδον συγκρίσεως μεταξύ της 

«κανονικής» και της πραγματικής πυκνότητος του αγροτι

κού πληθυσμού. Ή τυπικώς «κανονική» πυκνότης τού αγρο

τικού πληθυσμού δια τήν Ελλάδα προσδιωρίσθη είς 80 κα

τά 100 εκτάρια ( 3 *) . 

Έ κ της παραθέσεως τών πορισμάτων τών ολίγων χα

ρακτηριστικών εργασιών προκύπτει σαφώς δτι κατά γενι-

κήν δμοφωνίαν ή Ελλάς μαστίζεται ύπδ ευρείας συγκεκα

λυμμένης ανεργίας, κυμαινόμενης μεταξύ 25 §ως 45 τοις 

εκατόν. 

Προ της ομοφωνίας αυτής είναι φυσικόν να θεωρηθή 

ώς βασικώς ύποπτος οιαδήποτε έμπειρικοστατική Ιρευ-

να ή δποία καταλήγει εις τδ συμπέρασμα δτι το μονίμως 

πλεονάζον έργατικδν δυναμικδν είναι ουσιαστικώς άνύπαρ-

κτον και δτι επικρατεί έποχικώς Ιλλειψις εργασίας κατά 

τας περιόδους εντόνου δραστηριότητος. Παρά τδν Ικπληκτι-

κόν της χαρακτήρα, ή διαπίστωσις αυτή πρέπει να γίνη δε

κτή μετά ψυχραιμίας καί αντικειμενικότατος. 

35. Central Europea» Bulding with Reference to the Ten-
years Industrial Rebuilding plan», συνταχθέν ύπο P. Ν. Rosen
stein - Rodan ώς μέρος τοΰ πληροφοριακού ύλικοΰ δια τήν μελέ-
την περί της οίκονομικής αναπτύξεως της 'Ανατολικής καί Νοτιο
ανατολικής Ευρώπης, Chatham House, Λονδϊνον, δια τα έτη 1943-
45. 'Αναφέρεται ύπο Berdj Kanadjian, 2νθ' άνωτ. σ. 219. 

36. Ένθ. άνωτ. σ. 2. 
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'Ομολογουμένως, σοβαρόν ποσοστον αυθαιρεσίας θα 

ύπεισήλθεν εις τους υπολογισμούς μας. Άλλα οσάκις προέ

κυπτε» ζήτημα εκλογής, προετιμώντο συστηματικώς τα με

γέθη καΐ αί προϋποθέσεις, τα δποϊα υπερβάλλουν μάλλον 

παρά υποτιμούν τήν Ικτασιν τοΰ \ιονί\ιου πλεονάσματος ερ

γασίας Ρ 1 7 ) . 

ϋροφανώς ή κυριωτέρα αδυναμία τών ανωτέρω άνα-

φερθεισών εργασιών οφείλεται είς τήν χρησιμοποίησιν, κα

τά το πλείστον, μή καθ' δλα ενδεδειγμένων μεθόδων διερευ

νήσεως τοΰ προβλήματος του πλεονάζοντος αγροτικού δυνα

μικού. Οδτω, πλην τών στοιχείων της Αγροτικής Τραπέ

ζης, δλαι αί λοιπαί εκτιμήσεις του πλεονάζοντος εργατικού 

δυναμικού αντιπροσωπεύουν μέσα ετήσια ποσοστά, μή δυνά

μενα να υποδιαιρεθούν είς εποχικούς ή μηνιαίους δρους. 

Συνεπώς, αί ανωτέρω έργασίαι εμμέσως περιλαμβάνουν είς 

τήν Ιννοιαν περί του μετακινησίμου πλεονάσματος εργατικών 

χειρών \ιέρος τοΰ αγροτικού δυναμικού, τό όποιον απασχο

λείται είς διάστημα μικρότερον τοο έτους. Ή έννοια αυτή 

αντιπροσωπεύει αυστηρότερον κριτήριον έναντι του κριτη

ρίου του ελαχίστου χρόνου απασχολήσεως έκ μιας εποχής, το 

όποιον υίοθετήσαμεν και είναι συγκρίσιμος προς τό ήμέτε-

ρον μέσον έτήσιον πλεόνασμα εργατικού δυναμικού. Έαν τό 

σύνολον τοΰ πλεονάσματος τούτοι) μετακινηθή, θα μειωθή 

κατ' ανάγκην ή αγροτική παραγωγή και μάλιστα είς ήν Ικ

τασιν ή εργασία αυτή συνέβαλεν εις τάς άγροτικάς δραστη-

37. 'Bici παραδείγματι, το γεγονός δτι περιελήφθη είς τον ένερ-
γον άγροτικον πληθυσμον καΐ ή κατηγορία ηλικιών 65 - 69, ή απο
δοχή τοΰ συνόλου τών 255 διαθεσίμων ήμερων εργασίας, ή εφαρμο
γή υψηλότερων συντελεστών μετατροπής της παιδικής και γυναι
κείας εργασίας εις ανδρικά ημερομίσθια καί ή επιλογή τών «συντε
λεστών απασχολήσεως» τοΰ καθηγητού Εύελπίδη έναντι τών αντι
στοίχων της μικτής επιτροπής τών 'Υπουργείων Συντονισμοΰ καί 
Γεωργίας. Βλ. Κεφ. 4 καί 5. 
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ριότητας έπί χρονικον διάστημα μεγαλύτερον μεν της μιας 

εποχές, άλλα μικρότερον του Ιτους ( ι318). 

Τέλος, αί προαναφερθεΐσαι μελέται του πλεονάζοντος 

εργατικού δυναμικού παραβλέπουν το γεγονός δτι αί εκτι

μήσεις επί συνολικών μεγεθών ώς προς την μετακινήσιμον 

Ιργατικήν δύναμιν, δεν παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία 

δια τήν χάραξιν και εφαρμογή ν μιας πολιτικής απασχολή

σεως. Συγκεκριμένως, οί υπολογισμοί ούτοι αγνοούν τας πε

ριφερειακές διαφοράς, αΐτινες οφείλονται πρωτίστως είς 

διαφοράς τής διαρθρώσεως τών καλλιεργειών καί της κα

τανομής τοΰ πληθυσμού. Είναι έν τούτοις γεγονός δτι αί πε

ριφερειακοί διαφοραί, δμοΰ μετά τών εποχικών διακυμάν

σεων, παρέχουν τά δεδομένα δια τήν χάραξιν τής πολιτικής, 

π. χ. τής γεωγραφικής κατανομής τών επενδύσεων κλπ. 

38. Τούτο βεβαίως θα συμβή, εφ' δσον το επί ετησίας βάσεως 

προσδιορισθέν μετακινήσιμον πλεόνασμα εργασίας αντιπροσωπεύει 

ποσοστον τοΰ συνολικώς διαθεσίμου αγροτικού δυναμικού, το όποιον 

εϊναι μεγαλύτερον άπό τό αντιστοίχως προσδιοριζόμενον κατά τήν 

έποχήν τής μεγαλυτέρας εντάσεως τής απασχολήσεως. Είναι εΰλο-

γον δτι ή περίπτωσις αύτη είναι καί ή πιθανωτέρα, έφ' όσον υφί

στανται μεταξύ εποχών £στω καί ασήμαντοι διακυμάνσεις εΐς τήν 

άγροτικήν άπασχόλ/^σιν. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν 3 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ 





Ή γενική πρότασίς μας είναι δτι ή γεωργική άνάπτυ-

ξις πρέπει να προγραμματισθώ κατά τρόπον επιτρέποντα 

α ö ξ η σ ι ν τ η ς π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς π α ρ ά γ ω -

γ ι κ ό τ η τ ο ς κ α ι έ ξ α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α τ ή ν 

ά ν α γ κ α ί α ν μ ε τ α κ ί ν η σ ι ν τ ή ς ε ρ γ α σ ί 

α ς π ρ δ ς τ ή ν β ι ο μ η χ α ν ί α ν κ α τ ά τ ή ν 

π ρ ο σ ε χ ή δ ε κ α ε τ ί α ν . Επίσης τα προγράμματα 

περιφερειακής αναπτύξεως πρέπει να συνταχθούν έπί τή βά

σει προσεκτικής εκτιμήσεως κατά περιφερείας της διαθεσί

μου εργατικής δυνάμεως τόσον κατά το παρόν δσον και μελ-

λοντικώς. 

Τα προτεινόμενα μέτρα δια τήν περιστολήν τής περι

φερειακής καΐ εποχικής ανεργίας είς τήν γεωργίαν πρέπει 

να βασίζωνται έπί ενός μακροχρονίου προγράμματος οικο

νομικής αναπτύξεως. "Εν τοιούτον πρόγραμμα, π.χ. δια τήν 

έρχομένην δεκαετίαν, πρέπει να είναι γενικού και ευκάμ

πτου τύπου. 

Εντός τών πλαισίων τοΰ μακροχρονίου αύτοΰ προγράμ

ματος ή πολιτική τής αγροτικής άποσχολήσεως θα προσδιο

ρίζεται κυρίως όπδ τών έξης παραγόντων : (α) οπό τής 

γενικής πολιτικής τής απασχολήσεως δι' δλόκληρον τήν οί-

κονομίαν, (β) ύπο τής προγραμματισθείσης καΐ προβλεπο

μένης αναπροσαρμογής τής οίκονομίας, π.χ., τοϋ ρυθμού α

ναπτύξεως του βιομηχανικού τομέως, τοΰ τύπου τών νεοϊ-

δρυθησομένων βιομηχανιών και τών προβλεπομένων αναγ

κών των είς έργατικας χείρας κλπ., και (γ) ύπο τής προ-

γραμματισθείσης αναδιαρθρώσεως τής γεωργικής παραγω

γής και τοΰ ρυθμοΰ αυξήσεως αυτής, ώς π.χ. τής μικροτέ-

ρας ποσοστιαίας συμβολής τής γεωργίας είς τδ έθνικδν προϊόν. 

Ή πολιτική περιστολής τής ανεργίας έχει δύο πλευ

ράς: Πρώτον, τήν διευκόλυνσιν τής μετακινήσεως τυχδν 

πλεοναζούσης εργατικής δυνάμεως πρδς παραγωγικας δρα-
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στηριότητας, και δεύτερον, τήν αδξησιν της εποχικής απα

σχολήσεως, γεωργικής ή μή (*). 

Ευθύς έξ αρχής, πρέπει να τονισθή ρητώς δτι ή κινη-

τικότης τής εργασίας εντός του τομέως τής γεωργίας είναι 

μάλλον περιωρισμένη. Υπολογίζεται δτι έκ του συνόλου των 

αγροτών μεταναστών, μόνον 10 - 15% έπανεγκαθίστανται 

εις άγροτικας περιοχάς. Ώς έκ τούτου, ol υπολογισμοί μας 

τοΰ συνολικού μεγέθους τής ανεργίας πιθανώτατα να συγκα

λύπτουν ευρείας διαφοράς από περιοχής εις περιοχήν. Ού

τω τα χρόνια πλεονάσματα εργατικού δυναμικού, τα δποΐα 

ασφαλώς υφίστανται εις περιοχας δπως π.χ. τής "Κπείρου 

ή τής Στερεάς Ελλάδος (και πού δύνανται να υπερβαίνουν 

τα 10% τής επιτόπιου εργατικής δυνάμεως) συγκαλύπτονται 

υπό τών μεγεθών τών μέσων εθνικών επιπέδων ανεργίας. 

Εις το Μέρος I I I τής μελέτης ταύτης, ακριβώς δια να ύπο-

γραμμίσωμεν το ουσιώδες τούτο σημεΐον, ασχολούμεθα εν

δεικτικώς μέ τήν διερεύνησιν τής ανεργίας ώρισμένων μό

νον περιφερειών. Δια τήν διατύπωσιν συγκεκριμένων και λε

πτομερών προτάσεων περί τής ακολουθητέας επί τοΰ θέμα

τος τούτοχ) πολιτικής, απαιτείται λεπτομερεστέρα άνάλυσις 

τής προσφοράς καΐ ζητήσεως εργασίας ε'ις £να Ικαστον έκ 

τών διαμερισμάτων τής χώρας. 

Γενικώς, είναι ορθόν να όποστηριχθή δπως περιοχαί 

ύψηλοϋ ποσοατοϋ μετακινησίμου πλεονάσματος εργατικών 

χειρών — π. χ. άνω του 8 - 10% — προτιμηθούν κατ' αρχήν 

1. Είναι άξιοσημείωτον το δτι, δταν ή ανεργία μετρείται 
είς ημερομίσθια (διαιρέσιμα) αντί κατ* άτομα (αδιαίρετα), τότε 
το προκύπτον ποσοστόν ανεργίας δέν επιτρέπει έξ ϊσου είς τον 
ύπεύθυνον φορέα της οικονομικής πολιτικής νά άποφασίση μετ' α
κριβείας περί τοΰ μετακινησίμου ποσοστού τοΰ πλυθυσμοϋ κατά 
φΰλα και ηλικίας. Τοΰτο, διότι ή ανεργία είς ημερομίσθια δυνα
τόν να ανάγεται αδιακρίτως είς άνδρας, γυναίκας καΐ παιδία απα
σχολούμενα, π. χ., επί 10 μήνας ετησίως. 
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άλλων περιοχών δια τήν έκτέλεσιν δημοσίων Ιργων ή τήν 

ΐδρυσιν νέων βιομηχανιών. Είναι δέ θέμα ορθής οικονομι

κής πολιτικής ή έξασφάλισις Ισορροπίας μεταξύ των κοινω

νικών καΐ οικονομικών πλεονεκτημάτων έκ της περιστολής 

της μεγάλης περιφερειακής ανεργίας και της απαιτήσεως 

προς αύξησιν της παραγωγικότητος και ανταγωνιστικότητος 

της εθνικής οίκονομίας. 

Ενταύθα κρίνεται σκόπιμος μία σύ·^το\ιος παρατήρη-

σις επί του θέματος της περιφερειακές αναπτύξεως. Έ φ ' 

δσον ώρισμέναι περιοχαΐ στερούνται σχετικώς άφθονων πλου

τοπαραγωγικών πόρων έν συγκρίσει προς άλλας, είναι πρόδη-

λον δτι ελλείπουν αί δυνατότητες ομοιομόρφου αναπτύξεως δ-

λων ανεξαιρέτως τών περιοχών. Κατά συνέπειαν, ενδέχεται 

να πρόκυψη βραχυχρονίως άντίθεσις μεταξύ τοπικών και ε

θνικών κοινωνικών και οικονομικών επιδιώξεων. Το έθνικον 

συμφέρον δμως επιτάσσει τήν έκμετάλλευσιν τών πλεονε

κτημάτων τής είς μεγάλην κλίμακα παραγωγής, τής τυπο

ποιήσεως, της συγκεντρώσεως καΐ έν γένει τής αποδοτικής 

κατανομής τών συντελεστών δια κάθε έπίπεδον εθνικού 

προϊόντος. Δεδομένης τής διαρθρώσεως τής παραγωγής τών 

διαφόρων περιφερειών και τών προσδιοριστικών παραγόν

των τού κόστους, πολλά προγράμματα περιφερειακής ανα

πτύξεως ενδέχεται να αποδειχθούν αντιοικονομικά άπο τής 

σκοπιάς τής εθνικής οίκονομίας. Συμφώνως προς το κριτή-

ριον τού ορθολογισμού δια να μη διακυβευθοΰν αί μακρο

χρόνιοι δυνατότητες οίκονομικής αναπτύξεως τής χώρας, 

πρέπει ή πρόοδος τών σχετικώς πτωχότερων περιοχών να 

προέλθη κατά μέγα μέρος έκ τής ταχυτέρας αναπτύξεως τών 

πλουσιωτέρων περιοχών. Μία διαδικασία τής ανωτέρω μορ

φής θα εξασφάλιση μεγαλυτέραν άποταμίευσιν, υψηλότερα ε

πίπεδα επενδύσεων και περισσοτέρας ευκαιρίας απασχολήσε

ως είς τήν έθνικήν οίκονομίαν. 

Δια τήν έναρμόνισιν τών επιδιώξεων τής επί εθνικής 

καί περιφερειακής κλίμακος οίκονομικής αναπτύξεως και 
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έφ' δσον, Ιν τελευταία αναλύσει, ή περιφερειακή κατανομή 

των πλουτοπαραγωγικών πόρων είναι, έν μέρει, πολιτική 

άπόφασις, προτείνεται δ έξης συμβιβασμός : ϋρώτον, να κα

θορισθώ ένας πολιτικώς αποδεκτός ρυθμός αναπτύξεως της 

εθνικής οικονομίας και κατόπιν να άποφασισθή ή κατανο

μή τών διαθεσίμων πόρων προς έπίτευξιν του ρυθμοΰ τού

του συμφώνως προς ορθολογιστικά οικονομικά κριτήρια. 

'Εάν και έφ' δσον περισσεύουν πλουτοπαραγωγικοί πόροι 

πέραν του ελαχίστου τών αναγκών, τας όποιας προσδιορίζει 

δ επιθυμητός ρυθμός οικονομικής αναπτύξεως, δύναται να 

χρησιμοποιηθούν εις τήν έκτέλεσιν Ιργων περιφερειακής α

ναπτύξεως ( 2 ) . 

Ή μετακίνησις του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού 

πρέπει να αύξηση αρκούντως το δλικόν παραγωγικόν απο

τέλεσμα, ώστε έξ αύτοο να αμειφθούν αί μεταταχθεΐσαι και 

πλήρως άπασχολούμεναι έργατικαί χείρες. 'Ενταύθα ενδεί

κνυται να τονισθή δτι οι απαιτούμενοι προς τον σκοπόν αυ

τόν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι θα είναι μικρότεροι, παρ' 

δσον φαίνεται έκ πρώτης δψεως. Ώς προκύπτει έκ τού ά%ο-

λούΒου υπολογισμού, δ υποαπασχολούμενος εργάτης είς τήν 

δπαιθρον καταναλίσκει το μερίδιόν του έκ της οικογενεια

κής παραγωγής, π.χ. αξίας 3.000 δραχ. ετησίως. "Οταν δ-

μως μετακινηθή είς άλλην έργασίαν, τα λοιπά μέλη τής οι

κογενείας διαθέτουν πρόσθετον εϊσόδημα έκ 3.000 δραχ., 

μέρος τού οποίου (π.χ. το 20%) θα αποταμιεύσουν. Είς τήν 

νέαν του έργασίαν, δ έκ τής υπαίθρου μετακινηθείς καΐ τώ

ρα πλήρως απασχολούμενος εργάτης, θα κερδίζη π.χ. 

12.000 δραχ. ετησίως, έκ τών δποίων πιθανόν να άποτα-

μιεύη τδ 15% (ή 1.000 δρχ.) . Ούτω, τό αύνολον τής απο

ταμιεύσεως θα ανέρχεται είς 2.400 δρχ. (600 δρχ. τής οί-

2. Ό καθηγητής Louis Lefeber είς άδημοσίευτον άρθρον 
του ύπο τον τίτλον Regional Allocation of Resources, ανέπτυ
ξε σαφώς πλείστα άσθενη σημεία της περιφερειακής αναπτύξεως. 
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κογενείας σύν 1^800 δρχ. του εργάτου) ήτοι περίπου το 

20% τοΰ ετησίου εισοδήματος τοϋ νεοπασχοληθέντος εργά

του (3) . 

Ά φ ' ετέρου ϊσως είναι χρήσιμον να σχολιασθώ μία 

πλευρά της γνωστής θεωρίας W. Arthur Lewis (4) και 

Ragnar Nurkse (5) περί της «έκ τών κάτω» οικονομικής α

ναπτύξεως. Ή επιχειρηματολογία τών δύο τούτων συγγρα

φέων στηρίζεται επί της υποθέσεως περί ευρείας υπάρξεως 

άργοΰντος δυναμικού υπό μο^ρήν συγκεκαλυμμένης ανερ

γίας. Υποστηρίζεται λοιπόν, δτι αϊ πλεονάζουσαι έργατικαί 

χείρες δύνανται να κινητοποιηθούν αποτελεσματικός δια 

τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν μέ μηδέν κοινωνικήν δαπάνην. 

Δύο αντιρρήσεις δύνανται νά διατυπωθούν κατά της υποθέ

σεως περί μηδενικής κοινωνικής δαπάνης. 

Πρώτον, δτι δέν λαμβάνεται ύπ' δψιν το δριακον ίδιω-

τικον κόστος. Ή μετακίνησις ενός άτομου Ικ του συνήθους 

αγροτικού τρόπου ζωής προς το ολιγώτερον γνώριμον άστι-

κόν περιβάλλον συνεπάγεται θυσίαν αναπαύσεως καΐ ενδε

χομένως ώρισμένων πλευρών της προσωπικής ελευθερίας. 

At έλεύθεραι κοινωνίαι, αϊ δποΐαι προσδίδουν ώρισμένην ά-

ξίαν είς τήν άνάπαυσιν ή τους συναισθηματικούς δεσμούς 

τών μελών των αδυνατούν, έν αντιθέσει προς τα ολοκληρω

τικά κοινωνικά συστήματα, νά χρησιμοποιήσουν άναγκαστι-

κήν έργασίαν. *Αλλά και άπο τής πλευράς της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, ή οικονομική άνάπτυξις δια τής χρησιμοπσιή-

3. Paul Ν. Rosenstein- Rodan, «Disguised Unemployment 
and Underemployment in Agriculture», Monthly Bulletin, op. 
cit. p. 5. 

4. W. Arthur Lewis, <Economic Development with Un
limited Supplies of Labor». The Manchester School of Econo
mic and Social Studies, vol. XXII, No. 2. 

6. Ragnar Nurske, *Ploblems of Capital Formation in 
Underdeveloped Countries», Oxford, Basil Blackwell, 1955, p.p. 
32-56. 
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σεως των κεκαλυμμένως άδρανουσών εργατικών χειρών θά 

Ιχη κάποιαν άποκρουστικήν χροιάν, διότι είναι μέθοδος α

σκήσεως πιέσεων επί τών πτωχών κυρίως αντί τών πλου

σίων (*). 

Δεύτερον» είναι άμφισβητήσιμον το έαν καΐ κατά πό

σον ή παραγωγική άπασχόλησις τών «αφανών» άνέργιον 

πράγματι συνεπάγεται μηοενικήν κοινωνικήν δριακήν δα-

πάνην. ToOto αμφισβητείται, διότι οίαδήποτε Ιντασις τής 

πρσσπαθείας απαιτεί πρόσθετον κατανάλωσιν — και ώς 

έκ τούτου πρόσθετον δαπάνην είς επενδύσεις, ή οποία α

ποτελεί αναμφισβητήτως κοινωνικήν δαπάνην ( 7 ) . Επί

σης, ή άποψις δτι υφίσταται είδος οίκονομικής δραστη

ριότητος ή δποία δέν απαιτεί σχεδόν καθ' ολοκληρίαν κε-

φάλαιον πρέπει να θεωρηθή τουλάχιστον ώς έκτος πραγμα-

τικότητος. ΤοΟτο διότι ή μετακίνησις τών αφανών άνεργων 

προς βιομηχανικας επιχειρήσεις θα καταστήση άναγκαίαν, 

τουλάχιστον, τήν αΰξησιν τών επενδύσεων είς τον τομέα της 

παιδείας, τής στεγάσεως κλπ. ( 8 ) . Μέ άλλας λέξεις υπάρχει 

τόσον ιδιωτική δσον καΐ κοινωνική οριακή δαπάνη προκει

μένου περί τής διαφόρου απασχολήσεως τών εργατικών χει

ρών. Ή παρατήρησις αΰτη ισχύει καΐ δταν άγνοήσωμεν 

τους διαφόρους έξωοικονομικούς παράγοντας, δπως δ τυχόν 

περιορισμός τής προσωπικής ελευθερίας ή ή αδιαφορία έναντι 

6. Ίδε Ν. Koestner, «Some Comments on Professor Nnr-
kse's Capital Accumulation in Underdeveloped Countries», 
L' Egypte Contemporaine, XLIV (April 1953), pp. 9 · 10 ; Ben
jamin Higgins, Economic Development, Principles, Probleme 
and Policies, New York, W, W. Norton and Company, Inc., 
1969, pp 458-459. 

7. N. Koestner, *νθ* άνω*. <τ. 10. 

8. Benjamin Higgins, op. cit., p. 355 ; Gei aid M. Meier 
and Robert E. Baldwin, Economic Development Theory, Histo
ry, Policy, New York, Jonn Wiley and Sons, Inc., 1957 p. 342. 
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των συναισθηματικών δεσμών. Τοιουτοτρόπως, το βασικον 

πρόβλημα συνίσταται είς τον τρόπον συγκρίσεως της οριακής 

δαπάνης (Ιδιωτικής και κοινωνικής) μετακινήσεως των ερ

γατικών χειρών προς τα οριακά πλεονεκτήματα. Κατά συνέ-

πειαν δέν τίθεται πλέον πρόβλημα οικονομικής αναπτύξεως 

μέ μηδέν δαπάνην άλλα θέμα δψους αναπτύξεως μέ δεδο

μένη ν δαπάνη ν. 

Όσάκις αντιμετωπίζεται το πρόβλημα τής εποχικής 

ανεργίας, προέχουσαν σημασίαν Ιχει το προβλεπόμενον δ-

ψος ανεργίας μιας περιοχής έπί αρκούντως μακρόν διάστη

μα, ώστε νά δικαιολογήται ή δαπάνη Ιδρύσεως νέων παρα

γωγικών επιχειρήσεων, cd δποΐαι έπρογραμματίσθησαν δια 

τήν άπορρόφησιν τοΟ εποχικού" έργατικοο πλεονάσματος. Προ 

τής εγκαταστάσεως νέων και τεχνικώς πολύπλοκων επιχει

ρήσεων, πρέπει προηγουμένως νά ληφθή ύπ' δψει ή δπαρ-

ξις εγχωρίων υλών, δ βαθμός περιφερειακής παραγωγικής 

εξειδικεύσεως, ή επιθυμία επιτεύξεως ενός υψηλότερου ρυ

θμού προόδου είς το άμεσον μέλλον ή είς εύθετώτερον χρό-

νον, ή διαθέσιμος ειδικευμένη εργασία, αϊ δυνατότητες ορ

γανώσεως τοπικών αγορών καΐ ή προσφορά επιχειρηματικών 

καΐ τεχνικών στελεχών ( 9 ) . Είδικώτερον προκειμένου περί 

τών νέων εξαγωγικών κλάδων, Ιδιαιτέρως πρέπει επίσης 

νά μελετηθούν αί επιπτώσεις τών Ιργων προς άπορρόφησιν 

πλεοναζούσης εργασίας έπί τοϋ κόστους τών έπιτοπίως πα

ραγομένων προϊόντων και τής ανταγωνιστικότητος αυτών είς 

τάς διεθνείς αγοράς. Διότι άλλως ή πολιτική εδνοια καΐ 

καί αί πρόχειροι λύσεις δύνανται νά καλυφθούν ύπο το Ιν-

δυμα μιας πολιτικής απασχολήσεως μέ βραχυχρόνιους ε

πιδιώξεις άντιτιθεμένας πρδς τους μακροχρονίους αντι

κειμενικούς σκοπούς μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας Ικα

νής νά δημιουργή ή ίδία νέας ευκαιρίας απασχολήσεως 

9. "18ε Δι«θνές Γραφεΐον Εργασίας, Employment Objectives 
in Economic Development, Geneva, 1961, σ.σ. 76- 86. 
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της εργατικής της δυνάμεως. Εις μίαν οίκονομίαν, ή 

δποία απέβη έκδήλως μή ανταγωνιστική ένεκα της κα

θημερινής πολιτικής σκοπιμότητος, της απρογραμμάτιστου 

προστασίας και τής κρατικής παρεμβάσεως, επιβάλλεται 

νά προταχθούν πάση θυσία ή αδξησις της άποδοτικότητος 

και ή μείωσις του κόστους τών επιδιώξεων της ηύξημένης 

απασχολήσεως καΐ της κοινωνικής πολιτικής. "Οπου δια 

λόγους κοινωνικής πολιτικής επιδιώκεται αΰξησις απασχο

λήσεως τοοτο θα πρέπη να είναι σαφώς άντιληπτον και το 

κόστος τής πολιτικής αυτής νά καθίσταται γνωστόν. Ή κοι

νωνική πολιτική απασχολήσεως πρέπει να διαγράφεται κα

τά χροπο^ ώστε αϊ γενικαΐ επιδιώξεις της να έφάπτωνται τών 

μακροχρονίων στόχων αναπτύξεως τής παραγωγικής ικανό

τητος τής οικονομίας καί να μή καθορίζεται έπί τή βάσει 

καθημερινών μικροπιέσεων. 

Κατά γενικον κανόνα ή παραγωγικότης και το κό

στος πρέπει να προτάσσωνται τών επιδιώξεων αυξήσεως τής 

απασχολήσεως, ίδίως είς τόν έξαγωγικόν τομέα τής χώρας. 

"Ολαι αέ πιθανότητες μειώσεως του κόστους παραγωγής καί 

διαθέσεως πρέπει να εξετασθούν ανεξαρτήτως προς τα απο

τελέσματα έπί τής απασχολήσεως. Τοιουτοτρόπως, π. χ., το 

κόστος διαθέσεως όπωρών είς το έξωτερικον θα μειωθή δια 

τής μετατροπής τής διαδικασίας τής συσκευασίας είς τοιαύ-

την χρησιμοποιούσαν είδικά εργοστάσια συσκευασίας αντί 

τής έπί τόπου συσκευασίας, ή δποία απαιτεί μεγαλυτέραν 

εργατική ν δύναμιν. Κατ' αυτόν τον τρόπον επιτυγχάνεται 

συγχρόνως ή διατήρησις τής ποιότητος ώς καί ή ομοιομορ

φία τής συσκευασίας. Ειδικώς είς περιπτώσεις κατά τάς 

οποίας αί έξαγωγαί θα στρέφωνται προς τήν άκρως συναγω-

νιστικήν Κοινή ν Άγοράν, ή αοξησις τής απασχολήσεως 

πρέπει νά θεωρηθή ώς Ινας κοινωνικός σκοπός καί ώς τοι

ούτος πρέπει να έπιβαρύνη τήν κοινωνίαν ώς σύνολον δια 

μέσου μέτρων κοινωνικής αρωγής ή άλλων καί ουχί μέσω 

τοο εξαγωγικού" τομέως. Δέον δπως σημειωθή, δτι τουλάχι-
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στον όσον αφορφ την παραγωγήν δπωρών και λαχανικών 

τα όποια πρόκειται να διαδραματίσουν ενα συνεχώς αύξα-

νόμενον ρόλον εις το έξαγωγικον έμπόριον της Ελλάδος, ή 

παραγωγή θα αύξηθή ε!ς ρυθμον ταχύτερον της εγχωρίου 

ζητήσεως. Επομένως αϊ πιέσεις δια μεγαλυτέρας έξαγωγας 

θα ενταθούν είς μίαν έποχήν κατά τήν δποίαν δ συναγωνι

σμός της 'Ιταλίας καΐ δλιγώτερον της Όλλανδίας, Γαλλίας 

και Ισπανίας θα εχη αύξηθή. Είναι πιθανόν τότε ή Ελλάς 

να αντιμετώπιση δυσχέρειας είς τήν διάθεσιν των δπωρών 

και λαχανικών της. 

Έν δψει της ενδεχομένης άνισοσκελείας μεταξύ παρα

γωγής και καταναλώσεως διαφόροίν Ικ των κυριωτέρων 

γεωργικών προϊόντων Ιδιαίτερα μέριμνα δέον να ά,ποδοΰη 

είς τήν μείωσιν τών εξόδων παραγωγής και είς τήν βελ-

τίωσιν τών μεθόδων εμπορίας τών Ιν λόγφ προϊόντων, είς 

τήν έγχώριον και έξωτερικήν άγοράν ('* °) . 

Επιβάλλεται να τονισθη άπεριφράστως bu ή άπασχό-

λησις δεν δύναται να άποτελέση το μοναδικδν κριτήριον εκ

λογής τής διαρθρώσεως τοϋ παραγωγικού αποτελέσματος, 

τών τεχνικών μεθόδων και τής εγκαταστάσεως τών νέων 

μονάδων οικονομικής δραστηριόττητος, διότι συχνότατα υ

φίσταται πραγματική άντίθεσις μεταξύ αυξήσεως τής απα

σχολήσεως άφ* ένδς και τών στόχων οικονομικής αναπτύξεως 

άφ' έτερου. Πλείστοι παράγοντες τείνουν να προσδιορίσουν 

τήν εκλογή ν τής συνθέσεως τοΰ παραγωγικού αποτελέσμα

τος και τών τεχνικών μεθόδων παραγωγής, έκ τών οποίων 

ίδιάζουσαν σημασίαν θα έχουν αϊ σχετικαί τιμαί τής εργα

σίας καΐ του κεφαλαίου (υπολογιζόμενης επακριβώς τής 

10. Δια μίαν πλήρη άνάλυσιν τοΰ προβλήματος παραγωγής καΐ 

καταναλώσεως τών οπωροκηπευτικών έν Ελλάδι βλέπε C. Ο. 

McCorkle, 'Εμπορία Φρούτων και Λαχανικών και Οικονομική 

Άνάπτνξις τής 'Ελλάδος. Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών, 1962, 

Κεφάλαιον 2. 
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διαφοράς μεταξύ τής αγοραίας τιμής και τοΰ πραγματικού 

κοινωνικού κόστους αυτών) . Επίσης λαμβάνεται υπ' δψιν ή 

ποσότης και ποιότης των πλουτοπαραγωγικών πόρων, ή δια-

μόρφωσις της εσωτερικής και έξοηερικής ζητήσεως, αι συν-

θηκαι της προσφοράς, τέλος δέ, και αί άνάγκαι του προ

γράμματος αναπτύξεως. Πιθανώτατα, λοιπόν, να έπέλθη 

σύγκρουσις μεταξύ τών αντικειμενικών σκοπών της απασχο

λήσεως και της αναπτύξεως έφ' βσον ή παραγωγή και αί 

τεχνικά! μέθοδοι θα χρησιμοποιούν ύψηλον συντελεστήν κε

φαλαίου. 

Έπί πλέον, είς ώρισμένας περιπτώσεις αί τεχνικαί μέ

θοδοι της παραγωγής αί όποϊαι απορροφούν έργατικας χεί

ρας και μεγιστοποιούν το παραγωγικον αποτέλεσμα κατά 

μονάδα διενεργούμενης επενδύσεως, μειώνουν τήν μέσην και 

όριακήν παραγωγικότητα της εργασίας. Αυξανομένης ού

τω της συνολικής δαπάνης δι' ημερομίσθια, μικρά θα είναι 

τα εναπομένοντα κεφάλαια δια τήν αΰξησιν τοΰ δγκου τών 

επενδύσεων. Κατ' αυτόν τον τρόπον έκδηλοΰται άντίθεσις 

μεταξύ τών στόχων της πολιτικής τής απασχολήσεως και 

τών έπιδιώξειυν τής πολιτικής τής οικονομικής αναπτύ

ξεως C1'1). 

Ή εποχική ανεργία δύναται μερικώς να έξαλειφθή 

età, τής ιδρύσεως βιομηχανιών επεξεργασίας γεωργικών 

προϊόντων, αί δποϊαι παρουσιάζουν σημαντικας δυνα

τότητας αναπτύξεως εν Ελλάδι. Ή ζήτησις τών προϊόν

των αυτών προβλέπεται ηύξημένη λόγω αναπτύξεως τών α

στικών κέντρων, τής τεροϊούσης απασχολήσεως τών ólv.ovx>-

11. Δια λεπτομερή συζήτησιν τών διαφόρων αντιφατικών ση
μείων μεταξύ οικονομικής αναπτύξεως, τεχνικών μεθόδων παραγωγής 
καΐ απασχολήσεως ΐδε 'Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Planning Resource 
Allocation for Economic Development, 'Αθήναι, Κέντρον Οικο
νομικών 'Ερευνών, 1962" ομοίως Διεθνές Γραφεϊον 'Εργασίας Em
ployment Objectives, σ.σ. 61 - 75. 

86 



ρών έκτος τής οικίας και τής εξαγωγής των προϊόντων αυ

τών. Παρά ταύτα, ή βιομηχανία επεξεργασίας γεωργικών 

προϊόντων δέν πρόκειται να άναπτυχθή εις το άμεσον μέλ

λον, διότι απαιτείται προηγουμένως ή στροφή τών προτι

μήσεων του ελληνικού καταναλωτικού κοινού έκ τών νωπών 

προς τα συντετηρημένα φρούτα, τα λαχανικά και άλλα τρό

φιμα. Επίσης, δια να έξασφαλισθή ευρύτερα αγορά δια τα 

προϊόντα αύτα δια της συμμετοχής τοΰ δγκου τοΰ άστικοϋ 

και ημιαστικού πληθυσμού, πρέπει να μειωθή το κόστος 

παραγωγής και να εξουδετερωθούν ώρισμέναι δυσχέρειαι 

κατά τήν παραγωγήν καί πώλησιν τών προϊόντων αυτών. 

Ό κλάδος αυτός τής γεωργικής βιομηχανίας αντιμετωπίζει 

προβλήματα εγκαταστάσεως καί κατασκευής συγχρονισμέ

νων εργοστασίων, λειτουργίας αυτών είς μεγαλυτέραν κλί

μακα, προμηθείας πρώτων υλών καί ποιοτικού έλεγχου τών 

προϊόντων. Ή έξουδετέρωσις τών γνωστών οργανωτικών α

δυναμιών τής ελληνικής οικονομίας, τοΰ χαμηλού επιπέδου 

τών τεχνικών καί επιχειρηματικών ικανοτήτων, τής έλλεί-

ξεως ερευνών τής αγοράς, ως καί διαφόρων άλλων δυσμε

νών οικονομικών δρων (π.χ. πιστωτική στενότης ή ελλει-

οις ιδίων κεφαλαίων), θα απαίτηση χρόνον καί συντόνους 

προσπάθειας. Ή άνάπτυξις του κλάδου αύτοΰ ώς καί τών 

λοιπών βιομηχανιών δύναται έν μέρει να έπιταχυνθή έφ1 

δσον αί έλληνικαί επιχειρήσεις συνεργασθούν μετά ξένων 

επιχειρήσεων, αί δποΐαι διαθέτουν μεγαλυτέραν πείραν καί 

πόρους πρδς έπίλυσιν τών τεχνικών προβλημάτων τής πα

ραγωγής τών νέων προϊόντων, καί τήν τοποθέτησιν καί δια-

νομήν αυτών είς τήν έσωτερικήν καί διεθνή άγοράν ( 1 2 ) . 

ΕΊς περιοχας αί δποΐαι παράγουν κυρίως δια τήν διεθνή 

άγοράν (π.χ. όπώρας) , ή γεωργική παραγωγή καί αί βιομη-

12. "Ιδε C. Ο. M c C o r k l e 'Εμπορία Φρούτων και Λαχανικών 

καί Οικονομική Άνάπτνξις τής Έλίάδος, Κέντρον Οικονομικών 

Ερευνών, 'Αθήναι 1962 Κεφάλαιον 2. 
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χανίαι επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων δύνανται να ι

δρυθούν δια να λειτουργήσουν κατά τας έποχας της χαμη

λής εργατικής απασχολήσεως. Είναι πολύ πιθανόν, δτι το 

κόστος παραγωγής ενός εργοστασίου δημιουργουντος άπα-

σχόλησιν, (π. χ. ενός κυτιοποιείου) θα είναι ύψηλότερον είς 

τήν περιοχήν εξαγωγής τών δπωρών, παρά πλησίον των 

'Αθηνών ή τής θεσσαλονίκης, δπου υφίστανται τα πλεονε

κτήματα τών εξωτερικών οικονομιών (π.χ. ευχέρεια συμ

μετοχής είς κεφάλαια υποδομής, απόθεμα ειδικευμένης ερ

γασίας, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ικανά επιχει

ρηματικά στελέχη) και δπου το έργοστάσιον θα λειτουργή 

μέ πλήρη σχεδόν δυναμικότητα καθ' δλον τό Ιτος. Είς πε

ρίπτωσιν καθ' ήν τοιαΰται επιχειρήσεις ήθελον λειτουργή-

ση είς περιοχας εξαγώγιμων προϊόντων, αύται θα Ιπρεπε I'-

σως να ανήκουν εις το κράτος. 

Ή παράτασις τής εποχικής λειτουργίας τών εγκατα

στάσεων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, ως τα κονσερ

βοποιεία, είναι, επίσης, έ'ν δυνατόν μέτρον καταπολεμήσεως 

τής εποχικής ανεργίας. Συνήθως τα κονσερβοποιεία κα

τεργάζονται μεγάλον αριθμόν προϊόντων και δύνανται να 

προγραμματίσουν μακροχρόνιον λειτουργίαν είς φρουτοπα-

ραγωγικας περιοχάς. Κατά τήν έποχήν αιχμής τα α

κατέργαστα προϊόντα δύνανται να κονσερβοποιηθούν είς με

γάλα δοχεία και μεταγενεστέρως να υποστούν νέαν έπεξερ-

γασίαν, ώστε να είναι έ'τοιμα δι' δμεσον διάθεση είς τήν 

άγοράν. Είς τήν Καλιφόρνιαν, π. χ. πολλαί έκ τών πρώτων 

υλών τών ποτών έκ χυμών και κονσερβοποιημένων ζωμών 

συσκευάζονται τό θέρος αρχικώς εντός μεγάλων δοχείων 

και κατά τήν έποχήν τής σχετικής κάμψεως τής παραγω

γικής δραστηριότητος αναμιγνύονται και επανασυσκευάζον

ται είς τα συνήθη μικρά δοχεία προς τελικήν διάθεσιν είς 

τήν άγοράν. 

Ή άνάπτυξις τών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δύ

ναται επίσης να συμβάλη είς τήν αδξησιν τής εποχικής ά-
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πασχολήσεως. Ή κτηνοτροφία αποτελεί ιδιαιτέρως καθυστε-

ρημένον τομέα της πρωτογενούς παράγωγης, δ όποιος ενέ

χει σημαντικας δυνατότητας αναπτύξεως καΐ αυξήσεως της 

απασχολήσεως. Έ φ ' δσον αποπερατωθούν επιτυχώς τα αρ

δευτικά Ιργα εις τήν κεντρικήν καΐ βόρειον Ελλάδα, θα 

αύξηθή ή παραγωγή κτηνοτροφών. Ή άνάπτυξις δμως τών 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων απαιτεί τεχνικας γνώσεις 

και έπιχειρηματικήν ικανότητα, τών όποιων συνήθως στε

ρείται επί τοΰ παρόντος δ Έλλην γεωργός. Τπό τήν προϋ-

πόθεσιν εξασφαλίσεως εύθηνών κτηνοτροφών είναι δυνατόν 

να αποδειχθούν επικερδείς κτηνοτροφικά! εκμεταλλεύσεις 

εποχικού χαρακτήρος, δπως ή χειμερινή διατροφή μεγάλων 

ζώων. Πάντως, είναι άμφίβολον έάν τα προϊόντα τών κτη

νοτροφικών αυτών εκμεταλλεύσεων θα είναι ανταγωνιστι

κά καθ' δλας τάς έποχάς του έτους. 

"Αξιαι Ιδιαιτέρας μελέτης είναι αί ποικίλαι δυνατό

τητες αξιοποιήσεως της έποχικώς υποαπασχολούμενης εργα

σίας δια της άναμορφώσεως της παιδείας, τοϋ επαγγελματι

κού προσανατολισμού και τών κοινωνικών υπηρεσιών. Τήν 

έπιμήκυνσιν της σχολικής περιόδου θα έπιβάλη τελικώς ή 

πιεστική ανάγκη μεταρρυθμίσεως της παιδείας, ώστε περισ

σότερος χρόνος να διατίθεται δια τάς θετικάς έπιστήμας. 

Τα εξωσχολικά μαθήματα έπί γενικών θεμάτων καί ειδι

κών προβλημάτων τής τοπικής οικονομίας, ή επαγγελματι

κή έκπαίδευσις είς νέας είδικότητας, απαραιτήτους δια τήν 

καλλιτέραν Ικμετάλλευσιν τών έπιτοπίως παραγομένων υ

λών, αί τάξεις νηπιαγωγείων είς τα χωρία δπου αί γυναί

κες εργάζονται είς τους αγρούς φέρουσαι νήπια μαζί των, 

—δλα αυτά είναι παραδείγματα τόσον του διευρυνόμενου έκ-

παιδευτικοΰ ορίζοντος, δσον καί τών δραστηριοτήτων υψηλό

τερου κοινωνικού περιεχομένου, αί δποΐαι δημιουργούν πρόσ-

θετον άπασχόλησιν. 

Πέραν τής εξασφαλίσεως προσθέτου εποχικής απασχο

λήσεως δια τής έπιμηκύνσεως τής σχολικής περιόδου καί τής 
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εξωσχολικής αγροτικής επιμορφώσεως, τα δημόσια έρ

γα εποχικού χαρακτήρος, ή αΰξησις τής δραστηριότητος της 

χειροτεχνίας, ή εισαγωγή νέων καλλιεργειών, ή άνάπτυξις 

της παράγωγης πρωίμων και όψιμων λαχανικών δια τας 

αγοράς τής Βορείου Ευρώπης, ή άναδάσωσις καΐ ή προστα

σία του εδάφους είναι παραδείγματα μεθόδων ηύξημένης α

πασχολήσεως με σχετικώς ύψηλον συντελεστήν παραγωγι-

κότητος. "Ολαι αύται cd δραστηριότητες εξαρτώνται έκ τών 

αναγκών έκαστης περιοχής και τών πιέσεων τας οποίας συνε

πάγεται είς τον Ιργατικδν τομέα τό γενικον πρόγραμμα α

ναπτύξεως τής εθνικής οικονομίας. 

Δ έ ο ν δ ι α μ ί α ν α κ ό μ η φ ο ρ ά ν ν α 

τ ο ν ι σ θ ή δ τ ι ή έ ξ ά λ ε ι ψ ι ς τ ο υ π ε ρ ι 

φ ε ρ ε ι α κ ο ύ π λ ε ο ν ά σ μ α τ ο ς ε ρ γ α τ ι κ ώ ν 

χ ε ι ρ ώ ν ή ή π ε ρ ι σ τ ο λ ή τ ή ς ε π ο χ ι κ ή ς 

α ν ε ρ γ ί α ς , ο υ δ ό λ ω ς ε π ι λ ύ ε ι α υ τ ο μ ά τ ω ς 

δ λ α τ α β α σ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α τ ή ς ελ

λ η ν ι κ ή ς γ ε ω ρ γ ί α ς . Τούτο διότι δ αγροτι

κός τομεύς παραμένει χαμηλής άποδοτικότητος, πλήττε

ται υπό διαφόρων οργανωτικής φύσεως αδυναμιών, θε-

σμολογικών περιορισμών (π. χ. ή μικρά εκτασις τών 

κλήρων) , χαμηλής παραγωγικότητος τής εργασίας και 

τοΰ εδάφους λόγω τής ακαταπαύστου διαβρώσεως αύτοΟ, τών 

ανεπαρκών επενδύσεων υποδομής, τής ελλείψεως ικανοτή

των και κεφαλαίου, τής πλημμελούς εμπορίας τών προϊόν

των και τής απρογραμμάτιστου προστατευτικής κρατικής πο

λιτικής. Τα χαμηλά αγροτικά εισοδήματα είναι δ δείκτης 

τής άποδοτικότητος τοϋ τομέως τούτου. Ούτω το 1960 π.χ. 

το κατά κεφαλήν άγροτικόν εισόδημα ανήρχετο εις $192 

Ιναντι $ 325 του κατά κεφαλήν εισοδήματος δι' όλόκληρον 

τήν χώραν. Δια τήν περίοδον 1955 - 1960 δ μέσος ετήσιος 

ρυθμός αυξήσεως (εις σταθεράς τιμάς) τοΰ αγροτικού εισο

δήματος ανήρχετο περίπου είς 0,76% έν συγκρίσει προς αυ-

ξησιν του κατά κεφαλήν εισοδήματος τής χώρας έκ 5%. Δια 
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τήν περίοδον 1956 - 1962 το κατά κεφαλήν άγροτικον εισό

δημα ηύξήθη είς σταθεράς τιμάς κατά 2.6%, ένώ αντιστοί

χως το κατά κεφαλήν Ιθνικον εισόδημα ηύξήθη μέ διπλάσιον 

περίπου ρυθμόν. Είς τήν πραγματικότητα το κατά κεφαλήν 

εισόδημα των αγροτών (1 3) είναι χαμηλότερον των $192, 

διότι μέρος τοΰ γεωργικού είσοοήματος ('1|4) περιέρχεται ε'ις 

μετανάστας ή διαμένοντας ε'ις άστικας περιοχάς. 

Δια να απόκτηση ή Ελλάς γεωργίαν μέ χαμηλον κό

στος, διαφοροποίησιν της παραγωγής και βελτιωμένην αν

ταγωνιστικότητα, ώστε να επιβίωση και να εξασφάλιση ί-

κανοποιητικήν συμμετοχήν είς τήν Κοινήν Άγοράν, πρέπει 

να ληφθούν μέτρα συχνάκις ασχέτως τών βραχυχρόνιων επι

δράσεων των επί τοΰ επιπέδου απασχολήσεως. Είναι άπα-

ραίτητον να εκτελεσθούν νέα εγγειοβελτιωτικά έργα, να ε-

πεκταθη καί βελτιωθη το δίκτυον τών αρδεύσεων, να αυξη

θούν αι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, να αναπτυχθούν νέαι 

ειδικότητες καί να ιδρυθούν κέντρα γεωργικών ερευνών καί 

εφαρμογών. Πρέπει να αναπτυχθούν έπί ύγειών βάσεων οί 

γεωργικοί συνεταιρισμοί καί να άναμορφωθη ή αγροτική πί-

στις, να έξασφαλισθη εύθηνή διανομή καί εμπορία τών προϊ

όντων καί άνάπτυξις τών βιομηχανιών επεξεργασίας γεωρ

γικών προϊόντων δια τας έξαγωγάς. Τα ανωτέρω αποτε

λούν ενδεικτικά μέτρα, τα όποια είναι απολύτως απαραίτητα 

δια τήν βελτίωσιν της άποδοτικότητος καί τήν αύξησιν τών 

αγροτικών είσοδημάτων. Πρέπει δμως να τονισθη δτι ώρι-

σμένα μόνον εκ τών ώς άνω μέτρων θα δυνηθούν να συμβά

λουν είς τήν μείωσιν της αγροτικής ανεργίας, τουλάχιστον 

βραχυχρονίως. 

13. Ήτοι το προερχόμενον έκ της αγροτικής δραστηριότητος. 
Πιθανά εισοδήματα εξ άλλων πηγών δεν περιλαμβάνονται είς τους 
ανωτέρω υπολογισμούς. 

14. Κατ' ανεπισήμους εκτιμήσεις 5°/0 τοϋ συνολικού αγροτικού 
εισοδήματος περιέρχεται είς πρόσωπα μη κατοικοϋντα είς τον άγρο-
τικον τομέα. 
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, 

Ή εποχική ύποαπασχόλησις, ή οποία ε'ις ώρισμένας 

περιοχάς θα διατηρήται σημαντική, δύναται να περιορισθώ 

δια σειράς συντονισμένων μέτρων. Πάντως, ή αδξησις τής 

παραγωγικότητος δέον να αποτελέσω τον πρωταρχικον αν

τικειμενικών σκοπόν, ή δέ μείωσις τής ανεργίας θα συνιστά 

δευτερεύουσαν έπιδίωξιν. Όσάκις δέ 6 περιορισμός τής ανερ

γίας συνεπάγεται δαπανάς, ταύτας πρέπει να φέρη ή οικο

νομία έν τψ συνόλω της, και έν ουδεμία περιπτώσει ό 

ευπαθής γεωργικός εξαγωγικός τομεύς. 

Έν συμπεράσματι, το πρόβλημα αξιοποιήσεως του α

γροτικού δυναμικού συνδέεται άπ5 ευθείας μέ το δλον πρό

βλημα τής αστικής και βιομηχανικής ανεργίας. Ή ανεργία 

αδτη φαίνεται δτι παρέμεινεν είς κοινωνικώς απαράδεκτα 

υψηλά επίπεδα. Βεβαίως δ τρόπος κατά τον ατζοίον έλαβε χω

ράν ή άνάπτυξις τής ελληνικής οικονομίας κατά την περίοοον 

1950 - 1960 δέν ήτο δυνατόν να έξαλείψη τήν βιομηχανι-

κήν άνεργίαν. Το ζωτικόν θέμα είναι, έν τούτοις, έαν και 

κατά πόσον αϊ εξελίξεις τής περιόδου ταύτης ενέπνευσαν 

εις τήν πνευματικήν ήγεσίαν, τους δημοσίους λειτουργούς 

και τήν πλειονότητα του ελληνικού λάου τον ένθουσιασμον 

και τήν προσήλωσιν είς τάς κοινωνικας μεταρρυθμίσεις και 

τήν ο'ικονομικήν πρόοδον. Γεννάται επίσης το ερώτημα έαν 

ή άνάπτυξις τής παρελθούσης δεκαετίας βασίζεται επί ε

κείνων τών διαρθρωτικών μεταβολών και τών επενδύσεων, 

αί όποϊαι δικαιολογούν αισιόδοξους προσδοκίας δια τήν άπό-

δοσιν τής ελληνικής οικονομίας και ιδιαιτέρως τής βιομη

χανίας κατά τήν προσεχή δεκαετίαν. Πρόκειται περί τής 

αποδόσεως, ή οποία δέν θα εξασφάλιση απλώς υψηλότερα 

κατά κεφαλήν είσοδήματα, άλλα θα πραγματοποίηση δικαι-

ωτέραν κοινωνικήν διάρθρωσιν, δπου μεγαλύτερος αριθμός 

ατόμων θα Ιχη τήν δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβιώ

σεως. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ II 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Ε Ρ Ε Υ Ν Α 





ΕΙσαγωγή 

ΕΙς τα επόμενα τρία κεφάλαια ύπολογίζομεν το δψος 

τοο πλεονάζοντος έργατικοο δυναμικοο τής ελληνικές γεωρ

γίας, δια της συγκρίσεως τής προσφοράς εργατικών χειρών 

προς τήν ζήτησιν δια δεδομένον δγκον παραγωγής. 

Το μέγεθος της προσφερόμενης και ζητούμενης εργα

σίας δύναται να υπολογισθώ κατά δύο τρόπους: α) 'Αμέ

σως, δια δειγματοληπτικής έρεύνης τής συνθέσεως τοϋ εργατι

κού δυναμικού, τών διαθεσίμων ύφ' έκαστου αγροτικού νοικο

κυριού ημερομισθίων, και τοΟ τρόπου χρησιμοποιήσεως τής 

εργασίας είς τας άγροτικας δραστηριότητας. Ή άμεσος μέ

θοδος χρησιμοποιεί στοιχεία τής απογραφής τών αγροτι

κών εκμεταλλεύσεων, επιτρέπει δε λεπτομερή άνάλυσιν τοϋ 

πλεονάζοντος έργατικοο δυναμικού κατά άγροτικον νοικο-

κυριόν, κατά περιφέρειαν ή όλόκληρον τήν χώραν δια τής 

αθροίσεως τών έπί μέρους στατιστικών δεδομένων, β) Εμ

μέσως, δια τής επεξεργασίας γενικών στατιστικών στοιχεί

ων. Είδικώτερον, το διαθέσιμον έργατικον δυναμικον εξάγε

ται έκ τών στοιχείων τής απογραφής τοο δλικοΰ γεωργικού 

πληθυσμού. Το μέγεθος τής ζητήσεως εργασίας προκύπει δια 

τής χρησιμοποιήσεως «συντελεστών απασχολήσεως» δια μίαν 

έκάστην καλλιέργειαν ή άγροτικήν δραστηριότητα έν γένει, 

και δια το σύνολον τών καλλιεργητών, ώς επίσης καΐ δια το 

ζωικό ν κεφάλαιον, τήν δασική ν καΐ άλιευτικήν παραγωγή ν. 

Οί συντελεσταί απασχολήσεως κατά καλλιέργειαν κλπ. δύ

νανται να υπολογισθούν βάσει δειγματοληπτικών ερευνών 

περί τοΟ απαιτουμένου 6πό τών αγροτών χρόνου δια τήν 

έκτέλεσιν έκαστης αγροτικής εργασίας. Ή παρούσα εργασία 
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έφήρμοσεν τήν δευτέραν, ήτοι τήν Ιμμεσον μέΰοδον, ήτις 

υπερέχει της άμεσου καθότι διευκολύνει μερικώς τήν χρη-

σιμοποίησιν των δεδομένων της γενικής απογραφής. Ή μέ

θοδος δμως αυτή είναι πρόσφορος μόνον δια μακροοικονομικήν 

άνάλυσιν. 

Συμφώνως προς τον όρισμόν μας, το πλεονάζον έργα-

τικον δυναμικον ϊσοοται προς το δυνάμενον να μετακινηθή 

έπί ëv τουλάχιστον Ιτος, άνευ ουδεμιάς μεταβολής τών πο

σοτήτων τών λοιπών παραγωγικών συντελεστών (πλην της 

συνήθους αναδιοργανώσεως τής εργασίας) καΐ άνευ οιασδή

ποτε μειώσεως τής παραγωγής κατά τδ ϊτος τής μετρήσεως. 

'Από απόψεως λειτουργικής σκοπιμότητος, δ ορισμός 

οδτος πρέπει, έν τούτοις, να θεωρηθή ώς λίαν περιοριστικός 

έφ' δσον όλόκληρον το έργατικόν δυναμικον ενδέχεται να 

άπασχολήται πλήρως δια σύντομα ενδιάμεσα διαστήματα, 

π.χ. μίαν ήμέραν ή μίαν ϊως δύο εβδομάδας ή £ν* μήνα. 

Συνεπώς, ή άπόσπασις εργατικών χειρών, αϊ οποϊαι εμφα

νίζονται ώς πλεονάζουσαι έπί ετησίας βάσεως, θα μείωση 

οπωσδήποτε τήν παραγωγήν. Προς τούτοις, δια τήν αποφυ

γήν τής δυσχέρειας αυτής, δεχόμεθα μίαν όλόκληρον έπο-

χήν ώς τήν χρονικήν ιζερίοΟον εντός τής όποιας ή ζήτησις 

εργασίας να προσδιορίση το άναγκαΐον μέγεθος τοΰ αγροτι

κού δυναμικού, το οκοϊον είναι άπαραίτητον δια τήν άπρόσ-

γ,οτζτον έκτέλεσιν τών αγροτικών εργασιών. 

Ή Ερευνά μας καλύπτει τήν περίοδον 1953 - 1960. 

Τόσον δ δγκος τής διαθεσίμου δσον και δ δγκος τής .απαι

τουμένης εργατικής δυνάμεως υπολογίζονται κεχωρισμένως 

δι' Εν Ικαστον Ιτος τής περιόδου. 'Ενταύθα ενδείκνυται να 

τονισθούν τα έξης σχετικώς μέ το μέγεθος τής απαιτουμένης 

εργασίας: Ώς άρχικήν βάσιν δια τήν έκτίμησιν τών «συντε

λεστών απασχολήσεως» κατά μονάδα εδάφους δΓ Ικάστην 

καλλιέργειαν έχρησιμοποιήσαμεν τους συντελεστάς τοΰ κα

θηγητού κ. Εύελπίδη δια το 1955. Τους συντελεστας αυτούς 
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έ τ ρ ο π ο ι ή σ α μ ε ν κατόπιν Sta να προσαρμοσθούν 

προς τας συνθήκας παράγωγης προ και μετά το 1955. 

Ώς εξηγείται κατωτέρω, τας προσαρμογας ταύτας ύ-

πηγόρευσεν κυρίως ή ανάγκη να συμπεριληφθούν αί επι

δράσεις έκ της μεταβολής των στρεμματικών αποδόσεων και 

του βαθμού της μηχανοποιήσεως της γεωργίας. Τοιουτοτρό

πως, ή άνάλυσις λαμβάνει ύπ' δψιν τας άπο Ιτους εις Ιτος 

πραγματοποιηθείσας κυριωτέρας μεταβολας είς την γεωρ-

γίαν κατά τήν ύπο έξέτασιν περίοδον. Δέον έν τούτοις να 

σημειωθή δτι ή αξιοπιστία της έμπειρικοστατιστικής μας έρεύ-

νης θα ένισχύετο εάν αί άνάγκαι είς έργατικας χείρας της 

περιόδου 1953-1960 προσδιωρίζοντο άπ' ευθείας έπί τη βά

σει ετησίων δειγματοληπτικών ερευνών. Αί Ιρευναι αύται 

θα συνέβαλον είς τήν μέτρησιν ώρισμενων μεταβολών των 

συντελεστών απασχολήσεως, τας δποίας δέν ήδυνήθη να συλ

λαβή ή Ιδική μας έρευνα. Μεταξύ αυτών άναφέρομεν ενδει

κτικώς τρεις περιπτώσεις: α) τας ένδεχομένας μεταβολας 

τοΰ μεγέθους τών γεωργικών κλήρων, β) τας μεταβολας της 

σχέσεως μεταξύ καλλιεργούμενων πεδινών και ορεινών εδα

φών καΐ γ) μεταβολας εϊς το σύστημα πολλαπλής καλλιέρ

γειας. Ούτω od άνάγκαι είς έργατικας χείρας κατά στρέμ

μα θα έμειοΰντο αυτομάτως είς περίπτωσιν αυξήσεως του 

μεγέθους τών αγροτικών κλήρων ή έάν, προκειμένου περί 

ώρισμενων προϊόντων, έκαλλιεργεΐτο μεγαλύτερα Ικτασις είς 

πεδιάδας καΐ μικρότερα εϊς τας ορεινας περιοχάς, ή ακόμη 

εάν ίπτιργετο άλλοίωσις είς το σύστημα πολλαπλής καλλι

έργειας. Έπί πλέον, αί εκτιμήσεις μας περί τών αναγκών είς 

έργατικάς χείρας ενδέχεται να παρουσιάζουν μεροληπτικό-

τητα έπί το μείζον, καθ' δ μέτρον ή ύπολογισθεΐσα ζήτησις 

εργασίας δι5 Ιν Ικαστον τών προϊόντων πολλαπλής καλλι

έργειας δέν είναι έξ ολοκλήρου αθροιστική (π. χ. λόγω εξω

τερικών οικονομιών ή εκμεταλλεύσεως κοινοχρήστων). 

Παρά τάς ανωτέρω αδυναμίας, υφίστανται ώρισμέναι 

ίσχυραί ενδείξεις αί δποΐαι ενισχύουν τήν άξιοπιστίαν τών 
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συντελεστών μας. Ή 'Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ύπε-

λόγισεν μίαν σειράν συντελεστών απασχολήσεως κατά καλ-

λιέργειαν δια το I960 οί όποιοι συμφωνούν εις μεγάλον βα-

θμον με τους ημετέρους συντελεστάς. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν 4 

ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ ΕΡΓATIKON 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΝ 





*fi μεθοδολογία 

Πλείστοι παράγοντες προσδιορίζουν το έπίπεδον το0 

διαθεσίμου Ιργατικοΰ δυναμικού είς τήν γεωργίαν, δπως δ 

εκάστοτε ολικός αγροτικός πληθυσμός, το τζοσοστον του ενερ

γού πληθυσμού, ή αναλογία της μή διαθεσίμου εργατικής 

δυνάμεως ένεκα άλλων ασχολιών, ασθενειών, απουσιών κλπ. 

ή σχετική άποδοτικότης της εργασίας των δύο φύλων, το 

σύνολον τών δυνατών ημερομισθίων ετησίως κατά έργάτην 

δι' άγροτικας εργασίας, τέλος δέ ή διάρκεια της εργασίμου 

ημέρας. "Ολοι αυτοί οί προσδιοριστικοί παράγοντες της δια

θεσίμου εργατικής δυνάμεως πρέπει να αναχθούν επί ενιαί

ας βάσεως δια να καταστή δυνατή ή σύγκρισις της διαθεσί

μου προς τήν απαιτουμένη ν Ιργατικήν δύναμιν. Ό πίναξ 3 

απεικονίζει τήν διαδικασίαν της αναγωγής. Κατωτέρω δέ 

εξηγείται λεπτομερώς ή έφαρμοσθεΐσα \ί.έ^οοΌς και αϊ θεω-

ρητικαΐ υποθέσεις δια τήν εκτίμησα του δγκου του διαθε

σίμου εργατικού δυναμικού. 

Το πρώτον βήμα συνίσταται είς τόν ύπολογισμον τοΰ 

αγροτικού πληθυσμού τής Ελλάδος δια τήν περίοδον 1953-

1960. Το μέγεθος τοΰ αγροτικού πληθυσμού τών ετών 1953-

1960 ύπελογίσθη εμμέσως βάσει τής γενικής απογραφής 

τοΰ 1951, καί τής δειγματοληπτικής απογραφής τοΰ 1960. 

Δια το 1951, το σύνολον τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού ύπελο

γίσθη ώς το 50,5% τοΰ συνόλου τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού. 

Το ποσοστόν τούτο ηύξήθη ολίγον, δια να περιλάβη μικρόν 

σφάλμα τής απογραφής τοΰ 1951, λόγω τών ανωμάλων 

συνθηκών είς πολλας περιοχας έκ τοΰ Ιτι προσφάτου ανταρ

τοπόλεμου. Ούτως, ό αγροτικός πληθυσμός το 1951 ύπελογί-
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σθη ώς τό 51,3% τοΰ συνολικού πληθυσμού της χώρας. Έν-

δεχόμενον σφάλμα είς τήν αύθαίρετον αδξησιν τοΰ ποσοστού 

πρέπει να καταλήγη εις ύπερεκτίμησιν του αγροτικού πλη

θυσμού, καθ5 δσον τα δοκιμαστικά αποτελέσματα της απο

γραφής 1961 τείνουν να επιβεβαιώσουν τήν σχετικήν ορθό

τητα των αποτελεσμάτων της απογραφής 1951. 

Ό αγροτικός πληθυσμός δια το έτος 1960 ύπελογίσθη 

Ικ της Δοκιμαστικής 'Απογραφής του 1960. Συμφώνως προς 

τα στοιχεία τής απογραφής ταύτης το 54% τοϋ συνολικού 

ενεργού πληθυσμοΰ τής χώρας απασχολείται εις άγροτικας 

εργασίας. Δια τής εξευρέσεως τής σχέσεως μεταξύ του αγρο

τικού πληθυσμού και ενεργού τοιούτου κατέστη δυνατόν να 

όπολογισθή το μέγεθος τοΰ αγροτικού πληθυσμού. Οδτος ευ

ρέθη ν' άποτελή το 47,5% τοΰ συνόλου τοΰ πληθυσμοΰ τής 

χώρας. 

Έν συνεχεία, επί τη βάσει τής υποθέσεως δτι ή ετησία 

φυσική αΰξησις τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ κατά τα Ιτη 1951-

1960, ώς επίσης καΐ ή ετησία έξοδος τοΰ πληθυσμοΰ άπό 

τας άγροτικας περιοχας κατά τήν περίοδον 1953 - 1960, 

δέν έσημείωσαν αξιόλογους μεταβολας άπο Ιτους είς έτος 

ύπελογίσαμεν τον άγροτικόν πληθυσμον δι' εν εκαστον έτος 

τής περιόδου 1953 - 1960. (50,5% δια το 1953 και 47,5% 

δια το 1960 έπί τοΰ συνόλου). Ό πίναξ 3, στήλαι 1, 2 δει

κνύει τας εκτιμήσεις ώς προς τήν έξέλιξιν τοΰ συνολικοΰ 

καΐ αγροτικού πληθυσμοΰ κατά φΰλα και ομάδας ηλικιών. 

Συμφώνως προς τον δρισμόν μας, è ενεργός αγροτικός 

πληθυσμός περιλαμβάνει το σύνολον των ατόμων ηλικίας 15 

2ως 69 ετών. Παρόμοιαι μελέται δέν περιλαμβάνουν συνή

θως είς το εργατικό ν δυναμικό ν τους υπερήλικας τών 65 

ετών καΐ ανω (ι), ένώ είς τήν πραγματικότητα τό άνώτα-

1. *0 'Οργανισμός Γεωργικών 'Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) υιοθέτη
σε τήν 65ην έπέτειον τών γενεθλίων ώς χρονικόν δριον, πέραν τοϋ 
οποίου καταβάλλει σύνταξιν είς τον άγρότην. "Ιδε επίσης Κ. Α. 
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τατον δριον είναι οπωσδήποτε ύψηλότερον. Πράγματι, κατά 

τήν άπογραφήν τοΰ 1951, το 86% τζερίποη των αρρένων και 

το 32% τών θηλέων της ομάδος 65 - 69 ετών ήργάζετο εις 

τους αγρούς. (Κατά τήν Δειγματοληπτικήν Άπογραφήν τοΰ 

1960, τα τζοΰοστοι, ταΰτα υπήρξαν ελαφρώς κατώτερα, ήτοι 

80% καί 25% δια τα δύο φΰλα αντιστοίχως). 'Αντιθέτως προς 

τα κρατούντα, έθεωρήσαμεν δτι θα εί'μεθα περισσότερον α

κριβείς έαν περιλαμβάνομεν τήν ομάδα τών 65 - 69 ετών 

εις τον ένεργον πληθυσμόν. Ή κατηγορία τών 14 ετών και 

κάτω αντιθέτως δεν περιελήφθη είς το έργατικόν δυναμικόν. 

Το ένδεχόμενον σφάλμα θα είναι σχετικώς μικρόν, διότι ή 

πλειονότης τών ατόμων τών 15 ετών καί κάτω είναι μαθη-

ταί, οι όποιοι το θέρος εκτελούν βοηθητικήν Ιργασίαν εις 

τήν οίκίαν μάλλον, παρά είς τους αγρούς (Σ|) . Ό ενεργός α

γροτικός πληθυσμός κατενεμήθη κατά φΰλον και είς τρεις 

ομάδας ηλικιών (15 - 19, 20 - 64, 65 - 69). Ή καθ' ομά

δας ηλικιών σύνθεσις τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού ύπελογίσθη 

επί τη βάσει της σχετικής μελέτης τοΰ Υπουργείου Συντο-

νισμοΰ, (ή οποία διακρίνει μεταξύ αρρένων καί θηλέων, ά-

στικοΰ, ήμιαστικοΰ καί άγροτικοΰ πληθυσμοΰ, ώς καί καθ' 

δμάδας ηλικιών) . Το τζοοοοτο^ εκάστης τών τριών ομάδων 

ηλικίας επί τοΰ δλικοΰ πληθυσμοΰ ύπελογίσθη δια το 1953 

Φερεντίνου, Ή άποδοτικότης της 'Ελληνικής Γεωργίας, 'Αθήναι 
1954 σ. 16. Ρ. Ν. Rosenstein · Rodan, Disguised Unemployment 
and Underemployment in Agriculture, Bulletin Mensuel d'Eco
nomie et Statistique Agricoles, (FAO, Nos 7, 8, 1957, Ro
me), σ. 1-7, έ'νθα υίοθετεΐται ή ομάς ηλικιών 14-65. 

?. ΈπΙ τη υποθέσει δτι : α) το 10% τών αγοριών καί κοριτ
σιών ηλικίας 10 - 14 ετών απασχολούνται πλήρως είς τους αγρούς 
επί 255 ημέρας (δοκιμαστική απογραφή I960, σ. 6), καί β) οι νέοι 
της ηλικίας αυτής έχουν το 30°/ο της δυναμικότητος ενήλικος άρ
ρενος εργάτου, ή συμβολή της ομάδος αυτής είς το σύνολον του 
διαθεσίμου εργατικού δυναμικού" δέν υπερβαίνει τα 2,8 εκατ. αν
δρικών ημερομισθίων (ήτοι κατά μέσον δρον το 0,8°/0 τών διαθε
σίμων ημερομισθίων ετησίως). 
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καΐ το 1960, αί δέ προκύψασαι μεταβολαΐ μεταξύ των δύο 

ανωτέρω ακραίων ετών κατενεμήθησαν κατ' άναλογίαν εις 

τα ενδιάμεσα Ιτη. 

( Ό ενεργός αγροτικός πληθυσμός εμφανίζεται είς τον 

πίνακα 3 στήλη 3 ) . 

Το άγροτικόν έργατικδν δυναμικον ύπελογίσθη έκ των 

στοιχείων του ίνεργοΰ αγροτικού πληθυσμού (Πίναξ 3 στή

λη 4) ( 3 ) . Ή Ιλλειψις επισήμων αριθμών δυσχεραίνει ση-

μαντικώς τήν Ιρευναν ταύτην, ώστε δ υπολογισμός οοτος να 

άντιπροσωπεύη μίαν κατά προσέγγισιν έκτίμησιν. Ή χρη

σιμοποιηθείσα μέΒοοΌς μετρήσεως είναι ή έξης: Κατ' αρχήν* 

δ ενεργός αγροτικός πληθυσμός μειοΰται είς το σύνολον του 

κατά 3%, ποσοστού το όποιον περιλαμβάνει τα ανίκανα δι' 

έργασίαν άτομα, ή τα έγκεκλεισμένα είς φύλακας ή ψυχια

τρεία κλπ. καθώς καί τα ευρισκόμενα δια διαφόρους λόγους 

έκτος υπηρεσίας. Έ κ τοΰ συνόλου τών αρρένων τών παραγω

γικών ηλικιών, 20 - 64 ετών, άφηρέθη ποσοστδν 5% δια. 

τους εκάστοτε άδυνατοΰντας να εργασθούν (π. χ. στρατιώ-

ται, φαιτηταί, σπουδασταί) (*). Μετά τήν άφαίρεσιν τού· 

παγίου 3% ή συνολική μείωσις άνήλθεν είς 8% καί προκύπτει 

3. Δια τον ύπολογισμον τοΰ αγροτικού δυναμικού ελήφθησαν 
υπ' βψιν αί διαθέσιμοι έργατικαΐ χείρες δια πλήρες ήμερομίσθιον 
(δηλ. 9 ώρας ήμηρεσίως). Ή έννοια τοΰ Ινεργοΰ άγροτικοΰ πλη-
θυσμοΰ, ή οποία χρησιμοποιείται υπό της δοκιμαστικής απογραφής, 
τοΰ 1960 καί της απογραφής τοΰ πληθυσμοΰ τοΰ 1961 αναφέρεται, 
εις τά μερικώς καί πλήρως απασχολούμενα άτομα ή τα άναζητοΰν-
τα έργασίαν. Έξ οΰ προκύπτει δτι το ίδικόν μας μέγεθος τοΰ έρ-
γατικοΰ δυναμικοΰ δέν υπερβαίνει εκείνο τοΰ ένεργοΰ πληθυσμοΰ« 
τής απογραφής. 

4. Το 1960 100.000 περίπου άνδρες υπηρετούν εις τάς ένο
πλους δυνάμεις έπί όλικοΰ ενηλίκου άρρενος πληθυσμοΰ έκ 2.332.000 
περίπου. Ό αριθμός ούτος ελάχιστα μετεβλήθη κατά τήν περίοδον 
1953 - 59, οδτως ώστε το γενικον ποσοστόν τών 5 % δύναται να: 
θεωρηθή ώς τελείως ακριβές. 
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δτι μόνον 92% των αρρένων τοΰ ενεργού αγροτικού πληθυ

σμού ηλικίας 20 - 64 είναι διαθέσιμον δι' έργασίαν ε'ις τήν 

γεωργίαν. 

Δια τους αρρενας της ομάδος 15 εως 19, εις το εκ 3% 

πάγιον ποσοστον εκπτώσεως προστίθεται έτερα μείωσις α

νερχομένη εις το 19% του συνόλου του πληθυσμού της κατη

γορίας ταύτης προκειμένου να περιληφθούν άρρενες άγρό-

ται μαθηταί των γυμνασίων ή τεχνικών σχολών (5) . Ή α

νωτέρω συνολική Ικπτωσις (22%) επαυξάνεται ετι περαιτέρω 

κατά ένα συντηρητικόν ποοο^το^ έκ 3%, Sta να συμπεριλη

φθούν οί έκ της ηλικίας 15 - 19 αδυνατούντες να ασχολη

θούν με τήν γεωργίαν, διότι παραδείγματος χάριν, μαθητεύ

ουν είς εργαστήρια (π. χ. ραφεΐα), εκτελούν χρέη βοηθών 

εις διάφορα καταστήματα (π. χ. παντοπωλεία, κομμωτήρια,. 

καφενεία κλπ.). Προέκυψεν, ούτω, τελικώς συνολική Ικπτω-

σις έξ 25% και αντιστοίχως συντελεστής εργατικού δυναμι

κού έξ 75% επί του ενεργού γεωργικού πληθυσμού δια τήν 

ομάδα τών 15 - 19 ετών. Έαν δ συντελεστής αυτός απέχει 

της πραγματικότητος, το λάθος θα είναι προς τήν κατεύθυν-

σιν της ύπερεκτιμήσεως παρά της ύποεκτιμήσεως. θ α Ιπρε-

πε δηλαδή να είναι πλησιέστερον προς το 70% παρά το> 

75%. 

Δια τους αρρενας 65 - 69 έκ της δοκιμαστικής απογρα

φής τοϋ 1960 προέκυψεν δτι το 80% περίπου εργάζονται εις 

τους αγρούς καθ' δλον το Ιτος. 

Το σύνολον τών βοηθητικών ημερομισθίων (γυναικών 

ηλικίας 20 - 64) άναβιβάζομεν κατ' έκτίμησιν είς 45% πε

ρίπου του ενεργού αγροτικού πληθυσμού, ήτοι τήν παγιαν 

εκπτωσιν έκ 3% συν 52% δια τας άπασχολουμένας με τα οϊ-

κιακά, τήν οίκοτεχνίαν και χειροτεχνίαν. Έ φ ' δσον και πάλιν 

ελλείπουν επίσημα στοιχεία, αί εκτιμήσεις μας έβασίσθησαν 

5. Οί υπολογισμοί μας έβασίσθησαν έπί στοιχείων της Στατι
στικής Έπετηρίδος της Ελλάδος, 1959, 'Αθήναι I960, σ. 14,30,158. 
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ΠΙΝΑΞ 3. Έργατικον Δυναμικόν 

(1) (2) 

1953 

"Αρρενες 

Θήλεις 

Σύνολον 
1954 

"Αρρενες 

Θήλεις 

Σύνολον 

1955 

"Αρρενες 

Θήλεις 

Σύνολον 

1956 

"Αρρενες 

Θήλεις 

Σύνολον 

Σύνολον 
πληθυσμού 
της χώρας 

3.815.473 

4.001.622 

7.817095 

3.853.804 

4.039.608 

7.893.412 

3.888.541 

4.076.997 

7.965538 

3.918.964 

4.112.049 

8.031.013 

Συντελε-
orijc 

ha »/ο 

50,5 

50,5 

50,1 

50,1 

49,7 

49,7 

49,3 

4, 3 

Σύνολον 
' Αγροτικού1 

Πλη6υσμοΰ 

1.926.814 

2.020.819 

3.947.633 

1.930.756 

2.023.844 

3.954.600 

1.932.605 

2.026/268 

3.958.873 

1.932.049 

2.027.240 

3.959.289 

'Ομάς 

Η λ ι κ ι ώ ν 

15 - 19 

2 0 - 6 4 

65 - 69 

15 -19 

20 - 64 

f '5-69 

1 5 - 1 9 

2 0 - 6 4 

6 5 - 6 9 

1 5 - 1 9 

2 9 - 6 4 

6 5 - 6 9 

1 5 - 1 9 

2 0 - 6 4 

65 - 69 

1 5 - 1 9 

2 0 - 6 4 

6 5 - 6 9 

1 5 - 1 9 

2 0 - 6 4 

6 5 - 6 9 

1 5 - 1 9 

2 0 - 6 4 

6 5 - 6 9 

Συντε -
λεστή ς 
επί ο/ο 

10,0 

49,1 

2,6 

10,0 

51,8 

3,0 

9,9 

49,3 

2,6 

9,8 

52,0 

3,0 

9,8 

49,4 

2,7 

9,6 

52,3 

3,1 

9,7 

49,6 

2,7 

9,3 

52,5 

3,1 

Π η γ α ί : Γενική 'Απογραφή 1961. 
Δο/.ιμαστική 'Απογραφή 1960. 
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εις τον Άγροτικον Τομέα (1953 - 1960). 

(3) (4) (5) (6) 
Μετατρο- Μετατροπή εις 

Ενεργός 
'Αγροτι

κός Πλη
θυσμός 

192.681 
946.066 

50.097 
202.082 

1.046.784 
60.625 

2.498.335 
191.145 
951.863 
50.200 

198.337 
1.052.399 

60.715 
2.504.659 

189.395 
954.707 
52.180 

194.522 
1.059.738 

62.814 
2.513.356 

187.409 
958.296 

52.165 
188.533 

1.064.301 
62.844 

2.513.548 

Συντελε

στής 
έπί ο/β 

75 
92 
80 
35 
45 
25 

75 
92 
80 
35 
45 
25 

75 
92 
80 
35 
45 
25 

75 
; 92 

80 
35 
45 
25 

Άγροτι-

κδν έργα-
τικον δυ-

ναμικον 

14.4511 
870.381 
40.078 
70.72D 

471.053 
15.156 

1.611.908 
143,359 
875.714 

40.160 
69.418 

473.580 
15.179 

1.617.410 
142.046 
878.330 

47.744 
68.083 

476.882 
15.704 

1.622.789 
140.557 
881.632 

41.732 
65.987 

478.935 
15.711 

1.624.554 

Συντελε

στής 
έπί ο/0 

70 
100 
70 
60 
70 
60 

70 
100 

70 
60 
70 
60 

70 
100 

70 
60 
70 
60 

70 
100 
70 
60 
70 
60 

πή εις ισο
δυνάμους 
άνδρικας 
μονάδας 

101.158 
870.481 

28.055 
42.437 

329.737 
9.094 

1.380.862 
100.351 
875.714 
28.112 
41.651 

313.506 
9.107 

1.386.441 
99.432 

878.330 
29.221 
40.850 

333.817 
9.422 

1.391.072 
98.390 

881.632 
29.212 
39.592 

335.255 
9.427 

1.393.508 

Συντελε
στής 

255 

255 
255 
255 
255 

255 

255 
255 
255 
255 
255 
255 

255 
255 
255 
255 
255 
255 

255 
255 
255 
255 
255 
255 

Ισοδύναμα αν
δρικών ημερο
μισθίων (χι

λιάδας) 

25.795,3 
221.947,2 

7.154,0 
10.821,4 
84.082,9 

2.319,0 
352.119,8 

25.589,5 
22.3307,1 

7.168,6 
10.621,0 
84.534,0 
2.322,8 

353.542,5 
25 355,2 

223.974,1 
7.451,4 

10416,8 
85.123,3 

2.402,6 
354.723,4 

25.089,4 
224.816,2 

7.449,1 
10.096,0 
85.490,0 
2-403,8 

355.344,5 



ΠΙΝΑΞ 3. Έργατικον Δυναμικόν 

α; (2) 

1957 
"Αρρενες 

Θήλεις 

Σύνολον 
1958 

"Αρρενες 

Θήλεις 

Σύνολον 
1959 

"Αρρενες 

fyrfy 

Θήλεις 

Σύνολον 

1960 
"Αρρενες 

Θήλεις 

Σύνολον 

Σύνολον 
Πληθυσμού 
της χώρας 

3.949773 

4.146.445 

8.096.218 

3.988.787 

4.174.342 

8.173.129 

4.032.749 

4.225.413 

8.258.162 

4.064.589 

4.262.816 

8.327.405 

Συντελε
στής 

επί °/ο 

48.9 

48.9 

48 4 

484 

47.9 

47.9 

47,5 

47,5 

Σύνολον 
'Αγροτικού 
Πληθυσμού 

1.931439 

2.027.612 

3.959.051 

1.930.573 

2025.222 

3.955.795 

1931687 

2.023.973 

3.955.660 

1.930.680 

2.024.838 

3.955.518 

'Ομάς 

Ηλικιών 

15-19 
20-64 
95-69 
15-19 

20-64 
65 - 69 

15-19 
20-64 
65-69 
35-19 
20-64 

65-69 

25-19 
20-64 
65-69 
15-19 

20-64 
65-69 

15-19 

20-64 
65-69 
15-19 
20-64 
65-69 

Συντε
λεστής 
έπί °/ο 

9,6 
49,7 

2,7 
9,1 

52,8 

3,2 

9,5 
49,9 

2,7 
8,9 

53,0 
3,3 

9,3 
50,1 

2,7 
8,6 

53,3 

3,3 

9,2 

50,2 
2,7 
8,4 

53,5 
3,4 
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εις τον 'Αγροτικού Τομέα (1953-1960) (συν.) 

(3) 

Ενεργός 

Άγροτι-

ρος Π λ η -

σμος 

185.418 

959.925 

52.149 

184.513 

1.070,579 

64.884 

2.517.468 

183.404 

963.356 

52.125 

180.245 

1.073.368 

66.832 

2.519.330 

179.647 

967.775 

52.156 

174.062 

1.078.778 

66.791 

2.519.209 

177.623 

969.201 

52.128 

170.086 

1.083.288 

6.8844 

2.521.170 

Συντελε

στής 

επί °/ο 

75 

92 

80 

35 

45 

25 

75 

92 

80 

35 

45 

25 

75 

92 

80 

35 

45 

25 

75 

92 

80 

35 

45 

25 

(4) 

Άγροτι-

κον έργα-

τικον δυ-

ναμικον 

139.064 

883.131 

41.719 

64.580 

481.761 

16.221 

1.626.476 

137.553 

886.283 

41.7C0 

63.086 

483.016 

16.708 

1.628.351 

1ÉJ4.735 
890.353 

41.725 
60.992 

485.450 
16.698 

1.629.183 
133.217 
891.665 

41.702 

59.503 

487-480 
17.211 

1.630.805 

Συντελε

στής 

επί ο/ 

70 

100 

70 

60 

70 

60 

ΤΟ 

100 

70 

60 

70 

60 

70 

100 

70 

60 

70 

60 

70 

100 

70 

60 

70 

60 

(5* 
Μετατρο-

• πή εις ισο
δυνάμους 

0 άνδρικάς 

μονάδας 

9.7345 
88.3131 

2.9203 

3.8748 

33.7233 

9.733 

1.375.393 

96.28? 

886.288 

29.190 

37.852 

338.111 

10.025 

1.397.753 

94.315 

890.353 

29.208 

36.553 

339.815 

ί0.019 

1.440.263 

93 252 

891.665 

29.191 

35.718 

341.236 

10.327 

1.401.389 

Συντελε

στής 

255 

255 

255 

255 
255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 
255 

Μετατροπή εις 

ισοδύναμα αν

δρικών ημερο

μισθίων χι

λιάδας) 

2,4823,0 

22.5198,4 

7.446,8 

9.880,7 

85.994,4 

2.481,9 

355.825,2 

24.553,2 

226.003,4 

7.443,4 

9.652,3 

86.218,3 

2.556,4 

356.427,9 

24.050,3 

227.040,0 

7.448,1 

9.321,0 

86.652,8 

2.554,8 

357.067,0 

23.779,2 

227.374,6 

7.443,7 

9. 03,1 

87-015,2 

2.6b3,4 

357.354,2 
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εν πολλοίς επί των πορισμάτων της έρεύνης του Rosenstein -

Rodan δια τήν Ίταλίαν ( | 6). 

Κατά τον καθηγητήν Rosenstein - Rodan άνα έκάστην 

άγροτικήν οικογένειαν μέχρι 4 μελών, μία γυναίκα (δηλαδή 

εργασία αντιστοιχούσα προς έκείνην μιας πλήρως απασχο

λούμενης γυναικός) απαιτείται δια τα οικιακά, δια δέ τας 

οικογενείας 5 -10 ατόμων, δύο γυναίκες. Τέλος, δια τας ά

νω τών 10 μελών οικογενείας, τρεις γυναίκες εκτελούν τας 

καθημερινας εργασίας. 'Εάν λοιπόν, ύποθέσωμεν δτι ή ελ

ληνική άγροτ. οίχογ. αποτελείται Ικ 4 μελών κατά μέσον δ-

ρον έξ ών δύο είναι ενήλικες γυναίκες, τότε δια τας εργασίας 

τών αγρών είναι διαθέσιμον το 50% του συνόλου τών γυναι

κείων εργατικών χειρών. Εις τήν πραγματικότητα δμως, ή 

μέση αγροτική οικογένεια έν Ελλάδι απαρτίζεται έκ 4,7 

μελών, οδτως ώστε ή κατανομή καθίσταται περισσότερον α

σύμμετρος προς τα άνω δια τας έκ 4 μελών οικογενείας, παρά 

επί τα έλάττω (7) . Τοΰτο σημαίνει δτι ή σχέσις τών απαραι

τήτων δια τας οίκιακας ασχολίας γυναικών αυξάνεται τα-

χύτερον του συνολικού αριθμού τών μελών της οικογενείας. 

Έπί πλέον, έκ της καθ' ήλικίαν κατανομής τοΰ αγροτικού 

πληθυσμού, φαίνεται μάλλον απίθανος ή υπαρξις τετραμε

λών οικογενειών μέ δύο ενηλίκους γυναίκας. Έαν δεχθώμεν 

τήν άναλογίαν μιας ενηλίκου και μιας ανηλίκου γυναικός ά

να οΕκογένειαν, ή διαθέσιμος εργασία θηλέων δια τήν γεωρ-

γίαν θα είναι μικρότερα μιας ολοκλήρου γυναικείας μονά

δος εργασίας ( 8 ) . Ή ύπόθεσις αΰτη εΕσάγει τοιούτον βαθμον 

β. Έ ν θ ' άνωτ. σ. 3. 

7. "Ιδε Χ. Εύελπίδη, «Άνασκόπησις της Γεωργικής Οικονομίας 

τής Ελλάδος», 'Αγροτική Οικονομία, τόμος 16, αριθ. 9 ('Ιανουά

ριος - Μάρτιος 1957j σελ. 33, ύποσ. 1. 

8. Τοΰτο θά άποσαφηνισΟή ευθύς κατωτέρω, όταν αναχθούν at 

μονάδες εργασίας εις ομοιογενείς άνδρικάς παραγωγικάς μονάδας 

(ημερομίσθια). Οί υπολογισμοί μας επικυρώνονται υπό τών εκτι

μήσεων τοΰ κ. Φερεντίνου (ένθ' άνωτ. σ. 17 ύποσημ. 1), οί όποϊαι 
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μεροληπτικότητος, ώστε το 50% ώς ποσοστον τοΰ εργατικού 

δυναμικού θηλέων να εμφανίζεται ώς ύπερβολικόν. Ώς εκ 

τούτοι) προεκρίναμεν το 45% επί συνόλου ένεργοΰ πληθυ

σμού 20 - 64 ετών, ώς συντελεστήν εργατικού δυναμικού 

θηλέων. 

Δια τον ύπολογισμον του αντιστοίχου συντελεστού της 

ομάδος 15 - 19, ελήφθησαν υπ' δψει δύο επί πλέον παράγον

τες: Πρώτον, δτι το 11% περίπου εις τάς άγροτικας περιο-

χάς της Ελλάδος μαθητεύει εις δημόσια σχολεία έπί έν-

νεάμηνον (9) . Δεύτερον, δτι ώρισμένον ποσοστού ασχολείται 

με τα οικιακά, την χειροτεχνίαν ή τήν έκμάθησιν τέχνης 

(π. χ. ραπτικής) . Δια της μειώσεως του εκ 45% συντελε

στού κατά 10% προκύπτει δτι το 35% μόνον τών γυναικών 

ηλικίας 15 -19 ετών ασχολείται με άγροτικας εργασίας (Λ °). 

Τέλος, ύπελογίσθη δτι το 25% περίπου τών θηλέων ηλι

κίας 65 - 69 ετών είναι διαθέσιαον δια άγροτικας έργα-

βίας Η -
Μετά ταΰτα αι 4 κατηγορίαι του αγροτικού δυναμικού 

μετετράπησαν είς ενιαίας μονάδας, ήτοι ανδρικά ημερομί

σθια, δια της ανάγωγης είς παραγωγικας μονάδας ανδρός 

(ενηλίκου άρρενος εργάτου). (ΓΕίναξ 3, στήλη 5) . Προκει

μένου περί μετατροπής γυναικείων ή παιδικών ήμερομισθί-

άναβιβάζουν είς 1,71 άνδρικάς παραγωγικάς μονάδας το μέσον έρ-

γατικον δυναμικον της ελληνικής αγροτικής οίκογενείας. 

9. Έ κ στοιχείων τής Στατιστικής Έπετηρίδος τής Ελλάδος, 

1959, 'Αθήναι 1960, σσ. 14, 30, 158. 

10. Κατά τήν δειγματοληπτικήν άπογραφήν τοϋ 1960 (σ. 6α) 

το 50 - 60°/ο τοϋ όλικοϋ άριθμοΰ τών γυναικών απασχολείται είς 

τους αγρούς. Έ κ τοΰ διαγράμματος τής κατανομής τών απασχο

λουμένων γυναικών βάσει τών ωρών εργασίας είς τήν γεωργίαν 

(σ. 48α) προκύπτει έν τούτοις Οτι μόνον το 75 - 8 0 % τών γυναι

κών απασχολείται πλήρως (δηλ. έπί 48 ώρας εβδομαδιαίως) ή τέ> 

43°/0 περίπου τοΰ συνόλου τών γυναικών τής υπαίθρου. 

11. "Ιδε δοκιμαστικήν άπογραφήν 1960 καί άπογραφήν πληθυ-

σμοΰ 1951. 
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ων είς ανδρικά, οί G· Medici καί G. Orlando είς εμπερι
στατωμένων Ιρευναν δια τήν Ίταλίαν, χρησιμοποιούν συντε-
λεστας αναγωγές κυμαινόμενους άπό 0,50 £ως 0,85 τοϋ αν
δρικού ημερομισθίου, αναλόγως της καλλιέργειας ( |1 |Ζ). Οί 
Rosenstein - Rodan και Del Angelo (13 ) και πάλιν είς τήν 
περίπτωσιν της 'Ιταλίας, δια της χρησιμοποιήσεως των συν
τελεστών μετατροπής του Serperi (1|4) ύπελόγισαν τήν έρ-
γασίαν αρρένων 14 - 18 ετών είς 0,50 και τών γυναικών 
είς 0,60 του ανδρικού ημερομισθίου. 

Ή ερευνά μας χρησιμοποιεί συντελεστάς μετατροπής 
κατά τι μεγαλύτερους εκείνων της 'Ιταλίας, δηλαδή άντι-
•στοιχίαν ενός ημερομισθίου γυναικός, ανδρός 65 - 69 ετών 
ή παιδος Γσου προς το 0,70 του ανδρικού ημερομισθίου. Ή 
χρησιμοποιηθείσα αναλογία δια τας ανηλίκους καΐ γυναί
κας 65 - 69 ετών είναι 0,60 του ανδρικού ημερομισθίου. 'Εν
ταύθα πρέπει να τονισθη δτι οί συντελεσταί αυτοί είναι έγ-

12. Είς τήν περίπτωσιν ευρείας μονοκαλλιέργειας και απλής 
διαφοροποιήσεως τών καλλιεργειών, το ήμερομίσθιον τών γυναικών 
ηλικίας 18-65 ετών ανάγεται είς 0,50 ανδρικά ημερομίσθια, ένω 
εκείνο τών ανηλίκων κάτω τών 17 ετών καί τών ενηλίκων άνω τών 
65 ετών αντιστοιχεί προς 0,55 ανδρικά ημερομίσθια. Είς δενδροκαλ-
λιεργείας καΐ έντατικήν μονοκαλλιέργειαν κυρίως της έλαίας, συκής 
καί ξηρών καρπών οί αντίστοιχοι συντελεσταί μετατροπής εϊναι 
0,85 καί 0,70. Προκειμένου περί εντατικής μονοκαλλιέργειας όπου 
επικρατεί ή άμπελος καί τα εσπεριδοειδή ή" προκειμένου περί καλ
λιεργειών έ'νθα ή αμοιβή τής εργασίας δια την συγκομιδήν καταβάλ
λεται είς είδος, οί συντελεσταί αναγωγής τών γυναικείων καί παι
δικών ημερομισθίων (βοηθητικών) είς ανδρικά είναι 0,85 καί 0,65 
•αντιστοίχως. Ή μελέτη δέν διακρίνει μεταξύ αρρένων καί θηλέων 
ανηλίκων. "Ιδε Vol. Ι, Ι Draccianti della Dassa Pianura Pada
na (Zenichelli, Bologna, 1952) σσ. 128-129. 

13. Gian Giacomo dell Angelo, «Note Sulla Sotoccupazi-
•one Nelle Aziente Contadine», (Guiffre Editore, Roma I960) 
Πίναξ 16, σ. 75. 

14. A. Serpieri «Instituzioni di Economia Egreria» (Edi
zioni Agricole, Bologna, 1950). 
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γύτερον τής ελληνικής πραγματικότητος δι' δ καί έχρησιμο-

ποιήθησαν επανειλημμένως κατά τδ παρελθόν (,115). 

Έν συνεχεία το κατά τα ανωτέρω προσδιορισθέν μέ

γεθος τοϋ αγροτικού εργατικού δυναμικού (εις παραγωγι-

κάς μονάδας άνδρδς) μετετράπη εις ούνολο^ ανδρικών ημε

ρομισθίων ετησίως δια πολλαπλασιασμοί) έπί τον αριθμόν 

τών διαθεσίμων δια τήν γεωργίαν ήμερων εργασίας κατ' I-

τος. Έκ τών 365 ήμερων του έτους, ευχερώς άφηρέθησαν 

52 Κυριακαί καί 13 ήμέραι γενικής αργίας. 'Αντιθέτως δυ

σχερής απέβη δ εξ ίσου ακριβής υπολογισμός τών άπωλε-

σθέντων αγροτικών ημερομισθίων λόγω κακοκαιρίας. Πάν

τως, δεχόμεθα 'ότι ή βροχόπτωσις ενός τουλάχιστον χιλιο-

σχο\ιέτρο\> ή διαρκείας πλέον τών τριών ωρών, συνεπάγεται 

συνήθως άπώλειαν ολονί-ηρου ημερομισθίου εις τους λασπώ-

δεις àypoùç. Όσάκις ή βροχόπτωσις υπερβαίνει τα 10 χιλιο-

στόμετρα τότε τδ ήμισυ ήμερομίσθιον καί της επομένης, θε-

15. Έ π ί τη υποθέσει δτι τ α ημερομίσθια αντιπροσωπεύουν τήν 

όριακήν παραγωγικότητα της εργασίας, ή ιδεώδης μέθοδος εξαγω

γής συντελεστών μετατροπής ύπο το καθεστώς τελείου ανταγωνι

σμού θα συνίστατο είς τήν έφαρμογήν του λόγου τών γυναικείων 

καί παιδικών αγροτικών ημερομισθίων προς τά ανδρικά. Τοιαύτη 

προσπάθεια εκτιμήσεως έγένετο έν Ελλάδι έπί τη βάσει περιωρι-

σμένου δείγματος διαφόρων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καί è προ" 

κύψας συντελεστής μετατροπής της εργασίας τών γυναικών εις άν-

δρικήν έκυμαίνετο άπο 0,62 - 0,81. ("Ιδε Γ. Κιτσοπανίδης, Συγκρι

τικά οικονομικά αποτελέσματα ερεννης γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

Θεσσαλονίκη 1958, σ. 61). Ή επιτροπή 1951 του Υπουργείου Γε

ωργίας, Συντονισμού καί της 'Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος 

έχρησιμοποίησεν συντελεστάς μετατροπής έκ 0,70 δια τάς γυναίκας 

καί 0,50 δια τους ανηλίκους. Ό Ευθύμιος Γεωργίου, Το πρόβλη

μα της πλήρους απασχολήσεως είς την ελληνικην άγροτικην οικο

γένεια?, 'Αγροτική Έπιθεώρησις τόμ. 38, (1950, σ. 13) προτείνει 

συντελεστήν μετατροπής τών γυναικείων ημερομισθίων έκ 0,66· 

Οί ύπο τής παρούσης εργασίας υιοθετηθέντες συντελεσταΐ μετατρο

πής έχρησιμοποιήθησαν προηγουμένως ύπο του κ. Κ. Α. Φερεντί-

"νου, ενθ' άνωτ. σ. 16. 
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ωρεΐται ώς άπωλεσθέν λόγω της κακής καταστάσεως του 

εδάφους καΐ τών οδών ('Ι6). 

Ύπολογίζομεν δτι κατά τήν 30ετίαν 1929 - 1959, ή 

ελληνική γεωργία άπώλέσεν συνεπεία βροχών 90 ημέρας 

κατά μέσον δρον ετησίως, Προς αποφυγήν δμως διπλών υ

πολογισμών άφηρέσαμεν εκ τοΰ ϊτους 81 μόνον ημέρας, ή 

διαφορά έξ 9 ημερών άντιπροσωπεύουσα βροχερας Κυρια-

κας και αργίας ( 1 | 7 ) . 

Ούτω, το aùyolo^ τών άπωλεσθέντων ημερομισθίων λό

γφ ημερών αργίας και κακοκαιρίας (81) , συμποσοΰται είς 

146. Συνεπώς δ αριθμός τών δυναμένων να πραγματοποιη

θούν ημερομισθίων δι5 άγροτικας εργασίας ετησίως περιορί

ζεται είς 219. 'Επειδή δμως, \^έρος τών αγροτικών εργασι

ών (π. χ. είς τήν ένσταυλισμένην κτηνοτροφίαν) ή προερ

γασία δια τους αγρούς διεξάγεται είς έστεγασμένους χώρους 

(άποθήκας κλπ.) ή εντός της οικίας, δλαι αϊ ήμέραι κακο

καιρίας δεν αντιπροσωπεύουν άπώλειαν αγροτικών ημερομι

σθίων. ΓΩς εκ τούτου, προεκρίναμεν τον άνώτερον συνολικον 

αριθμόν τών 255 ημερομισθίων ( 1 | 8 ) . 

Ή τελευταία στήλη του πίνακος 3 εμφανίζει το συμφώ-

νως προς τήν προαναφερθεϊσαν [iéQobO^ ύπολογισθέν διαθέ-

σιμον έργατικον δυναμικον δια τήν περίοδον 1953 μέ 1960. 

ΆνακεφαλαιοΟμεν τα τρία στάδια τοΰ υπολογισμού: ϋρώ-

16. Έ κ προσωπικής επαφής μετά τοΰ Μετεορολογικοΰ 'Ινστι
τούτου τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

17. Βάσει υπολογισμών έκ τών στοιχείων της Στατιστικής 'Ε
πετηρίδας 1959, 'Αθήναι 1960, σσ. 9—11. 

18. Το σύνολον τών 219 ημερομισθίων είναι το κατώτατον 
δριον, το οποίον αναφέρεται είς ίδιωτικάς μελετάς περί της Ελλη
νικής Γεωργίας ώς καΐ είς επισήμους εκθέσεις. Οΰτω το Ύπουρ-
γεϊον Συντονισμοΰ είς το Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής 'Ανα
πτύξεως 1960—1964 ('Αθήναι, 1960 σ. 23) δέχεται το σύνολον τών 
220 ήμερων ώς το άνώτατον δυνατόν έπίπεδον απασχολήσεως δια 
τήν Έλληνικήν γεωργίαν. Κατ' αλλάς εκτιμήσεις è πιθανός αριθμός 
ημερομισθίων ανέρχεται είς 250 (Φερεντϊνος ένθ' άνωτ. σ. 16 )ή είς 
270 δια τήν Νότιον Ίταλίαν Rosenstein - Rodati ε*νθ' άνωτ. σ. 3. 
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τον, ύπελογίσθη δ αγροτικός πληθυσμδ'ς της κατηγορίας 15 

εως 69 ετών, δ οποϊος μετετράπη ύστερον εϊς έργατικόν δυ-

ναμικόν. Το μέγεθος τουχο μετετράπη ε!ς ομοιογενείς παρα

γωγικές μονάδας ανδρός, ήτοι είς ανδρικά ημερομίσθια, 

βάσει των συντελεστών μετατροπής. Οί συντελεστα! ούτοι 

εκφράζουν τήν κατά τεκμήριον ύφισταμένην σχέσιν ά-κοΖο-

τικότητος μεταξύ βοηθητικών ημερομισθίων (παίδων, κορα

σίδων και γυναικών, ως και υπερηλίκων άρρ. καΐ θηλέων), 

και ημερομισθίων ενήλικος άρρενος άγρεργάτου. Τέλος, αϊ 

παραγωγικά! μονάδες ανδρών μετετράπησαν εϊς διαθέσιμα 

κατά τήν διάρκειαν του έτους ανδρικά ημερομίσθια, (ήτοι πολ-

λαπλασιάσθησαν επί 255). Δια το πρώτον έτος της περιόδου 

(1953), το oû^okoy άνήλθεν είς 352,1 εκατομμύρια ισοδύ

ναμα ανδρικών ημερομισθίων, της διαθεσίμου εργασίας. Διά 

το 1960 το μέγεθος της διαθεσίμου εργασίας άνήλθεν αντι

στοίχως είς 357,4 εκατομμύρια. Αι εκτιμήσεις αύται δεν 

είναι άπ' ευθείας συγκρίσιμοι προς τα πορίσματα άλλων με

λετών περί της ελληνικής αγροτικής ύποαπασχολήσεως, διό

τι ταύτα στηρίζονται, έν ιζολλοϊς επί εικασιών. Πάντως, το 

εκ τής μελέτης μας προκύπτον υψος τής διαθεσίμου αγροτι

κής εργασίας πρέπει νά θεωρηθή ώς συντηρητικόν (1ι9) . 

19. Πρβλ., π. χ. Εύελπίδην (ένθ' άνωτ. σ. 33) δ όποιος διά 
το 1955 δέχεται συνολικον άγροτίκον πληθυσμον εκ 4.720-000 ατό
μων. Μέ βάσιν το έργατικόν δυναμικον ϊσον προς 55 % τοϋ αγρο
τικού πληθυσμοί) έπί 250 ημερομίσθια ετησίως, υπολογίζει τα δια
θέσιμα αγροτικά ημερομίσθια δια το 1955 είς 650 εκατ. Οί ημέτε
ροι υπολογισμοί διαφέρουν εκείνων τοϋ καθηγητού Εύελπίδη διότι 
ούτος δέχεται ύψηλώτερον συνολικον μέγεθος τοϋ άγροτικοΰ πληθυ-
σμοΰ και δεν διακρίνει μεταξύ ανδρικών, γυναικείων καί παιδικών 
ημερομισθίων, άλλα αθροίζει ταΰτα βάσει συντελεστού αναγωγής 
ϊσου μέ τήν μονάδα. Έ π ί πλέον ό υπολογισμός τοϋ εργατικού δυ
ναμικού εις το 55 % τοϋ άγροτικοΰ πληθυσμού φαίνεται υπερβολικός. 
Ό κ. Φερεντϊνος (ενθ5 άνωτ. σ. 16) υπολογίζει το έργατικόν δυ
ναμικόν διά το 1953 είς 2-190.000 άτομα καί τά διαθέσιμα ανδρικά 
ημερομίσθια είς 445 821.600. Ή διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων 
του κ. Φερεντίνου καί της ίδικής μας εργασίας οφείλεται πρωτί
στως είς το ότι ούτος συνυπολογίζει το σύνολον των αρρένων καί 
θηλέων ηλικίας 15 εως 19 ετών αντί μόνον τους ανηλίκους άγρότας 
τής ομάδος ταύτης. 
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Η ΖΗΤΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ 





Ή μεθοδολογία 

Ai έτήσιαι άνάγκαι εϊς έργατικάς χείρας προσδιωρί-

σθησαν κεχωρισμένως δια τους τομείς της γεωργίας, κτηνο

τροφίας, δασοκομίας, αλιείας και τών γεωργικών μεταφορών. 

Αύται ύπελογίσθησαν επί τη βάσει της καλυπτόμενης οπό 

μιας εκάστης τών καλλιεργειών εκτάσεως έν συνδυασμώ 

προς τας εξελίξεις είς τας στρεμματικας αποδόσεις ώς και 

εις άλλους παράγοντας ή προκειμένου περί της κτηνοτροφί

ας επί τη βάσει τοΰ άριθμοΰ τών ζώων δι' έκάστην κατηγο-

ρίαν κτηνοτροφικού πληθυσμού, δια της εφαρμογής ενός 

«συντελεστού απασχολήσεως» κατά μονάδα εδάφους ή ζώου. 

Αια την έλληνικήν γεωργίαν υπάρχουν δύο ομάδες τοιούτων 

συντελεστών αναφερόμενοι είς τα ετη 1951 και 1955. Οι 

συντελεσταί του 1951 υπήρξαν το προϊόν μιας μικτής επι

τροπής επιστημόνων έκ τών Υπουργείων Γεωργίας, Συντο

νισμού και της 'Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, à ià το 

1955 υπάρχει μία άλλη σειρά συντελεστών κατ' έκτίμησιν 

τοΰ καθηγητού κ. Χρ. Εύελπίδη. Ό καθηγητής κ. Εύελπίδης 

ύπελόγισεν τους συντελεστάς του δια το 1955 βάσει στοιχεί

ων δειγματολογικής έρεύνης τών ημερομισθίων τών άναλι-

σκομένων υπό τών αγροτικών εκμεταλλεύσεων δια μίαν έ

κάστην άγροτικήν δραστηριότητα (**) . Ή έρευνα έπεςετάθη 

είς πλειστας άγροτικας περιοχας με διάφορον διάρθρωσιν 

καλλιεργειών. Έν συγκρίσει προς εκείνους της μικτής επι

τροπής οί συντελεσταί τού κ. Εύελπίδη ύπελογίσθησαν προσε-

κτικώτερον και υποδιαιρούνται είς πλείονας κατηγορίας ( 2 ) . 

Ι.,.Ένθ' άνωτ. 
2 . . Ό κατωτέρω πίναξ -χρουσιάζει την διαφοράν μεταξύ τών 
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Ούτοι εμφανίζονται έν τψ συνόλω των συντηρητικώτεροι ε

κείνων xfjç μικτές Επιτροπής του 1951 και συνεπάγονται 

χαμηλοτέραν έκτίμησιν τών αναγκών εις έργατικας χείρας. 

Εις τήν παροΰσαν μελέτην προεκρίθησαν ώς αφετηρία τών 

υπολογισμών μας, οϊ συντελεσται τοΰ καθηγητού Εύελπίδη 

ένεκα της σχετικής των πληρότητος και της έκδήλως μεγα-

λυτέρας εσωτερικής συνεπείας αυτών. Όσάκις πάντως έδη-

μιουργοοντο άμφιβολίαι και προέκυπτε θέμα εκλογής, προ-

ετιμοΰντο οϊ συντελεσται εκείνοι οί δποΐοι, θα Ιτεινον να ε

παυξήσουν μάλλον αντί να μειώσουν τον βγκον της ύποαπα-

σχολήσεως. Ή \ιέΒοοος αυτή εκρίθη απαραίτητος δια να θε

μελιωθώ το συμπέρασμα της παρούσης έρεύνης, δτι, δηλαδή,, 

το πλεονάζον έργατικον δυναμικον είναι μικρότερον παρ' 

δσον γενικώς πιστεύεται. 

Οί συντελεσται απασχολήσεως (παράρτημα πίναξ 1 καΐ 

4) υπολογίζονται είς μονάδας απαιτουμένων ανδρικών καΐ 

βοηθητικών (γυναικείων και παιδικών) ημερομισθίων έν-

νεαώρου εργασίας, κατά στρέμμα, δια τήν παραγωγήν ώρι-

σμένου προϊόντος ετησίως, ή κατά κεφαλήν ζώου και μονά-

συντελεστών απασχολήσεως της μικτής επιτροπής (1951) και τοΰ. 
καθηγητού κ. Εύελπίδη εις ώρισμένα γεωργικά προϊόντα ή κατη
γορίας ζώων : 

ΣυντελεσταΙ απασχολήσεως κατά στρέμμα ή μονάδα ζώου. 
Επιτροπή (1951) Εύελπίδης (1955) 

'Ανδρικά Βοηθητικά 'Ανδρικά Βοηθητικά 

Σίτος 
Κριθή 
'Αραβόσιτος 
"Ορυζα 
Γεώμηλα 
Λαχανικά 
Έλαϊαι και 
Έλαιόλαδον 
"Ιπποι καΐ 
Ήμίονοι 
"Ονοι 
'Αγελάδες γαλακτοφ. 

» μή » 

1,97 
1,97 
3,40 
5,58 
9,75 

12,42 
— 

2,666 
— 

22,50 
4,50 

15,50 
— 

0,67 
0,67 
3,36 
3,50 

12,50 
10,31 

— 
3,75 
— 

11,00 
4,50 

15,50 
— 

2,0 
1,8 
1,7 
3,3 
2,3 
3,5 
7,0 
2,2 

15,0 
10,0 
2,4 

10,0 
10,0 

0,6 
0,2 
3,3 
7,5 
5,3 

10,5 
3,0 
2,7 

10,0 
10,0 
2,4 

18,0 
15,0 
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δα βάρους της δασικής παράγωγης. Ή διάρκεια τής ημερη

σίας εργασίας δια τον άγρότην ανέρχεται εις 10,5 ώρας κατά 

μέσον δρον. Ή έννεάωρος εργασία αντιπροσωπεύει τον μέσον 

χρόνον παραμονής εις τους αγρούς διότι αφαιρείται 6 απαι

τούμενος χρόνος δια την μετάβασιν έκ του χωρίου εις τον 

άγρόν και τανάπαλιν (3) . 

Δια τον ύπολογισμον της συνολικής ετησίας ζητήσε

ως εργατικών χειρών της περιόδου 1953 - 1960, έχρησιμο-

ποιήθησαν αρχικώς συντελεσταί του καθηγητού Εύελπίδη 

δια το 1955, αφού συμπεριελήφθησαν αι άνάγκαι δια έργα-

σίαν εις τήν άλιείαν και τας γεωργικας μεταφοράς. Έν τού

τοις, οι χρησιμοποιηθέντες συντελεσταί απασχολήσεως ενός 

συγκεκριμένου Ιτους (π.χ. 1955) δεν δύνανται να εφαρμο

σθούν εις τα προηγούμενα και επόμενα ετη (π. χ. 1953 -

1960) άνευ σχετικής αναθεωρήσεως, διότι τότε θα ήγνοοΰν-

το βασικοί παράγοντες (ώς π. χ. ή μηχανοκαλλιέργεια, αύ-

ξομείωσις εις τας στρεμματικας αποδόσεις κλπ.) 61 bnoìoi 
δύνανται να επηρεάσουν κατά καλλιέργειαν τήν σχέσιν ά-

πασχόλησις - μονάς εδάφους, και προκειμένου περί τής κτη

νοτροφίας τήν σχέσιν άπασχόλησις - μονάς ζώου. Ούτω ή σχέ-

σις αυτή ενδεχομένως να άλλοιωθή δια τής μειώσεως τής α

παιτουμένης εργασίας κατά στρέμμα είς ώρισμένην καλλι

έργειαν συνεπεία π. χ. τής βελτιώσεως και επεκτάσεως τής 

μηχανοκαλλιεργείας ή τής εφαρμογής άποδοτικωτέρων με

θόδων καλλιέργειας. 'Αντιθέτως ή ανωτέρω σχέσις ενδέχε

ται να μεταβληθή προς τα άνω ε!ς τήν περίπτωσιν χρησιμο

ποιήσεως βελτιωμένων ποικιλιών σπόρων ή επεκτάσεως τών 

αρδεύσεων, ούτως ώστε, ή αΰξησις τής παραγωγής να έν-

3. Το "Ιδρυμα Rockefeller είς τήν μίλέτην του περί Κρήτης 
διεπίστωσεν ότι ή μετάβασις έκ τοϋ χωρίου είς τους αγρούς και 
τανάπαλιν απαιτεί κατά μέσον ορον ημερησίως Ι.1/, ώρας. Ή απώ
λεια αΰτη διά την μετακίνησιν τών αγροτών δύναται να θεωρηθη 
ώς τυπική και δια τας άλλας περιοχας της χώρας. Βλέπε επίσης 
Κ. Thompson, ένθ* άνωτ., Κεφάλαιον 6. 
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τείνη κατ' ανάγκην τήν ζήτησιν εργατικών χειρών κατά 

τήν συγκομιδήν. Έ φ ' δσον ή υπό έξέτασιν περίοδος επεκτεί

νεται εις οκτώ μόνον ετη, δεχόμεθα δτι ή σχέσις εργασίας -

εδάφους εις έκάστην καλλιέργειαν δεν έχει έπηρεασθή ση-

μαντικώς υπό τών μεταβολών τών τεχνικών μεθόδων παρά

γωγης, έκτος Ιαν αύται α) συνδέωνται με τήν μηχανοποί-

ησιν της γεωργίας και β) αυξάνουν τας στρεμματικας άπο-

ποδόσεις. ΙΙάντως παρά τήν σχετικώς βραχυχρόνιον τζερίο-

δον ή δποία εξετάζεται είς τήν παροϋσαν .μελέτην είναι πι

θανόν να ήγνοήθησαν έτεροι παράγοντες ούτως ώστε ol κατ' 

Ιτος προσδιορισθέντες συντελεσταί απασχολήσεως να μήν αν

τανακλούν πλήρως τάς επελθούσας μεταβολας εις τήν σχέ-

σιν εργασίας - εδάφους, κατά καλλιέργειαν. 

Τοοτο, καθ' δ μέτρον £λαβεν χώραν, είναι λίαν πιθανόν 

βτι καταλήγει είς κάποιαν ύπερεκτίμησιν τών αναγκών είς 

έργατικας χείρας. Ή διαπίστωσις αυτή καθίσταται σαφεστέ

ρα εάν παρατεθή τό κάτωθι παράδειγμα: Ή βελτίωσις τών 

μεθόδων καταπολεμήσεως τών ασθενειών τών φυτών επηρε

άζει τήν άπασχόλησιν προς δύο αντιθέτους κατευθύνσεις. 

Ά φ ' ενός αυξάνει δηλαδή τήν ζήτησιν εργασίας έφ' δσον 

βελτιώνει τας στρεμματικας αποδόσεις (τούτο δε λαμβάνε

ται υπ' δψιν) και αφ' ετέρου ενδέχεται να περιορίση τήν 

άπασχόλησιν διότι αποδεικνύεται αποτελεσματικότερος δ 

μηχανικός ψεκασμός αντί δι' εργατών (γεγονός πού δέν δύ

ναται να ύπολογισθή) . Κατά συνέπειαν ol «λοιποί παράγον

τες» καθ' δ \ίέτρο^ αυξάνουν τήν ζήτησιν εργασίας μέσω 

τών υψηλότερων στρεμματικών αποδόσεων λαμβάνονται υπ' 

δψιν εμμέσως. 'Αντιθέτως δέν λαμβάνεται ύπ' δψιν ή πιθανή 

μειωτική έπίδρασις των έπι της απασχολήσεως. Δέον δε να 

παρατηρηθη δτι τό τελικόν αποτέλεσμα επί της απασχολή

σεως εκ της μεταβολής τών τεχνικών μεθόδων καλλιέργειας 

ή του διαφόρου συνδυασμού τών συντελεστών εργασίας - κε

φαλαίου (π. χ. μεγαλύτερα χρησιμοποίησις μικρών εργα

λείων, παράγων δ οποίος δέν λαμβάνεται υπ' δψιν δια τον 
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ύπολογισμον των μεταβολών των συντελεστών απασχολήσε

ως) ή της χρησιμοποιήσεως βελτιωμένων σπόρων ή της θε-

σμολογικής συγκροτήσεως της γεωργίας (π. χ. δ αναδασμός 

της γης), είναι σαφώς μειωτικόν. Παρά ταΰτα (και ανεξαρ

τήτως των ανυπέρβλητων δυσχερειών δια τον ύπολογισμον 

της πιθανής επιδράσεως των) δυσκόλως δύναται να γίνη 

άποδεκτδν δτι πιθαναι μικραι μεταβολαΐ εις παράγοντας ώς 

οί ανωτέρω κατά τήν μελετωμένην βραχεϊαν περίοδον έπαι

ξαν σημαντικον ρόλον εις τας διακυμάνσεις της αγροτικής 

•απασχολήσεως. 

Εις τδν κατωτέρω πίνακα συγκρίνονται οί ημέτεροι 

«συντελεσταί απασχολήσεως» τοΰ έτους 1960 με τους υπάρ

χοντας τοιούτους του αύτοΰ έτους, οί δποΐοι ύπελογίσθησαν 

δια χρησιμοποιήσεως στοιχείων της Αγροτικής Τραπέζης 

της Ελλάδος. Μολονότι ή σύγκρισις εις τάς δύο σειράς τών 

συντελεστών περιορίζεται εις μικρόν αριθμόν γεωργικών 

προϊόντων, προκύπτει δτι, δεν υφίστανται ουσιώδεις διαφο-

ραί (4) . Τοΰτο δυνατόν να έκληφθή ώς έμμεσος ενδειξις 

της αξιοπιστίας, τόσον τών συντελεστών τοϋ 1955, οί όποιοι 

έχρησιμοποιήθησαν εις τήν παροΰσαν ερευναν, δσον και της 

μεθόδου επεκτάσεως αυτών εις τα λοιπά ετη της υπό μελέ-

την περιόδου. 
Π Ι Ν Α Ξ 4· Σύγκρισις τών συντελεστών απασχολήσεως κατά 

στρέμμα εις διαφόρους καλλιέργειας (1960). 

Διορθωθέντες 
Ημέτεροι Συντελεσταί Συντελεστεί Α.Τ.Ε. 

Συντελεσταί (α) Α. Τ. Ε. δια σφάλμα 10 °/ο (β) 

Σίτος 
Αραβόσιτος 
"Ορυζα 
Καπνός 
Βάμβαξ 
ΣταφυλαΙ 
Σταφίδα Κορινθ. 
Λαχανικά 

2,15 
3,68 
8,00 

25,50 
7,95 
8,90 

12,10 
10,00 

2,18 
4,22 
7,00 

22,67 
7,51 
7,01 

10,19 
12,05 

2,40 
4,64 
7,70 

24,94 
8,26 
7,71 

11,21 
13,26 

4. Οί συντελεσταί απασχολήσεως της 'Αγροτικής Τραπέζης 
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α) Τα βοηθητικά ημερομίσθια μετετράπησαν είς ανδρικά βάσει 
συντελεστού έκ 0,60, διά νά αντιστοιχούν προς τήν μέθοδον υπο
λογισμού της 'Αγροτικής Τραπέζης. 01 συντελεσταΐ απασχο
λήσεως τοΰ καθηγητού Εύελπίδη διά το έτος 1955 προσηρμό-
σθησαν προκειμένου νά ληφθούν ύπ' 8ψιν αί επιδράσεις έπί της 
απασχολήσεως έκ της επεκτάσεως της μηχανοκαλλιεργείας καί τών 
μεταβολών τών στρεμματικών αποδόσεων κατά τήν πενταετίαν 
1955 - 1960. 

β) Εκρίθη δτι ή ομάς τών συντελεστών αυτών παρουσιάζει 
μεροληπτικότητα έκ 1 0 % επί το Ιλαττον διότι το χρησιμοποιηθέν 
στατιστικόν ύλικόν της 'Αγροτικής Τραπέζης δέν περιελάμβανε περι-
οχάς ένθα ή καλλιεργούμενη επιφάνεια διά τά έν τω πίνακι γεωρ
γικά προϊόντα ήτο μικρότερα, τών 3.000 στρεμμάτων. 

Αί μεταβολαί τών στρεμματικών αποδόσεων έκαστης 

καλλιέργειας δια τήν περίοδον 1953 - 1960 δύνανται να 

προσδιορισθούν μετά σχετικής ακριβείας. Εκτιμάται δτι κα

τά μέσον δρο^, ή συγκομιδή απαιτεί το 20% περίπου τής 

συνολικώς απασχολούμενης αγροτικής εργασίας. Κατά συν-

έπειαν μία αδξησις τών στρεμματικών αποδόσεων κατά 10% 

αυξάνει τους συντελεστας απασχολήσεως έκαστης καλλι

έργειας κατά 2% ( 5 ) . 

προκειμένου περί σουλτανίνας και γεωμήλων διαφέρουν ουσιωδώς τών 
ιδικών μας. Ή 'Επιτροπή Έρεύνης καί 'Οργανώσεως του Οικονο
μικού Προγραμματισμού (Βασική 'Επιτροπή έπί της Πρωτογενούς 
Παραγωγής τ. Η) υπολογίζει τους συντελεστάς διά τήν σουλτανί
νων και τά γεώμηλα εις 17 καί 10 αντιστοίχως και ούτω προσεγ
γίζει τους συντελεστάς της 'Αγροτικής Τραπέζης. Εις τήν πραγμα
τικότητα έν τούτοις δέν εϊναι ουσιώδους σημασίας ή διαφορά αΰτη 
διότι ή διά σουλτανίνας καί γεωμήλων καλλιεργούμενη επιφάνεια 
εϊναι σχετικώς μικρά. 

5. Ή περίπτωσις τών ελαιώνων απαιτεί είδικον ύπολογισμόν. 
Οΰτω ό συντελεστής απασχολήσεως διά τους άρρενας εϊναι βασική 
συνάρτησις της διά έλαιοδένδρων καλυπτόμενης ολικής επιφανείας. 
Ό συντελεστής απασχολήσεως βοηθητικής εργασίας δμως, εϊναι 
συνάρτησις της ετησίας συγκομιδής τών έλαιών, διότι εϊναι κατά 
κύριον λόγον έ'ργον τών γυναικών καί τών παιδιών. Ή έτη-
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Συμφώνως προς τήν ύπόθεσιν αυτήν, προσηρμόσαμεν 

τους σταθερούς συντελεστας τοϋ 1955 ώς προς τάς μεταβο-

λάς τών στρεμματικών αποδόσεων έκαστης καλλιεργείας τί)ς 

περιόδου 1953 - 1960. Ό πίναξ 1 τοΰ παραρτήματος περι

λαμβάνει τα χρησιμοποιηθέντα στοιχεία δια τήν προσαρμο-

γήν τών συντελεστών απασχολήσεως του Ιτους 1955. Ε!ς 

ώρισμένας περιπτώσεις, ή προσαρμογή ύπήρξεν σημαντική, 

ώς π. χ. ε'ις τα ελαιοκομικά δπου ο! συντελεσταΐ τοΰ 1955 

ηύξήθησαν κατά 70% δια το 1953 και εμειώθησαν κατά 20% 

δια το 1960. 

Ένώ ή βελτίωσις τών στρεμματικών αποδόσεων αυξά

νει τους συντελεστάς απασχολήσεως ή έπέκτασις της μηχα-

νοκαλλιεργείας επιδρά αντιστρόφως. Ή μηχανοποίησις της 

γεωργίας έν Ελλάδι έκδηλοΰται, σχεδόν αποκλειστικώς, δια 

της χρησιμοποιήσεως περισσοτέρων έλκυστήρων και θερα-

λωνιστικών συγκροτημάτων εις τήν καλλιέργειαν τών δημη

τριακών, ώς έκ τούτου χρήζουν αναπροσαρμογής κατ' αρ

χήν οί συντελεσταί απασχολήσεως τών δημητριακών. 11c-

στεύεται δτι ή μή διόρθωσις τών συντελεστών απασχολήσε

ως συνεπείς της επεκτάσεως της μηχανοκαλλιεργείας εις 

αλλάς μονοετείς καλλιέργειας πλην τών σιτηρών δέν κατα

λήγει εις σοβαρον σφάλμα. Κατόπιν συζητήσεως του θέμα

τος μέ ειδικούς περί τα γεωργικά προβλήματα, ύπελογίσα-

μεν δτι ή άντικατάστασις τών ζώων έλξεως δι5 έλκυστήρων 

κατά τήν δργωσιν, σπορ&ν καΐ θερισμον είς τα σιτηρά εξοι

κονομεί, κατά μέσον δρον, 1.481 ανδρικά ημερομίσθια καΐ 

391 βοηθητικά άνά 1.000 στρέμματα (*) . Είς έλκυστήρ 40 

σία συγκομιδή έλαιών υπόκειται εϊς τήν έ"ντονον κυκλικήν διακύμανσιν 
της αποδόσεως τών έλαιοδένδρων. Το στοιχεϊον τούτο πρέπει να λη-
φθη ύπ' δψιν κατά τον ύπολογισμον τών βοηθητικών ημερομισθίων 
κατά στρέμμα, τά όποια διετέθησαν είς τους ελαιώνας δι' εκαστον 
τών ετών 1953—1954 και 1956—1960. 

6. "Ιδε Χ. Εύελπίδη, « Άνασκόπησις της Γεοιργικής Οίκονο-
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ίππων δύναται να καλύψω, κατά μέσον δρον, 400 στρέμμα

τα ετησίως εν Ελλάδι (7) . Συνεπώς, αϊ υπό ενός έλκυστή-

ρος ύποκαθιστάμεναι έργατικαι χείρες αντιστοιχούν προς 

592,4 ανδρικά και 156,4 βοηθητικά ανά 1.000 στρέμματα. 

Μία θεραλωνιστική εξοικονομεί 232 ανδρικά και 47 βοηθη

τικά ημερομίσθια ετησίως ανά 1.000 στρ. Λαμβανομένου δέ 

υπ' δψιν δτι μία θεραλωνιστική καλύπτει έν Ελλάδι εκτα-

σιν 2.000 στρεμμάτων ετησίως, ή πραγματική ύποκατάστα-

σις εργατικών χειρών Ισοδυναμεί κατά μέσον δρον προς 464 

ανδρικά και 94 βοηθητικά ημερομίσθια ετησίως κατά μη-

χανήν. Εις τον πίνακα 1 του παραρτήματος ύποσημείωσις 1,. 

αναφέρεται ή ποσοστιαία ετησία μεταβολή τών βασικών «συν

τελεστών απασχολήσεως» τοΰ 1955 οφειλομένη εις τήν μετα-

βολήν του εν λειτουργία αριθμού τών έλκυστήρων και θε-

ραλωνιστικών συγκροτημάτων έν Ελλάδι δι' εν εκαστον έ

τος της περιόδου 1953 - 1960 (*) . 

Προς ύπολογισμον της δλικής ζητήσεως εργατικών χει

ρών εις τήν γεωργίαν δι' εκαστον Ιτος της περιόδου 1953 -

1960, έφηρμόσθησαν οι αντίστοιχοι «συντελεσταΐ απασχο

λήσεως» ΙπΙ τών καλλιεργούμενων εκτάσεων δι' ενός έκα

στου προϊόντος (πίναξ 2 παραρτήματος) ( 9 ) . Τα πορίσμα-

μί'ας της Ελλάδος», 'Αγροτική Οικονομία, τόμος 16, αριθ. 9 ( ' Ια

νουάριος-Μάρτιος 1957) σσ. 36—37. 

7. Λ. Σούλη, «01 Έλκνοτήρες εν Ελλάδι», 'Αγροτική Οι

κονομία, αριθ. 16, 'Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1959, σ. 322. 

8. Ή ετησία μεταβολή τοΰ άριθμοϋ τών έλκυστήρων καί θε-

ραλωνιστικών συγκροτημάτων κατά τήν περίοδον 1953-1960 έν 

συγκρίσει προς το 1955 έ'χει ώς κάτωθι : 

1955 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

-2567-698 0 2198 4930 8504 9504 11004 

-200-130 0 87 506 506 940 1160 

Έλκυστηρες 8450 

θεραλωνιστικά ™ 0 

συγκροτήματα 

9. Τά επίσημα δεδομένα της 'Αγροτικής Τραπέζης της Ε λ 

λάδος, του 'Τπουργείου Γεωργίας κχί τοΰ 'Τπουργείου Συντονισμού, 
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τα τοΰ υπολογισμού τούτου εμφαίνονται ε!ς τον πίνακα 3 τοΰ 

παραρτήματος. Ή ολική ζήτησις εργατικής δυνάμεως παρά, 

τον αύξητικον ρυθμον τής μηχανοκαλλιεργείας παρουσιάζει 

άνοδικήν τάσι ν με ώρισμένας διακυμάνσεις καΐ αντικατο

πτρίζει τήν αύξησιν τών καλλιεργούμενων εκτάσεων ώς και 

τήν στροφήν εκ τών έκτατικών προς έντατικωτέρας καλλιέρ

γειας. Αί έτήσιαι διακυμάνσεις οφείλονται κυρίως εις τας 

καιρικάς συνθήκας (το 1957, ύπήρςεν ιδεώδες δια τήν γε-

ωργίαν, έξ οΰ και ή άπασχόλησις εφθασεν το άνώτατον έπί-

πεδον' αντιθέτως το 1960 ύπήρξεν δυσμενές έτος) . Είναι ε

πίσης άξιοσημείωτον, ώς εμφαίνεται εκ τοΰ πίνακος, το δτι 

τα συνολικά βοηθητικά ημερομίσθια υπερβαίνουν, πλην τοΰ 

1960, το ού'^οΐο^ τών ανδρικών ημερομισθίων. 

Εις τήν περίπτωσιν τών δασών και τής κτηνοτρο

φίας, αι μεταβολαί τών στρεμματικών αποδόσεων καΐ 

τής μηχανοποιήσεως έχουν σχετικώς μικράν έπίδρασιν 

επί τής απασχολήσεως. Κατόπιν τούτου, ol συντελε-

σται τοΰ καθηγητού Εύελπίδη δια το έτος 1955 χρηαι-

μοποιοΰνται άνευ προσαρμογών καθ' ολην τήν περίοοον 

1953 -1960 (παράρτημα, πίνακες 4,1 και 4,11) . Οι συν-

τελεσταί οδτοι εκφράζονται εις απαιτούμενα ανδρικά καΐ 

βοηθητικά ημερομίσθια, κατά κεφαλήν ζώου δια τήν κτη-

νοτροφίαν και κατά μονάδα προϊόντος δια τήν δασικήν πα-

ραγωγήν. Έκ τής εφαρμογής τών συντελεστών αυτών επί 

τοΰ συνολικοΰ άριθμοΰ τών ζώων και τής συνολικής δασι

κής παραγοογής δια τα ετη 1953 - 1960 (παράρτημα, πί

νακες 5,1 και 5, Π) , προκύπτει το ouwXo^ τών αναγκών 

εις έργατικάς χείρας εις τους δύο τούτους κλάδους τοΰ αγρο

τικού τομέως άνα εκαστον έτος τής περιόδου (παράρτημα 

πίνακες 6,1 και 6, I I ) . 

περί τών καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά προϊόν Sta τήν περίοδον 
1953—1960 παρουσιάζουν πολλά κενά, τα όποια συνεπληρώσαμεν 
δια τών ιδικών μας εκτιμήσεων καΐ δια τών πορισμάτων άλλων ατο
μικών εργασιών. Κατά τους υπολογισμούς μας το διαπραχθέν σφάλ
μα δέν ύτεοβαίνει το 1,5 %. 
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Είς τήν κτηνοτροφίαν παρατηρείται μία συνεχής ανο

δική τάσις των συνολικώς άναγκαιούντων ημερομισθίων μέ 

άνεπαίσθητον έπίδρασιν των καιρικών συνθηκών. (Δια το 

1953, cd δλικαΐ άνάγκαι άνήλθον είς 93,8 εκατομμύρια η

μερομίσθια ένω το 1960 ηύςήθησαν είς 105,3). Το αύ^ολο^ 

τών βοηθητικών ημερομισθίων, και είς τήν περίπτωσιν ταύ-

την, υπερβαίνει τα συνολικά ανδρικά ημερομίσθια κατά πο-

σοστόν μεγαλύτερον εκείνου της γεωργίας. Είς τήν δασικήν 

παραγωγήν σημειοΰται αδξησις της απασχολήσεως μέχρι 

του 1957, κατόπιν δε σημειοΰται κάμψις, οφειλομένη πιθα

νώς είς τήν μείωσιν της δασικής δραστηριότητος (ξυλάνθρα

κες, καυσόξυλα). Το υψος τών βοηθητικών ημερομισθίων 

είναι ενταύθα περιωρισμένον λόγω του χαρακτήρος της δα

σικής παραγωγής. 

ΟΕ συντελεσταΐ του 1955, του καθηγητού κ. Ευελ-

πίδη, ol οποίοι έχρησιμοποιήθησαν ώς αφετηρία δέν 

περιλαμβάνουν τήν άλιείαν. "Ως έκ τούτοι έπρεπε δια 

πρώτην φοράν, να υπολογισθούν οί συντελεσταί οδτοι. 

Ή άπασχόλησις είς τήν άλιείαν ύπελογίσθη δια το 1955, 

καί συμφώνως προς τήν ύπόθεσιν της γραμμικότητος τών 

συναρτήσεων παραγωγής, ύπελογίσαμεν τα απαιτούμενα η

μερομίσθια δια τα ΐτη 1953, 1954 καί 1956 - 1960 ώς τήν 

αυτήν άναλογίαν της παραγωγής έκαστου Ιτους πρδς τήν 

παραγωγήν του 1955 (πίνακες παραρτήματος 4, 5 καί 6 ) . 

Το πιθανόν σφάλμα έκ της υποθέσεως τής γραμμικότητος 

τών συναρτήσεων παραγωγής θα είναι σχετικώς άσήμαντον, 

δια το σύ^ολο^ του αγροτικού τομέως καθόσον ή αλιεία χρη

σιμοποιεί μικράν ποσότητα εργασίας έν συγκρίσει προς τήν 

συνολικήν άπασχόλησιν του τομέως. 

Τέλος, προέβημεν είς τήν έκτίμησιν τής αναγκαιούσης 

εργατικής δυνάμεως δια τας γεωργικας μεταφοράς. Εν

ταύθα δέν έννοοΰμεν τήν μεταφοραν τών γεωργών προς τους 

αγρούς καί τανάπαλιν, άλλα Ιν αύ^ολο^ ενεργειών τών α

γροτών αί δποϊαι συνδέονται αμέσως μέ τας γεωργικάς δρα-
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στηριότητας. Δια την έκτίμησιν του ποσοΟ της απαιτουμέ

νης εργασίας εις τήν γεωργίαν προς παραγωγήν δεδομένου 

οικονομικού αποτελέσματος εντός ώρισμένης χρονικές περιό

δου, πρέπει να συνυπολογισθούν, δχι μόνον δ αναλωθείς χρό

νος δια τήν παραγωγήν τοϋ ύπο τήν στενήν £ννοιαν προϊόντος, 

άλλα και δ καταναλωθείς είς τήν μεταφοραν του προϊόντος 

εκ τοΰ ένδς είς το άλλο στάδιον της παραγωγικής διαδικα

σίας ή δ αναλωθείς εϊς συναφείς προς τήν γεωργίαν δραστη

ριότητας. Ούτω, πρέπει να ύπολογισθη, π. χ., δ ύπο τοΰ γε

ωργού άναλισκόμενος χρόνος δια τήν μεταφοραν του προϊ

όντος εις τήν άγοράν ή προς επεξεργασίαν, τήν μεταφοραν 

τών λιπασμάτων καί κτηνοτροφών, τήν μετάβασιν και έπι-

στροφήν είς τήν τράπεζαν ή τον συνεταιρισμδν προς ύπο-

βολήν αιτήσεως ή λήψιν δανείου, ή προκαταβολής έπί της 

εσοδείας του ή δια τήν άσφάλισιν της παραγωγής του ή 

συγκέντρωσιν πληροφοριών περί τιμών κλπ. Ή έκτίμησις 

τών αναγκών ε'ις εργατικά ημερομίσθια, δλων τών ανωτέρω 

δραστηριοτήτων συμποσοΰται ε!ς το γενικον σύνολον τών 

γεωργικών μεταφορών. 

Ό υπολογισμός μας τών αναγκών είς εργατικά ημε

ρομίσθια δια τας γεωργικας μεταφοράς διακρίνει τας έξης 

κατηγορίας: Δια τας γεωργικας μεταφοράς χρησιμοποιοΰ-

μεν συντελεστήν Ικ 15% έπί της δλικώς απαιτουμένης εργα

σίας, δια τήν κτηνοτροφίαν και τα δάση συντελεστάς 10% 

καί 30% αντιστοίχως. Δέον να τονισθή, δτι τα ποσοστά αυτά 

είναι λίαν συντηρητικά έν συγκρίσει προς εκείνα τοϋ Κα

θηγητού Εύελπίδη f1 °) . Ούτω κατά τους ιδικούς μας ύπολογι-

10. 'Τπελόγισεν δτι κατά μέσον δρον αϊ γεωργικά! μεταφοραΐ 
αντιπροσωπεύουν το 15—25% τών συνολικών καλλιεργητικών δαπα
νών καί απασχολούν ^άνάλογον 'αριθμόν ημερομισθίων καί άρο-
τήρων ζώων. «Δια τήν κτηνοτροφίαν τα μεταφορικά μειοϋνται ση-
μαντικώς άντιπροσωπεύοντα κυρίως μεταφοραν άχυρου καί άλλων 
ζωοτροφών. Είδικώτερον δμως διά τα δασικά προϊόντα ή μεταφορά 
των (είς τήν πλησιεστέραν όδον δπου θά έ"λθη νά τά παραλαβή το 
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σμούς το 1955 αϊ γεωργικαί μεταφοραί άπερρόφησαν 37,1 
εκατ. ημερομισθίων, έναντι 54,5 εκατομμυρίων τοο καθηγη
τού Εύλεπίδη (βλέπε πίνακα 7 παραρτήματος). 

Το άθροισμα τών άναγκαιούντων εργατικών ημερομι
σθίων των έπί μέρους κλάδων της γεωργίας, κτηνοτροφίας, 
δασοκομίας, αλιείας και γεωργικών μεταφορών αντιπροσω
πεύει το σύνολον τών αναγκών τοϋ αγροτικού τομέως (πί-
ναξ 5 κειμένου). 

Έκ πρώτης δψεως πιθανόν να φανη, δτι εκ τών συνο
λικών αναγκών είς έργατικας χείρας, ελλείπουν ώρισμένα 
στοιχεία. Συγκεκριμένως φαίνεται να μήν συνυπολογίσθη 
εις το γενικόν σύνολον ή άναλισκομένη εργασία ή διατιθεμέ
νη είς τήν χειροτεχνίαν καΐ οίκοτεχνίαν. Τούτο εξηγείται 
έκ του δτ: ή ως άνω άπασχόλησις Ιχει ληφθη ύπ' δψιν κατά 
το ύπολογισμόν τής διαθεσίμου εργατικής δυνάμεως. Συγ
κεκριμένως, κατά τήν άφαίρεσιν τών αναγκαίων δια τα οϊ-

αύτοκίνητον) αντιπροσωπεύει 30—40% τών δια τήν ρίψιν, συλλογήν 
κ.τ.λ. άπαιτηθέντων ημερομισθίων». Βλέπε Χρυσός Εύελπίδης ένθ. 
άνωτ. σ. 40. Kai έάν ακόμη ύποθέσωμεν δτι οι υπολογισμοί του καθη
γητού Εύελπίδη είναι ακριβείς δια το έτος 1955 το πιθανώτερον εί
ναι δτι αϊ συνθηκαι έχουν έκτοτε μεταβληθή είς τοιούτον βαθμόν ώστε 
νά μήν είναι επιτρεπτή ή χρησιμοποίησις τών ανωτέρω υπολογισμών 
διά τήν περίοδον 1953—60. 'Από της μιας πλευράς, έφ' δσον δ βγ-
κος της αγροτικής παραγωγής ηύξήθη ή απαιτουμένη άπασχδλησις 
είς τάς γεωργικάς μεταφοράς θα έπρεπεν επίσης να έχη αύξηθή. 
'Από της άλλης, πλευράς πλείστοι έτεροι παράγοντες οδηγούν προς 
τήν άντίθετον κατεύθυνσιν. Ή άπασχόλησις είς τάς γεωργικάς με
ταφοράς θα έπρεπε νά σημειώνη κάμψιν καθ' δ μέρος επέρχεται 
βελτίωσις είς το δδικον δίκτυον, αυξάνονται τα μηχανικά μέσα με
ταφοράς, διευκολύνεται ή πιστοδότησις τών αγροτών καΐ καθ' δ μέ
ρος ή πρόοδος είς τδν έκχρηματισμδν τής οικονομίας επεκτείνει τδν 
ρόλον τών ενδιαμέσων οί όποιοι αναλαμβάνουν μέρος τών γεωργι
κών μεταφορών. Οί τελευταίοι παράγοντες δύναται νά ίσχυρισθη τις 
τείνουν νά απορροφήσουν τήν αοξησιν τήν έπερχομένην είς τάς γε
ωργικάς μεταφοράς συνεπεία τής αυξήσεως του δγκου τής αγροτι
κής παραγωγής. 

130 



κιακα εργατικών χειρών, το διαθέσιμον έργατικον δυναμικδν 

(ενήλικοι και ανήλικοι γυναίκες) όπελογίσθη ε'ις 45% καΐ 

35% αντιστοίχως του ενεργού γυναικείου πληθυσμού. Ώρι-

σμένας δυσχέρειας αντιμετωπίζει δ υπολογισμός της άναλω-

θείσης εργασίας εις έπισκευας και οίκιακάς επιδιορθώσεις. 

Αί έργασίαι αϊ δυνάμεναι να εκτελεσθούν εντός του οϊχου 

περιλαμβάνονται, πιθανώς, είς το σύνολον τών 255 ημερο

μισθίων ετησίως. Όσάκις έκ της κακοκαιρίας δ αγρότης α

δυνατεί να έργασθη είς τους αγρούς, υποτίθεται δτι ασχολεί

ται μερικώς εντός τοΰ κλειστού χώρου μέ συναφείς γεωρ-

γικας εργασίας. Δεν Ισχύει δμως τούτο προκειμένου περί 

εγγείων βελτιώσεων ή κατασκευών, ή δε προσπάθεια υπο

λογισμού προσκρούει συνήθως πρώτον, είς μεγίστας τεχνικας 

δυσχέρειας ένώ, δεύτερον, δέν είναι ευχερής ή εννοιολογική 

διάκρισις τών διαφόρων πλευρών τών δραστηριοτήτων αυ

τών. Ούτω, ή κατασκευή, έ. π., μιας αποθήκης αντιπροσω

πεύει γεωργικήν δραστηριότητα ή αποτελεί μέρος της οικο

δομικής δραστηριότητος; WH δσάκις ελλείψει εργασίας προς 

έκτέλεσιν είς τους αγρούς, δ γεωργός κτίζει ή επισκευάζει 

έπ' αμοιβή τδν φράκτην τοΰ γείτονος, τούτο σημαίνει δτι ή 

αγροτική του εργασία τοΰ παρέχει πλήρη άπασχόλησιν; Αί 

ανωτέρω παρατηρήσεις αποσκοπούν είς τδ να τονίοο\)ν δτι 

τδ προσδιοριζόμενον μέγεθος τοϋ πλεονάζοντος εργατικού 

δυναμικού, αν καΐ εμφανίζεται συντηρητικόν, έν ουδεμία πε

ριπτώσει δύναται να θεωρηθή δτι εκφράζει χρόνον αδρανεί

ας δια τδν γεωργόν. 'Απλώς εκφράζει τδν βαθμδν της μη 

απασχολήσεως της αγροτικής εργατικής δυνάμεως είς τάς 

αυστηρώς γεωργικας δραστηριότητας. 

Τδ διάγραμμα 'Απασχολήσεως τοΰ πίνακος 5 συνοψίζει 

τα πορίσματα, της έρεύνης μας διεξαχθείσης μέχρι τοΰδε 

εντός τοΰ πλαισίου τών προϋποθέσεων, τας δποίας έθέσαμεν 

διαδοχικώς πρδς συμπλήρωσιν τών ανεπαρκών στατιστι

κών στοιχείων και τών ελλείπων πληροφοριών περί τών συν

αφών αγροτικών δραστηριοτήτων και περί της συμπεριφοράς 
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των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Το σύνολον της απαιτουμέ

νης εργατικής δυνάμεως ισοδυναμεί προς το άθροισμα τών 

αναγκών της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασών, αλιείας και 

γεωργικών μεταφορών. Μέχρι του 1957 παρατηρείται ανι

ούσα τάσις τών αναγκών εις εργατικάς χείρας συνολικώς 

δσον καΐ κατά τομέα αγροτικής δραστηριότητος (ιΐ11) . Ή τά-

11. Ή αΰξησις αΰτη τών συνολικών αναγκών εργασίας της ελ
ληνικής γεωργίας άπο του 1953 καί εντεύθεν δεν αποτελεί τυπικήν 
περίπτωσιν έάν ληφθούν ύπ' δψιν αί τάσεις είς τάς άλλας εύρωπαϊ-
κάς χώρας. Ό κατωτέρω πίναξ παρέχει συγκριτικήν εικόνα τών 
εξελίξεων της ζητήσεως αγροτικών εργατικών χειρών. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΝ 
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ 1953=160 

1959 
ΓΧώραι 1950 1956 1959 'Εκατοστιαία μεταβολή ..^-^ 

Ελλάς 
Αυστρία 
Βέλγιον 
Δανία 
Φινλανδία 
Γαλλία 
Δυτ. Γερμανία 

'Ολλανδία 
Σουηδία 

Ελβετία 
Ήν. Βασίλειον 
'Ιταλία 
Δυτ. Ευρώπη 

Πηγή : F. Α. 

— 
102 
112 
108 
110 
105 
112 
105 
118 
105 

105 
103 
109 

Ο,/Ε. 

110 106 
97 94 
90 81 
91 84 
93 90 
95 91 
85 75 
95 90 
86 78 
95 91 
94 87 
96 92 
92 86 

C. C. Towards 

+ 6 
— 8 
— 28 
— 22 
— 18 
— 14 
- 33 
— 15 
— 34 
— 14 
— 17 
— 11 
— 21 

α Capital Intt 

culture- Fourth Report on Output Expenses & Income of Agri
culture in European Countries, σ. 38. Δια τήν 'Ελλάδα ϊδε πί
νακα 5 σελ 38. 

Ή αοξησις τών αναγκών είς έργατικάς χείρας είς τήν έλληνικήν 
γεωργίαν εν αντιθέσει προς τάς λοιπάς εύρωπαϊκάς χώρας οφείλεται είς 
δύο τουλάχιστον βασικούς λόγους, α) Τήν ουσιώδη συμβολήν έν 'Ελ
λάδι της φυτικής παραγωγής είς το σύνολον του αγροτικού προϊόντος, 
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σις αυτή παρουσιάζει σχετική ν χαλάρωσιν μετά το 1957 

εν μέρει ένεκα κλιματολογικών συνθηκών al OTioïat επέδρα

σαν κυρίως έπί της γεωργίας. Αϊ άνάγκαι είς έργατικας 

χείρας τών έπί μέρους κλάδων του αγροτικού τομέως δεν 

παρουσιάζουν τήν αυτήν έξέλιξιν εντός της περιόδου 1953 -

1960. Ούτω, το 1953 ή γεωργία άντιπροσώπευεν το 53,49%, 

ή κτηνοτροφία το 31,79%, ή δασοκομία το 1,73% και ή α

λιεία το 1,27% τοΰ συνόλου της απαιτουμένης εργατικής δυ

νάμεως. Κατά το 1959, έτος φυσιολογικών σχετικώς κλι

ματολογικών συνθηκών, αντιστοίχων του έτους 1953 τα αν

τίστοιχα izoooaxòc ανήρχοντο είς 52,64%, 32,04%, 1,64% 

και 2,09% τοΰ συνόλου. (Το ποσοστον τών γεωργικών μετα

φορών δεν εξετάζεται, διότι είναι ευθέως ανάλογον προς 

τήν γεωργίαν, τήν κτηνοτροφίαν και τήν δασοκομίαν) . 

Έ κ της συγκρίσεως τών εκτιμήσεων μας περί τών ανα

γκών είς έργατικας χείρας προς έκείνας αναλόγων εργασιών 

προκύπτουν τα κάτωθι: 

α) "Οτι οί ημέτεροι υπολογισμοί παρουσιάζουν συντη-

ρητικόν χαρακτήρα. 

β) "Οτι ή μέθοδος τοΰ υπολογισμού μας ήκολούθησεν 

λεπτομερή και σταδιακήν διαδικασίαν ώστε να αποφευχθούν 

έν αντιθέσει προς πλείστας εύρωπαΐκάς χώρας αί όποΐαι έχουν ανα

πτύξει κατά προτίμησιν τήν κτηνοτροφίαν. Ή άπο τοΰ 1950 αΰξησις 

της γεωργικής παράγωγης της "Ελλάδος συνεπάγεται τήν μεγαλυ-

τέραν ζήτησιν εργατικών χειρών, ένφ είς πλείστας εύρωπαΐκάς χώ

ρας ή κτηνοτροφία άνεπτύχθη ταχύτερον της γεωργίας. Ώ ς γνω

στόν δέ, ή άνάπτυξις της κτηνοτροφίας έν Ευρώπη δπου δ κλάδος 

αυτός της αγροτικής οίκονομίας έχει κεφαλαιουχική ν συγκρότησιν 

δέν έχει άνάλογον έπίδρασιν έπί της αγροτικής απασχολήσεως, ß ) Tò 

γεγονός δτι αί γεωργικαί επενδύσεις της Δυτ. Ευρώπης διετέθησαν 

κατά τα πλείστον εις τήν άγοράν μηχανικού εξοπλισμού. Έ ν 'Ελ

λάδι αντιθέτως μεγάλη αναλογία τών αγροτικών επενδύσεων διετέ-

θη είς αρδευτικά καΐ έγγειοβελτικά έργα, τά όποια δεν συνεπάγον

ται κατ ' ανάγκην μείωοιν τών απασχολουμένων εργατικών χειρών. 
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cd χονδροειδεΐς απλουστεύεις, cd δποΐαι συνεπάγονται συνή
θως υπερεκτίμησαν τών αναγκών εις έργατικας χείρας (ί2) . 

12. Οί υπολογισμοί του κ. Φερεντίνου 8ιά το 1953 (ενθ. άνωτ. 
er. 13) έγένοντο προφανώς χονδρικώς καΐ συμφώνως προς μέθοδον, ή 
οποία περιγράφεται υποτυπωδώς μόνον (σ. 15). Τόσον διά τήνγεωρ-
γίαν Οσον καΐ διά τήν κτηνοτροφίαν οί ιδικοί μας υπολογισμοί διαφέ
ρουν ουσιωδώς εκείνων τοϋ κ. Φερεντίνου. Οΰτω προκειμένου περί 
της κτηνοτροφίας κατά τάς ίδικάς μας εκτιμήσεις έχρειάζοντο 49,3 
καί 63,6 έναντι 85,3 καΐ 31,8 εκατ. ανδρικών καί βοηθητικών ημε
ρομισθίων αντιστοίχως συμφώνως προς τάς εκτιμήσεις του. Ή ερ
γασία του κ. Φερεντίνου δέν περιλαμβάνει τά δάση καί τήν άλι-
είαν. "Ίδε πίνακας 3 καί 6 τοϋ παραρτήματος. Το Οτι ό κ. Φερεν-
τϊνος προέβη είς ύπερεκτίμησιν τών απαραιτήτων ημερομισθίων διά 
το 1953 αποδεικνύεται καί έκ της περισσότερον προσφάτου εκτιμή
σεως υπό αύτου του συγγραφέως, ή οποία προσεγγίζει τά Εδικά 
μας μεγέθη. "Ιδε 'Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας. 'Ελληνική 'Αγρο
τική ΟΙκονομία, 1956 σ. 13 

Κατά τον καθηγητήν Εύελπίδην το σύνολον τών απαιτουμένων 
διά το 1955 ημερομισθίων της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασών, οι
κοτεχνίας, βελτιώσεως καί επισκευών καί αγροτικών μεταφορών 
ανήρχοντο εις 39,55 εκατ. ημερομίσθια (Ινθ' άνωτ. σ. 33) έναντι 
τών ιδικών μας 316,9 εκατ. ημερομισθίων συνολικώς διά τήν γε-
ωργίαν, τήν κτηνοτροφίαν, τά δάση, τήν άλιείαν καί τάς μεταφοράς 
(ϊδε πίνακα 5). Ή άπόκλισις αΰτη, πλην της μικρδς διαφοράς τών 
| π ί μέρους κονδυλίων τοΰ συνόλου, οφείλεται είς το δτι ό καθηγη
τής Εύελπίδης αθροίζει τά ανδρικά καί τά βοηθητικά ημερομίσθια 
χωρίς να προσπαθη πρότερον νά τά άναγάγη έπί κοινής βάσεως. 
Έάν τά έπί μέρους σύνολα τών ανδρικών καί βοηθητικών ημερομι
σθίων εξετασθούν κεχωρισμένως, τότε πλησιάζουν αί εκτιμήσεις 
μας προς έκείνας του καθηγητού Εύελπίδη. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν 6 

ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 





1. Ή εποχική κατανομή προσφοράς και ζητήσεως 

εργασίας. 

Μέχρι τούδε, ή ερευνά μας ήγνόησεν τήν εποχικότη

τα της γεωργικής απασχολήσεως. Ούτω, ή προσφορά και 

ζήτησις εργασίας ύπελογίσθησαν είς Ισοδύναμα ανδρικά η

μερομίσθια, επί ετησίας βάσεως. Άλλ' ως γνωστόν, αί ά-

γροτικαί δραστηριότητες υπόκεινται είς έντονώτερον έπο-

χικον ρυθμον εν συγκρίσει προς άλλους τομείς οίκονομικης 

δραστηριότητος. Συμφώνως προς τον όρισμον του χρόνιου 

πλεονάσματος εργασίας, μία ολόκληρος εποχή του Ιτους εί

ναι το ελάχιστον χρονικον δριον απασχολήσεως δια να κρι

θή απαραίτητος ή εργατική δύναμις. Συνεπώς, ή ολική ε

τησία αγροτική ανεργία πρέπει να κατανεμηθη βάσει τοΰ 

εποχικού κριτηρίου. Προς τούτοις, τόσον ή ετησία προσφο

ρά δσον και ή ετησία ζήτησις εργατικών χειρών πρέπει να 

ύποδιαιρεθη είς τεσσάρας έποχάς. 

Δια τον προσδιορισμον της κατά εποχής διαθεσίμου ερ

γατικής δυνάμεως του αγροτικού τομέως ενδείκνυται κατ' 

αρχήν ή εποχική κατανομή των άπωλεσθέντων ημερομισθί

ων λόγω βροχοπτώσεων, Κυριακών και ήμερων αργίας. Ή 

εποχική κατανομή τών έξ 90, κατά μέσον δρον, ήμερων 

βροχοπτώσεων εμφαίνεται είς τον πίνακα 8 του παραρτή

ματος. Τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν τους μέσους δρους τρι

ακονταετών παρατηρήσεων τεσσάρων μετεωρολογικών στα

θμών, ήτοι τών Αθηνών, τοΰ 'Αργοστολίου, τοΰ Ηρακλείου 

Κρήτης καί της θεσσαλονίκης. Ελλείψει περισσοτέρων δε

δομένων, ύποθέτομεν δτι ή κατανομή αυτή είναι σταθερά 

δι' δλόκληρον τήν χώραν. Λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι αρι

θμός άπωλεσθέντων ημερομισθίων λόγω κακοκαιρίας συμπί-
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πτει να είναι Κυριακαί και άργιαι, ό τελικός αριθμός μει-

οΰται άπό 90 είς 37,7. Τό σύνολον τοΰτο των άπωλεσθέν-

των ημερομισθίων υποδιαιρείται είς 4 έποχάς, (πίναξ 8 

του παραρτήματος). Ώς ήδη ελέχθη, δ αριθμός τών άπω

λεσθέντων ημερομισθίων Ινεκα κακοκαιρίας είναι συνάρτησις 

του ύψους και τής διαρκείας τών βροχοπτώσεων. Βροχό-

πτωσις ενός τουλάχιστον χιλιοστομέτρου ή ολιγώτερον, άλ

λα διαρκείας πέραν τών 3 ωρών, θεωρείται ώς απώλεια 

ενός ολοκλήρου ημερομισθίου. Εφόσον ή βροχόπτωσις μιας 

ημέρας υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα, τό ήμισυ ήμερομί-

σθιον τής επομένης θεωρείται επίσης άπωλεσθέν. Οδτω τό 

σύνολον τών άπωλεσθέντων ημερομισθίων αναβιβάζεται άπό 

73,7 εις 81,1. (Βλ. πίνακα 8 τοο παραρτήματος δια τήν 

έποχικήν κατανομή του συνόλου τών ημερομισθίων αυ

τών) f 1 ) . Είς τα ανωτέρω προστίθενται od έποχικώς κατα-

νεμόμεναι 65 Κυριακαί και άργίαι, ώς εμφαίνεται έκ τοο 

αύτοΰ πίνακος. Ή διαφορά μεταξύ τοΰ συνόλου τών ήμερων 

έκαστης εποχής και τών ώς ανω άπωλεσθέντων ημερομι

σθίων Ισοδυναμεί προς τό σύνολον τών διαθεσίμων ημερο

μισθίων δι' άγροτικας εργασίας εντός αυτής δι' Ικαστον ά-

γρότην. Έν πρώτοις, τα διαθέσιμα ημερομίσθια ολοκλήρου 

του έτους ύπελογίσθησαν είς 218,9 έποχικώς δέ κατανε-

μόμενα· αντιστοιχούν προς 25,1%, 20,0%, 23,7% καΐ 31,2% 

δια τό φθινόπωρον, τόν χειμώνα, τήν άνοιξιν και τό θέρος 

αντιστοίχως. Ή κατανομή αυτή παρέμεινεν σταθερά και 

μετά τήν προσθήκην 36,1 ήμερων προκειμένου να καταλή-

ξωμεν ε'ις τόν αριθμόν τών 255 διαθεσίμων ήμερων εργα

σίας τόν όποιον άπεδέχθημεν ώς τό άνώτατον δριον τών 

δυνατών ήμερων, απασχολήσεως ετησίως κατ' άγρότην. Ό 

αριθμός αυτός παραμένει σταθερός δι' δλα τα Ιτη τής πε-

1. 'Οσάκις εχάνετο πλέον του ενός ημερομισθίου, ύπελογίσθη 
ή πιθανότης δτι ή επομένη θα ήτο Κυριακή ή αργία, καί έδιορθώθη 
αναλόγως ή εποχική κατανομή τών άπωλεσθέντων ημερομισθίων. 
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ριόδου. Έγένετο επίσης ύπόθεσις δτι τδ 'fit* Ικαστον Ιτος 

προσδιορισθεν έργατικδν άγροτικδν δυναμικδν παραμένει ά-

μετάβλητον καθ' βλην τήν δίάρκειαν τοδ έτους. 

Ή εποχική κατανομή τής ετησίας απασχολήσεως είς 

τήν γεωργίαν προέκυψεν Ικ τής έρεύνης τής 'Αγροτικής 

Τραπέζης περί τών εποχικών αναγκών είς έργασιαν τών 

καθ' Ικαστον καλλιεργειών έν συνδυασμώ πρδς τήν διάρ-

θρωσιν τών καλλιεργούμενων εκτάσεων. Ή αυτή μέθοδος 

έφηρμόσθη προκειμένου περί τής εποχικής κατανομής τών 

ετησίων αναγκών τής κτηνοτροφίας, (ήτοι ελήφθη ύπ' δψιν 

ή σύνθεσις και δ άριθμδς τοΰ κτηνοτροφικού πληθυσμού έν 

συνδυασμώ πρδς τας έποχικάς άνάγκας είς έργασίαν έκα

στης κατηγορίας ζώων). Δια τήν δασικήν παραγωγήν και 

τήν άλιείαν ύπετέθη δτι αί ετήσιοι άνάγκαι είς έργατικάς 

χείρας κατανέμονται συμμέτρως μεταξύ τών τεσσάρων επο

χών (εξαιρέσει κάμψεως τινδς τδν χειμώνα δια τήν άλι

είαν) · Τα ποσοστά, αυτά (βλ. πίνακα 9 τοΰ παραρτήμα

τος) , ύπελογίσθησαν ύπδ τής 'Αγροτικής Τραπέζης δια τδ 

1956 και έβασίσθησαν επί τής υφισταμένης διαρθρώσεως 

τής γεωργίας και τής κτηνοτροφίας τοΰ έτους εκείνου. Έ φ ' 

δσον ελάχιστα μόνον μετεβλήθη ή διάρθρωσις τών δύο τού

των κλάδων κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, δεχόμεθα ώς 

ισχύουσαν δι' δλόκληρον τήν περίοδον 1953 - 1960 τήν επο

χική ν κατά νομή ν τοΰ 1956. Ή εποχική αυτή κατανομή 

(πίναξ 9 τοΰ παραρτήματος) έφηρμόσθη έπί τών ετησίων 

αναγκών είς έργατικας χείρας, αί δποϊαι ύπελογίσθη

σαν έπί τη βάσει τών «συντελεστών απασχολήσεως» τοΰ κα-

θηγητοΰ Εύελπίδη, μ ε τ ά τ ή ν ά ν α θ ε ώ ρ η σ ι ν 

α υ τ ώ ν , ώστε να περιληφθούν αί έκ τής μηχανοποιή-

σεως τής γεωργίας και τής μεταβολής τών στρεμματικών 

αποδόσεων άπορρέουσαι μεταβολαί έπί τής απασχολήσεως. 

Δια τάς μεταφοράς έν ευρεία έννοίφ είς τδν άγροτι-

κδν τομέα δεχόμεθα δτι ίσχύει και έποχικώς ή γραμμικό-

της τής συναρτήσεως παραγωγής πρώτου βαθμοΰ. Ή έπο-
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χική κατανομή των απαιτουμένων δια τας μεταφοράς συνο

λικών ημερομισθίων θεωρείται ως αντίστοιχος της εποχικής 

αγροτικής απασχολήσεως. ΟΙ συντελεσταί έκ 15, 10 και 30% 

θεωρούνται ώς εκφράζοντες τα αναγκαία ημερομίσθια δια 

τάς μεταφοράς τής γεωργίας, κτηνοτροφίας καί δασοκομίας 

αντιστοίχως, ισχύουν δε τόσον δια το έτήσιον σύνολον ώς 

και δια τα έπί μέρους εποχικά σύνολα. Ούτω, ή απαιτου

μένη δια τας γεωργικας μεταφοράς εργασία το φθινόπω-

ρον ανέρχεται εις 15% του έκ 31,2% ετησίου συνόλου τών 

απαιτουμένων ημερομισθίων τής γεωργίας. Δια τας μετα

φοράς τής κτηνοτροφίας τής αυτής εποχής ύπελογίσθη το 

10% του έκ 23,8% ετησίου συνόλου τών αναγκών τής κτη

νοτροφίας εις έργατικάς χείρας. Καθ' δμοιον τρόπον προσδι-

ωρίσθησαν αί άνάγκαι εις μεταφοράς τής δασικής παραγω

γής. 'Ανάλογοι υπολογισμοί iyévovxo και δια τας λοιπας 

έποχας του Ετους. 

Ό πίναξ 5 απεικονίζει λεπτομερώς τα ετησίως δια

θέσιμα καί απαιτούμενα ημερομίσθια εις τήν έλληνικήν γε-

ωργίαν κατά τήν τζερίοοΌν 1953 - 1960. Ή διαφορά μετα

ξύ τών δύο μεγεθών προσδιορίζει το «πλεόνασμα» του γεωρ

γικού εργατικού δυναμικού. 
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2 . Πλεονάζον έργατικον δυναμικον και εποχική 

ύποαπασχόλησις. 

Καθ' Ä προκύπτει έκ τοΰ πίνακος 5, ή διαφορά μεταξύ 

ετησίως διαθεσίμου και απαιτουμένης εργατικής δυνάμεως 

κυμαίνεται κατά τήν δκταετίαν έκ τοΰ ελαχίστου ποσοστοο 

των 6,5% (1957) είς το μέγιστον τών 16,2% (1953) της 

διαθεσίμου εργατικής δυνάμεως. Τα ανωτέρω δμως μέσα 

ετήσια ποσοστά, του πλε.ο^ά.ζ,ο^τος εργατικού δυναμικού μι

κράν πρακτικήν άξίαν Ιχουν δεδομένου δτι εξομαλύνουν πι-

θανας ουσιώδεις αίχμας ώς και τα κενά της εποχικής απα

σχολήσεως. Τούτο είναι σοβαρδν μειονέκτημα προκειμένου 

περί της γεωργίας της οποίας α! άνάγκαι εις έργατικας 

χείρας παρουσιάζουν Ινχονον εποχικότητα εντός τοΰ έτους. 

Ό προσδιορισμός τοΰ τζΧεο^άΖ,ο^τος εργατικού δυναμικού ΙπΙ 

τη βάσει ετησίων δεδομένων δύναται να όδηγήση εις εσφαλ

μένα συμπεράσματα. Δια τήν διατύπωσιν ορθών προτάσεων 

πρδς χάραξιν της ενδεδειγμένης γεωργικής πολιτικής, πρέ

πει αντιθέτως να ληφθή υπ3 δψιν δ σαφής εποχικός χαρα-

κτήρ τής γεωργίας και να γίνουν ανάλογοι υπολογισμοί δια 

τήν μέτρησιν τοΰ πλεονάζοντος εργατικού δυναμικοΰ. 

'Ως Γσως θα άνεμένετο, έκ τοΰ πίνακος 5 προκύπτει 

μία εντόνως εποχικής μορφής κατανομή. Ό χειμών είναι 

ή εποχή τοΰ μεγίστου πλεονάσματος εργατικών χειρών δι5 

δλόκληρον τήν δκταετίαν, κυμαινόμενου μεταξύ τοΰ ύψηλοΰ 

επιπέδου τών 31,5% (1953) και τοΰ χαμηλού 24,2% 

(1957) . Ή ανοιξις, άφ' έτερου, είναι ή εποχή τοΰ ελαχί

στου πλεονάσματος εργατικού δυναμικού —ουσιαστικώς 

πρόκειται περί «στενότητος» εργατικών χειρών δι' δλόκλη

ρον τήν ύπδ έξέτασιν περίοδον. Τα ποσοστά «σπάνιος» έρ-
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γατικών χειρών κυμαίνονται άπα 2,6% (1960) εις 7,8% 

(1957) . Το φθινόπωρον καταλαμβάνει τήν δευτέραν θέσιν 

άπό απόψεως δραστηριότητος και εμφανίζει «σπάνιν εργα

τικών χειρών (έ.π. 1955 - 1960). Τέλος, το θέρος έρχεται 

δεύτερον κατά σειράν χαλαρός δραστηριότητος καΐ παρου

σιάζει σταθερώς ύπερπροσφοράν εργατικών χειρών. 

Ή εποχική κατανομή του πλεονάζοντος έργατικοο δυ

ναμικού σχετίζεται μέ δύο σημαντικούς παράγοντας, μερι

κώς απορρέοντας έκ της φύσεως του αγροτικού τομέως: 

Πρώτον, τους βιολογικούς κα.ί τεχνικούς, οί όποιοι δεδομέ

νου του τύπου της καλλιέργειας προσδιορίζουν τήν ζήτησιν 

εργασίας κατά τας διαφόρους έποχας ανεξαρτήτως της 

προσφοράς εργασίας. Δεύτερον, ώρισμένους θεσμολογικούς 

παράγοντας (άργίαι) και καιρικας συνθήκας (κακοκαιρία) 

οί όποιοι μειώνουν τα διαθέσιμα ημερομίσθια ανά έκάστην 

έποχήν. Το μέγεθος τοΰ πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού 

ώς κατανέμεται έποχικώς περικλείει δύο μεγέθη: (α) το 

Ιποχικόν πλεόνασμα τοΰ κύκλου της παραγωγής και (β) 

το χρόνιον έργατικόν πλεόνασμα. Ή διατύπωσις προτάσεων 

περί της εφαρμοστέας έν προκειμένω πολιτικής, επιβάλλει 

τον σαφή διαχωρισμόν τών δύο τούτων στοιχείων τοΰ πλεο

νάζοντος έργατικοΰ δυναμικού. 

Το έποχικόν έργατικόν πλεόνασμα ορίζεται ώς ή δια

φορά μεταξύ τοΰ επιπέδου τής πραγματικής απασχολήσεως 

και τής διαθεσίμου εργασίας έκαστης εποχής. Το χρόνιον 

έργατικόν πλεόνασμα ορίζεται ώς ή διαφορά μεταξύ διαθε

σίμων και απαιτουμένων εργατικών χειρών κατά τήν έπο

χήν τής μεγίστης παραγωγικής δραστηριότητος. 

Ή σαφής διάκρισις μεταξύ τών δύο τούτων εννοιών 

Ιχει Εδιάζουσαν βαρύτητα. Τούτο διότι δ δρος χρόνιον πλε

όνασμα ενέχει δεοντολογικήν χροιαν ώς ύποδηλών δτι cd 

άφανώς άδρανοΰσαι έργατικαί χείρες δύνανται να μετακι

νηθούν έκ τής γεωργίας άνευ διαταραχής τής συναρτήσεως 

παραγωγής, ώς συμβάλλουσαι εις τήν άγροτικήν δραστηριό-
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τητα κατά το μικρότερον διάστημα τής μιας εποχής. 'Αντι
θέτως, cd εποχικός πλεονάζουσαι έργατικαί χείρες θεωρούν
ται απαραίτητοι δια τήν παραγωγικήν διαδικασίαν (2) . 

Ή πολιτική ή αποσκοπούσα εις τήν αυξησιν της απασχο
λήσεως καί είς τήν χρησιμοποίησιν της εργασίας κατά πλέον 
δρθολογικδν τρόπον θα πρέπει, μεταξύ άλλων να θέση ώς 
άντικειμενικον σκοπόν τήν μείωσιν της εποχικής ανεργίας 
δια τής εκτελέσεως δημοσίων καί κοινοτικών έργων καί δια 
της ενθαρρύνσεως τών τοπικών βιοτεχνιών. 

Ό πίναξ 5 δεικνύει το έποχικόν πλεόνασμα τής εργα
σίας είς τόν άγροτικόν τομέα δια τήν περίοδον 1953 - 60. 
Ό χειμών εμφανίζεται ώς ή εποχή μέ τήν όψηλοτέραν έπο-

2. 'Ενδεχομένως, εϊναι δυνατόν νά δίδεται μεγαλύτερα έ"μφα-
σις εις το άπαραίτητον της εργατικής δυνάμεως ή οποία υποαπα
σχολείται έποχικώς. Έν προκειμένω προβάλλεται το ερώτημα. 
ΕΤναι δυνατόν νά ύπερεξετιμήθη δ βαθμός της εποχικής ύποαπα-
σχολήσεως κατά τήν διάρκειαν της παραγωγικής περιόδου επειδή 
θεωροΰμεν καί μίαν ακόμη εβδομάδα ή ένα μήνα εργασίας τής περι
όδου υψίστης δραστηριότητος ώς επαρκές κριτήριον χαρακτηρισμού 
μέρους τής εργατικής δυνάμεως ώς μή μετακινησίμου ; Ή άπάν-
τ^σις είναι δτι τοϋτο είναι μεν πιθανόν άλλ' ουχί καί άναγκαΤον. 
Το γεγονός π.χ. δτι ή εποχική αιχμή απασχολήσεως διά τδ 1953 
ήτο 96,5% (τδ όποιον αντιστοιχεί πρδς 3,5% ύποαπασχόλησιν) δεν 
σημαίνει δτι μόνον τδ 96,5 °/° τής εργατικής δυνάμεως ήσχολεΐτο 
καθ* δλην αυτήν τήν περίοδον. Τδ ποσοστδν τοϋτο αντιπροσωπεύει 
απλώς καί μόνον μέσον δρον 3 μηνών. Πιθανώτατα πλέον τοϋ 96,5°/0 

του εργατικού δυναμικού να άπησχολεϊτο κατά τήν διάρκειαν μέρους 
τής περιόδου, ένω κατά τδ ύπόλοιπον διάστημα άνεπλήρωνε τον 
χρόνον τής μερικής απασχολήσεως. Διά τής τοποθετήσεως τής δια
χωριστικής γραμμής τοΰ εποχικού πλεονάσματος τής παραγωγικής 
περιόδου είς τδ σημειον τής μεγίστης εποχικής απασχολήσεως, δέν 
βασιζόμεθα έπί άκαμπτων στατικών προϋποθέσεων. 'Αντιθέτως δε
χόμεθα τήν δυνατότητα χρησιμοποιήσεως μέρους τής εργατικής 
δυνάμεως τής περιόδου μεγίστης δραστηριότητος, ή δποία υπερ
βαίνει τδ έποχικδν πλεόνασμα, ήτοι τμήμα τοΰ πλεονάζοντος εργα
τικού δυναμικού ή καί ακόμη τής μισθωθείσης εργασίας. 
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Π Ι Ν Α Ξ 5. Διάγραμμα 

Ήμερ/σθια °/0 

70.424,0 

48.271,0 

35.785,7 

(2.367,8) 

25.329,3 

(2.5329.) 

1.273,4 

(382,2) 

599,9 

5.282,7 

22.153,0 

31,5% 

20,0 

10,0 

27,0 

25,0 

16,0 

Φ θ ι ν ό π ω ρ ο ν Χ ε ι μ ώ ν 

1953 Ήμερ/σθια »/„ 

1. Διαθέσιμος Εργασία 88.382,0 25,1 

2· Άνάγκαι εις Έργασίαν 83.904,2 

α. Γεωργία 49251,3 31,2 

(Μεταφορά!) (7.387,7) 

β. Κτηνοτροφία 22.327,4 23,8 

(Μεταφοραί) (2.232,7) 

γ. Δάση 1.273,3 25,0 

(Μεταφοραί) (382,0) 

δ. 'Αλιεία 1.049,8 28,0 

ε. Άγροτικαί Μεταφοραί 10.002,4 

3. Έργατικον Πλεόνασμα. . , 4.477,8 

4. Ποσοστόν'Εργατικοϋ Πλεονάσματος. 5,1°/0 

5. Ποσοστον Χρόνιου Έ ρ γ α τ . Πλεονάσματος 

1954 

1. Διαθέσιμος Εργασία 88.739,2 25,1 

2. Άνάγκαι εις Έργασίαν 85.208,8 

α. Γεωργία 49.820,3 31,2 

(Μεταφοραί) (7.473,1) 

β. Κτηνοτροφία 22.815,0 23,8 

(Μεταφοραί) (2.281,5) 

γ. Δάση 1.246,2 25,0 

(Μεταφοραί; (373,8) 

δ. Αλιεία 1.198,9 28,0 

ε. Άγροτικαί μεταφοραί 10.128,4 

3. Έργατικον Πλεόνασμα 3.530,4 

4. Ποσοστόν'Εργατικοϋ Πλεονάσματος. 4,0 °/° 

δ· Ποσοστόν Χρονίου'Εργατ. Πλεονάσματος 
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70.708,5 

49.139,3 

15.968,1 

(2.395,2) 

25.882,6 

(2.588,2) 

1.246,2 

(373,9) 

685,1 

5.357,3 

21.569,2 

30,5 9/° 

20,(1 

10,0 

27.C 

25,Ç 

16.C 



'Απασχολήσεως, 1953—1960 
Είς χιλιάδας ισοδυνάμων ανδρικών ημερομισθίων 

"Α ν ο ι ξ ι ι. ς 

Ημερομίσθια °/0 

83.452,4 

43.568,4 

43.568,4 

(6.535,3) 

25.235,5 

(2.523,6) 

1.273,3 

(382,0) 

1.049,8 

9.440,9 

2.881,5 

3,5% 

23,7 

27,6 

26,9 

25,0 

48,0 

Θ έ ρ ο ς 

Ημερομίσθια 

109.861,4 

82.356,5 

49.251,3 

(7.887,7) 

20.920,2 

(2.092,0) 

1.273,4 

(382,0) 

1.019,9 

9.861,7 

27.504.9 

2 5 % 

°/ο 

31,2 

31,2 

22,3 

25,0 

28,0 

Σ ύ νο λ 

'Ημερομίσθια 

352.119,8 

295.099,6 

157.856,7 

(23.678,5) 

93.812,4 

(9.381,2) 

5.093,4 

(1.528,0) 

3.749,4 

34.587,7 

57.020,2 

16,2 % 

3,5% 

0 ν 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

83.799,6 

81.867,1 

44.071,8 

(6.610,8) 

25.786,7 

(2.578,7) 

1246,2 

(373,9) 

1.199,0 

9.563,4 

1.922,6 

2,3 ο/ο 

23,7 

27,6 

26,9 

25,0 

38,0 

110.305,2 

83.627,2 

49.820,3 

(7.473,0) 

21.377,1 

(2,137,7) 

1.246,3 

(373,9) 

1.198,9 

9.984,6 

26.678,0 

24,2 »/ο 

31,2 

31,2 

22,3 

25,0 

28,0 

353.542,5 

299.842,4 

159.680,5 

(23.052,1) 

95.861,1 

(9.586,1) 

1.984,9 

(1.495,5) 

4.281,9 

35.033,7 

53.700,1 

2,3 ο/0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
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ΠΙΝΑΞ 5· Διάγραμμα 

Φ θ ι ν ό π ω ο ο ν Χ ε ι μ ώ ν 

1955 Ημερομίσθια °/0 Ημερομίσθια % 

1. Διαθέσιμος Εργασία 89.035,6 25,1 70,944,7 20,0 

2. Άνάγκαι εις Έργασίαν 90.254,2 51 525,2 

α. Γεωργία 53.2ϋ8,2 31,2 17.069,9 10,0 

(Μεταφορά*) 17.988,7) (2.560,5) 

β. Κτηνοτροφία 98.580,1 23,8 26.750,5 27,0 

(Μεταοοραί; (2.358 0) (2675,1) 

γ. Δάση 1.284,0 25,0 1.281,0 25,0 

(Μεταφοραί; (385,2) (385,2) 

δ. 'Αλιεία 1.400,0 28,0 800,0 16,0 

ε. Άγροτικαί Μεταφοραί 10.731,9 5-630,8 

3. Έργατικον Πλεόνασμα —1.2ΐ8,6 19.419,5 

4. Ποσοστον 'Εργατικού Πλεονάσματος. —1,4°/ο 27,4°/ο 

5. Ποσοστον Χρονίου Εργατικού Πλεονάσματος 

1956 

1. Διαθέσιμος 'Emacia 89.191,5 25,1 71.068,9 20,0 

2. Άνάγκαι εΐς Έργασίαν 91.100,1 52.143,6 

α. Γεωργία 53.538,8 31,2 17.159,9 10,0 

(Μεταφορά Ι ) (8.030,8; (2.574,0) 

β. Κτηνοτροφία 23.860,9 23,8 27-069,1 27,0 

(Μεταφοραί) (2-386,1) (2.706,9) 

γ. Δάση 1.359,3 25,0 1.359,4 25,0 

(ΜεταφοραΙ) (407,8) (407,8) 

8. 'Αλιεία 1.516,4 28,0 866,5 16,0 

ε. Άγροτικαί Μεταφοραί 10.824,7 5 688,7 

3. Έργατικον Πλεόνασμα —1.908,6 18.925,3 

4. Ποσοστον Εργατικού Πλεονάσματος. — 2,1% 26,6% 

5. Ποσοστον Χρονίου 'Εργατικού Πλεονάσματος 

146 



'Απασχολήσεως, 1953—1960 
Εις χιλιάδας Ισοδυνάμων ανδρικών ημερομισθίων 

"Α ν ο ι ξ ι ς 

Ημερομίσθια % 

84069,4 23,7 

86.565,8 

47.113,1 27,6 

(7 067,0) 

26.651,4 26,9 

(2.665,1) 

1.284,0 25,0 

(385,2) 

1.400,0 28,0 

10.117,3 

-2.496,4 

- 3 , 0 % 

84.216,6 23,7 

87.414,6 

47.361,2 27,6 

(7.104,2) 

26.968,8 26,9 

(2.696,9) 

1.359.3 25,0 

(407,8) 

1.516.4 28,0 

10.208,9 

-3.198,0 

- 3 , 8 % 

Θ έ ρ ο ς 

Ημερομίσθια % 

110.673,7 31,2 

88.619,5 

53.258,2 31,2 

(7.988,7) 

22.094,0 22,3 

(2.209,4) 

1.284 0 25,0 

(385,2) 

1400,0 28,0 

10.583,3 

22,054,2 

19,9% 

110.867,5 31,2 

89.446,1 

53.538,8 31,2 

(8.030,9) 

22.357,1 22,3 

(2.235,7) 

1.359.4 25,0 

(4U7,8) 

1.516.5 28,0 

10.674,3 

21.421,4 

19,3% 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

Ημερομίσθια % 

354.723,4 100 

316.964,7 

170.699,4 100 

(25.604,9) 

99076,0 100 

(9.907,6) 

5.136,0 100 

(1.540,8) 

5.000,0 110 

37.053,3 

37.758,7 

10,6% 

- 3 , 0 % 

355.344,5 100 

320.104,4 

171598,7 100 

(25.739,8) 

100.255,9 100 

(10.025,6) 

5.437,4 100 

(1631,2) 

5.415,8 100 

37.396,6 

35.240,1 

9,9% 

- 3 , 8 % 
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ΠΙΝΑΞ 5. Διάγραμμα 

Φ θ ι ν ό π ω ρ ο ν Χ ε ι μ ώ ν 
1957 Ημερομίσθια % Ημερομίσθια % 

1. Διαθέσιμος Εργασία 89.312,1 25,1 71.165,0 20,0 

2. Άνάγκαι είς Έργασίαν 94.830,2 53-912,5 

α. Γεωργία • . . . . 56.082,0 31,2 17-975,2 10,0 

(ΜεταφοραΙ) (8.412,3) (2.696,3) 

β. Κτηνοτροφία. . 24.418,3 23,8 27.701,5 27,0 

(ΜεταφοραΙ) (2.441,8) (2.770,1) 

γ. Δάση . 1.405,8 25,0 1.405,8 25,0 

(ΜεταφοραΙ) (421,8) (421,7) 

δ. 'Αλιεία 1.648,2 28,0 941,9 16,0 

ε. ΆγροτικαΙ ΜεταφοραΙ 11.275,9 5.888,1 

3. Έργατικόν Πλεόνασμα —5.518,1 17.252,5 

4. Ποσοστον Εργατικού Πλεονάσματος . —6,2% 24,2% 

5. Ποσοστον Χρονίου Έργατ. Πλεονασμός 

1958 

1. Διαθέσιμος Εργασία 89.463,2 25,1 71.285,4 20,0 

2. Άνάγκαι είς Έργασίαν 91.727,0 53.185,9 

α. Γεωργία 62.968,6 31,2 16.977,1 10,0 

(ΜεταφοραΙ) (7.945,3) (12.546,6) 

β. Κτηνοτροφία 24.694,6 23,8 28.014,8 27,0 

(ΜεταφοραΙ) (2.469,5) (2.801,5) 

γ. Δάση 1.365,2 25,0 1.365,3 25,0 

(ΜεταφοραΙ) (409,5) (409,6) 

3. 'Αλιεία 1.874,3 28,0 1.071,0 16,0 

e. ΆγροτικαΙ ΜεταφοραΙ 10.824,3 5.757,7 

3. Έργατικόν Πλεόνασμα —2.263,8 18.099,5 

4. Ποσοστον Εργατικού Πλεονάσματος . —2,5% 25,4% 

5. Ποσοστον Χρονίου Εργατικού Πλεονάματος 
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'Απασχολήσεως, 1953—1960 
Εις χιλιάδας Ισοδυνάμων ανδρικών ημερομισθίων 

"Α ν ο ι ξ ι ς 

Ήμερ/μίσθια % 

84.330,6 23,7 

90.887,3 

49.611,0 27,6 

(7.441,6) 

27.598,9 26,9 

(2.759,9) 

1.405,8 25,0 

(421,8) 

1.648,3 28,0 

10.623,3 

-6.556,7 

- W o 

84.473,2 23,7 

88.236,7 

46.856,9 27,6 

(7.028,5) 

27.911,1 26,9 

(2.791,1) 

1.365.2 25,0 

(409,6) 

1.874.3 28,0 

10.229,2 

-3.763,5 

- 4 , 5 % 

θέρος 

Ημερομίσθια % 

111017,5 31,2 

93.137,4 

56.082,0 31,2 

(8.412,3) 

22.879,4 22,3 

(2.288,0) 

1.405,8 25,0 

(421,7) 

1.648,2 28,0 

11.122,0 

17.880,1 

16,1% 

111.205,2 31,2 

90.015,2 

52.968,7 31,2 

(7.945,3) 

23.138,2 22,3 

(2.313,8) 

1.365,3 25,0 

(409,6) 

1.874,3 28,0 

10.668,7 

21.190,0 

19,1% 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

Ημερομίσθια % 

356.825,2 100 

332.767,4 

179.750,2 100 

(26.952,5) 

102.598,1 100 

(10.259,8) 

5.623,2 100 

(1.687,0) 

5.886,6 100 

38.909,3 

23.057,8 

6,5»/ο 

- 7 , 8 % 

355.427,0 100 

323.164,8 

169.771,3 100 

(25.465,7) 

109.758,8 1C0 

10.375,9) 

5.461,0 100 

(1.638,3) 

6.693,9 100 

37.479,9 

33.262,2 

9,3% 

- 4 , 6 % 
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Π Ι Ν Α Ξ 5· Διάγραμμα 

Φ θ ι ν ό π ω ρ ο ν Χ ε ι μ ώ ν 

1959 Ημερομίσθια % 'Ημερομίσθια % 

1. Διαθέσιμος Ε ρ γ α σ ί α 89.6.13:8 25,1 71.4'3,4 80,0 

2. Άνάγκαι είς Έργασίαν 92.524,5 53.735,5 

α. Γεωργία 53.693,0 31,2 17.209,3 10,0 

(ΜεταφοραΙ) (8.053,9) (2.581,4) 

β. Κτηνοτροφία 24.927,1 23,8 28.278,7 27,0 

(ΜεταφοραΙ) (2.492,7) (2.827,9) 

γ. Δάση 1.342,2 25,0 1.342,2 25,0 

(ΜεταφοραΙ) (402,6; (402,7) 

δ. 'Αλιεία 1.913,0 28,0 1.093,2 16,0 

ε. Άγροτικαί ΜεταφοραΙ 10.949,2 5.812,0 

3. Έργατικον Πλεόνασμα —3.200,7 17.667,9 

4. Ποσοστον Εργατικού Πλεονάσματος. — 3,6% 24,8 % 

5. Ποσοστον Χρόνιου 'Εργατικού Πλεονάσματος 

_ 

1. Διαθέσιμος Εργασία 89.695,9 25,1 71.470,8 20,0 

2. Άνάγκαι είς Έργασίαν 90.103,9 53.022,8 

α. Γεωργία 51.095,6 31,2 16.376,8 10,0 

(ΜεταφοραΙ) (7.664 ;3) (2.456,5) 

β. Κτηνοτροφία 25.060,9 23,8 28.430,4 27,0 

(ΜεταφοραΙ) (2.506,1) (2-813,1) 

γ. Δάση 1.360,2 25,0 1.360,2 25,0 

(ΜεταφοραΙ) (408,1) (408.0) 

δ. 'Αλιεία 2.008,7 28,0 1.147,8 16,0 

ε. Άγροτικαί ΜεταφοραΙ 10.578,5 5.707,6 

3. Έργατικον Πλεόνασμα — 408,0 18.448,0 

4. Ποσοστον Εργατικού Πλεονάσματος. — 0,5°/ο 25,8°/0 

5. Ποσοστον Χρονίου Εργατικού Πλεονάσματος 

Π η γ ή ; Πίναξ 2 κειμένου και Πίνακες 3, 6, 8 καΐ 9 Παραρτήματος. 
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'Απασχολήσεως, 1953-

"Α ν ο ι ξ ι ς 

Ημερομίσθια % 

84.624,9 23,7 

89-271,5 

47.497,7 27,6 

(7.124,7) 

28.173,9 26,9 

(2.817,4-

1.342,2 25,C 

(402,7) 

1.913,0 23,0 

10.344,7 

—4.6J6,6 

- 5 , 5 % 

84.693,0 23,7 

86.914,5 

45.199,9 27,6 

(6.7810) 

28.352,2 26,9 

(2.825,5) 

1.360,2 25,0 

(408,1) 

2.00S,6 28,0 

10.0^0,6 

-2 .221,5 

- 2 , 6 % 

Εις χιλιάδας ίσοδυνάμι 

Θ έ ο ο ς 

'Ημερομίσθια % 

111.404,9 31,2 

91.096,7 

53.693.0 31,2 

(8.054,0) 

23.356.1 22,3 

(2.335,6) 

1.342,3 25,0 

(402,6) 

1.913,0 28,0 

10.792,3 

20 308,2 

18,2% 

111.494,5 81,2 

88.366,4 

51095,5 31,2 

7.664,3) 

23.481,4 22,3 

12.348,1) 

1 ;360,3 25,0 

(408,1) 

2 007,7 28,0 

10.420,5 

23.128,1 

20,7% 

ανδρικών ημερομισθίων 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

'Ημερομίσθια % 

357.067,0 100 

326.928,2 

172.093,0 100 

(25.814,0 

104.735,8 100 

(10.473,6) 

5369,0 100 

(1.610,6) 

6.832,2 100 

37.898,2 

30.138,8 

8,4% 

- 5 , 5 % 

357.354,2 100 

318.407,6 

163.767.8 100 

(24.505,1) 

105.297.9 ΙΟΟ 

(10.529,8) 

5 440,9 100 

(1.632,3) 

7.173,8 10) 

36.727,2 

38.946,6 

10,9% 

- 2 , 6 % 
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χικήν άνεργίαν. Tò φθινόπωρον αντιθέτως παρουσιάζει τήν 
χαμηλωτέραν έποχικήν άνεργίαν: 5,1 και 4 τοις εκατόν αν
τιστοίχως δια τα Ιτη 1953 καί 1954. 

Το χρόνιον πλεόνασμα εργασίας προσδιωρίσθη ώς το 
τμήμα εκείνο του εργατικού δυναμικού το οποίον δύναται 
να μετακινηθώ έκ του αγροτικού τομέως έπι μίαν δλόκλη-
ρον έποχήν χωρίς τοΟτο να έπηρεάση το μέγεθος της πα
ραγωγής (ίσως μέ κάποιαν άνακατανομήν έντδς του αγρο
τικού τομέως τής άπομενούσης εργατικής δυνάμεως). Τ π δ 
α υ τ ή ν τ ή ν 2 ν ν ο ι αν δ πίναξ 5 στήλη 1 δεικνύει 
δτι χρόνιον πλεόνασμα εργατικής δυνάμεως δέν υφίσταται 
εις τήν πραγματικότητα είς τήν έλληνικήν γεωργίαν. Έκ 
τών δκτώ ετών τα δποΐα περιλαμβάνονται είς τήν χρονολο
γική ν μας σειράν μόνον το 1953 και 1954 εμφανίζουν χρό
νιον Ιργατικδν πλεόνασμα τής τάξεως του 3,5 καΐ 2,3 
τοις εκατόν αντιστοίχως. Τα υπόλοιπα έτη χαρακτηρίζον
ται άπο Ιλλειψιν εργατικών χειρών έποχικώς. 

Ή έλλειψις εργατικών χειρών έκδηλουται κυρίως κα
τά τας έποχας τής ανοίξεως και του φθινοπώρου. Τδ μέγε
θος τής εμφανιζόμενης ελλείψεως εργατικών χειρών κατά. 
τήν ανοιξιν κυμαίνεται άπο το χαμηλόν ποσοστον τοΟ 2,6% 
(1960) είς τδ όψηλδν ποσοστον του 7,8% (1957) ένω κα

τά τδ φθινόπωρον χοΰτο κυμαίνεται μεταξύ 0,5% (1960) 
και 6,2% (1957). Ή ανωτέρω διαπίστωσις, δσον και άν 
φαίνεται απίθανος ενώπιον τής γενικής παραδοχής περί τής 
υπάρξεως μιας σημαντικής χρονίας ανεργίας είς τήν έλλη
νικήν γεωργίαν, έν ούδεμιφ περιπτώσει δύναται να χαρα-
κτηρισθή ώς κάτι τδ εντελώς αδύνατον. Τδ έμφανιζόμενον 
έλλειμμα εργατικών χειρών είς ώρισμένας έποχας είναι πι
θανόν δτι καλύπτεται κατά χρ6πο\)ς οί δποίοι δέν είναι δυ
νατόν να περιληφθούν είς τας μετρήσεις μας περί τοΟ δια
θεσίμου εργατικού" δυναμικοο (πίναξ 5). Είναι δυνατόν ή 
υφισταμένη εργατική δύναμις κατά τας Ιποχας τών αίχμών 
τής απασχολήσεως να άπασχολήται περισσοτέρας τών εννέα 
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ωρών ημερησίως. ΓΩς γνωστόν το 9ωρον έθεωρήθη δφ' ημών 

ώς ή τυπική ημερησία αγροτική άπασχόλησις. Πράγματι, 

ως αποδεικνύει ή πείρα περί της ελληνικής γεωργίας, κα

τά τήν διάρκειαν τών αιχμών απασχολήσεως 6 χρόνος της 

ημερησίας απασχολήσεως προσδιορίζεται από τήν άνατολήν 

και δύσιν του ηλίου (3) . 

Πριν ή καταλήξομεν είς συμπεράσματα ώς προς τας 

παρούσας δυνατότητας μετακινήσεως του χρόνιου εργατικού 

πλεονάσματος εν σημεΐον της μεθολογίας πρέπει να άποσα-

φηνισθη. Τούτο συνδέεται με το γεγονός δτι ή εργασία δέν 

είναι διαιρετή τόσον δια φυσικούς δσον και θεσμολογικούς 

λόγους. Μέρος τοΰ χρόνιου εργατικού πλεονάσματος δυνατόν 

να συνίσταται από κλασματικας φυσικάς μονάδας και κατά 

συνέπειαν να μην είναι μετακινήσιμον. Έαν είς ενα χωρίον 

με έργατικον δυναμικον 100 ατόμων το πλεόνασμα ανέρχε

ται είς 2% τούτο δέν σημαίνει δτι δυνάμεθα να μετακινή-

σωμεν 2 άτομα έπί εν δλόκληρον ϊτος χωρίς να μειωθη ή 

γεωργική παραγωγή του χωρίου. Ενδέχεται το έκ 2% πλε

όνασμα να συνίσταται άπο πλήθος κλασματικών περισσευ

μάτων εργασίας τα δποΐα είναι διασκορπισμένα είς ώρισμέ-

νον αριθμόν οικογενειών τοΰ χωρίου. Είναι φανερδν κατά. 

συνέπειαν δτι έαν μετακινήσωμεν δύο άτομα έκ τού χωρίου, 

at οϊκογένειαι αϊ δποΐαι θα υποστούν τήν μείωσιν θα αντι

μετωπίσουν πρόβλημα εργατικών χειρών και θα υποχρεω

θούν να μειώσουν τήν παραγωγήν τους. Παρομοίως, δια λό

γους θεσμολογικούς το oû^oloy τοΰ χρόνιου εργατικού πλε-

3. Ό Paul Ν. Rosenstein - Rodan είς τήν έργασίαν του 
περί της ύποαπασχολήσεως έν Ιταλία, προέβη είς διάφορον καθορι-
σμον τών ωρών εργασίας ημερησίως δι' έκαστον μήνα τοΰ έτους. 
Οΰτω δια τους μήνας της ανοίξεως Μάρτιον, Άπρίλιον, Μάΐονκαθ-
ώρισεν αντιστοίχως 10, 11 καΐ 12 ώρας εργασίας ημερησίως. Δια 
τους μήνας τοΰ φθινοπώρου Σεπτέμβριον, Όκτώβριον καΐ Νοέμ-
βριον αί ώραι εργασίας ημερησίως καθωρίσθησαν είς 10, 9 καΐ 8 
αντιστοίχως. 
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«ονάσματος, δεν δύναται να μετακινηθώ Ιστω και εάν συνί

σταται καθ' ολοκληρίαν από άκεραίας φυσικάς μονάδας. Ύ-

ποτεθείσθω δτι εις μίαν οίκογένειαν εκ τεσσάρων μελών 

(πατέρας, μητέρα, Ινα αγόρι και Ινα κορίτσι) το χρόνιον 

πλεόνασμα ανέρχεται εις εν πλήρες παραγωγικον 'άτοπον. 

Είναι δυνατόν να ύποθέσωμεν δτι ή μετακίνησις τοΰ πατρός 

δεν θα ϊγ$ δυσμενείς συνεπείας εκ της γεωργικής δραστη

ριότητος της οικογενείας και της παράγωγης της; 'Ακόμη 

•και έαν δέν ληφθη υπ' δψιν ή ανθρωπινή πλευρά τοΰ θέ

ματος δυνάμεθα να ύποθέσωμεν δτι υφίσταται πλήρης ύπο-

κατάστασις μεταξύ της εργασίας ενός ανδρός, μιας γυναι

κός, ενός παιδιού και ενός κοριτσιού; 

Το συμπέρασμα είναι δτι δέν δυνάμεθα να προσδιορί-

σωμεν επακριβώς rroìcv ^ίοος τοΰ χρόνιου εργατικού πλεο-

νάσμο;τος δύναται να μετακινηθη. Εις την πραγματικότητα 

ή μετακινήσιμος εργατική δύναμις θα πρέτυει να είναι εν 

μέγεθος μικρότερον του χρόνιου εργατικού πλεονάσματος 

ως τούτο προσδιορίζεται άπό την σύγκρισιν μεταξύ τών επο

χικών αιχμών διαθεσίμου και άπαιτ. εργασίας. Το ύπόλοι-

πον χρόνιον έργατικόν πλεόνασμα δέν δύναται να μετακινη

θώ;] άνευ συνεπειών επί της παράγωγης. Το μέγεθος τοΰ μη 

μετακινησίμου χρόνιου εργατικού πλεονάσματος δύναται να 

μετρηθη μόνον μέσω μιας π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς μ ι 

κ ρ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς έ ρ ε ύ ν η ς ή ο π ο ί α 

θ α β α σ ί ζ ε τ α ι ε π ί τ η ς ά μ ε σ ο υ μ ε θ ό 

δ ο υ ή τ ο ι ε π ί σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ν δ ε δ ο μ έ 

ν ω ν ε ν ό ς ε ύ ρ έ ο ς δ ε ί γ μ α τ ο ς α γ ρ ο τ ι 

κ ώ ν ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν . 
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ΜΕΡΟΣ III 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7 

ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΛΑΡΙΣΗΣ, 

ΕΔΕΣΣΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΡ AM ΑΣ — 1959 





1. Το δείγμα 

Τα πορίσματα τής έμπειρικοστατιστικής έρεύνης επί 

της αγροτικής όποαπασχολήσεως δια την έθνικήν Ο\Υ.ΟΊΟ-

μίαν, πρέπει να τύχουν προσεκτικής ερμηνείας και μόνον 

άφοΰ αναλυθούν εις περιφερειακά μεγέθη να χρησιμεύσουν 

δια την χάραξιν πρόσφορου γενικής πολιτικής. Ή ανάγκη 

αυτή προκύπτει εκ τοΰ δτι ή εποχική ύποαπασχόλησις και 

ή χρονία ελλειψις εργατικών χειρών ενδέχεται να εμφανί

ζουν έντονους αποκλίσεις μεταξύ έθνικοΰ και περιφερειακού 

επιπέδου. Πράγματι, ώρισμέναι περιοχαί πιθανώτατα εμφα

νίζουν χαμηλον ποσοστού ύποαπασχολήσεως, ένω εις αλλάς 

περιοχάς τούτο υπερβαίνει ουσιωδώς τον μέσον έθνικον δ-

ρον: 'Από απόψεως εθνικής οικονομίας, π.χ., οί χειμερινοί 

μήνες παρουσιάζουν την σοβαρωτέραν υ7:οαπασχόλησιν, ώ-

ρισμένη όμως περιοχή, παράγουσα έλαίας και εσπεριδοειδή, 

ενδέχεται να έμφανίζη ταυτοχρόνως υψηλά επίπεδα απα

σχολήσεως. ΙΙαρομοίως, μεγάλαι έτήσιαι και έποχικαί διά

φορα! πιθανόν να υφίστανται άπο της μιας περιοχής τής 

χώρας εις τήν άλλην. Ή Άργοναυπλία, έ.π., δυνατόν να 

εχη πλήρη άπασχόλησιν καθ' δλον το έτος, ένω ταυτοχρό

νως ή περιοχή Λαρίσης - Φαρσάλων δυνατόν να άντιμετω-

πίζη σοβαρον πρόβλημα ύποαπασχολήσεως. Εις τήν Κρή-

την, εις τήν περιοχήν τής Μεσαράς, το υπάρχον εργατικον 

δυναμικόν δυνατόν να άπασχολήται πλήρως τον χειμώνα, 

ένφ εις τήν περιοχήν τής Δράμας να υφίσταται ύποαπα-

σχόλησις. Και ή κατάστασις αυτή πιθανώς να άντιστραφή 

το θέρος, δταν ή καπνοκαλλιέργεια εις τήν Δράμαν αυξάνει 

τήν ζήτησιν εργατικών χειρών, ενώ κατά τήν αυτήν περίο-

δον ή Μεσαρα διέρχεται περίοδον ανεργίας. 

Ή ιδανική περίπτωσις θα ήτο ή έρευνα τής ύποαπα

σχολήσεως τής εθνικής οικονομίας να συνεπληροϋτο δια λε

πτομερειακών ερευνών επί περιφερειακού επιπέδου. (Εις 

τήν παροΰσαν μελέτην, ή έννοια τής περιοχής προσδιορίζε
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ται επί τή βάσει κριτηρίων δυνατότητας μετακινήσεως τής 

εργασίας και της διαρθρώσεως τών καλλιεργειών, λαμβα

νομένων ύπ' δψιν τών υφισταμένων θεσμολογικών περιορι

σμών, ώς ή διοικητική ύποδιαίρεσις, ή ύπό τών υποκαταστη

μάτων της 'Αγροτικής Τραπέζης κάλυψις της περιοχής, 

κλπ.) . Παρά ταϋτα, το άντικείμενον τής παρούσης έμπειρι-

κοστατιστικής έρεύνης είναι περιωρισμένον εις τήν έπιλε-

γεϊσαν μόνον δμάδα περιφερειών. 

Δια τήν διεξαγωγήν τής έρεύνης επελέγησαν αί έξης 

4 περιοχαί: (α) Πελεπόννησος, (β) Έδεσσα - Βέροια, (γ) 

Δράμα και (δ) Λάρισα. Ποικίλοι λόγοι έπέβαλον τήν έκλο-

γήν τών περιοχών αυτών, είς τών δποίων ύπήρξεν ή ανάγκη 

αί περιοχαί αδται να είναι, εν τινι μέτρω, άντιπροσωπευτι-

καΐ τών διαφόρων μορφών τής γεωργικής δραστηριότητος. 

Ούτω, ή Πελοπόννησος επελέγη ώς υπόδειγμα μεγάλης σχε

τικώς \ιο·9άοος, με μικράν είσροήν εργασίας Ικ τών Ιξω, 

σχετικήν κάμψιν του δλικοϋ πληθυσμού και διαφοροποιημέ

νη ν παραγωγήν, απασχολούσαν τον πληθυσμον δι' δλόκλη-

ρον το έτος (προϊόντα αμπέλου, δπώραι, έλαΐαι, λαχανικά, 

σιτηρά) . Ί ί περιοχή τής Εδέσσης Βέροιας είναι ιδιαζούσης 

σημασίας περίπτωσις δενδροκομικής παραγωγής, και δ κυ-

ριώτερος παραγωγός ώρισμένων τύπων νωπών όπωρών δια 

τήν έσωτερικήν και έξωτερικήν άγοράν. Ή Δράμα, είναι 

•καπνοπαραγωγός περιοχή περιωρισμένης μηχανοκαλλιερ-

γείας καΐ μεγάλης εξαρτήσεως έκ τής εξαγωγής καπνού. 

Ή περιοχή τής Λαρίσης, τέλος, είναι χαρακτηριστική τής 

μονοκαλλιέργειας, Ινθα καλλιεργούνται τα σιτηρά είς μεγά-

λην Ικτασιν καί γίνεται ευρεία χρήσις γεωργικών μηχανών. 

Τήν εκτασιν τών τριών έκ τών τεσσάρων περιοχών 

(Έδεσσα - Βέροια, Δράμα, Λάρισα) καθώρισαν τα διαθέ

σιμα στατιστικά στοιχεία, τα απαραίτητα δια τόν ύπολογι-

σμόν του δγκου τής ύποαπασχολήσεως. Ή διοικητική διάρ-

βρωσις καί ή κατανομή τών υποκαταστημάτων τής 'Αγρο

τικής Τραπέζης τής Ελλάδος, προσδιώρισαν επακριβώς τήν 
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εκτασιν εκάστης περιοχής. Ή 'Αγροτική Τράπεζα διαθέτει 

160 περίπου υποκαταστήματα ανά τήν χώραν, ή όποια ού

τω υποδιαιρείται εις ισάριθμα διαμερίσματα. Ή Πελοπόννη

σος αποτελείται έκ 37 τοιούτων διαμερισμάτων, ή Λάρισα 

και ή Δράμα άνα εν έκαστη, ή δε περιοχή Εδέσσης - Βέ

ροιας έκ δυο. 

Ή περιφερειακή έμπειρικοστατιστική Ιρευνά μας ανα

φέρεται μόνον ε!ς το έτος 1959. Ή ελλειψις των απαραι

τήτων στατιστικών στοιχείων έδυσχέρανε τήν διερεύνησιν 

ολοκλήρου της περιόδου 1953 - 1960. Συνεπώς, ή παρού

σα έρευνα αντιπροσωπεύει μερικον ελεγχον της μελέτης της 

ύποαπασχολήσεως έπί εθνικού επιπέδου ώς και μερικον συμ

πλήρωμα ταύτης. 

Ή έκτίμησις της διαθεσίμου εργασίας μιας έκαστης 

περιοχής προσέκρουσεν έπί ώρισμένων δυσχερειών. Το άπο-

φασιστικόν βήμα συνίστατο εις τον ύπολογισμόν του αγροτι

κού πληθυσμού έκαστης περιοχής. Έ φ ' δσον at τέσσαρες πε-

ριοχαί, πλην της Πελοποννήσου, δέν αποτελούν επισή

μους διοικητικας μονάδας, τα πληθυσμιακά αυτών δεδομένα 

δέν δύνανται να ληφθοΰν απ* αύθείας έκ της απογραφής. 

Ή Κεντρική Υπηρεσία τών υποκαταστημάτων της Α

γροτικής Τραπέζης διατηρεί ^τρί^ον τών όπό τήν δικαιο-

δοσίαν έκαστου υποκαταστήματος πόλεων, κωμοπόλεων καΐ 

χωρίων. Ό ολικός πληθυσμός έκαστης τών τριών περιοχών 

(πλην τής Πελοποννήσου) εξήχθη δια της αθροίσεως τών 

πληθυσμιακών στοιχείων τής απογραφής του 1961 δλων τών 

δήμων και κοινοτήτων έκαστης περιοχής. Ό γεωργικός πλη

θυσμός έκαστης περιοχής ύπελογίσθη ώς ποσοστού τοο α

στικού, ημιαστικού και αγροτικού πληθυσμού. Αί άναλογίαι 

βάσει τών δποίων èylyo^xo οί υπολογισμοί έβασίσθησαν έπί 

τών ποσοστών τής απογραφής τοο 1951 δι' έκάστην διοι-

κητικήν μονάδα (νομόν), γεωγραφικον τμήμα τής οποίας 

συνέπεσε να αποτελούν αί τρεις έπιλεγεϊσαι περιοχαί. Έγέ-

νετο ή ύπόθεσις δτι ή συμμετοχή τών αγροτών είς τήν έπαγ-
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γελματικήν διάρθρωσιν των αστικών, ημιαστικών και αγρο

τικών περιφερειών είναι ενιαία καθ' δλον τον νομον και δτι 

ελάχιστα μετεβλήθη άπό του 1951. 

Έκ του έξαχθέντος δια το 1961 αγροτικού πληθυσμού, 

ύπελογίσθη δ γεωργικός πληθυσμός έκαστης περιοχής του 

Ιτους 1959. Προς τούτοις ύπελογίσθη το έτήσιον ποσοστον 

καθαρός αυξήσεως του αγροτικού πληθυσμού τών αντιστοί

χων διοικητικών μονάδων (νομών) δια το διάστημα μεταξύ 

τών δύο απογραφών, τούτο δέ έχρησιμοποιήθη προς τήν 

έκτίμησιν τοΰ πληθυσμού τοΰ 1959 δια της μειώσεως τοΰ 

γεωργικού πληθυσμού τοΰ 1961. 

Ό γεωργικός πληθυσμός της Πελοποννήσου, (ή οποία 

αντιπροσωπεύει εύρυτέραν διοικητικήν μονάδα), τών ετών 

1951 καΐ 1961, ύπελογίσθη άπ' ευθείας έκ τών στοιχείων 

τών αντιστοίχων απογραφών, έξ ών προέκυψεν καθαρά μεί-

ωσις κατά τήν δεκαετίαν ταύτην. Ό ετήσιος συντελεστής 

τής μειώσεως ταύτης ύπελογίσθη και έφηρμόσθη επί τού 

γεωργικού πληθυσμού τού 1961, και δια καταλλήλου έπαυ-

ξήσεως προέκυψεν δ γεωργικός πληθυσμός τοΰ 1959. 

Ό ενεργός γεωργικός πληθυσμός, τό έργατικόν δυνα-

μικόν και δ διαθέσιμος αριθμός ισοδυνάμων ανδρικών μονά

δων είς τήν γεωργίαν ύπελογίσθησαν έκ τοΰ δλικοΰ γεωρ

γικού πληθυσμού έκαστης περιοχής δια τής εφαρμογής συν

τελεστών, παρομοίων μέ τους χρησιμοποιηθέντας κατά τήν 

έκτίμησιν τών συνολικών μεγεθών. Μετά ταύτα, αΕ ισοδύ

ναμοι άνδρικαΐ παραγωγικαί μονάδες μετράπησαν εις ανδρι

κά παραγωγικά ημερομίσθια. 

Λόγω τής ανυπαρξίας στοιχείων περί τής συχνότητος 

και τής εντάσεως τών βροχοπτώσεων είς μίαν έκάστην τών 

προς έξέτασιν περιοχών, έγένετο δεκτόν δτι καί αΣ τέσσα

ρες περιοχαί τελούν ύπό τάς αύτας κλιματολογικας συνθή-

κας, οδτω δέ (αφαιρουμένων καί τών Κυριακών καί εορ

τών) τό σύνολον τών δυνατών ήμερων δι' άγροτικας εργα

σίας ύπελογίσθη καί ενταύθα είς 255 ετησίως. 
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Έν συνεχείς ύπετέθη δτι ή εποχική κατανομή των 

255 διαθεσίμων ήμερων προς έργασίαν ή δποία έχρησιμο-

ποιήθη δια το σύνολον της χώρας (πίναξ 9 παραρτήματος) 

Ισχύει καΐ δια τας τεσσάρας επί μέρους περιοχάς. 

Ή απαιτουμένη εργατική δύναμις ε!ς τον άγροτικον 

τομέα, προέκυψεν έκ της εφαρμογής τών «συντελεστών α

πασχολήσεως» έπί τών καλλιεργούμενων δι' ενός έκαστου 

προϊόντος εκτάσεων ή έπί τοΰ συνολικού άριθμοΰ τών ζώων 

της κτηνοτροφίας και της παραγωγής τών δασών και τής 

•αλιείας. Οι γενικοί συντελεσταί απασχολήσεως κατά στρέμ

μα δι' έκάστην καλλιέργειαν εμφανίζονται εις το Κεφά-

λαιον 5 ύπό μορφήν σταθμικών μέσων δρων δι' όλόκληρον 

τήν χώρα ν. Είναι δμως ευλο-γον δτι ol συντελεσταί οδτοι 

δυνατόν να διαφέρουν ουσιωδώς άπο περιοχής εις περιο

χών. 'Ως έκ τούτου έπρεπε να εξαχθούν περιφερειακοί συν

τελεσταί απασχολήσεως δι' έκάστην καλλιέργειαν δια να 

ύπολογισθή δ δγκος τής απαιτουμένης εργατικής δυνάμεως. 

(Αι κατά στρέμμα άνάγκαι δι& τον σϊτον, π.χ., είναι με-

γαλύτεραι εις τήν Πελοπόννησον παρά εις τήν θεσσαλίαν, 

δπου γίνεται ευρύτερα χρήσις γεωργικών μηχανών) . Παρο

μοίως, ύπελογίσθησαν εις τας προς μελέτην περιοχας αί 

καλλιεργούμεναι εκτάσεις, δι' ένα έκαστον τών γεωργικών 

προϊόντων, δ κτηνοτροφικός πληθυσμός και ή παραγωγή 

δασικών και αλιευτικών προϊόντων. 

Ώς βάσις τών υπολογισμών μας έχρησίμευσαν αί ανέκ

δοτοι εκθέσεις τών υποκαταστημάτων προς τδ κεντρικδν κα

τάστημα τής 'Αγροτικής Τραπέζης, είδικώτερον δε τών υ

ποκαταστημάτων τών τεσσάρων ύπδ εξέτασα περιοχών. 

Μεταξύ άλλων, αί εκθέσεις αύται περιλαμβάνουν στοιχεία 

ως προς τήν έκτασιν τής καλλιεργούμενης επιφανείας, τήν 

διάρθρωσιν τών καλλιεργειών, τδν κτηνοτροφικδν πληθυ-

σμδν και τήν κτηνοτροφικήν, δασικήν και άλιευτικήν πα-

ραγωγήν τής περιοχής τοΰ υποκαταστήματος^). 'Επίσης 

1. Βλέπε πίνακας 12 καΐ 13 παραρτήματος. 
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ΠΙΝΑΞ 6. Έργατικον Δυναμιν 

Σύνολον 
'Αγροτικού 
Πληθυσμού 

Όμάξ Συντελεστής 

Ηλικιών επί % 

Ενεργός 
'Αγροτικός 
Πληθυσμός 

Συντελεστή 

επί % 

/. Πελοπόννησος 

Άρρενες . . 

"Αρρενες . . 

Θήλείς . . . 

"Αρρενες . . 

Άρρενες . 

θήλεις . , . 

. . 341.987 

. , 358.332 

. . 700.319 

15—19 
20-64 
65—69 
15-19 
20—64 
65—69 

//. "Ε δεσσα-Βέροια 

. . 39.154 

. . 41.025 

. . 80.179 

III. Δράμα 

. . 28.970 

. . 30.355 

. . 59.325 

ΐγ. Αά ρ ι σο 

.. 25.718 

.. 26.947 

. 52665 

15-19 
20-64 
65-69 
15-19 
20—64 
65—69 

15-19 
20—64 
65—69 
15—19 
20-64 
65—69 

ι 

15-19 
20-64 
65—69 
15—19 
20-64 
65-69 

9,32 
50,04 
2,69 
8,63 

53,25 
3,31 

9,32 
50,04 

2,69 
8,63 

53,25 
3,31 

9,32 
50.C4 
2,69 
8,63 

53,25 
3,31 

9,32 
50,04 

2,69 
8,63 

53,25 
3,31 

31.873 
171.130 

9.199 
30.924 

190.812 
11.861 

445.799 

3.649 
19.593 
1.053 
3.540 

21.846 
1.358 

51.039 

2.700 
14.496 

779 
2.620 

16164 
1.005 

37.764 

2.397 
12.869 

692 
2.326 

14.349 
892 

33.525 

75 
92 
80 
35 
45 
25 

75 
92 
80 
35 
45 
25 

75 
92 
80 
35 
45 
25 

75 
92 
80 
35 
45 
25 
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τα περιοχάς, 1959 

^.γροτικον Συντελεστής Μετατροπή εις ίσο- Συντελεστής Μετατροπή εις ίσο-
3ργατικον , y 0, δυνάμους άνδρικας δύναμα ανδρικών 
^υναμικον μονάδας ημερομισθίων 

23.905 
57.440 
7.359 

10.823 
85.865 
29.95 

Î88.357 

2.737 
18.026 

842 
1.239 
9.831 
339 

33.014 

2.025 
13.336 

623 
917 

7.274 
251 

24.426 

1.798 
11.839 

554 
814 

6457 
223 

21.685 

70 
100 
70 
60 
70 
60 

70 
100 
70 
60 
70 
60 

70 
100 
70 
60 
70 
60 

70 
100 
70 
60 
70 
60 

16.734 
157.440 

5.151 
6.494 

60.106 
1.779 

247.704 

1.916 
18.026 

589 
743 

6.882 
203 

28.359 

1.418 
13.336 

436 
550 

5.092 
151 

20.983 

1.259 
11.839 

388 
488 

4.520 
134 

18.928 

255 
255 
255 
255 
255 
255 

255 
255 
255 
255 
255 
255 

255 
255 
255 
255 
255 
255 

255 
255 
255 
255 
255 
255 

4.267.170 
40.147.200 
1.313.505 
1.655.970 

15.327.030 
453.645 

63.164.520 

488.580 
4,596.630 
150.195 
189.465 

1,754,910 
51.765 

7.231.545 

361.590 
3.400.680 
111.180 
140.250 

1.298.460 
38.505 

5.350.665 

321.045 
3,018.945 

98.940 
124.440 

1,152.600 
34.170 

4.750.140 
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ed εκθέσεις αδται περιέχουν πληροφορίας περί του κόστους 

της εργασίας κατά στρέμμα δι' έκαστον προϊόν, ενίοτε δέ 

και κατά κεφαλήν ζώου. Ή δαπάνη αναγράφεται χωριστά 

δια την «οίκογενειακήν έργασίαν» των αγροτών και δια τήν 

«μισθωθεΐσαν έργασίαν». Ή δαπάνη δια τήν «οΕκογενειακήν 

έργασίαν» υπολογίζεται ύφ' έκαστου υποκαταστήματος δι5 

άνδρα, γυναίκα και παιδιά συμφώνως προς ένιαΐον μισθο-

λόγιον, το όποιον κατηρτίσθη ύπο της 'Αγροτικής Τραπέ

ζης δι' δλα τα υποκαταστήματα. Ή δαπάνη δια τήν «μισθω

θεΐσαν έργασίαν» υπολογίζεται «έπί τη βάσει τοΰ καταβαλ

λομένου δι' έκάστην καλλιέργειαν κεχωρισμένως εποχικού 

ημερομισθίου». Δυστυχώς τα υποκαταστήματα της Α.Τ.Ε. 

δέν δίδουν πληροφορίας ώς προς το υψος των αγροτικών η

μερομισθίων της περιοχής των. Έξ ετέρων δμως στοιχείων 

της 'Αγροτικής Τραπέζης συνάγονται τα έξης: Π ρ ώ τ ο ν , 

δτι δέν υφίστανται σημαντικαί διαφοραι εις τα καταβαλλό

μενα ημερομίσθια εις τους ξένους άγρεργάτας άπό περιοχής 

εις περιοχήν και κατά διαφόρους έποχάς του Ιτους. Δ ε ύ 

τ ε ρ ο ν , δτι δέν υφίστανται σημαντικαί διαφοραι εις τα 

καταβαλλόμενα ημερομίσθια άπό καλλιέργειας εις καλλιέρ

γειαν. 

Κατά συνέπειαν είναι δυνατή ή χρησιμοποίησις του 

μέσου ετησίου ημερομισθίου τοΰ καταβαλλομένου είς τήν υ-

παιθρον προκειμένου να προσδιορισθή έκ της δαπάνης κατά 

στρέμμα τών ξένων εργατών ή αντίστοιχος άπασχόλησις 

αυτών εις τάς διαφόρους καλλιέργειας (f*) . 

2. Δεδομένου δτι ή 'Αγροτική Τράπεζα αναπροσαρμόζει κατ' 
έτος το σταθερον ήμερομίσθιον, έπί τη βάσει τοΰ οποίου άπαντα τά 
υποκαταστήματα της οφείλουν να υπολογίσουν τήν δαπάνην της οι
κογενειακής εργασίας, εις τά επίπεδα του μέσου ετησίου ημερομι
σθίου τοΰ πραγματοποιούμενου ύπο ξένων εργατών έπεται δτι δέν 
υφίσταται ουσιώδης διαφορά μεταξύ τών δύο ημερομισθίων. Ή 
ανωτέρω χρησιμοποιηθείσα μέθοδος προσδιορισμού συντελεστών απα
σχολήσεως κατά καλλιέργειαν εις τάς διαφόρους περιοχάς (ήτοι διαί-
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Βάσει των ανωτέρω στοιχείων έπραγματοποιήθη δ υ

πολογισμός των ετησίως απαιτουμένων ημερομισθίων, κατά 

στρέμμα έκαστης καλλιέργειας ή κατά κεφαλήν ζώου δια 

της διαιρέσεως της κατά στρέμμα συνολικής δαπάνης δι9 

έργασίαν εις έκάστην καλλιέργειαν δια του βασικού ανδρι

κού ημερομισθίου εις οίκογενειακήν και μισθωθεϊσαν έργα-

σίαν. Έξ αύτοΰ προέκυψαν δι9 εκαστον υποκατάστημα οΕ 

συντελεσται απασχολήσεως εις ανδρικά ημερομίσθια δια 

τας ποικίλας καλλιέργειας καΐ τήν κτηνοτροφίαν. 

Οι συντελεσται απασχολήσεως των περιοχών Δράμας 

καΐ Λαρίσης ύπελογίσθησαν απ5 ευθείας, διότι έκαστη υπά

γεται είς τήν δικαιοδοσίαν ενός υποκαταστήματος. "Οσον 

άφορ£ τήν Έδεσσαν - Βέροιαν καΐ τήν Πελοπόννησον, αΕ 

δποιαι υποδιαιρούνται είς 2 και 37 περιοχας υποκαταστη

μάτων αντιστοίχως, υπελογίσθη δ μέσος σταθμικός δρος. "Α

τυχώς, αΕ εκθέσεις των υποκαταστημάτων περιέχουν στοι

χεία δαπανών δι5 ημερομίσθια μόνον δια προϊόντα καλλιερ

γούμενα είς εκτάσεις άνω τών 3.000 στρεμμάτων άνά υπο

κατάστημα καΐ μόνον δια ζώα εΕς μεγάλον αριθμόν. Ουδέν 

στοιχεϊον παρέχεται δσον άφορφ τήν δαπάνην είς ημερομί

σθια δια τα δάση και τήν άλιείαν. Συνεπώς, δια τα προϊόν

τα τα δποΐα καλλιεργούνται έπί εκτάσεων μικρότερων τών 

3.000 στρεμμάτων, και δια ζώα είς μικρόν αριθμόν ώς καΐ 

δια τήν άλιείαν και δασοκομίαν δπου ελλείπουν τα στοι

χεία περί του κόστους της εργασίας, έφηρμόσαμεν τους γε-

ρεσις δι' ενός σταθερού ημερομισθίου της συνολικής δαπάνης" δι' 
έργασίαν κατά στρέμμα είς τάς διαφόρους καλλιέργειας δεν δύναται 
νά παράσχη στοιχεία ώς προς τήν άπαιτουμένην έργασίαν είς αν
δρικά καΐ βοηθητικά ημερομίσθια κεχωρισμένως. Οί κατά τον ανω
τέρω τρόπον εξαγόμενοι συντελεσται απασχολήσεως εκφράζουν τήν 
άπαιτουμένην άπασχόλησιν είς Ισοδύναμα ανδρικών ημερομισθίων. 
Ό συντελεστής μετατροπής βοηθητικών ημερομισθίων είς ανδρικά 
(βάσει της αντιστοίχου σχέσεως ημερομισθίων) είναι 0,60. 
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νικούς συντελεστάς απασχολήσεως. Tò ένδεχόμενον σφάλμα 

έκ της μεθόδου ταύτης δέν θα είναι τόσον σημαντικόν, ώστε 

να άλλοιώνη τα πορίσματα μας περί της γεωργικής απα

σχολήσεως τών οπό έξέτασιν περιοχών, διότι άφορφ μικρόν 

μόνον ποαοστον τών καλλιεργειών. ΕΊς την περίπτωσιν δε 

της κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας οι συντελεσταί 

απασχολήσεως θα είναι σχεδόν οί αυτοί δια τας διαφόρους 

περιοχάς. Ό υπολογισμός, τέλος, του διαπραχθέντος σφάλ

ματος λόγω της εκτιμήσεως τών αναγκών τών γεωργικών 

μεταφορών είς έργατικας χείρας εις τας τεσσάρας περιοχας 

έπί τη βάσει τών αυτών συντελεστών δια τας γεωργικάς 

μεταφοράς ολοκλήρου της χώρας δέν είναι δυνατός. 

Δια την έποχικήν κατανομήν τών απαιτουμένων εργα

τικών χειρών ύπελογισθησαν νέοι συντελεσταί δια τήν γε-

ωργίαν, ή δποία, ώς γνωστόν, είς έκάστην περιοχήν είναι 

συνάρτησις της διαρθρώσεως τών καλλιεργειών. Έάν, π.χ., 

ή σιτοκαλλιέργεια απορροφά μεγάλην άναλογίαν τών καλ

λιεργούμενων εδαφών μιας περιοχής, είναι έπόμενον αί ά-

νάγκαι είς έργατικας χείρας να είναι πολύ μεγαλύτεραι το 

^έρος, παρά. κατά τας λοιπας έποχάς. Έάν, άφ' έτερου, τα 

κυριώτερα προϊόντα είναι δ αραβόσιτος και τα κτηνοτροφι

κά δσπρια, τότε πιθανώτατα ή άπασχόλησις θα είναι μεγα

λύτερα τήν άνοιξιν. Είναι, λοιπόν, φανερόν, δτι ή χρησιμο-

ποίησις της εποχικής κατανομής τής ισχυούσης δι' όλόκλη-

ρον τήν χώραν δέν είναι πρόσφορος δια τήν περιφερειακήν 

Ιρευναν, καθ' δσον ή διάρθρωσις τών καλλιεργειών μιας πε

ριοχής ενδέχεται να διαφέρη ουσιωδώς τής διαρθρώσεως Ò-
λοχλ-ήρον τής χώρας. 

Έκ τών στοιχείων του Υπουργείου Γεωργίας δια τάς 

Ιποχικάς άνάγκας κατά στρέμμα τών κυριωτέρων καλλιερ

γειών ύπελογίσθησαν έπί τή βάσει τής διαρθρώσεως τών 

καλλιεργειών έκαστης περιοχής νέαι έποχικαί κατανομαί 

τής συνολικώς απαιτουμένης ετησίας εργατικής δυνάμεως. 

Ό κατωτέρω πίναξ παρέχει τα στοιχεία τής εποχικής κα-
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τανομής των ετησίων αναγκών ε!ς έργατικήν δύναμιν τής 

γεωργίας μας δια το 1959. 

ΠΙΝΑΞ 7. ΓΕΩΡΓΙΑ : ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 1959 

ΠεριοχαΙ Φθινόπωρον 

Ελλάς 31,2 

Πελοπόννησος 25,1 

Λάρισα 31,9 

"Εδεσσα - Βέροια 26,9 

Δράμα 19,4 

Χειμών 

10,0 

20,7 

12,9 

9,6 

4,2 

"Ανοιξις 

27,6 

25,6 

28,8 

30,2 

33,0 

θέρος 

31,2 

28,6 

26,4 

33,1 

43,4 

Σύνολον 

100 

100 

100 

100 

100 

Πηγή: 'Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και Ύπουργεΐον 

Γεωργίας. 

Ή αυτή εποχική κατανομή τών αναγκών εϊς έργατι-

κάς χείρας της κτηνοτροφίας, τών δασών καΐ της αλιείας, 

ή δποία έφηρμόσθη κατά τήν άνάλυσιν τών συνολικών με

γεθών, ισχύει καΐ δια τας τεσσάρας περιοχάς. 

Tè διάγραμμα απασχολήσεως εις τους πίνακας 8 Ι, 

Π, I I I , και IV απεικονίζει τήν ετησίως καί έποχικώς δια-

θέσιμον, άπαιτουμένην καί πλεονάζουσαν έργατικήν δύνα

μιν (ή τήν σπανίζουσαν έργασίαν) εις τήν Πελοπόννησο ν, 

τας περιοχας Εδέσσης - Βέροιας, Δράμας καί Λαρίσης 

δια το έτος 1959. 
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Π Ι Ν Α Ξ 8 Διάγραμμα 

Φ θ ι ν ό π ω ρ ο ν Χ ε ι μ ώ ν 

Ημερομίσθια % "Ημερομίσθια % 

Ι . Πβλοπόννησος 

1. Διαθέσιμος Εργασία 15-8)4.294,5 25,1 12.632,904,0 20,0 

2. Άνάγκαι είς Έργασίαν 14.886.048,3 13.542,059,2 

α. Γεωργία 9.283.210,9 25,1 7.655.875,2 20,7 

(Μεταφοραί) (1 392.481,6) (1.148.381,3) 

β. Κτηνοτροφία 3.609.817,6 23,8 4.095-171,3 27,0 

(Μεταφοραί) (360 981,8) (409-517,1) 

γ. Δάση 172.711,4 25,0 172.711,4 25,0 

(Μεταφοραί) (51.813,4) (51.813,4) 

δ. "Αλιεία 15.031,6 28,0 8.589,5 16,0 

ε. Άγροτικαί μεταφοραί . . . . . . . . 1.805.276,8 1.609.711,8 

3. Έργατικον Πλεόνασμα 968.216,2 —909.155,2 

4· Ποσοστον 'Εργατικού Πλεονάσματος. 6,1 % —7,2°,/0 

δ· Ποσοστόν Χρονίου'Εργατ. Πλεονάσματος 

Π η γ α ί : Πίναξ 6 και πίνακες 8, 10 Παραρτήματος 

II . "Εδεσσα - Βέροια 

1. Διαθέσιμος Εργασία 1 815.117,8 25,1 1.446-309,0 20,0 

2. Άνάγκαι είς Έργασίαν 1.665,702,9 934-986,6 

α. Γεωργία 1 0 7 5 442,5 26,9 391.796,9 9,8 

(Μεταφοραίί (161.316,4) (58.769,5) 

β. Κτηνοτροφία 375,094,7 23,8 425 527,6 27,0 

(Μεταφοραί) (37.509,1 (42.552,8) 

γ. Δάση · 12.569,1 25,0 12.569,1 25,0 

(Μεταφοραί) (3.770,7 (3.770,7) 

δ. "Αλιεία — 28,0 — 16,0 

ε. Άγροτικαί Μεταφοραί 202.596,6 105-093,0 

3. Έργατικόν Πλεόνασμα · . . 149.414,9 511.322,4 

4. Ποσοστόν Εργατικού Πλεονάσματος. 8,2% 3 5 , 3 % 

5. Ποσοστόν Χρονίου Έ ρ γ α τ . Πλεονάσματος 

Π η γ α ί : Πίναξ 6 καί πίνακες 8, 11 Παραρτήματος· 
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Απασχολήσεως κατά περιοχάς, 1959 

ΕΙς χιλιάδας ισοδυνάμων ανδρικών ημερομισθίων 

"Α ν ο ι ξ ι 

'Ημερομίσθια 

14.969.991,3 
15.615916,6 
9.468 135,4 

(1420.220,3) 

4.080.004,0 
(408.000,4) 
172.711,4 
(51.813,4 
15.031,7 

1.880.034,1 
— 645.925,3 

- 4,3°/ο 

1.713.876,2 
1.871.166,6 
1.207.374,1 
(186.106,1) 
423.951,5 
(42.395,1) 
12.569,1 
(3.770,7) 

— 
227.271,9 

-157.290,4 
- 9,2% 

ς 

% 

23,7 

25,6 

23,9 

25,0 

28,0 

23,7 

30,2 

26,9 

25,0 

28,0 

Θ έ ρ ο ς 

'Ημερομίσθια 

19.707330,2 
16.124.430,3 
10.577.682,6 
( 1.586.652,4) 
3.38 ,'.308,1 
(338.230,8) 

172.711,4 
(51.813,4) 
15.031,6 

1.976.696,6 

3.5S2.899,9 
18.2% 

2.256.242,0 
1.924.750,7 
1.323.313,9 
(198.417,1) 
351.454,4 
(35.145,4) 
12.569,2 
3.770,8) 

— 
237.413,3 
331.491,3 

14,7% 

°/ο 

31,2 

28,6 

22,3 

25,0 

28,0 

31,2 

33,1 

22,3 

25,0 

28,0 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

'Ημερομίσθια 

63.164.520,0 
60.168.454,4 
36.984.904,1 
(5.547.735,6) 

15.167.301,0 
(1.516.730,1^ 

690.845,6 
(207.253,6) 

53.684,4 
7.271.719,3 
2.996.065,6 

4,'< % 
- 7 , 2 % 

7.231.545,0 
6.396.606,8 
3.997.927,4 
(599.689,1) 

1576.028,1 
(157X02,8) 

50.276,5 
(15.082,9) 

— 
772.374,8 
834.938,2 

11,5 % 
- 9,2°/0 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Π Ι Ν Α Ξ 8. Διάγραμμα 

Φ θ ι ν ό π ω ρ ο ν Χ ε ι μ ώ ν 

'Ημερομίσθια °/0 Ημερομίσθια °/0 

1.070.133,0 

488.442,8 

121.783,2 

(18.267,5) 

311.667,1 

(31.166,7) 

4.275,6 

(1.282,7) 

— 

50.716,9 

581.690,2 

54,4% 

20,0 

4,2 

27,0 

25,9 

16,0 

I I I . Δράμα 

1. Διαθέσιμος 'Εργασία . . 1,343.016,9 25,1 

2. Άνάγκαι είς Έργασίαν 954.660,7 

α. Γεωργία · · . . . . 562.522,4 19,4 

(Μεταφοραί) (84.378,4) 

β. Κτηνοτροφία 274.728,8 23,8 

(Μεταφοραί) (27.472,9) 

γ . Δάση 4.275,6 25,0 

(Μεταφοραί) (1.282,6) 

δ. 'Αλιεία — 28,0 

ε. Άγροτικαί Μεταφοραί 113.133,9 

3. Έργατικόν Πλεόνασμα . . . . . . . 388.356,2 

4. Ποσοστον Εργατικού Πλεονάσματος . 28,9 °/0 

5. Ποσοστον Χρονίου Έ ρ γ α τ . Πλεονασμός 

Π η γ α ί : Πίνας" 6 και πίνακες 8, 12 Παραρτήματος. 

IV. Λάρισα 

1. Διαθέσιμος Εργασία 1.192.285,1 25,1 

2. Άνάγκαι είς Έργασίαν 1.066.249,9 

α. Γεωργία , 595-144,8 31,9 

(Μεταφοραί) (89.312,2) 

β. Κτηνοτροφία 339.214,7 23,8 

(Μεταφοραί) (33.921,5) 

γ. Δάση 6.290,4 25,0 

(Μεταφοραί) (1.887,1) 

δ. 'Αλιεία 209,2 28,0 

ε. Άγροτικαί Μεταφοραί 120.120,8 

3. Έργατικόν Πλεόνασμα 126.035,2 

4. Ποσοστόν Εργατικού Πλεονάσματος 10,6 % 

5. Ποσοστόν Χρονίου Εργατικού Πλεονάματος 

Π η γ α ί : Πίναξ 6 και πίνακες 8, 13 Παραρτήματος 
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950.028,0 

708.498,7 

240.779,1 

(36.116,9) 

384.823,4 

(38.482,3) 

6.290,4 

(1.887,1) 

119,5 

76.486,3 

241.529,3 

25,4« 

20,0 

12,9 

27,0 

25,0 

Π,Ο 
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'Απασχολήσεως κατά περιοχάς, 1959 
Εις χιλιάδας ισοδυνάμων ανδρικών ημερομισθίων 

"Ανοιξις Θέρος Σ ύ ν ο λ ο ν 

Ημερομίσθια % Ημερομίσθια °/0 Ημερομίσθια % 

1.269.107,6 23,7 1.669.407,5 31,2 5.350.665,0 100 
1447.520,6 1.735.904,1 4.626.528,2 

956.868,1 33,0 1.258.426,5 43,4 2.899.600,2 100 
(143.530,1) (188.764,0) (434.940,0) 
310.512,8 26,9 257.413,9 22,3 1.154.322,6 100 
(31.051,3) (25.741,4) (115-432,3) 

4.275,6 25,0 4.275,6 25,0 17.102,4 100 
(1.282,7) (1.282,7) (5.130,7) 
— 28,0 — 28,0 — 100 

175.864,1 215.788,1 555.503,0 
—179.413,0 —66.496,6 724.136,8 
- 1 4 . 1 % -4,0% 13,5% 

- 1 4 , 1 % 

1.125.783,2 23.7 1,482.043,7 31,2 4.750.140,0 100 
1.048.310,9 924.676,4 3.747.735,9 

537.553,2 28.8 492.767,1 29,4 1.866.504,2 100 
(80.633,0 (73.913,3) (279.975,6) 

383.398,2 26.9 317.855,7 22,3 1.425.272,0 100 
(38.339,8) (31.783,6) (142.527,2) 

6.290,4 25.0 6.290,3 25,0 25.161,5 100 
(1.887,1) (1.887,1) (7.548,4) 

209,2 28.0 209,1 28,0 747,0 100 
120.869,9 107.584,2 430.051,2 

77.472,3 557.367,3 1.002.404,1 
7,0% 37,6% 21,1% 

7,0°/, 
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2 . Συμπεράσματα 

Συμφώνως προς τήν προηγηθεΐσαν περιφερειακών 

έμπειρικοστατιστικήν ερευνάν μας το έτήσιον μέσον πλε

όνασμα εργατικών χειρών κυμαίνεται από 4,7% (Πε

λοπόννησος) Ιως 21,1% (Λάρισα) . Τα μέσα ταύτα ποσο

στά είναι Ινδειξις των υφισταμένων γενικών συνθηκών α

πασχολήσεως, εις έκάστην τών τεσσάρων περιοχών έν συγ

κρίσει προς ολόκληρον τήν χώραν. Έ φ ' δσον το ποσοατο^ 

τών 8,4% αντιπροσωπεύει τήν πλεονάζουσαν εις ολόκληρον 

τήν χώραν εργατικήν δύναμιν δια το 1959, προκύπτει δτι 

ή Πελοπόννησος και ή Λάρισα (με αντίστοιχα τζοσοστοι, εκ 

4,7% καΐ 21,1%) καταλαμβάνουν τα δύο ακραία σημεία της 

κλίμακος. Α! περιοχαι της 'Εδέσσης - Βέροιας και Δράμας 

εμφανίζουν άφ* ετέρου βαθμον πλεοναζούσης εργατικής δυ

νάμεως κατά τι ύψηλότερον τοΰ εθνικού μέσου δρου. Ενδια

φέρον παρουσιάζει δ υπολογισμός τόσον της διαθεσίμου δσον 

•χαΐ της απαιτουμένης εργατικής δυνάμεως κατά στρέμμα εις 

τάς τεσσάρας περιοχάς. Α! κατά μέσον δρο·^ άνάγκαι κατά 

•ιαλλιεργούμενον στρέμμα εμφανίζονται ύψηλότεραι δια τήν 

Δράμαν (7,79 ημερομίσθια ανδρικά άνα στρέμμα) ακο

λουθεί ή περιοχή της Εδέσσης - Βέροιας (7,12), έπεται ή 

[Ιελοπόνησσος (5,79) καΐ τέλος ή Λάρισα (1,82) (3) . Οι 

συντελεσταί οδτοι απεικονίζουν γενικώς τήν διάρθρωσιν τών 

καλλιεργειών έκαστης περιοχής. Οΰτω ή Δράμα είναι πε

ριοχή εντατικής καπνοκαλλιέργειας (27,5 ανδρικά ήμερο-

3. Ό αντίστοιχος μέσος δρος απασχολήσεως δι' δλην τήν χώ
ραν κατά το αυτό έτος εΤναι 5 ανδρικά ημερομίσθια κατά στρέμμα 
περίπου. 
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μίσθια κατά στρέμμα καπνοκαλλιέργειας) ( 4 ) . Έ "Εδεσσα 

-Βέροια παρουσιάζει σχετικήν, διαφοροποίησιν των καλλιερ

γειών με σιτηρά, βάμβακα, λαχανικά και ιδίως νωπας οπώ-

ρας. Ή διαφοροποίησις αυτή δημιουργεί μεγαλυτέραν άπα-

σχόλησιν κατά καλλιεργούμενον στρέμμα. Ή Πελοπόννη

σος επίσης είναι επαρκώς διαφοροποιημένη περιοχή, κυρίως 

λόγω της μεγάλης εκτάσεως της Ιναντι τών τριών άλλων 

περιοχών, καθώς και διότι παράγει προϊόντα αμπέλου, λα

χανικά, έσπεριοδοειδή και έλαίας. Ή περιοχή της Λαρί

σης, τέλος, αποτελεί αντίθεσιν εκείνης της Δράμας: ενταύ

θα υπάρχει ελαχίστη διαφοροποίησις τών καλλιεργειών και 

έξάρτησις έκ τών σιτηρών (85% τών καλλιεργούμενων εκ

τάσεων) , τα όποια απαιτούν μικρόν ποσοστού εργασίας κα

τά στρέμμα. Τελευταίως δε ή ζήτησις εργατικών χειρών ε-

σημείωσεν πτώσιν λόγω της επεκτάσεως της μηχανοποιή-

σεως. 

Τα κατά στρέμμα διαθέσιμα ημερομίσθια ανέρχονται 

είς 13,9 δια τήν Δράμαν, 12,5 δια τήν "Εδεσσαν - Βέροιαν, 

9,6 δια τήν Πελοπόννησον και 4,5 δια τήν Αάρισαν ( 5 ) . Έκ 

τοΰ υπολογισμού της σχέσεως μεταξύ απαιτουμένων και δια-

4. "Ισως od εκτιμήσεις μας να είναι ολίγον χαμηλαί δεδομένου 
δτι είς τήν περιοχήν Δράμας ή κατά στρέμμα παραγωγή καπνού 
και μέχρι της πωλήσεως αύτοϋ απαιτεί περί τα 36 πλήρη ανδρικά 
ημερομίσθια (έκ τών οποίων περί τά 23 αφορούν εργασίας είς τον 
άγρον καΐ τά υπόλοιπα 13 εντός της οικίας και αποθήκης τοϋ πα
ράγωγου). 

5· Ό λόγος του συντελεστού της απαιτουμένης εργατικής δυ
νάμεως προς τον συντελεστήν της διαθεσίμου εργατικής δυνάμεως, 
αποκαλύπτει δτι, προκειμένου περί μικρών αγροτικών εκμεταλλεύ
σεων, ή εντατική καλλιέργεια και αί σχετικώς ύψηλαί στρεματικαί 
αποδόσεις (π.χ. Δράμα) συμβαδίζουν μετά της σχετικώς υψηλής πλη
θυσμιακής πυκνότητος. Οΰτω, ή περιοχή της Λαρίσης μέ εύρειαν 

1,82 
σιτοκαλλιέργειαν, παρουσιάζει λόγον τ—η , ενω δ λόγος τής περιο-

7 8 
χής Δράμας ανέρχεται είς ^^ . 
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θεσίμων κατά στρέμμα ημερομισθίων έκαστης περιοχής προ

κύπτουν cd κάτωθι άναλογίαι: 0,60 δια τήν Πελοπόννησον, 

0,57 δια τήν Έδεσσαν - Βέροιαν, 0,56 δια τήν Δράμαν καί 

0,40 δια τήν Λάρισαν. Αί άναλογίαι αύται είναι ενδεικτι

κά! της κατά στρέμμα γεωργικής ύποαπασχολήσεως έκα

στης περιοχής. "Οταν περιληφθούν ή κτηνοτροφία, ή δα

σοκομία καί ή αλιεία, α! ανωτέρω άναλογίαι αυξάνουν καθ* 

δσον μεγαλώνουν αΕ άνάγκαι είς έργατικας χείρας (με ταυ-

τόχρονον μείωσιν τοο βαθμού της ύποαπασχολήσεως). Λαμ

βανομένου δμως ύπ' δψιν δτι ή προσθήκη της απασχολή

σεως είς τήν κτηνοτροφίαν, δασοκομίαν και άλιείαν δεν φαί

νεται να μεταβάλη τήν διάταξιν των ποσοστών αυτών, προ

κύπτει δτι ή Πελοπόννησος διατηρεί τήν πρώτην θέσιν μέ 

το χαμηλότερον έτήσιον ποσοστού ανεργίας. 'Αντιστρό

φως, ή Αάρισα καταλαμβάνει τήν τελευταίαν θέσιν. 

Ή εποχική ανεργία, ως αδτη προσδιωρίσθη είς 

το πρώτον \ιίρος της παρούσης μελέτης, παρέχει ένδια-

φέρουσαν εικόνα επί περιφερειακού επιπέδου του κύκλου τής 

ετησίας απασχολήσεως. Είς τήν Πελοπόννησον, κατά το θέ

ρος παρατηρείται τ<5 μέγιστον ποσοστον πλεοναζούσης εργα

τικής δυνάμεως έκ 18,2% ?ναντι 6,1% κατά το φθινόπωρον. 

Ό χειμών καί ή ανοιξις είναι αί έποχαί ελλείψεως εργατι

κών χειρών μέ αντίστοιχα ποσοστά έξ 7,2% καί 4,3%. Συγ

κρινόμενη προς τας αλλάς περιοχας καί προς τα συνολικά 

τής ελληνικής γεωργίας μεγέθη, ή Πελοπόννησος αποτελεί 

μοναδικήν περίπτωσιν ελλείψεως εργατικών χειρών καί κα

τά τόν χειμώνα. Ή Ιλλειψις αδτη εξηγείται έκ τών υψη

λών αναγκών είς έργατικάς χείρας δια τήν δενδροκαλλιέρ-

γειαν τών εσπεριδοειδών καί τών έλαιών. Κατά συνέπειαν, 

δέν φαίνεται να ύπάρχη είς τήν περιοχήν αυτήν μετακινή-

σιμον πλεόνασμα. 

Είς τήν περιοχήν Εδέσσης - Βέροιας, δ χειμών είναι 

ή εποχή μεγίστου πλεονάσματος εργατικών χειρών, δπως 

συμβαίνει δι' δλόκληρον τήν χώραν (35,3%), το δέ σημειον 
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μεγίστης ελλείψεως εργατικών χειρών είναι ή άνοιξις 

(9,2%). Τήν κατανομήν ταύτην εξηγεί κυρίως ή καλλιέρ

γεια νωπών οπωρών. Συνεπώς, ούτε εις τήν περιοχήν 'Ε

δέσσης - Βέροιας εμφανίζεται χρόνιον πλεόνασμα εργασίας. 

Ή Δράμα αποτελεί ένδιαφερουσαν περίπτωσιν ύψηλοΰ 

ποσοστού πλεοναζούσης- εργατικής δυνάμεως τον χειμώνα 

και το φθινόπωρον (54,4% και 28,9% αντιστοίχως), καθώς 

και ελλειψιν εργατικών χειρών τήν άνοιξιν και το θέρος 

(14,1% και 4,0% αντιστοίχως) (6) . Ό κύριος προσδιορι

στικός παράγων της κατανομής ταύτης είναι ή εκτεταμένη 

καπνοκαλλιέργεια της περιοχής. Πρέπει, εν τούτοις, να ση-

μειωθή οτι δ δγκος της ύποαπασχολήσεως είς τήν περιο

χήν της Δράμας, ώς εμφαίνεται εκ τοΰ πίνακος 8 I I I , του 

κειμένου, είναι κατά τι εξογκωμένος. Τοΰτο διότι δ 

συντελεστής απασχολήσεως είς τον καπνον περιλαμβάνει τας 

άπαιτουμένας εργασίας είς τα «καπνοτόπια» μόνον, ένφ κα

τά τα πρώτα στάδια της χωρικής επεξεργασίας του καπνού 

σημαντικδν ποσοστού εργασίας απαιτείται καί κατ' ο\%ο^. 

(Επεξεργασία τών φύλλων του καπνοΰ υπό τών μελών της 

οικογενείας κατά τους θερινούς, φθινοπωρινούς καί χειμερι

νούς μήνας) . Ή μορφή αΰτη τής δραστηριότητος δεν περι

λαμβάνεται είς τους ημετέρους συντελεστάς, τούτο δε συνεπά

γεται υπερεκτίμησιν τοΰ δγκου τής ύποαπασχολήσεως κα

τά το φθινόπωρον καί χειμώνα, ύποτίμησιν δέ τής ελλεί

ψεως εργατικών χειρών κατά το θέρος. 

Ή περιοχή τής Λαρίσης εμφανίζει συστηματικώς πλε-

6. Μικρά ανεπάρκεια εργατικών χειρών αντιμετωπίζεται συνή

θως δια περισσοτέρων καί εντατικότερων ωρών εργασίας καί δι» 

ηύξημένης προσφοράς εργατικών χειρών εντός της περιοχής. (01 νέοι 

καί υπερήλικες άγρόται εργάζονται είς τους αγρούς). 'Οσάκις όμως, 

όξυνΟή ή ελλειψις εργατικών χειρών, τότε αρχίζει να έκδηλοΰται 

μετανάστευσις εργατών. Οΰτω, είς τήν περιοχήν τής Δράμας όταν 

τήν άνοιξιν εντείνεται ή ζήτησις εργατικών χειρών καί ανέρχονται 

τα ημερομίσθια, εισρέουν έργάται εκ μακρυνών περιοχών δπως ή 

Λέσβος. 
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όνασμα εργατικής δυνάμεως, το δέ θέρος είναι ή εποχή του 

ανωτάτου επιπέδου (37,6%). Ή έκτατική καλλιέργεια τών 

σιτηρών καΐ ή εντατική χρησιμοποίησις μηχανών κατά το 

Βέρος εξηγούν τήν γ,ορ^ν της εποχικής ύποαπασχολήσε-

ως. Δια τήν Λάρισαν, ή εποχική ανεργία δια το 

Βέρος, τον χειμώνα και το φθινόπωρον είναι 37,6%, 25,4% 

καΐ 10,6% αντιστοίχως. Ή άνοιξις αντιπροσωπεύει έποχήν 

χαμηλοΟ επιπέδου ύποαπασχολήσεως. Ή πλεονάζουσα ερ

γασία ανέρχεται είς 7,0%, ποαοστον το όποιον αντιπροσω

πεύει και χρόνιον πλεόνασμα. 

Είς το σημεΐον τοϋτο ενδείκνυται μία τελευταία πα-

ρατήρησις. Το δτι είς τας τεσσάρας διερευνηθείσας περιο-

χας μόνον εκείνη της Λαρίσης ένεφάνισεν χρόνιον πλεόνα

σμα εργατικού δυναμικού, ουδόλως σημαίνει τήν άπουσίαν 

«θυλάκων» μετακινησίμου πλεονάσματος, οί όποιοι αντικα

τοπτρίζουν τάς όφισταμένας συνθήκας είς ώρισμένας άλλας 

περιοχάς. Συμφώνως δμως προς τον όρισμόν μας της περιο

χής βάσει του κριτηρίου της σχετικής κινητικότητος του 

εργατικού δυναμικοί), τό χρόνιον πλεόνασμα εργασίας είναι 

λίαν Ινδεχόμενον να ΪσοΟται προς τό μηδέν. 

Τέλος, δια τήν οίκονομικήν πολιτικήν είναι άναγκαΐαι 

περισσότερον λεπτομερείς πληροφορίαι έπί της απασχολή

σεως δια πολλάς περιφερείας της χώρας. Μία δμως κατά 

περιφερείας πραγματική Ιρευνα του σχετικού" βαθμού έπαρ-

κείας ή ανεπαρκείας εργατικών χειρών απαιτεί περισσότε

ρον χρόνον καΐ συλλογικήν έργασίαν. Έπί του παρόντος, 

δ,τι είναι επείγον είναι δτι τα περιφερειακά προγράμματα 

αναπτύξεως πρέπει να συμπληρωθοΟν δι* ερευνών ώς πρδς 

τον δγκον τής πλεοναζούσης εργασίας ή της κατά έποχάς 

ελλείψεως εργασίας καΐ τών επενδύσεων πού είναι άναγ

καΐαι προκειμένου να άντιμετωπισθή ή διαρροή τής εργα

τικής δυνάμεως. "Οπως τώρα τίθεται τό θέμα, υπάρχουν 

φόβοι δτι δ περιφερειακός προγραμματισμός, βασίζεται έπί 

άντιεπιστημονικών εκτιμήσεων μάλλον παρά έπί προσεκτι

κής μετρήσεως τής διαθεσίμου εργατικής δυνάμεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



Π Ι Ν Α Ξ 1. Συντελεσ 

Σταθεροί ΣυντελεσταΙ 1955. 'Εκατοστιαία Διόρθω 

(Ήμερομίσθιχ κατά στρέμμα) 1 9 5 3 1 9 5 4 
Π Ρ Τ Ο Ν Τ Α 

Άνδρ .-Βοηθητ. Άνδρ.-Βοηθητ. Άνδρ.-Βοηθη 

Σίτος 2,0 0,6 + 0 , 8 — 1 , 8 
Αραβόσιτος . 1 , 7 3,3 — 1,6 — 4,0 
"Ορυζα 3,3 7,5 + 1 , 6 + 3 , 2 
"Αλλα Σιτηρά 1,8 0,2 + 1,8 + 0,4 
Καπνός 17,1 15,7 — 2,4 — 4,8 
Βάμβαξ 2,8 9,0 - 3,6 + 0 , 9 
Κάνναβις—Αίνος 3,0 1,3 
Σησάμι 1,0 3,0 
ΆραχΙς—Ήλίανθος 2,0 4,0 
Σόργον 1,7 5,0 
Γλυκάνισον—Πιπέρι 2,0 7,0 
"Οσπρια Ξηρά 2,1 6,01 
Φασίολοι Συγ*αλλιεργούμενοι. 5,C Ι 
Σανοί 1,7 0,8 
Μηδική 5,0 1,8 
Λειμώνες 0,5 0,8 
Δεματοποίησις Άχυρου . . . 4,7 . 
Πεπονοειδη 3,4 6,7 Τ ί ' ϊ Τ ' 
Γεώμηλα 2,3 5,3 + 2 , 2 + 1,6 
Τομάτες—Λαχανικά . . . . 3,5 10,5 + 4 »° + *»2 

Ελαιώνες Ελαίου 1 1 1 2 4 4 " ?°»° + 15« ( 

» Βρωσίμων Ι * * ' ' 
Ά μ π ε λ ο ι Επιτραπέζιο ι . . . 7,0 3,0-ι 

» Οίνοτρόφοι . . . . 6,0 1,51 + 3 , 0 + 3,0 
ΣταφΙς Κορινθιακή 8,5 6,0 j 
Σταφίς Σουλτανίνα 12,0 19,0J 
Εσπεριδοειδή 14,0 2,0 ~~ Μ ~ Μ 
Ξηροί Καρποί 2,3 1,5 
Καστανιές - Χαρουπιές. . . . 1,0 2,0 
Μαστίχα 9,0 9,0 
Σϋκα—Δαμάσκηνα 1,1 11,0 
ΝωπαΙ Ό π ώ ρ α ι 6,7 6,5 
Κτηνοτροφικά "Οσπρια . . . 2,55 2,0 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : 

1) Έ π ί πλέον τών ανωτέρω διορθώσεων τών σταθερών συντελεστών 1955 λόγω 
μεταβολών τών στρεμματικών αποδόσεων, ή £κτασις της μηχανοκαλλιεργείας κατά 
τήν σειράν τών ετών 1953—1960 έπροκάλεσε τάς κάτωθι μεταβολάς είς τους 
σταθερούς συντελεστας απασχολήσεως δια τα σιτηρά : 

1953 1954 19£5 1956 
Άνδρ.-Βοηθητ. Άνδρ.-Βοηθητ. Άνδρ.-Βοηθητ. Άνδρ.-Βοηθητ. 

Σιτηρά + 2,5 + 4,9 + 0,6 + 1,4 0 0 — 1,9 — 4,3 
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'Απασχολήσεως εις τήν Γεωργίαν. 
Σταθερών Συντελεστών λόγω Μεταβολών εις τάς Στρεμματικάς 'Αποδόσεις. 

1 9 5 6 

Άνδρ.-Βοηθητ. 

— 1,8 
- 3,4 
+ 1,8 
— 3,0 
- 2,4 
- 4,5 

19 57 

Άνδρ.-Βοηθητ. 

+ 4,8 
— 0,4 

- 4,2 
- 3,6 
- 5,1 
- 0,9 

1 9 5 8 

'Ανδρ.-Βοηθητ. 

+ 5,0 
— 3,0 
4- 2,6 
4- 4,6 
— 0,3 

— 

1 9 5 9 

Άνδρ.-Βοηθητ. 

l· 4,0 Γ 0,4 
- 3,2 
- 3,8 

+ 0,6 
J μ 4,8 

19 6 0 

Άνδρ.-Βοηθητ. 

+ 2,8 
+ 2,0 
+ 2,8 
+ 3,5 
— 3,6 
— 3,0 

- 1,4 
+ 1,6 
- 0,4 

+ 56,0 

+ 8,2 

+ 3,0 

4- 4,0 
+ 3,6 
+ 0,4 

+ 62,0 

+ 5,6 

+ 4,0 

- 1,6 
- 3,2 
- 1,4 

+ 4,0 

- 4.0 

h 6,0 

— 1,5 
+ 2,4 
4- Ι,6 

+ 66,0 

4" 4,0 

+ 5,0 

+ 
+ 

+ 

4-

0,1 
1,8 
1,6 

— 2 

1,0 

6,4 

2) Εις πολλά τών προϊόντων δεν έγένετο μεταβολή είς τους συντελεστάς 
λόγω ελλείψεως στοιχείων ΙπΙ τών στρεμματικών αποδόσεων. Δέον νά σημειωθη 
έν τούτοις δτι αί τυχόν μεταβολαΐ και ή έπίδρασις αυτών επί της όλικης απα
σχολήσεως θεωρούνται ουχί σημαντικαί. 

1957 1958 
Άνδρ.-Βοηθητ. Άνδρ.-Βοηθητ. 

— 4,3 — 9,6 — 7,8 —17,8 

1959 1960 
Άνδρ.-Βοηθητ. Άνδρ .-Βοηθητ. 
— 8,8 — 21,0 — 10,6 — 26,1 
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Π Ι Ν Α Ξ 2. Καλλιεργηθείσα 

Π Ρ Ο Γ Ο Ν Τ Α 1953 1954 1955 

Σίτος 10.447,0 10.445,0 10.400.C 

'Αραβόσιτος 2.689,0 2.526,0 2.306,C 

"Ορυζα 175,2 213,0 182,0 

Ά λ λ α Σιτηρά 4.330,0 4.466,0 4.508,C 

Καπνός 879,4 1.065,0 1.290.C 

Βάμβαξ 889,0 1.092,0 1.670,0 

Κάνναβις—Λϊνον 29,0 29,0 29,2 

Σησάμι 340,0 293,0 298,0 

Ά ρ α χ ί ς - Ή λ ί άνθος 49,0 49,0 49,0 

Σόργον 35,0 33,0 33,2 

Γλυκάνισον—Πιπέρι 14,0 14,0 14,1 

"Οσπρια Ξηρά 1.000,0 1.001,0 1. 047,8 

Φασίολοι Συγκαλλιεργούμενοι . . 310,0 385,0 362,7 

Σανοί 780,0 780,0 987,6 

Μηδική 400,0 400,0 403,0 

Λειμώνες 400,0 400,0 360,0 

Πεπονοειδή 309,9 307,0 295,4 

Γεώμηλα 389,5 398,0 402,8 

Τομάτες—Λαχανικά 676,8 716,0 718,0 

> Ε λ Τ ε ς '£%*,} *·«··« "00,0 4.550,0 
Ά μ π ε λ ο ι Επιτραπέζιοι 135,0 140,0 142,0 

» Οίνοφόροι 1.450,0 1.500,0 1.505,0 

ΣταφΙς Κορινθιακή. . . . . . . 444,0 390,0 393,0 

» Σουλτανίνα 107,0 155,0 160,0 

Εσπεριδοειδή 170,0 180,0 200,0 

Ξηροί Καρποί 170,0 170,0 170,0 

Χαρουπιές—Καστανιές 218,0 218,0 218,0 

Μαστίχα 25,0 25,0 25,0 

Σϋκα—Δαμάσκηνα 365,0 365,0 365,0 

Νωπαί Ό π ώ ρ α ι 400,0 400,0 410,0 

Κτηνοτροφικά "Οσπρια 460,0 460,0 470,0 

Σ ύ ν ο λ ο ν 32.556,8 33.115,0 33.964,8 

Π η γ ή : 'Τπελογίσθησαν βάσει στοιχείων ληφθέντων έκ τοΰ 'Υπουργείου 

Γεωργίας. 
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Εκτάσεις κατά Προϊόν, (953— 1960 
Εις χιλιάδας στρεμμάτων 

1956 1957 1958 1959 1960 

10.619,0 
2 268,0 

114,0 
4.393,0 
1.176,0 
1.600,5 

28,5 
288,0 
56,0 
31,4 
15,2 

954,0 
362,0 
900,0 
443,0 
319,0 
308,0 
402,5 
761,0 

4.805,0 

150,0 
1.520,0 

396,0 
165,0 
210,0 
170,0 
218,0 

25,0 
365,0 
450,0 
460,0 

!3.983,1 

10.888,0 
2.167,0 

143,0 
4.268,0 
1.220,0 
1.560,0 

25,0 
283,0 
51,0 
30,0 
11,0 

991,0 
334,0 

1.099,0 
510,0 
361,0 
305,0 
420,0 
891,0 

4.650,0 

1600 
1.523,0 

407,0 
170,0 
210,0 
170,0 
218,0 
25,0 

365,0 
464,0 
465,0 

34.384,0 

11.117,0 
2.044,0 

168,0 
4.135,0 
1.124,0 
1.627,0 

19,0 
275,0 
48,0 
32,0 
11,0 

926,0 
382,0 

1.158,0 
558,0 
339,0 
293,0 
394,0 
886,0 

4.870,0 

171,0 
1.500,0 

414,0 
175,0 
230,0 
185,0 
218,0 

25,0 
365,0 
470,0 
471,0 

34630,0 

11.634,0 
2.065,0 

180,0 
3.664,0 
1.022,0 
1.315,0 

14,0 
322,0 
56,0 
33,0 
12,0 

699,0 
380,0 

1272,0 
603 0 
430,0 
321,υ 
426,0 
908,0 

51327,0 

180,0 
1.500,0 

415,0 
180,0 
240,0 
195,0 
«8,0 
25,0 

365,0 
480,0 
514,0 

34.995,0 

11.426,0 
2.104,0 

139,0 
3.600,0 

938,0 
1.681,0 

10,0 
324,0 

45,0 
26,0 

9,0 
1.002,0 

397,0 
1.600,0 

686.0 
344,0 
289,0 
375,0 
845,0 

5-327,0 

180,0 
1.600,0 

416,0 
185,0 
250,0 

195Λ 

218,0 
25,0 

365,0 
500 0 
;>82,0 

3δ.6>3,0 
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Π Ι Ν Α Ξ 3. 'Απαιτουμένη 

1 9 5 3 1 9 5 4 

Βοηθη- Σ

ε ^ ° ^ Άνδρι- Βοηθη
τικά ^ \ κα τικά 

ορικα 

Σίτος 21061,2 6.3183 25 48.40 20.514,0 6.154,2 
'Αραβόσιτος . · 4.498,2 8.731 7 10610,4 4.122,4 8.002,4 
"Ορυζα 587 5 1.395,0 1.522 0 725,4 1.648,6 
Ά λ λ α Σιτιρα 7.879,3 875,5 8.492,2 8.071,0 896,8 
Μεταβολ. λόγω μηχανοκαλ-

λιεργείας 850.6 845,7 1.442 5 200,6 233,8 
Σύνολον Σιτηρών 34.876 8 18106,2 47.551,1 33.633,4 16.935,8 
Καπνός 14.676 8 13 475 2 24109,5 17 337,3 15.9179 
Βάμβαξ 2 399.6 7713,0 7.798,7 3.085,1 9.916,5 
Κάνναβις - Λϊνον 87,0 37,7 113.4 87,0 37,7 
Σησάμι 380 0 1.020,0 1094,0 693,0 879,0 
Ά ρ α χ ί ς - Ήλίανθος . . . 98,0 196 0 235,2 98,0 196,0 
Σόργον 59 5 175 0 182,0 56,1 165,0 
Γλυκάνισον - Πιπέρι . . . 28,0 98.0 96,6 28,0 98,0 
"Οσπρια Ξηρά 2.100 0 6.000,0 6 300,0 2.102,1 6.006,0 
Φασίολοι Συγκαλλιεργούμε-

νοι — 1550,υ 1.085 0 — 1,925,0 
Σανοί. , 1.326,0 624 0 1.762,8 1326.0 624,0 
Μηδική 2.000,0 720.U 2 504,0 2.000,0 720,0 
Λειμώνες . . . . w . . 20C.,0 320,0 424,0 200,0 320,0 
Δεματοποίησις Άχυρου . . 300,0 — 300,υ 300,0 — 
Πεπονοειδη 1.043,2 2 055 5 2 482,1 1.044,8 2 059,0 
Γεώμηλα 915 6 2 109,8 2 392 5 930,0 2.143,2 
Τομάτες - Λαχανικά . . . 2 463,6 7.3^0,7 7 637,1 2 536,1 7.6·>8,2 
Ελαιώνες 'Ελαίου . . . . 4.950,0 18.360.0 17.8020 4.950,0 12420,0 
Ελαιώνες Βρωσίμων . . . 973,3 417,2 1.265,3 1.009,4 432,6 

Ά μ π ε λ ο ι Επιτραπέζιοι) g % 1 y 2 m s ] 0 5 2 9 , 2 9.270,0 2 317,5 
» υινοφοροι ) ' 

Σταφις Κορινθιακή . . . . 3.887,2 2 743,9 5.807,9 3.414 δ 2.410,* 
Σουλτανίνα. . . . 1.322 5 2 094 0 2 788,3 1.915,8 3.033,^ 

Εσπεριδοειδή 2 356 2 336.6 2 591,8 2.494,8 356 4 

Ξηροί Καρποί 391,0 255.0 569,5 391,0 255,0 
Χαρουπιές - Καστανιές . . 218,0 436,0 523,2 218,0 436,0 
Μαστίχα 225,0 225,0 382 5 225 0 225,0 
Σύκα - Δαμάσκινα . . . . 401,5 4.015,0 3.212,0 4 0 1 5 4.015,0 
Νωπαί Ό π ώ ρ α ι 2.680,0 2.600,0 4.500,0 2 680,0 2.600,0 
Κτην. "Οσπρια 1.173 0 920.0 1817,0 1.173,0 920,0 

Σ ύ ν ο λ ο ν 90.492,8 96.234,1 157.856,7 93.199,9 94.972.3 
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Άπασχόλησις εις τήν Γεωργίαν, 1953 - 1960 Εις χιλιάδας ημερομισθίων 

1 9 5 5 1 9 5 6 

Σύνολον > Λ ç. Π Ω Σύνολον , Α ^ - D O Σύνολον 
, Ανδρι- Βοηση- , Ανορι- Βοηση- , 

» Α ε*.ζ » κά τικά > » * ι κ& τικα > Α * ς ν 
Ανδρικά Ανδρικά Ανδρικά 

24.821,9 
9.724,1 
1.879,4 
8.698.8 

364,2 
45488,4 
28.479,8 
10.026,7 

113,4 
908,3 
235,2 
171,6 
96,6 

6.306,3 

1.347,5 
1.762,8 
2.504,0 

424,0 
300,0 

2.486,1 
2.430,3 
7.861,8 

13.644,0 
1.312,2 

10.892,3 

5.101,6 
4.039,1 
2.744,3 

569,5 
523,2 
3*2,5 

3.212,0 
4 500,0 
1.817,0 

20.800,9 
2.92 ),2 

600,6 
8.114,4 

_ 
33.435,2 
22.059,0 

4.676,0 
87,6 

298,0 
98,0 
56,4 
28,2 

2.200,4 

— 
1.678,9 
2.015,0 

lbOO 
300,0 

1.001,4 
926,4 

2.513,0 
5.005,0 

991,0 

9.030,0 

3310,5 
1.920,0 
2.800,0 

391,0 
218,0 
225,0 
401,5 

2.747,0 
1.198,5 

6.240,0 
7.609,8 
1.365,0 

901,6 

16.076,4 
20-253,0 
15.030,0 

38,0 
894,0 
196,0 
166,0 
98,7 

6.286,8 

1.813.5 
790,0 
725,4 
288,0 
— 

1.979,2 
2.134.8 
7.539,0 

10.920,0 
426,0 

2.257,5 

2.358,0 
3.04'»,0 

400,0 
255,0 
436,0 
225,0 

4.015,0 
2.665,0 

940,0 

25.168,0 
9-247,1 
1 556,1 
8.745,5 

44688,7 
36,236,1 
15.197,0 

114,2 
923,8 
235,2 
172,6 
97,3 

6.601,2 

1.269,4 
2.231,9 
2.5-22,8 

381,6 
300.0 

2.3S9.8 
2.420,8 
7.790,3 

12.649.0 
1.292,2 

10.610,2 

4.991,1 
4.048,0 
3.080 0 

569.5 
523,2 
382,5 

3.212,0 
4.612,5 
1.856,5 

20.855,7 
3.740,9 

383,0 
7.670,2 

- 620.4 
32.029,4 
19.6270 
4.279,7 

85,5 
288,0 
112,0 

53,4 
30,4 

2003,4 

— 
1.530,0 
2.215,0 

159,5 
300,0 

1.0*3,0 
940,0 

2 652,8 
5.285,5 
1.136,1 

9-867.8 

3.642,0 
2 142.4 
3.028,2 

391,0 
218,0 
225,0 
401,5 

3015,0 
1.173,0 

6.r56,7 
7.261,8 

8.0,4 
8522 

- 655.4 
14.585,7 
18.020,1 
13 756,3 

37,7 
864,0 
224,0 
157,0 
106,4 

5724,0 

1.810,0 
720,0 
797,4 
255,2 
— 

2.034,7 
2.167,4 
7.958.5 

17.989,9 
486,9 

2.467,0 

2 570,8 
3.392,1 

432,6 
255,0 
436,0 
225,0 

4015,0 
2.925,0 

920,0 

25.235,4 
8.824,2 

992,3 
8266,7 

1079,2 
42239,4 
32 241,1 
13.909,1 

111.9 
892,8 
268,8 
163,3 
104,9 

6.010,2 

1 267,0 
2.034,0 
2 773,2 

338,1 
300,0 

2.457,3 
2.457,7 
8.223,7 

17.878,4 
1.476,9 

11.594,7 

5.441,6 
4.516.9 
3.331,0 

569,5 
523,2 
382,5 

3.212,0 
5.062,5 
1.817,0 

159.680,5 99.82Ϊ.0 102.246,3 171,699,4 97.865,1 105-333,7 171598.7 
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1957 

Π Ι Ν Α Ξ 3. 'Απαιτουμένη 

1958 

Π ρ ο ϊ ό ν τ α 
Άνδρι- Βοηθη-

κά τικά 

Σύνολον 
εις 

'Ανδρικά 

Άνδρι- Βοηθη-

Σίτος 22.821,2 6.846,4 
'Αραβόσιτος 3.669,2 7.122 5 
"Ορυζα 491,7 1.117,5 
Ά λ λ α Σιτηρά 7.959,0 884,3 
Μεταβολ. λόγ<ι> μηχανοκαλ-

λιεργείας. . '. -1.502,5 -1.53 5,2 
Σύνολον Σιτηοών 33.4'-8,0 14.437,5 
Καπνός . . . .' 21926,0 20 130,9 
Βάμβαξ 4.407,3 14.166,4 
Κάναβις-Λϊνον 75,0 32.5 
Σησάμι 283,0 849,0 
Άραχίς - Ήλίανθος 102,0 2(4,0 
Σόργον όί,Ο 150,0 
Γλυκάνισον - Πιπέρι . . . . 22,0 77,0 

"»Οσπρια ξηρά 2.081,1 5 946,0 
Φασίολοι Συγκαλλιεργούμε-

νοι — 1.670,0 
Σανοί 1.868,3 879,0 
Μηδικοή 2.550,0 918,0 
Λειμώνες . , 180,5 :.88,8 
Δεαατοποίησις Άχυρου . . 300,0 — 
Πε~ονοει8η 1.078,5 2.125,2 
Γεώμηλα 1.0Ο0 8 2-306,1 
Τομάτες - Λαγανικά 3.131,0 9.392 9 
Ελαιώνες 'Ελαίου Ì m Q J g 0 7 g g 

» ΰοωσιαων ) 
Άα,τελοι Επιτραπέζιοι . . 1.182,7 5C6,9 

» Οίνοφόροι. . . . 9 649,7 2.412,4 
Σταοίς Κορινθιακή . . . . 3.653,2 2078,8 

» Σουλτανίνα. . . . 2.154,2 3 4 1 0 9 
Εσπεριδοειδή 3.057,6 4 6,8 
Ξηροί Καρποί 391,0 255,0 
Χαρουπιές - Καστανιές . . . 218,0 436,0 
Μαστίχα 225,0 225,0 
Σΰκα-Δαμάσκηνα 401,5 4.015,0 
Νωπαί Ό π ώ ρ α ι 3·1υ8,8 3 016 0 
Κτην. "Οσπρια 1.180,7 930,0 

Σ ύ ν ο λ ο ν 102.837,5 109.875,3 

27.613,7 
8 655,0 
1273,9 
8578,0 

-2.575,7 
43 544,9 
360.7,6 
14323,8 

97,7 
877,3 
241,8 
156,0 
75,9 

6.243,3 

1.169,0 
2 483,6 
3.192,6 

382,7 
300 0 

2 536,1 
2 615 1 
9 706,0 

17.770 4 

1.537,5 
11.338,4 
5,458,4 
4 541,8 
3 363,4 

569,5 
5· 3,2 
352,5 

3.212,0 
5.220,0 
1 836,7 

23 345,7 
3.370,6 

568,8 
7.785,4 

-2735,5 
32.335,0 
19.162,7 
4.555,6 

57,0 
275,0 
96,0 
54,4 
:̂ 2.0 

1.944,6 

— 
1968,6 
2.790,0 

169 5 
300,0 

1012,1 
935,2 

3.144.4 

5.357,0 

1.244,9 

9.360,0 
3.659,8 
2.184,0 
34132 

425.5 
281,0 
225,0 
4)1,5 

3.149,0 
1.201,0 

7.003,Ε 
6.542,8 
1.292,8 

865,0 

-2.795,3 
12 908,8 
17.593,9 
14.643,0 

24,7 
825,0 
192,0 
160,0 
77,0 

5 556 0 

1910,0 
9?6,4 

1.0)4,4 
271,2 
— 

1.994,5 
2.155 0 
9.43,32 

12.155,5 

533,5 
2.314,0 
2.583,4 
3.458,0 

487,6 
2.'7,5 
436,0 
225,0 

4.015,0 
3.(55,0 

942,0 

179.750,2 99.661,0 100.157,6 

Π η γ α ί : Πίνακες 1 και 2 Παραρτήματος. 
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Απασχόλησις εις την Γεωργίχν, 1953—1960 (συν.). 
Είς χιλιάδας ημερομισθίων 

1959 I960 

Σύνολον 
εις 

Ανδρικά 

28.248,1 
7.950,6 
1.473,8 
8.390,9 

-4.692,2 
41.371,2 
31.478,4 
14.805,7 

74,3 
852.5 
230,4 
166.4 
75,9 

5.833,8 

1.337,0 
2.617,1 
3.493,1 

359,3 
300 0 

2.408,2 
2.443,7 
9.747,6 

13.865,8 

1.618,4 
10.979,8 
5.468,2 
4.604,6 
3.754,5 

619,8 
523,2 
382,5 

3.212,0 
5-287.5 
1.860,4 

'Ανδρι

κά 

24.198,7 
3 524,5 

613,0 
6.845,8 

-3.096,0 
32.086,0 
17.581,1 

3.858,4 
42,0 

322,0 
112.0 
56,1 
•24,0 

1.467,9 

— 
2.162,4 
3 015,0 

215,0 
300,0 

1.007,0 
1.003,3 
3.228,8 

5.859,7 

1310,4 
9.360,0 
3.668,6 
2.246,1 
3.638,0 

448,5 
218.0 
225,0 
401,5 

3216,0 
1.310,7 

Βοηθη

τικά 

7.259,6 
6841,8 
1.393,2 

760,6 

-3.413,6 
12.841,6 
16.141,7 
12.403,1 

18,2 
966,0 
224,0 
165,0 
84,0 

4.194,0 

1.900,0 
1.017,6 
1.085,4 

344,0 
— 

2-118,4 
2.312,0 
9.686,5 

21.222,8 

561,6 
2.314,0 
2.589,6 
3.556,8 

504,0 
292,5 
436,υ 
225,0 

4.015,0 
3.120,0 
1.020,0 

Σύνολον 
εις 

'Ανδρικά 

29.280,4 
8.313,8 
1-588,2 
7 378,2 

-5.480,5 
41.075,1 
28.880,3 
12.540,6 

54,7 
99ο,2 
268.8 
171,6 
8 ,8 

4.403,7 

1.330,0 
2.8"4,7 
3.774,8 

455,8 
300,0 

2.557,9 
2 621,7 

10.009,4 

20.715,7 

1.703,5 
10.979,8 
5.481,3 
4.736,2 
3 880,8 

653,2 
523,2 
382,5 

3.212,0 
5.400,0 
2.024,7 

'Ανδρι

κά 

23.49 ,9 
3.648,3 

471,5 
6.706,8 

-3.637,8 
30.680,7 
15.462,4 

4.565,6 
30.0 

324,0 
90,0 
44,2 
18,0 

2.104,2 

2.7-20,0 
3.430,0 

172,0 
300,0 
981,6 
878,0 

3.004,8 

5.859,7 

1.272,6 
9.696,0 
3.571,4 
2.242,2 
3.724,0 

448,5 
218,0 
225,0 
401,5 

3.500,0 
1.484,1 

Βοηθη

τικά 

7.047,6 
7.082,1 
1.071,7 

745,2 

-4.161,2 
11.784,5 
14.196,4 
14675,1 

13,0 
972,0 
181,0 
180,0 

63,0 
6.012,0 

1.985,0 
1.280,0 
1,234,8 

275,2 
— 

1.934,4 
2.023.3 
9.014,5 

10.227,8 

545,4 
2.424,0 
2.521,0 
3.550,2 

532,0 
292,5 
436,0 
225,0 

4.015,0 
3-250,0 
1.164,0 

Σύνολον 
εις 

'Ανδρικά 

28.425,2 
8.605,8 
1.221,7 
1.228,4 

-6 551,3 
38.929,8 
25.399,9 
14.838,2 

39,1 
1.004,4 

216,0 
135,2 
62,1 

6.312,6 

1.389,5 
3.616,0 
4294.4 

3β4,6 
300,0 

2335,7 
2.294,3 
9.314,9 

13.019,2 

1.654,4 
11.392,8 
5.386,1 
4.727,3 
4.096,4 

653,3 
523,2 
882,5 

3212,0 
5.625,0 
2298,9 

169.771,3 98.341,8 105.353,8 172.093,0 97.298,5 94956,1 163.767,8 
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Π Ι Ν Α Ξ 4. Κτηνοτροφία, Δάση, Αλιεία. 

Συντελεσταί 'Απασχολήσεως 

Ημερομίσθια κατά κεφαλήν ή τόννον 

Ι . Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α 

Ε ϊ δ η Ζ ώ ω ν 'Ανδρικά Βοηθητικά 

Ί π π ο ι 13,0 9,0 

Ήμίονοι , 10,0 10,0 

"Ονοι , 5,0 8,0 

Βόες 8,6 13,7 

Βούβαλοι 10,0 15,0 

Πρόβατα 2,4 2,4 

Αίγες 1,8 1,8 

Χοίροι , . . 1,0 4,0 

Πτηνά 0,2 0,8 

Κόνικλοι — 1,5 

Κυψέλαι (μονάς) 0,6 — 

Σηροτροφία (χλγρ.). . . , 0,36 0,47 

I I . Δάση 

Π ρ ο ϊ ό ν τ α 'Ανδρικά Βοηθητικά 

Ξυλεία (μ3) 1,5 — 

Ξυλάνθρακες 3,9 3,9 

Καυσόξυλα 0,78 — 

Ρητίνη 31,0 — 

Βαλανίδια, Πευκοφλοιος κλπ 150.000 ετησίως 

Αύτοκατανάλωσις καυσόξυλων 1.500,000 » 

I I I . 'Αλιεία 

Α λιεία 5.000.000 κατά το 1955 

Π η γ α ί : Οί υπολογισμοί έβασίσθησαν είς στοιχεία ληφθέντα έκ της 'Αγροτικής 

Οικονομίας No 9 {'Ιανουάριος—Μάρτιος 1957) σελ. 20—45 καΐ εκ 

της 'Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος. 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Είς τήν άλιείαν ο κατ' έτος προσδιορισμός της απαιτουμένης 

εργασίας έγένετο επί τη βάσει της αυτής σχέσεως παραγωγής καί 

απασχολήσεως τοϋ 1955. 
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ΠΙΝΑΞ 6. 'Απαιτουμένη 

1953 1954 

είς Α ν * Ρ ι - « W εις 
'Ανδρικά κ α τ ι κ α Άνδρι 

Ε ί δ η Ζ ώ ω ν Ι . Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α 

"Ιπποι 4.098,9 2.837,7 6.u85,3 4.113,6 2.854,8 6.122,0 
Ήμίονοι 2.001,0 2.001,0 3.401,7 2.031,0 2.031,0 3452 7 
"Ονοι 2.642,5 3-940,0 5,220,5 2.504,5 4-007,2 5,309,5 
Βόες 7.777,0 12.388,9 16.449,2 7.889,6 12.568,4 16.687,5 
Βούβαλοι . . . . 717,0 1.075,5 1.469,9 730,0 1.095,0 1.496,5 
Πρόβατα 20.456,6 20.456,6 34.776,2 20.971,0 20.971,0 35.650,7 
Αίγες 8.118,2 8.1)8,2 13.800,9 8.357,6 8.357,6 14.207,9 
Χοίροι · 603,4 2.413,6 2.292,9 603,4 2.413,6 2-292,9 
Πτηνά . . . . . . 2.322,7 9.290,8 8.826,3 2.411,2 9.644,8 9.162,6 
Κόνικλοι 465,5 325,8 473,3 331,3 
Κυψέλαι 330,0 330,0 321,0 321,0 
Σηροτροφία (χλγ.). 435,6 568,7 833,7 432,0 564,0 826,8 

Σύνολον 49.322,9 63.556,5 93.812,4 50.374,9 64.980,7 95-861,4 

Π ρ ο ϊ ό ν τ α II. Δάση 

Ξυλεία (μ3) . . . . 331,5 331,5 330,6 330,6 
Ξυλάνθρακες. . . . 165,8 165,0 281,9 159,1 159,1 270,5 
Καυσόξυλα 1.950,0 1.950,0 1.931,3 1.931,3 
Ρητίνη 775,0 775,0 697,5 697,5 
Βαλανίδια, Πευκο-

φλοιος κλπ. . . 150,0 150,0 255,01 150,0 150,0 255,0 
Αύτοκατανάλωσις 

Καυσόξυλων . . . 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1-500,0 

Σ ύ ν ο λ ο ν . . . . 4.872,3 315,0 5.093,4 4.768,5 309,1 4.984,9 

III. 'Αλιεία 

Αλιεία 3.749,4 3.749,4 4.281,9 4.281,9 

Σ ύ ν ο λ ο ν . . . . 3.749,4 3.749,4 4.281,9 4281,9 
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'Απασχόληση εις την Κτηνοτροφίαν, Δάση, Άλιείαν, 1953-1960. 
ΕΙς χιλιάδας ημερομισθίων 

1955 1956 

'Ανδρι
κά 

Βοηθη
τικά 

Σύνολον 
εις 

'Ανδρικά 

'Ανδρι
κά 

Βοηθη
τικά 

Σύνολον 
είς 

'Ανδρικά 

4.236,7 
2.077,0 
2539,0 
8.225,9 

756,0 
21.768,0 

8.631,0 
621,2 

2.549,6 

324,0 
278,0 

2-933,1 
2.077,0 
4-062,4 

13.104,0 
1.134,0 

2i.76S,0 
8.631,0 
2.484,8 

10.198,4 
485,9 

363,3 

6.289,9 
3.530,9 
5.382,7-

17.398,7 
1.549,8 

37.005,6 
14.672,7 

2.360,5 
9.688,5 

340,1 
324,0 
532,6 

4.264,0 
2.100,0 
2.550,0 
8.428,0 

760,0 
21.840,0 
8.640,0 

640,0 
2.660,0 

324,0 
281,5 

2.952,0 
2.100,0 
4.080,0 

13.426,0 
1.140,0 

21.840,0 
8.640,0 
2.560,0 

10.640,0 
495,0 

367,5 

6.330,4 
3.570,0 
5,406,0 

17.826,2 
1 558,0 

37.128 0 
14688,0 

2-432,0 
10108.U 

346,5 
324,0 
538,8 

52006,7 67.241,9 89.076,0 52.487,5 68.240,5 100.255,9 

454,5 
131,8 

1.964,7 
734,7 

150,0 

1.500,0 

131,8 

150,0 

454,5 
224,1 

1.964,7 
734,7 

255,0 

1.500,0 

465,0 
179,4 

2.168,4 
744.C 

150,υ 

1.500,0 

179,4 

150,0 

465,0 
305,0 

2.168,4 
744,0 

255,0 

1.500,0 

4.938,7 

5.000,0 

5.000,0 

281,8 5.136,0 

5000,0 

5000,0 

5.206,8 

5.415,8 

5.415,8 

329,4 5-437,4 

5.415,8 

5.415,8 

13 
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ΠΙΝΑΞ 6. 'Απαιτουμένη 

1957 1958 

-> β Σύνολον »Ai τ> α Σύνολον 
Βοηθη- , Ανδρι- Βοηθη- , 

Ανδρικά Ανδρικά 

Ε ϊ δ η Ζ ώ ω ν Ι. Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α 

"Ιπποι 4.330,3 3967,9 6.428,8 4.291,3 2.970,7 6.370,9 
Ήμίονοι 2.196,0 2*296,0 3,733,2 2193,0 2.193,0 3,728,1 
"Ονοι 2.571,0 4.113,6 5.450,5 25"<5,5 4.120,8 5460,1 
Βόες 8643,9 13 769,9 18282,8 8.838,2 14.079,5 18.693,9 
Βούβαλοι 755,0 1.132,5 1,547,8 733,0 1.129,5 1.543,7 
Πρόβατα 22.068,5 22.068,5 37.516,5 22.212,5 22.212,5 37.761,1 
Αίγες 8.390,0 8890,0 15.113,0 9.018,0 9.018,0 15.330,6 
Χοίροι 639,7 2.558,8 2-430,9 630,7 2.522,8 2.396,7 
Πτηνά 2.825,4 11.301,6 10.736,5 2.923,6 11,694,2 11.109,5 
Κόνικλοι 558,2 390,7 617,0 431,9 
Κυψέλαι 330,0 330,0 330,0 330,0 
Σηροτροφία 33Β,0 434,8 637,4 314,6 410,8 602,2 

Σ ύ ν ο λ ο ν . . . 53.582,8 70.021,8 102.598,1 54.080,4 70.969,0 103.758,7 

Π ρ ο ϊ ό ν τ α II. Δάση 

Ξυλεία (μ·) 387,7 387,7 413,9 413,9 
Ξυλάνθρακες . . . 113,5 113,5 193,0 105,3 105,3 179,0 
Καυσόξυλα 2.453,6 2.453,6 2.443,5 2.443,5 
Ρητίνη 833,9 833,9 669,6 669,6 
Βαλανίδια, Πευκο-

φλοιος κλπ. . . . 150,0 150,0 255,0 150,0 150,0 255,0 
Καυσόξυλα (προς 

αύ-οκατανάλωσιν) 1.500,0 1.500,0 Ι.δΟΟ,Ο 1.500,0 

Σ ύ ν ο λ ο ν . . . 5.438,7 263,5 5.623,2 5.282,3 255,3 5.461,0 

Π Ι . *Αλ ι e ί α 

'Αλιεία 5 886,6 5-886,6 6.693,9 6.693,9 

Σ ύ ν ο λ ο ν . . . . 5886,6 5-886,6 6.693,9 6.693,9 

Π η γ ή : Πίνακες 4 και 5 Παραρτήματος. 

194 



Άπασχόλησις είς την Γεωργίαν 1953 - 1960 

1959 

Είς χιλιάδας ημερομισθίων 

1960 

Άνδρι- Βοηθη-
τικά 

Σύνολον 
είς Ν 

ανδρικά 

Άνδρι- Βοηθη- , 
κ ά τ ι κ ά ανδρικά 

4.290,0 

2.210,0 

2.585,0 

9.012,8 

753,0 

22.401,4 

9.119,0 

635,0 

3.000,0 

330,0 

185,0 

2.970,0 

2.210,0 

4.136,0 

14.357,6 

1.129,5 

22.401,4 

9.119,0 

2.540,0 

12.000,0 

630,0 

241,6 

6.369,0 

3.757,0 

5.480,2 

19.063,1 

1.543,7 

38.082,4 

15.502,3 

2.413,0 

11.400,0 

441,0 

330,0 

354,1 

4.277,0 

2.230,0 

2.590,0 

9.116,0 

753,0 

22.440,0 

9.126,0 

640,0 

3.060,0 

330,0 

176,4 

2.951,0 

2.230,0 

4.144,0 

14.522,0 

1.129,5 

22.440,0 

9.126,0 

2.560,0 

12.240,0 

645,0 

230,3 

6.349,7 

3.791,0 

5.490,8 

19.281,4 

1.543,7 

38.148,0 

15.514,2 

2.432,0 

11.628,0 

451,5 

330,0; 

337,6 

54.521,2 71.735,1 104.735,8 54.738,4 72.227,fl| 105.297,9/ 

383,0 

100,6 

2.425,8 

632,4 

150,0 

1.500,0 

100,6 

150,0 

384,8 

171,0 

2.425.8 

632,4 

255,0 

1.500,0 

392,4 

102,6 

2.474,3 

644,8 

150,0 

1.500,0 

102,6 

150,0 

392,4 

174,4 

2.474,3 

644,8 

255,0 

1.500,0 

.5.193,6 

6.832,2 

6.832,2 

250,6 5.369,0 

6.832,2 

6.832,2 

5.264,1 

7.173,8 

7.173.8 

252,6 5.440,9 

7.173,8 

7.173,8 
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Π Ι Ν Α Ξ 9 Ι. "Εποχική κατανομή της ετησίας 

απασχολήσεως εις τον Άγροτικον τομέα ί 1 ) . 

Άπασχόλησις είς εκατ. ανδρικών ημερομισθίων. 

Χειμών "Ανοιξις Θέρος Σύνολον 

Γεωργία 53,8 58,3 18,7 * 51,6 186,9 

Κτηνοτροφία 26,6 28,4 . 32,2 32,2 119,4 

Δάση 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

'Αλιεία 1,4 1,4 0,8 • 1,4 5,0 

Σύνολον 88,8 90,6 54,2 87,7 321,3 

Π Ι Ν Α Ξ 9 I I . Ποσοστιαία εποχική κατανομή εις τον 

Άγροτικον τομέα ( a ) . 

Χειμών "Ανοιξις Θέρος Σύνολον 

Γεωργία 31,2 10,0 27,6 31,2 100 

Κτηνοτροφία . . . . , , . . . 23,8 27,0 26,9 22,3 100 

Δάση 25,0 25,0 25,0 25,0 100 

'Αλιεία 28,0 16,0 28,0 28,0 100 

1. Π η γ ή : 'Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Ή 'Ελληνική 'Αγροτική 

Οικονομία και ή Αράσις της 'Αγροτικής Τραπέζης, 1956. 

'Αθήναι 1959 σελ. 13 Πίναξ 10. 

2. Π η γ ή : 'Υπολογισμοί βάσει Πίνακος 9 Ι. 
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Π Ι Ν Α Ξ lü. 

Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ , 1959 

Ι . Γ e ω ρ γ Ι α 

Καλλιεργηθεΐσαι 'Ανδρικά Σύνολον 
Π Ρ Ο Ί Ό Ν Τ Α Εκτάσεις Ημερομίσθια Ανδρικών 

(Στρέμματα) κατά Στρέμμα Ήμερομισθ. 

Σίτος 2.235.015,6 2.712 6.061.362,3 

Αραβόσιτος 281.100,0 4.213 1.184.274,3 

"Ορυζα 19.435,0 11.012 214.018,2 

Λοιπά Δημητριακά 739.414.0 1.530 1.131.303,4 

Καπνός 4.725,0 14.000 66.150,0 

Βάμβαξ 34.775,0 4.760 165.529,0 

Κάναβις - Λϊνον 5.750,0 3.780 21.735,0 

Σησάμι 5.481,0 2.800 9.749,6 

ΆραχΙς - Ήλίανθος - Σπόροι . . 18.854,0 4.400 82.957,6 

Σόργον 13.230,0 4.700 62.181,0 

Βρώσιμα "Οσπρια 140.667,0 5.700 801.801,9 

Σανά 168.551,0 2.180 367.441,2 

Μηδική 60.337,0 6.100 368.055,7 

Λειμώνες 27 230,0 980 26.685,4 

Δεματοποίησις Άχυρου 53.222,5 

Μποστανικά 42.125,0 7.310 307.933,8 

Γεώμηλα 111.135,0 9,861 1.095.902,2 

Τομάτες 96.878,0 13.021 1.261.448,4 

Κηπευτικά 157.837,0 9.548 1.507.027,7 

Έ λ α ϊ α ι (κατά δένδρον) 24.067.440,0 0.384 9.241.897,0 

Έ π ι τ ρ α π . Σταφυλαί 26.096,0 8.800 229.644,8 

Οίνάμπελος 366.435,0 7.106 2.603.887,1 

Κορινθιακή 412.683,0 11.235 4.636.493,5 

Σουλτανίνα 60.246,0 12Ί19 730.121,3 

Εσπεριδοειδή (κατά δένδρον) . . 4.481-458,0 0.274 1.227.919,5 

'Οπωροφόρα (κατά δένδρον). . . 5.754.609,0 0.327 1.881.757,1 

Φράουλες 101,0 12.600 1.272,6 

Άνθοκομεΐα . . . 233,0 56.500 13.164,5 

Κτην. "Οσπρια 434.658,0 3.750 1.629.967,5 

Σ ύ ν ο λ ο ν 5.460.992,6 36.984.964,1 

(Εξαιρούνται αί Δενδροκαλλιέργειαι) 
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Ϊ Ι . Κτηνοτροφία 

'Ανδρικά Σύνολον 
Είδος Ζώου ΚεφαλαΙ Ημερομίσθια 'Ανδρικών 

Ζωών κατά Ημερομι-
Κεφαλήν σθίων 

"Ιπποι Φορβάδες 75.878 21,0 1.593.438,0 

Ήμίονοι 61.112 16,0 977.792,0 

'Όνοι 80.269 9,8 786.636,2 

Βοοειδή μή Γαλακτοφόρα . . 36.914 19,0 701.366,0 

Βοοειδή Άμελγόμενα . . . . 8.180 20,8 170.144,0 

Μόσχοι καΐ Μοσχίοες . . . . 9.804 9,8 96.079,2 

Πρόβατα 1.660.488 3,2 5.313.561,6 

Αίγες 946.800 2,9 2.745.720,0 

Χοίροι 144.515 3,4 491.351,0 

Πουλερικά 2.842.630 0,7 1.989.841,0 

Κόνικλοι 148.720 0,9 133.848,0 

Κυψέλαι 139.588 1,0 139.588,0 

Σηροτροφία (Κυτία) . . . . 582 48,0 27.936,0 

Σ ύ ν ο λ ο ν 15.167.301\,0 

I I I . Δάση καί Α λ ι ε ί α 

•ττ . , α Σύνολον 
ττ s ημερομισσια » Λ ~ 

Ποοϊόντα Παράγωγη ^ ^ ά δ α Ανορικων 
είς Τόννους Μ ε τ ρ ή σ ε ω ς Ημερομι-

Ξυλεία ( μ 3 ) 26.703,0 1,5 40.054,5 

Καυσόξυλα (Ζύγια) 2.051.100,0 

Ξυλάνθρακες 3.930,3 

Ρητίνη 7.631,9 

Βαλανίδια 5.000,0 

Άσβεστος 14.628,7 

Σ ύ ν ο λ ο ν 690.845,6 

Α λ ι ε ί α 646,8 83,0 53.684,4 

Γ ε ν ι κ ο ν Σ ύ ν ο λ ο ν 744.530,0 

J I η γ ή : 'Τπελογίσθησαν βάσει στοιχείων ληφθέντων έκ της 'Αγρο

τικής Τραπέζης της Ελλάδος.. 

0,1 

6,2 

31,2 

18,5 

6,2 

205.110,0 

24.367,9 

238.115,3 

92.500,0 

90.697,9 
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ΠΙΝΑΞ 11. 

Β Ε Ρ Ο Ι Α — Ε Δ Ε Σ Σ Α , 1959 

Ι. Γεωργία 

Προϊόντα 
Καλλιεργηθεισχι ' Α ν δ Ρ " ; ά Σύνολον 

'WvT-Anar Ημερομίσθια 'Ανδρικών 
κατά Ήμερομι-

Στρέμμα σθίων 

Εκτάσεις 
(Στρέμματα) 

Σίτος 205.142 

'Αραβόσιτος 54.935 

Λοιπά Δημητριακά. . . . 27.062 

Καπνός 2.663 

Βάμβαξ 88.347 

Γλυκάνισον 15 

Σησάμι 5.675 

Σόργον 29 

Βρώσιμα "Οσπρια . . . . 7.716 

Σανά 1.000 

Μηδική 25.490 

Λειμώνες 1.950 

Δεματοποίησις Άχυρου. . 

Μποστανικά 2.340 

Γεώμηλα 6.700 

£ ° ^ τ ε ς \ ) 6.910 

Κηπευτικά J 

'Επιτραπέζιοι ΣταφυλαΙ. . 2.500 

Οίνάμπελοί 6.100 

'Οπωροφόρα (κατά δένδρον)3.351.455 

Φράουλες 780 

Κτην. "Οσπρια 20.045 

Σύνολον 465.399 

('Εξαιρούνται αϊ δενδροκαλ-
λιέργειαι). 

2.720 

3.600 

1.530 

26.679 

8.070 

6.200 

2.800 

4.700 

5.700 

2Ί80 

6.080 

0.989 

7.310 

5.810 

9.950 

8.800 

7.170 

0.572 

12.600 

3.750 

557.986,2 

197.766,0 

•41.404,9 

71.046,2 

712.960,3 

136,3 

15.890,0 

93,0 

43.981,2 

2.180,0 

154.979,2 

1.911,0 

5.040,1 

17.105,4 

38.927,0 

68.754,5 

22.000,0 

43.737,0 

1.917.032,3 

9.828,0 

75.168,8 

3.997.927,4 
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II. Κτηνοτροφία 

Είδος Ζώου 

'Ανδρικά Σύνολον 
ΚεφαλαΙ Ημερομίσθια 'Ανδρικών 

Ζώων κατά Ήμερομι-
Κεφαλήν σθίων 

"Ιπποι καΐ Φορβάδες 4.270 
Ήμίονοι 2,350 
"Ονοι 5.460 
Βοοειοδη μή Γαλακτερά . . . 15.110 
Βοοειοδη Άμελγόμενα . . . . 16.390 
Μόσχοι καΐ Μοσχίδες 4.237 
Πρόβατα 101.950 

Αίγες 87.450 
Χοίροι 10.510 
Πουλερικά 291.450 
Κόνικλοι 2.900 
Κυψέλαι 6.850 
Σηροτροφία (Κυτία) 35 

Σ ύ ν ο λ ο ν 

21,00 
16,00 
9,80 

19,00 
20,80 

9,80 
2,17 
2,90 
3,40 
0,70 
0,90 
1,00 

48,00 

89.670,0 
37.600,0 
53.508,0 

287.090,0 
340.912,0 
41.522,6 

221.231,5 
253.605,0 

35.734,0 
204.015,0 

2.610,0 
6.850,0 
1.680,0 

1.576.028,1 

III. Δάση και 'Αλιεία 

Προϊόντα 

«ττ ι Û Σύνολον 
Παραγωγή ^ Μ ο ν ά δ α .'Ανδρικών 
ειςΤόννους Μ ε τ ρ ή σ ε ω ς Ημερομι-

σθίων 

Ξυλεία (Μ3) 9,008 1,5 13.512,0 
Καυσόξυλα (Ζύγια) 162,402 0,1 16.240,2 
Ξυλάνθρακες . . . . . . . . 2.233,4 6,2 13.847,1 
Ρητίνη 31,2 
Βαλανίδια 70,5 18,5 1.304,3 
"Ασβεστος 866,6 6,2 5.372,9 

Σ ύ ν ο λ ο ν 50.276,5 

'Αλιεία 

Γ ε ν ι κ ο ν Σ ύ ν ο λ ο ν . 50.276,5 

Π η γ ή : 'ϊπελογίσθησαν βάσει στοιχείων ληφθέντων έκ της 'Αγρο
τικής Τραπέζης της 'Ελλάδος. 
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Π Ι Ν Α Ξ 12. 

Δ Ρ Α Μ Α , 1959 

Ι. Γεωργία 

Καλλιεργηθεϊσαι Ανδρικά ,?υ1'° ? 
Προϊόντα Εκτάσεις Ημερομίσθια ,£ ν ο Ρ ι κ ί ">ν 

(Στρέμματα) κατάΣτρέμμα ^ ε ρ ο μ ι -

Σΐτος 150.613 2,500 376.532,5 

'Αραβόσιτος 47.000 3,500 164.500,0 

"Ορυζα 5.500 6,000 33.000,0 

Λοιπά Δημητριακά 22.993 1-530 . 35.179,3 

Καπνός 66.219 27,500 1.821.022,5 

Βάμβαξ 7.000 3,700 25-900,0 

Σησάμι 1.250 2,800 3.500,0 

Ά ρ α χ ί ς - Ήλίανθος - Σπόροι . 3.228 4,400 14.203,2 

Γλυκάνισον 515 6,200 3.193,0 

Βρώσ. "Οσπρια 5.905 5,700 33.658,5 

Σανά 2.850 2,180 6.213,0 

Μηδική 18.000 4,700 84.600,0 

Λειμώνες 910 0,380 345,8 

Δεματοποίησις Άχυρου . . . 3.690,5 

Μποστανικά 950 7.310 6.944,5 

Γεώμηλα 1.035 &.610 5.806,4 

Τομάτες . 1 g 4 1 2 g % 0 93.743,5 
Κηπευτικά J 

Έ π ι τ ρ α π . Σταφυλαί 1.710 9,960 17.031,6 

Οίνάμπελοι 9.500 7,180 68.210,0 

'Οπωροφόρα (κατά δένδρον) . 171.540 0,327 56.093,6 

Φράουλες 10 12,60 126,0 

Κτην. "Οσπρια 12.295 3,750 46.106,3 

Σ ύ ν ο λ ο ν 366,895 6.899 600,2 

{'Εξαιρούνται αϊ δενδροκαλλιέργειαι) 
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I I . Κτηνοτροφία 

Προϊόντα 

'Ανδρικά Σύνολον 
Κεφαλαί Ημερομίσθια 'Ανδρικών 

Ζώων κατά Ήμερομι-
Κεφαλήν σθίων 

"Ιπποι καΐ Φορβάδες 2.283 

Ήμίονοι 1.405 

"Ονοι 5.862 

Βοοειδή μή Γαλακτοφόρα . . 15.304 

Βοοειδή Άμελγόμενα . . . . 18.020 

Μόσχοι καΐ Μοσχίδες . . . . 774 

Πρόβατα 69.930 

Αίγες 39.912 

Χοίροι 4.390 

Πουλερικά 133.410 

Κόνικλοι 1.540 

Κυψέλαι 8.950 

Σηροτροφία (Κυτία) 

Σ ύ ν ο λ ο ν . . . . . . 

21,0 

16,0 

9,8 

19,0 

20,8 

9,8 

1,7 

2,9 

3,4 

0,7 

0,9 

1,0 

47.943,0 

22.480,0 

57.447,6 

290.776,0 

374.816,0 

7.585,2 

118.881,0 

115.744,8 

14.926,0 

93.387,0 

1.386,0 

8.950,0 

1.154.322,6 

I I I . Δάση και 'Αλιεία 

π .., Παραγωγή Ημερομίσθια · Α $ ° ι κ £ ν 

Προϊόντα _, ^ , 1 ' ' κατά Μονάδα < Τ Τ

 ν 

εΙςΤόννους Μ ε τ ρ ή σ ε ω ς Ημερομι-

Ξυλεία (Μ«) . 1.530,0 1,5 2.295,0 

Καυσόξυλα (Ζύγια) 131.000,0 0,1 13.100,0 

Ξυλάνθρακες 72,0 6,2 446,4 

"Ασβεστος 180,4 6,2 1.118,5 

Βαλανίδια 77,0 18,5 142,5 

Ρητίνη 

Σ ύ ν ο λ ο ν 17-102,4 

'Αλιεία 

Γ ε ν ι κ ο ν Σ ύ ν ο λ ο ν . 17.102,4 

Π η γ ή : 'Τπελογίσθησαν βάσει στοιχείων ληφθέντων έκ της 'Αγρο

τικής Τραπέζης της 'Ελλάδος. 
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ΠΙΝΑΞ 13. 

Λ Α Ρ Ι Σ Α , 1959. 

Ι. Γεωργία 

Καλλιεργηθεΐσαι 'Ανδρικά , . Τ °-
Προϊόντα Εκτάσεις Ημερομίσθια , £ . ν ο Ρ ι κ ω ν 

(Στρέμματα) κατά Στρέμμα ^ Τ " 

Σίτος 763.000 0.700 534.100,0 

'Αραβόσιτος 5.100 2.900 14.790,0 

Λοιπά Δημητριακά 87.840 1.530 134.395,2 

Καπνός 9.115 13.820 125.969,3 

Βάμβαξ 55.000 7.320 402.600,0 

Γλυκάνισον - Λϊνον . . . . 200 6.200 1.240,0 

Σησάμι 80 2.800 224,0 

Σόργον 20 4.700 94,0 

Βρώσ. "Οσπρια 14.888 5,700 84.861,6 

Σανά 18.101,5 

Μηδική 1.550 6.080 9.424,0 

Λειμώνες 1.000 0.980 980,0 

Δεματοποίησις Άχυρου . . . 17.950,9 

Μποστανικα 3.500 7.310 25.585,0 

Γεώμηλα 2.500 5.610 14.025,0 

Τομάτες 1 u Q Q 55.417,4 
Κηπευτικά J ' 

Έλαϊαι (κατά δένδρον) . . .300.000 0^384 115.200,0 

'Επιτραπέζιοι Σταφυλαί . . . 1.100 8.800 9.680,0 

Οίνάμπελοι 4.050 7.180 29.079,0 

'Οπωροφόρα (κατά δένδρον) . .131.000 0.327 42.837,0 

Φράουλες 3 12.600 37,8 

Κτην. "Οσπρια 61.310 3.750 229.912,5 

Σ ύ ν ο λ ο ν 1.015.820 1.866.504,2 

(Εξαιρούνται αϊ δενδροκαλιέργειαι). 
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II. Κτηνοτροφία 

'Ανδρικά Σύνολον 
Ποοϊόντα Κεφαλαί 'Ημερομίσθια 'Ανδρικών 

Ρ u Ζώων κατά Ήμερομι-
Κεφχλήν σθίων 

"Ιπποι καί Φορβάδες 6.450 21,0 135.450,0 

Ήμίονοι , 1.760 16,0 28.160,0 

"Ονοι 4.150 9,8 40.670,0 

Βοοειδή μή Γαλακνοφόρα . . . 507 19.0 9.633,0 

Βοοειδή Άμελγόμενα. . . . . . 7,700 20,8 160.160,0 

Μόσχοι καί Μοσχϊδες 125 9,8 1.225,0 

Πρόβατα 230.668 3,0 692.004,0 

Αϊγες 25.700 2,9 74.530,0 

Χοίροι 4,950 3,4 16.830,0 

Πουλερικά 354.000 0,7 247.800,0 

Κόνικλοι 4,500 0,9 4.050,0 

Κυψέλαι 9.000 1,0 9.000,0 

Σηροτροφία (Κυτία) 120 48,0 5.760,0 

Σ ύ ν ο λ ο ν 1.425.272,0 

I I I . Δάση καί * Αλιεία 

,ΤΤ , ο Σύνολον 

π ν , Παραγωγή H W T 2 J S 'Ανδρικών 
Προϊόντα ^ Ç ^ ™ κατά Μονάδα . ' 

Μετρήσεως ^ 

Ξυλεία (μ«) 6.800.0 1,5 10.200,0 

Καυσόξυλα (Ζύγια) 85.000,0 

Ξυλάνθρακες 184,0 

"Ασβεστος 242,0 

Βαλανίδια 206,5 

Ρητίνη 31,2 

0,1 

6,2 

6,2 

8,5 

8.500,0 

1.140,8 

1.500,4 

3.820,3 

Γ ε ν ι κ ο ν Σ ύ ν ο λ ο ν . . 

9 83,0 

25 161,5 

747,0 

25.908,5 

Π η γ ή : Ύπελογίσθησαν βάσει στοιχείων ληφθέντων εκ της Άγρο-

Τραπέζης της Ελλάδος. 
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Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α 

Σελίζ 57 οτιχ. 18 : αντί «περιορίζονται* άνάγνω&ι *προσδιο~ 

ρίζονται» 

» 134 Ύποσημ. οτιχ. 19 αντί 39,55 άνάγνω&ι 395,5 

» 138 οτιχ. 2 αντί 37,7 άνάγνω&ι 73,7 



Έξώφνλλον 

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ Β Α Ρ Λ Α Μ Ο Υ 








