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Μελέτη περιπτώσεων εφαρμογής τροποποιημένου βιολογικού προσομοιώματος
TOMGRO σε καλλιέργεια τομάτας θερμοκηπίου
γ. Δημόκας1, Ν. Κατσούλας1, Κ. Κίττας1 και M. Tchamitchian2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη περιπτώσεων τροποποιημένου βιολογικού προσομοιώματος
(TOMGRO) σε καλλιέργεια τομάτας θερμοκηπίου κατά την χειμερινή περίοδο. Το τροποποιημένο βιολογικό προσομοίωμα (TOMGRO) που χρησιμοποιήθηκε έχει αναπτυχθεί και βαθμονομηθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις και την καλλιεργητική τεχνική των παραγωγών της Μεσογείου καθώς και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη χειμερινή περίοδο στις χώρες αυτές. Η μελέτη περιπτώσεων του προσομοιώματος πραγματοποιήθηκε για να εξεταστεί η συμπεριφορά του προσομοιώματος κάτω από συνδυασμό διαφορετικών κλιματικών συνθηκών και εστιάστηκε στη διαφοροποίηση κυρίως της θερμοκρασίας του αέρα και
στην επίδραση που αυτή παρουσιάζει τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην παραγωγή των φυτών τομάτας.
Για τη μελέτη περιπτώσεων πραγματοποιήθηκε καταγραφή του κλίματος στο εσωτερικό του θερμοκηπίου και τον περιβάλλον χώρο, στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην περιοχή του Βελεστίνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τροποποίηση του κλίματος στο εσωτερικό των θερμοκηπιακών
μονάδων προκαλεί ουσιαστικές μεταβολές στο ρυθμό ανάπτυξης και παραγωγής της καλλιέργειας. Αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα οδηγεί σε πρωίμιση της παραγωγής και ταυτόχρονη μείωση του συνολικού ξηρού βάρους των συγκομιζόμενων καρπών, ενώ αντίστροφα μείωση της θερμοκρασίας προκαλεί
υστέρηση στην έναρξη της συγκομιδής και αύξηση της συνολικά παραγόμενης ποσότητας. Η διαχείριση
του κλίματος των θερμοκηπίων μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική με τη χρήση των αποτελεσμάτων που
προέκυψαν από τη μελέτη περιπτώσεων του βιολογικού προσομοιώματος, ενώ μέρος των συμπερασμάτων αναμένεται να συμβάλλει στην ισορροπία των κερδών ενός προϊόντος ονομαστικής αξίας στην αγορά, σε σχέση με το κόστος διαχείρισης του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Λέξεις κλειδιά: Βιολογικό προσομοίωμα, TOMGRO, συστήματα λήψης αποφάσεων, μελέτη περιπτώσεων, ανάπτυξη, παραγωγή τομάτας.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι προστατευμένες καλλιέργειες των κηπευτικών,
των δρεπτών ανθέων και των διακοσμητικών φυτών
αποτελούν το πεδίο με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη την τελευταία εικασοετία στα αγροτικά θέματα. Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες πλέον, μπορούν να θεωρηθούν ως
η πιο εντατική και σύνθετης μορφής παραγωγική διαδικασία και πολλές φορές αναφέρονται ως η βιομηχανία
των θερμοκηπίων για τονιστεί ο ρόλος της τεχνολογίας
στη όλη διαδικασία (Challa και Bakker, 1995).
Σήμερα το πρόβλημα του υψηλού κόστους παραγωγής των κηπευτικών καλλιεργειών δύναται να επιλυθεί με τη χρήση βιολογικών προσομοιωμάτων που
αποτελούν ισχυρά εργαλεία για να ελεγχθούν υποθέσεις, να συνδυαστεί η γνώση, να περιγραφεί και να
κατανοηθεί ένα περίπλοκο σύστημα και να συγκριθούν διάφορα σενάρια (van Straten et al., 2000). Τα

μοντέλα δύνανται να ορίσουν την ανάπτυξη και την
παραγόμενη ποσότητα, συνεισφέροντας στον προγραμματισμό και στη στρατηγική που θα ακολουθηθεί από τους παραγωγούς, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός των άλλων ως συστήματα σχηματισμού απόφασης (Tchamitchian et al., 1998.), ελέγχου
του κλίματος των θερμοκηπίων καθώς και για την
πρόβλεψη και τον προγραμματισμό της παραγωγικής
διαδικασίας. Συνεπώς, το ενδιαφέρον για τη μοντελοποίηση της παραγωγής βιομάζας για τις διάφορες
καλλιέργειες ακόμη αυξάνεται όπως αυτό δηλώνεται
από την αυξανόμενη αναλογία των δημοσιευμένων
εργασιών που σχετίζονται με την μοντελοποίηση.
Διάφορα προσομοιώματα για θερμοκηπιακές
καλλιέργειες έχουν αναπτυχθεί, όπως για παράδειγ-

1
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μα για το χρυσάνθεμο, το αγγούρι, το μαρούλι, το έργειας. Η μελέτη περιπτώσεων εστιάστηκε κυρίως
ραπανάκι, το τριαντάφυλλο (Lieth και Pascian 1991) στη διαφοροποίηση της θερμοκρασίας του αέρα και
και της τομάτας (De Konnig, 1994, Jones et al.,1991). την επίδραση που παρουσιάζει στην ανάπτυξη και
Το μοντέλο TOMGRO των Jones et al., (1991) έχει την παραγωγή των φυτών τομάτας θερμοκηπίου.
τεκμηριωθεί, βαθμονομηθεί και επιβεβαιωθεί από
τους Dayan et al. (1993a, 1993b). Οι περισσότερες 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
δημοσιευμένες εργασίες στο πεδίο των θερμοκηπιΗ μελέτη περιπτώσεων του προσομοιώματος
ακών καλλιεργειών, ασχολούνται με την ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε για να εξεταστεί η συμπεριφοκαι την παραγωγή της καλλιέργειας της τομάτας.
ρά του προσομοιώματος κάτω από τον συνδυασμό
Η λειτουργία των βιολογικών προσομοιωμάτων διαφορετικών κλιματικών συνθηκών και εστιάστηκε
στηρίζεται στην παραγωγή του ξηρού βάρους. Η καλλι- στη διαφοροποίηση κυρίως της μέσης θερμοκρασίας
έργεια προσδιορίζεται από το παραγόμενο ξηρό βάρος, του αέρα και την επίδραση που αυτή παρουσιάζει
την οργανογένεση και από την κατανομή του ξηρού βά- στην ανάπτυξη και στην παραγωγή των φυτών τομάρους στον αριθμό των παραγόμενων οργάνων (Dimokas τας. Η συγκέντρωση του CO2 διατηρήθηκε σταθερή
et al., 2009). Αυτά τα χαρακτηριστικά, όχι μόνο σχετίζο- στα 380 ppm, ενώ οι τιμές της σχετικής υγρασίας και
νται με την ποσότητα της παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα της ηλιακής ακτινοβολίας που χρησιμοποιήθηκαν
και με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η ήταν οι πραγματικές τιμές που συλλέχθηκαν κατά τη
παραγωγή του ξηρού βάρους εξαρτάται τόσο από τη δι- διάρκεια των πειραματικών μετρήσεων. Τα σενάρια
αδικασία της φωτοσύνθεσης που συμβάλει στην αύξηση που μελετήθηκαν, παρουσιάζονται παρακάτω:
του βάρους, όσο και την αναπνοή αύξησης και διατή- 1. Η διαφοροποίηση της μέσης ημερήσιας τιμής της
ρησης που προκαλούν μείωση του παραγόμενου ξηρού
θερμοκρασίας του αέρα, όταν η μέση θερμοκραβάρους των φυτών (Dimokas et al., 2009).
σία νύχτας διατηρήθηκε στους 15oC. Τα σενάρια
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέπου προσομοιώθηκαν για μέσες θερμοκρασίες
τη περιπτώσεων και ανάλυση ευαισθησίας χρήημέρας / νύχτας, ήταν τα: 20/15oC, 24/15oC και
σης τροποποιημένου βιολογικού προσομοιώματος
30/15oC, με μάρτυρα την προσομοίωση 20/15oC.
(TOMGRO) σε καλλιέργεια τομάτας κατά την 2. Η μεταβολή της μέσης νυχτερινής τιμής της θερχειμερινή περίοδο. Το βιολογικό προσομοίωμα
μοκρασίας του αέρα, όταν η ημερήσια θερμοTOMGRO τροποποιήθηκε από τους Dimokas et al.,
κρασία διατηρήθηκε στους 20oC. Τα σενάρια
(2009), σύμφωνα με το κορυφολόγημα που πραγμαπου προσομοιώθηκαν για μέσες θερμοκρασίες
τοποιείται από τους παραγωγούς (σταμάτημα ανάημέρας / νύχτας, ήταν τα: 20/15oC, 20/13oC και
πτυξης της καλλιέργειας). Για πρώτη φορά επιχει20/11oC, με μάρτυρα την προσομοίωση 20/15oC.
ρείται το σταμάτημα της προσομοίωσης σε ορισμένο 3. Η επίπτωση της μείωσης και της μείωσης-αύξησης
378
ȆȓȞĮțĮȢ I. ȂİȜȑĲȘ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ ȝİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȠȡȚıȝȑȞȠo ȤȡȠȞȚțȩ
της θερμοκρασίας του αέρα κατά 2 C, για χρονισημείο (αριθμός ταξιανθίας), καθώς προστέθηκε ο
κό διάστημα 10 ημερών. Τα σενάρια που προσοσυντελεστής (Fraqcoef) που συμβάλλει στον καλύ379 τερο
įȚȐıĲȘȝĮ
(i) της ηλικίας των καρπών της καλλιμοιώθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα I.
υπολογισμό
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I. CaseI: studies
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Table I: Case studies according to temperature variation for a constant period (i)

ȂİĲĮȤİȓȡȚıȘ
1Ș
ȆİȡȓȠįȠȢ
Ș

Ș

2Ș

3Ș

ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ (ȘȝȑȡĮȢ / ȞȪȤĲĮȢ)

1 ȑȦȢ 20 ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

20/15 ȠC

20/15 ȠC

21Ș ȑȦȢ 30Ș ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

18/13 ȠC

18/13 ȠC

31Ș ȑȦȢ 40Ș ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

20/15 ȠC

20/15 ȠC

41Ș ȑȦȢ 50Ș ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

20/15 ȠC

22/17 ȠC

51Ș ȑȦȢ 180Ș ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

20/15 ȠC

20/15 ȠC
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31Ș ȑȦȢ 40Ș ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

20/15 ȠC

20/15 ȠC

41Ș ȑȦȢ 50Ș ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

20/15 ȠC

22/17 ȠC

51Ș ȑȦȢ 180Ș ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

20/15 ȠC

20/15 ȠC

381 4. Η επίπτωση της διαφοροποίησης των μέσων θερμο- νες ενότητες θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα
382
κρασιών αναφοράς για ημέρα / νύχτα, 20/15oC, με επίδρασης της:
383
ȆȓȞĮțĮȢ
II. ȂİȜȑĲȘ
ȝİĲĮȕȠȜȒȢ
ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
ȠȡȚıȝȑȞȠ
• Μεταβολής
της ημερήσιας / ȖȚĮ
νυχτερινής
θερμομείωση και μετέπειτα
αύξησηʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ
κατά 2oC, για χρονικό
διάστημα 10 ημερών. Τα σενάρια που προσομοιώ-

κρασίας του αέρα έναντι του μάρτυρα για όλη την
περίοδο προσομοίωσης

384

θηκαν παρουσιάζονται
στον Πίνακα II.
ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘȝĮ (ii)
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II: Μελέτη
της θερμοκρασίας
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χρονικό διάστημα
(ii)
TableΠίνακας
II. Case
studiesπεριπτώσεων
accordingμεταβολής
to temperature
variation
for a constant
period (ii)
Table II: Case studies according to temperature variation for a constant period (ii)

ȂİĲĮȤİȓȡȚıȘ
1Ș
ȆİȡȓȠįȠȢ
Ș

Ș

3Ș

ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ (ȘȝȑȡĮȢ / ȞȪȤĲĮȢ)

1 ȑȦȢ 20 ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

20/15 ȠC

20/15 ȠC

21Ș ȑȦȢ 30Ș ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

18/13 ȠC

20/15 ȠC

31Ș ȑȦȢ 40Ș ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

20/15 ȠC

20/15 ȠC

41Ș ȑȦȢ 50Ș ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

20/15 ȠC

18/13 ȠC

51Ș ȑȦȢ 180Ș ȘȝȑȡĮ

20/15 ȠC

20/15 ȠC

20/15 ȠC

386
387 5. Η μελέτη της διαφοροποίησης του θερμοκρασι-

ακού εύρους όταν η μέση τιμή της θερμοκρασίας
είναι η ίδια και για τις δύο περιπτώσεις.
Η μελέτη περιπτώσεων που επιλέχθηκαν ικανοποιεί το σύνολο των περιπτώσεων που πρόκειται να
συναντήσει ο προσομοιωτής κατά τη διάρκεια του
έτους, καθώς αναλύεται τόσο η αύξηση, η μείωση,
η αυξομείωση της θερμοκρασίας και το αντίστροφο της καθώς και η περίπτωση να προκύπτουν οι
ίδιες βαθμοημέρες με διαφορετικές μέγιστες και
ελάχιστες τιμές. Ταυτόχρονα η χρονική διάρκεια
ημέρας και νύχτας που χρησιμοποιήθηκε από τον
προσομοιωτή ήταν αντίστοιχη της πραγματικότητας
και αντίστοιχη ήταν η μεταβολή στις τιμές της θερμοκρασίας.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Tα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν
τις υπολογισμένες τιμές του τροποποιημένου βιολογικού προσομοιώματος (TOMGRO), για σειρά
περιπτώσεων. Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η ανάλυση ευαισθησίας του βιολογικού προσομοιώματος.
Η γνώση της ευαισθησίας αποτελεί κρίσιμο σημείο
για το ενωμένο βιοφυσικό προσομοίωμα, καθώς
αναλύονται οι συνέπειες της επίδρασης των κλιματικών συνθηκών στο εσωτερικό του θερμοκηπίου στην
ανάπτυξη και την παραγωγή της καλλιέργειας. Οι
μεταχειρίσεις που ακολουθήθηκαν αναφέρθηκαν
αναλυτικά στα υλικά και μέθοδοι, ενώ στις επόμε-
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2Ș

• Μεταβολής της ημερήσιας / νυχτερινής θερμοκρασίας του αέρα έναντι του μάρτυρα για ορισμένη περίοδο κατά την προσομοίωση
• Μεταβολής του εύρους στην ημερήσια και νυχτερινή θερμοκρασία του αέρα διατηρώντας την ίδια
μέση ημερήσια τιμή
Τα αποτελέσματα αφορούν την επίδραση των μεταχειρίσεων στον υπολογισμό του αριθμού των κόμβων, του συνολικού ξηρού βάρους των καρπών, του
ξηρού βάρος των ώριμων και των πράσινων καρπών.
Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν (Ηλιακή ακτινοβολία, σχετική υγρασία, συγκέντρωση του διοξειδίου
του άνθρακα) για τις υπόλοιπες μεταβλητές εισόδου
(εκτός της θερμοκρασίας) του βιολογικού προσομοιώματος, ήταν οι πειραματικές τιμές της περιόδου
από 1η Οκτωβρίου 2005 έως 1η Απριλίου 2006.
3.1. Μελέτη επίδρασης της ημερήσιας και νυχτερινής μεταβολής της θερμοκρασίας του αέρα
Η διακύμανση των υπολογισμένων τιμών του ξηρού βάρους των ώριμων και των πράσινων καρπών,
σύμφωνα με τις μεταχειρίσεις (20/15oC, 24/15oC και
30/15oC) παρουσιάζεται στα Σχήματα 1 (a-b). Μελετώντας το Σχήμα 1 (a) παρατηρείται ότι η μεταχείριση
(24/15oC), συνέβαλε στην πρωίμιση της παραγωγής και
η διαφοροποίηση της σε σχέση με τη μεταχείριση του
μάρτυρα (20/15oC) κυμαίνεται στις 10 περίπου ημέρες.
Αντίστοιχα στις τιμές του ξηρού βάρος των πράσινων
καρπών (Σχήμα 1 (b)) παρατηρείται ότι απαιτείται με-
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401
Σχήμα 2(a), (b): Διακύμανση των υπολογισμένων τιμών του
Σχήμα 1(a), (b): Διακύμανση των υπολογισμένων τιμών του
402 ȈȤȒȝĮ 2(a), (b). ǻȚĮțȪȝĮȞıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȑȞȦȞ ĲȚȝȫȞ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ
ȈȤȒȝĮ 1(a), (b). ǻȚĮțȪȝĮȞıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȑȞȦȞ ĲȚȝȫȞ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ ξηρού βάρος των ώριμων και των πράσινων καρπών, σύμφωνα
ξηρού βάρος των ώριμων και των πράσινων καρπών, σύμφωνα
o
o
ĲȦȞ ʌȡȐıȚȞȦȞ țĮȡʌȫȞ,
ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ
ȝİĲĮȤİȚȡȓıİȚȢ
20/15ooC).
C), (Ŷ,
o
o
o o 403
με τιςțĮȚ
μεταχειρίσεις
(◊, 20/15
C), (n,
20/13
C), (p,(¸,20/11
με τις țĮȚ
μεταχειρίσεις
20/15ıȪȝĳȦȞĮ
C), (n,ȝİ24/15
C), (p, 30/15
C).C), (Ŷ, ȫȡȚȝȦȞ
ȫȡȚȝȦȞ
ĲȦȞ ʌȡȐıȚȞȦȞ (◊,
țĮȡʌȫȞ,
ĲȚȢ ȝİĲĮȤİȚȡȓıİȚȢ
(¸, 20/15
o
o (b): Variance of simulated values for dry
Figure
2(a),
Figure
1(a),
(b):
Variance
of
simulated
values
for
dry
404
C),
(Ÿ,
20/11
C).
20/13
24/15oC), (Ÿ, 30/15oC).
weight of mature and green fruits, for three treatments (◊,
weight of mature and green fruits, for three treatments 405
(◊, Figure
2(a), (b). Variance of simulated values for dry weight of mature and green
Figure
simulated
valuesoC).
for dry weight of mature and green 20/15oC), (n, 20/13oC), (p, 20/11oC).
o
20/151(a),
C),(b).
(n,Variance
24/15oofC),
(p, 30/15

fruits, for three treatments (¸, 20/15oC), (Ŷ, 24/15oC), (Ÿ, 30/15oC).

406

407
γαλύτερο χρονικό διάστημα για την ωρίμαση των καρπών για την περίπτωση του μάρτυρα έναντι των δύο
408
άλλων μεταχειρίσεων, ενώ μικρή είναι η διαφοροποίηση που παρατηρείται στις πρώτες 40 ημέρες, κρίσιμη
περίοδο για την ανάπτυξη των φυτών. Τέλος, η αύξηση
της ημερήσιας τιμής της θερμοκρασίας του αέρα συνέβαλε στη μείωση του αριθμού των συγκομιζόμενων
καρπών και της φυλλικής επιφάνειας της καλλιέργειας. Συνεπώς η αύξηση της ημερήσιας τιμής της θερμοκρασίας του αέρα, οδηγεί μεν την παραγωγή στην
πρωίμιση αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στη μείωση
του συνολικά παραγόμενου προϊόντος.
Στα Σχήματα 2 (a-b) παρουσιάζεται η διακύμανση των υπολογισμένων τιμών του ξηρού βάρος των
ώριμων και των πράσινων καρπών, σύμφωνα με τις
μεταχειρίσεις (20/15oC, 20/13oC και 20/11oC). Μελετώντας το Σχήμα 2 (a) παρατηρείται ότι η μεταχείριση (20/11oC), οδηγεί την παραγωγή σε υστέρηση και
η διαφοροποίηση της σε σχέση με τη μεταχείριση
του μάρτυρα (20/15oC) κυμαίνεται στις 20 περίπου
ημέρες. Αντίστοιχα στις τιμές του ξηρού βάρος των
πράσινων καρπών (Σχήμα 2 (b)) παρατηρείται ότι
απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την

fruits, for three treatments (¸, 20/15oC), (Ŷ, 20/13oC), (Ÿ, 20/11oC).

ωρίμαση των καρπών στην περίπτωση της μεταχείρισης (20/11oC) έναντι του μάρτυρα και της μεταχείρισης (20/13oC). Ταυτόχρονα στην περίπτωση
της μεταχείρισης (20/11oC) παρατηρείται ότι στο
τέλος της περιόδου προσομοίωσης υπάρχουν ακόμη
πράσινοι καρποί επάνω στο φυτό, ενώ οι άλλες δύο
μεταχειρίσεις έχουν συγκομιστεί πλήρως. Τέλος η
μείωση της νυχτερινής τιμής της θερμοκρασίας του
αέρα, συνέβαλε αντίστοιχα στη μείωση του αριθμού
των συγκομιζόμενων καρπών και της φυλλικής επιφάνειας της καλλιέργειας.
3.2. Μελέτη επίδρασης μεταβολής της θερμοκρασίας του αέρα για ορισμένο χρονικό διάστημα
Η διακύμανση των υπολογισμένων τιμών του
αριθμού των κόμβων, του συνολικού ξηρού βάρους
των καρπών, του ξηρού βάρος των ώριμων και των
πράσινων καρπών, σύμφωνα με τις μεταχειρίσεις
του Πίνακα Ι παρουσιάζεται στα Σχήματα 3 (a-b).
Στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα εκτός των δεκαήμερων μεταβολών των δύο μεταχειρίσεων, η
θερμοκρασία του αέρα ήταν ίδια με τη θερμοκρασία της μεταχείρισης του μάρτυρα 20/15oC. Σκοπός
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Σχήμα 3(a), (b): Διακύμανση των υπολογισμένων τιμών
ȈȤȒȝĮ 3(a), (b). ǻȚĮțȪȝĮȞıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȑȞȦȞ ĲȚȝȫȞ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ ȕȐȡȠȢ ĲȦȞ
του ξηρού βάρος των ώριμων και των πράσινων καρπών,
o
o oC), (Ŷ,
ȫȡȚȝȦȞ
țĮȚ ĲȦȞ
țĮȡʌȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ
ĲȚȢ ȝİĲĮȤİȚȡȓıİȚȢ
(¸, 20/15
σύμφωνα
μεʌȡȐıȚȞȦȞ
τις μεταχειρίσεις
(◊, ȝİ
20/15
C), (n, 18/13
C για
η
o
την oπερίοδο από την 21η έως
την
30
ημέρα),
(p,
18/13
C
Ș
Ș
o
18/13 C ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ Įʌȩ ĲȘȞ 21η ȑȦȢ ĲȘȞ 30 ȘȝȑȡĮ),
(Ÿ, 18/13 C ȖȚĮ ĲȘȞ
για την περίοδο από την 21 έως την 30η ημέρα και 22/17oC
η
για την
την 41
έωςoC50ȖȚĮη ημέρα).
ʌİȡȓȠįȠ
Įʌȩπερίοδο
ĲȘȞ 21Ș ȑȦȢαπό
30Ș ȘȝȑȡĮ
țĮȚ 22/17
ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ Įʌȩ ĲȘȞ 41Ș ȑȦȢ ĲȘȞ
Figure
3(a), (b): Variance of simulated values for dry weight
Ș
420
50
of ȘȝȑȡĮ).
mature and green fruits, for three treatments (◊, 20/15oC),
421
o
(n, 20/13 C experimental period from 21st to 30th day),
Figure 3(a), (b).
of simulated values for dry weight of mature and green
(p, 20/11oC Variance
experimental
period from 21st to 30th day and
o
o
o
22/17forCthree
experimental
period
from
41st
to 50th day).
fruits,
treatments (¸, 20/15
C), (Ŷ,
20/13
C experimental
period from 21st to

418

th
30
day),η (Ÿ,
20/11oC experimental
period from στην
21st to ανάπτυξη
30th day and και
22/17oC
ήταν
ανάλυση
των επιπτώσεων

419

την παραγωγή
experimental
period fromτων
41st toφυτών
50th day).τομάτας

όταν προκύπτει η
ανάγκη για μείωση της θερμοκρασίας καθώς και η
μελέτη του πιθανού κέρδους αν γίνει προσθήκη των
βαθμοημερών που αφαιρέθηκαν σε χρονικό διάστημα μετά τη μείωση της θερμοκρασίας. Μελετώντας
τα Σχήματα 3 (a-b) παρατηρούνται μικρές διαφορο422
ποιήσεις μεταξύ των τριών μεταχειρίσεων σε όλα 423
τα
424
μετρούμενα χαρακτηριστικά. Μικρή διαφοροποίηση προέκυψε στον αριθμό των συγκομιζόμενων
425
καρπών (αποτελέσματα που δεν παρουσιάζονται
426
στο παρόν κείμενο) με τις δύο μεταχειρίσεις να υπο427
λείπονται του μάρτυρα. Η μείωση της θερμοκρασίας
για το χρονικό διάστημα των 10 ημερών προκαλεί
428
υστέρηση στον αριθμό των συγκομιζόμενων καρπών
429
χωρίς να μεταβάλει το συνολικό ξηρό βάρος του φυ430
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τού και τη φυλλική του επιφάνεια. Η προσθήκη των
βαθμοημερών που αφαιρέθηκαν, δεν επιτυγχάνει
να εξαλείψει τη διαφοροποίηση που προκαλείται
από τη μείωση της θερμοκρασίας.
Στα Σχήματα 4 (a-b) παρουσιάζεται η διακύμανση των υπολογισμένων τιμών του ξηρού βάρος των
ώριμων και των πράσινων καρπών, σύμφωνα με τις
μεταχειρίσεις του Πίνακα ΙΙ. Σκοπός η μελέτη της
επίδρασης μείωσης των βαθμοημερών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, με απώτερο στόχο την
ανεύρεση της κρίσιμης περιόδου της καλλιέργειας.
Μείωση παρατηρήθηκε στο ξηρό βάρος των συγκομιζόμενων-ώριμων καρπών (Σχήμα 4 (b)). Τέλος,
δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των μεταχειρίσεων τόσο στη φυλλική επιφάνεια της καλλιέργειας όσο και στην ποιότητα των συγκομιζόμενων
καρπών (αποτελέσματα που δεν παρουσιάζονται
στο παρόν κείμενο).
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Σχήμα
(b): Διακύμανση
των υπολογισμένων
τιμώνĲȦȞ
ȈȤȒȝĮ
4(a),4(a),
(b). ǻȚĮțȪȝĮȞıȘ
ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȑȞȦȞ
ĲȚȝȫȞ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ ȕȐȡȠȢ
του ξηρού βάρος των ώριμων και των πράσινων καρπών,

o
ȫȡȚȝȦȞ
țĮȚ ĲȦȞμεʌȡȐıȚȞȦȞ
țĮȡʌȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ
ĲȚȢ ȝİĲĮȤİȚȡȓıİȚȢ
(¸, 20/15
C), (Ŷ,
o
o
σύμφωνα
τις μεταχειρίσεις
(◊, ȝİ
20/15
C), (n, 18/13
C για
Ș
o
τηνoCπερίοδο
από την
έως
τηνĲȘȞ3030Ș ημέρα),
(p,18/13
18/13
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ
Įʌȩ 21
ĲȘȞ 21
ȑȦȢ
ȘȝȑȡĮ), (Ÿ,18/13
C ȖȚĮCĲȘȞ

η

η

o

για την περίοδο από την 41 έως την 50 ημέρα).
Figure 4(a), (b): Variance of simulated values for dry weight
of mature and green fruits, for three treatments (◊, 20/15oC),
Figure 4(a), (b). Variance of simulated values for dry weight of mature and green
(p, 18/13oC experimental period from 21st to 30th day), (n,
o
o
fruits,
foroC
three
treatments (¸, 20/15
C), (Ŷ,
18/1341st
C experimental
period from 21st to
18/13
experimental
period
from
to 50th day).
η

η

ʌİȡȓȠįȠ Įʌȩ ĲȘȞ 41Ș ȑȦȢ ĲȘȞ 50Ș ȘȝȑȡĮ).

30th day), (Ÿ, 18/13oC experimental period from 41st to 50th day).
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην ενότητα αυτή, προέκυψαν από τη χρήση του τροποποιημένου βιολογικού προσομοιώματος (TOMGRO)
κάτω από διαφορετικές μεταχειρίσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν χρήσιμα συμπεράσματα, καθώς
η τροποποίηση του κλίματος στο εσωτερικό των
θερμοκηπιακών μονάδων προκαλεί ουσιαστικές μεταβολές στο ρυθμό ανάπτυξης και παραγωγής της
καλλιέργειας. Η κατεύθυνση και η ποσοτικοποίηση
των μεταβολών αυτών ήταν ένα από τα ζητούμενα
της έρευνας, καθώς θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη στρατηγικών για τη βέλτιστη
διαχείριση του κλίματος στο εσωτερικό των θερμοκηπιακών μονάδων και τη μεγιστοποίηση της παραγωγής.
Αρχικά μελετήθηκε η περίπτωση αύξησης της
μέσης θερμοκρασίας του αέρα σε σχέση με το μάρτυρα. Διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας
οδηγεί σε:
• Αύξηση του αριθμού των κόμβων, των φύλλων
και των ταξιανθιών των φυτών
• Μείωση του ξηρού βάρους των φύλλων, των βλαστών, των καρπών καθώς και της φυλλικής επιφάνειας των φυτών
• Μείωση ταυτόχρονα του αριθμού των ώριμων και
σχηματισμένων καρπών
• Πρωίμιση της παραγωγής
Στην περίπτωση μείωσης της μέσης θερμοκρασίας του αέρα παρατηρήθηκε αντιστροφή των αποτελεσμάτων, με ουσιαστική υστέρηση της παραγωγής
και ταυτόχρονη αύξηση της συνολικά παραγόμενης
βιομάζας.
Έπειτα, μελετήθηκε η περίπτωση μείωσης των
καθορισμένων ορίων για τις θερμοκρασίες ημέρας
και νύχτας κατά 2oC για περίοδο 10 ημερών καθώς
και η αύξηση κατά 2oC, για περίοδο 10 ημερών που
ακολούθησε. Μικρή διαφοροποίηση προέκυψε στον
αριθμό των συγκομιζόμενων καρπών (αποτελέσματα που δεν παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο), με
τις δύο μεταχειρίσεις να υπολείπονται του μάρτυρα.
Η μείωση της θερμοκρασίας για το χρονικό διάστημα των 10 ημερών προκαλεί υστέρηση στον αριθμό
των συγκομιζόμενων καρπών, χωρίς να μεταβάλει
το συνολικό ξηρό βάρος του φυτού και τη φυλλική
του επιφάνεια. Η προσθήκη των βαθμοημερών που
χάθηκαν, δεν επιτυγχάνει να εξαλείψει τη διαφοροποίηση που προκαλείται, στα υπολογισμένα χαρακτηριστικά μεγέθη της καλλιέργειας, από τη μείωση
της θερμοκρασίας.

Η μελέτη της επίδρασης μείωσης της θερμοκρασίας του αέρα σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα,
έδειξε ότι η μείωση της θερμοκρασίας του αέρα για
τη χρονική περίοδο από την 41η έως τη 50η ημέρα
είχε σαν συνέπεια μεγαλύτερη υστέρηση στη συνολικά παραγόμενη βιομάζα από τα φυτά τομάτας.
Ταυτόχρονα μείωση παρατηρήθηκε στον αριθμό και
στο ξηρό βάρος των συγκομιζόμενων-ώριμων καρπών.
Στη συνέχεια, μελετήθηκε η στρατηγική διαχείρισης που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση
που κριθεί αναγκαία η μείωση των ορίων θερμοκρασίας ημέρας και νύχτας για κάποιο χρονικό
διάστημα. Οι μεταχειρίσεις που επιλέχθηκαν διαφοροποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα προσθήκης
της θερμοκρασιακής διαφοράς, καθώς στην πρώτη
περίπτωση προστέθηκε πριν τη μείωση των ορίων,
ενώ στη δεύτερη ακολούθησε τη μείωση των ορίων.
Η μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα (μείωση
πριν την αύξηση) ουσιαστικά οδηγεί σε μείωση
του αριθμού των συγκομιζόμενων καρπών, ενώ
στην περίπτωση όπου η μεταβολή της θερμοκρασίας ξεκινά με αύξηση δεν παρουσιάζεται καμία
διαφοροποίηση από την μεταχείριση του μάρτυρα.
Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων εξάγεται το συμπέρασμα ότι αν και οι τρεις μεταχειρίσεις χρησιμοποίησαν τις ίδιες βαθμό-ημέρες για την περίοδο
προσομοίωσης παρόλα αυτά η μεταχείριση που
συστήνεται είναι η μεταχείριση που αρχικά προστίθενται οι βαθμοημέρες καθώς τα αποτελέσματά
της δεν διαφοροποιούνται από την περίπτωση του
μάρτυρα.
Τέλος, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από
τη μελέτη της ημερήσιας διακύμανσης οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι όσο μικρότερο είναι το εύρος της
ημερήσιας διακύμανσης της θερμοκρασίας τόσο
μεγαλύτερο είναι το ποσό της παραγόμενης ξηράς
ουσίας και τα σύνολα των παραγόμενων και συγκομιζόμενων ώριμων καρπών.
Σημαντικό συμπέρασμα που προέκυψε από τη
μελέτη περιπτώσεων που μελετήθηκαν, ήταν οι συνέπειες που προκύπτουν στην περίπτωση μιας ενδεχόμενης μείωσης της θερμοκρασίας για ορισμένο
χρονικό διάστημα. Γνωρίζοντας λοιπόν μια βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη για μείωση της θερμοκρασίας
του περιβάλλοντος χώρου, συστήνεται στους παραγωγούς αύξηση της μέσης τιμής της θερμοκρασίας
στο εσωτερικό των θερμοκηπίων για το αντίστοιχο
διάστημα, καθώς τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι
δεν προκύπτει διαφοροποίηση τόσο στο ρυθμό ανά-
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πτυξης όσο και στην παραγωγή της καλλιέργειας
τομάτας.
Η διαχείριση του κλίματος των θερμοκηπίων
μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική με τη χρήση
των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη μελέτη
περιπτώσεων του βιολογικού προσομοιώματος ενώ
μέρος των συμπερασμάτων αναμένεται να συμβάλλει στην ισορροπία των κερδών ενός προϊόντος ονομαστικής αξίας στην αγορά, σε σχέση με το κόστος
διαχείρισης του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της
παραγωγικής διαδικασίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια υποέργου
ΠΕΝΕΔ2003 (Μέτρο 8.3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Γ’ Κ.Π.Σ.), το οποίο συγχρηματοδοτείται
κατά 90% από δημόσιες δαπάνες (75% της δημόσιας
δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και 25% της δημόσιας δαπάνης
από το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Ανάπτυξης
– Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας)
και κατά 10% από τον ιδιωτικό τομέα (ΑΓΡΕΚ Κ.
ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.).

Case studies of a modified biological simulator (TOMGRO) in greenhouse
tomato crop
G. Dimokas1, N. Katsoulas1, C. Kittas1 and M. Tchamitchian2

ABSTRACT
The aim of this work was to study case studies of a modified biological simulator (TOMGRO) in
greenhouse tomato crop during winter period. The modified biological simulator (TOMGRO) that was used
for case studies of the experiment has been developed and validated according the cultivation technique and
the needs of the Mediterranean growers and the climate of the countries near Mediterranean. Case studies
were necessary in order to test the simulator’s behavior according to different climate data. Case studies were
focused in the differentiation mainly of mean air temperature and the influence of mean air temperature in
tomato growth and production.
For this purpose experiments were carried out in the farm of the University of Thessaly in the region
of Velestino. Climate data were recorded inside and outside of the greenhouse. Simultaneously biological
data for tomato growth and production were recorded. Results showed that climate variation inside the
greenhouse area causes modification in tomato growth rate and production.
Key words: Biological simulator, TOMGRO, decision-making systems, case studies, growth, tomato
production.

1
2

University of Thessaly, School of Agriculture Sciences. Department of Agriculture Crop Production and Rural Environment
Écodéveloppement, I.N.R.A., Domaine Saint-Paul, Site Agroparc, Avignon Cedex 9, 84914, France
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Ενδοκλαδική ανάλυση του εμπορίου του ελληνικού ελαιολάδου
Ζουκίδου Κονδυλία1 Σέμος Αναστάσιος2 Ζουκίδης Κωνσταντίνος3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα ερευνητική εργασία γίνεται μια προσπάθεια ενδοκλαδικής ανάλυσης του εμπορίου
του ελαιολάδου. Για την ενδοκλαδική ανάλυση του εμπορίου εκτιμήθηκαν οι δείκτες Grubel – Lloyd,
Κάλυψης Εισαγωγών, Εισαγωγικής Διείσδυσης προκειμένου να διαπιστωθούν το είδος και ο χαρακτήρας του εμπορίου και οι προοπτικές του στο μέλλον. Χρησιμοποιήθηκα στοιχεία εισαγωγών εξαγωγών
σε ποσότητες και αξία.
Τα ευρήματα της ανάλυσης έδειξαν ότι το εξωτερικό εμπόριο του ελληνικού ελαιολάδου κατατάσσεται στη μορφή του διακλαδικού εμπορίου με κυρίαρχες τις εξαγωγές. Παράλληλα, η διαχρονική τάση για
τη χρονική περίοδο της ανάλυσης δείχνει ότι το εξωτερικό εμπόριο θα εξακολουθήσει να είναι διακλαδικό και στο απώτερο μέλλον.
Λέξεις κλειδιά : Ελαιόλαδο, δείκτες εμπορίου, διακλαδικό εμπόριο,
1. Εισαγωγή
Η παγκοσμιοποίηση και οι διαδικασίες ενοποιήσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο διεθνές εμπορικό σύστημα. Ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης
του παγκόσμιου εμπορίου, ιδίως μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών, έχει ενδοκλαδικό χαρακτήρα, δηλαδή
την ταυτόχρονη εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων
που είναι υποκατάστατα μεταξύ τους από πλευράς
εισροής συντελεστών παραγωγής και κατανάλωσης.
Το ενδοκλαδικό εμπόριο έχει αυξηθεί ραγδαία
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και σήμερα αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των βιομηχανικών χωρών.
Με την πάροδο του χρόνου, οι βιομηχανικές χώρες
έχουν παρόμοια επίπεδα τεχνολογίας και την ίδια
ικανότητα σε κεφάλαιο και εργατικό δυναμικό.
Πρόσφατες διαδικασίες οικονομικής ολοκλήρωσης
έχουν επεκτείνει τα όρια της ΕΕ επηρεάζοντας έτσι
τις τάσεις μεταβολών του ενδοκλαδικού εμπορίου.
Από το 1960, οι αναλύσεις του ενδοκλαδικού εμπορίου έχουν αποτελέσει κύριο στόχο των οικονομολόγων του εμπορίου. Επειδή το ενδοκλαδικό εμπόριο
αποκαλύπτει ενδοκλαδική εξειδίκευση συνεπάγεται
χαμηλότερα κόστη προσαρμογής για τα κράτη-μέλη.
«Το ενδοκλαδικό εμπόριο δημιουργεί λιγότερα προβλήματα προσαρμογής από ότι το διακλαδικό εμπόριο» και επομένως η οικονομική ολοκλήρωση είναι
λιγότερο προβληματική για τα μέλη εφόσον συνεπάγεται σε μεγάλο βαθμό ενδοκλαδική εξειδίκευση.

Όσον αφορά τη θεωρία, αυτό το σκεπτικό είναι γνωστό ως «υπόθεση ομαλής προσαρμογής».
Το ενδοκλαδικό εμπόριο προκύπτει εάν μια
χώρα κάνει ταυτόχρονα εισαγωγές και εξαγωγές
σε παρόμοια είδη αγαθών ή υπηρεσιών. Ομοιότητα εντοπίζεται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που
κατατάσσονται στον ίδιο τομέα. Είναι διαφορετικό
από το διακλαδικό εμπόριο σύμφωνα με το οποίο
μια χώρα εξειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντος
ή υπηρεσίας και το εξάγει με αντάλλαγμα ένα διαφορετικό προϊόν ή υπηρεσία για το οποίο δεν
έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (Dongui Li, Fariborz
Moshirian and Ah-Boom Sim, 2003 Semos, 2006).
Συνήθως γίνεται διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων ενδοκλαδικού εμπορίου:
 Οριζόντιο ενδοκλαδικό εμπόριο: αυτό
αφορά την ταυτόχρονη εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων που κατατάσσονται στον ίδιο τομέα και στο
ίδιο στάδιο επεξεργασίας.
 Κάθετο ενδοκλαδικό εμπόριο: αυτό το είδος
αναφέρεται στην ταυτόχρονη εξαγωγή και εισαγωγή
προϊόντων που κατατάσσονται στον ίδιο τομέα δηλαδή είναι το ίδιο είδος αλλά βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια επεξεργασίας. Αυτό είναι πιθανό να
βασιστεί στην αυξημένη ικανότητα στην οργάνωση
καταμερισμού της παραγωγικής διαδικασίας σε διαφορετικά στάδια, καθένα από τα οποία εκτελούνται
σε διαφορετικές περιοχές της χώρας αξιοποιώντας
έτσι τα πλεονεκτήματα των τοπικών συνθηκών.

Γεωπόνος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ
Καθηγητής, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ, Τηλ. 2310998817, FAX 2310998839, Email: semos@agro.auth.gr
TK 541 24 Θεσσαλονίκη.
3
Πτυχιούχος Γεωπόνος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. .
1
2
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ʍʐɶʃʌɿʏɿʃʉʑ ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ʅɿɲʎ ʖʙʌɲʎ ɹʆɲʆʏɿ ʏɻʎ ɳʄʄɻʎ. ɴ) Ɉʉ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ

Στην παρούσα ερευνητική εργασία γίνεται μια θος της αγοράς, την ομοιότητα του επιπέδου ανάπτυξης,
ɸʀʆɲɿ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ ɹʌɸʐʆɲʎ (W. Leontief, 1953), ɼ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʙʆ
προσπάθεια ανάλυσης του εμπορίου ενός αγροτικού
το κατά κεφαλήν εισόδημα, το βαθμό ολοκλήρωσης, την
ʃʐʌɿɲʌʖɸʀ
ʆɹɲ ɽɸʘʌɻʏɿʃɼ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ
ʏʉʐ ɷɿɸɽʆʉʑʎ προɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʊʋʘʎ
προϊόντος, για να διαπιστωθεί ο χαρακτήραςʃʄʀʅɲʃɲʎ,
του ʉʋʊʏɸ
ομοιότητα
τηςɻδασμολογικής
και μη δασμολογικής
ɽɸʅɸʄɿʙɽɻʃɸ
ʍʏɲ
ɳʌɽʌɲ
ʏʉʐ
Krugman
(1979,
1980,
1981).
ɇʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɲʐʏɼ ɹʖʉʐʅɸ
(ενδοκλαδικό - διακλαδικό), που στη συγκεκριμένη στασίας και την ομοιότητα της οριζόντιας εξειδίκευσης
περίπτωση είναι το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο ɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ,ɷɻʄɲɷɼʉɿɸʅʋʉʌɿʃɹʎɲʆʏɲʄʄɲɶɹʎɲʔʉʌʉʑʆʀɷɿɲɼʉʅʉɸɿɷɼʋʌʉʁʊʆʏɲ.
είναι μεταξύ των δύο μερών (Balassa 1985).
ένα τελικό προϊόν επεξεργασίας και κατατάσσεται
Οι παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να διερευTʉʅɹɶɸɽʉʎʏʉʐɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐɸʇɲʌʏɳʏɲɿɽɸʏɿʃɳɲʋʊʏʉʅɹɶɸɽʉʎʏɻʎɲɶʉʌɳʎ,ʏɻʆ
στο οριζόντιο εμπόριο. Για την ανάλυση αυτή χρη- νηθούν με τη βοήθεια υποδειγμάτων και δεικτών οι
ʉʅʉɿʊʏɻʏɲʏʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐɲʆɳʋʏʐʇɻʎ,ʏʉʃɲʏɳʃɸʔɲʄɼʆɸɿʍʊɷɻʅɲ,ʏʉɴɲɽʅʊʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ,
σιμοποιούνται δείκτες που δείχνουν τη θέση και το οποίοι περιγράφουν τις συνθήκες εμπορίου του συγκεʏɻʆʉʅʉɿʊʏɻʏɲʏɻʎɷɲʍʅʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲɿʅɻɷɲʍʅʉʄʉɶɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲɿʏɻʆʉʅʉɿʊʏɻʏɲʏɻʎ
ρόλο των εξαγωγών του προϊόντος στο εμπόριο
της κριμένου προϊόντος (Ζιωγάνας και Σέμος, 2000, 2002).
χώρας μας. Η περίοδος που καλύπτεται είναιʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎʅɸʏɲʇʑʏʘʆɷʑʉʅɸʌʙʆ(Balassa1985).
αυτή Επιπλέον, η εξέταση της έκτασης του ενδοκλαδικού ή
Ƀɿ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎεμπορίου
ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲενός
ɷɿɸʌɸʐʆɻɽʉʑʆ
ʅɸ ʏɻ
ɴʉɼɽɸɿɲ
ʐʋʉɷɸɿɶʅɳʏʘʆ
ʃɲɿ
της τελευταίας δεκαετίας (2000 -2008).
διακλαδικού
προϊόντος
μιας
χώρας
δίαπαντήσεις
γιαʏɿʎτηʍʐʆɽɼʃɸʎ
διαφοροποίηση
τωνʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ
εξαγωγών ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
ɷɸɿʃʏʙʆ ʉɿνει
ʉʋʉʀʉɿ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʉʐ
2. Μέθοδοι μέτρησης ενδοκλαδικού
τουɇɹʅʉʎ,
προϊόντος
αυτού
προς μια
συγκεκριμένη
χώρα
και
(ȷɿʘɶɳʆɲʎ ʃɲɿ
2000, 2002).
ȵʋɿʋʄɹʉʆ,
ɻ ɸʇɹʏɲʍɻ
ʏɻʎ ɹʃʏɲʍɻʎ
ʏʉʐ ɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃʉʑ
ɼ
εμπορίου και ειδίκευσης εξαγωγών.
σίγουρα σχετίζεται με την ενδοκλαδική ή την διακλαɷɿɲʃʄɲɷɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐɸʆʊʎʋʌʉʁʊʆʏʉʎʅɿɲʎʖʙʌɲʎɷʀʆɸɿɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎɶɿɲʏɻɷɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ
Είναι γνωστό ότι μια ολοκληρωμένη ανάλυση εξα- δική μορφή του εμπορίου (Keesing, 1967). Δηλαδή, μια
ʏʘʆ ɸʇɲɶʘɶʙʆ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ɲʐʏʉʑ ʋʌʉʎ ʅɿɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʖʙʌɲ ʃɲɿ ʍʀɶʉʐʌɲ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ
γωγικών δομών θα πρέπει να έχει πληροφορίες σχετικά
χώρα επικεντρώνει τις εξαγωγές ενός προϊόντος της
ʅɸ ʏɻʆ ɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃɼ
ɼ ʏɻʆ ɷɿɲʃʄɲɷɿʃɼ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ
(Keesing, 1967).
ȴɻʄɲɷɼ, ʅɿɲ
με τις δυνάμεις που διαμορφώνουν το εμπόριο μεταξύ
σε συγκεκριμένη
χώραʅʉʌʔɼ
είτε ʏʉʐ
γιατί
οι εμπορικοί
δεσμοί
ʖʙʌɲ
ɸʋɿʃɸʆʏʌʙʆɸɿ
ʏɿʎ
ɸʇɲɶʘɶɹʎ

ɸʆʊʎ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
ʏɻʎ
ʍɸ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ʖʙʌɲ
δύο κρατών για ένα συγκεκριμένο προϊόν i. Είναι δη- είναι ισχυροί (διακλαδικό εμπόριο) είτε γιατί λόγω τουɸʀʏɸ ɶɿɲʏʀ ʉɿ
λαδή απαραίτητο να είναι γνωστό ποιες είναι οιɸʅʋʉʌɿʃʉʀ
βασι- ɷɸʍʅʉʀ
συγκριτικού
πλεονεκτήματος
που διαθέτει
αναπτύσσεɸʀʆɲɿ ɿʍʖʐʌʉʀ
(ɷɿɲʃʄɲɷɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ)
ɸʀʏɸ ɶɿɲʏʀ
ʄʊɶʘ ʏʉʐ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃʉʑ
κές δυνάμεις που προσδιορίζουν και διαμορφώνουν
τις ται μια μορφή ενδοκλαδικού εμπορίου.
ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏʉʎʋʉʐɷɿɲɽɹʏɸɿɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿʅɿɲʅʉʌʔɼɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐ.
εξαγωγές της Ελλάδας για ένα συγκεκριμένο προϊόν.
Η ανάλυση του ενδοκλαδικού εμπορίου, δηλαδή του

ȸ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʉʐ ɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ɷɻʄɲɷɼ ʏʉʐ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ɸʆʊʎ ʅʊʆʉ
Από τη διεθνή βιβλιογραφία, η πλειονότητα εμπορίου ενός μόνο προϊόντος, γίνεται με τη βοήθεια
των εμπειρικών εργασιών (Grubel and Lloyd, ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ,ɶʀʆɸʏɲɿʅɸʏɻɴʉɼɽɸɿɲʏʉʐɷɸʀʃʏɻGrubelͲLloyd(1971,1975).Ƀɷɸʀʃʏɻʎɲʐʏʊʎ
1975, του δείκτη Grubel - Lloyd (1971, 1975). Ο δείκτης αυτός
ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ
ʏʘʆ ɸʇɲɶʘɶʙʆτων
ʃɲɿ εξαγωγών
ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ ʃɲɿ
ʏɻʆ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
Greenway and Milner, 1986, Christodoulou, ʉʌʀɺɸʏɲɿ
1992, ɲʋʊ
ορίζεται
από παραμέτρους
και ɹʖɸɿ
εισαγωʅɲɽɻʅɲʏɿʃɼɹʃʔʌɲʍɻ:
Gonzalez and Velez, 1995, Davis 1995, Ekanayake, 2001, γών και έχει την παρακάτω μαθηματική έκφραση :
Clark 2002, Semos 2006) αναφέρουν ότι δύο είναι κυρί( X i  M i )  X i  Mi
X  Mi

ɼGLi 1  i
ως οι δυνάμεις που διαμορφώνουν την κατεύθυνση
του GLI
X i  Mi (1)
( X i  Mi )
εμπορίου των αγροτικών προϊόντων: α) Το εμπόριο διόπου:
ʊʋʉʐ:
αμορφώνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις ποΧi Οι εξαγωγές (όγκος) ενός προϊόντος i σε
ɍiɃɿɸʇɲɶʘɶɹʎ(ʊɶʃʉʎ)ɸʆʊʎʋʌʉʁʊʆʏʉʎiʍɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɲɶʉʌɳ.
σότητες των συντελεστών παραγωγής σε μια χώρα
για συγκεκριμένη αγορά.
MiɃɿɸɿʍɲɶʘɶɹʎ(ʊɶʃʉʎ)ʏʉʐʋʌʉʁʊʆʏʉʎiɲʋʊʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɲɶʉʌɳ.
την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος. Στην
πεMi Οι εισαγωγές (όγκος) του προϊόντος i από
ʃʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ 1 ʃɲɿ 0. ȳɿɲ ʅɸɶʀʍʏɻ ʏɿʅɼ GLi =1, ʉɿ
ʏʉʐ ɷɸʀʃʏɻ Ȳiαγορά.
ρίπτωση αυτή η δημιουργία του εμπορίου ερμηνεύεταιɃɿ ʏɿʅɹʎ
συγκεκριμένη
Οι τιμές του δείκτη GLi κυμαίνονται μεταξύ 1 και
με το θεώρημα των Heckscher-Ohlin (Heckscher-Ohlin
ɸʇɲɶʘɶɹʎɸʆʊʎʃʄɳɷʉʐɸʀʆɲɿʀʍɸʎʅɸʏɿʎɸɿʍɲɶʘɶɹʎ,ɷɻʄɲɷɼʏʉɸʅʋʊʌɿʉɸʀʆɲɿɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃʊ.
0. Για μεγίστη τιμή GLi =1,
οι εξαγωγές ενός κλάδου
trade model) και φυσικά γίνεται λόγος για διακλαδικό
Ȱʆʏʀɽɸʏɲ,ʊʏɲʆɹʖʉʐʅɸʏɻʆɸʄɳʖɿʍʏɻʏɿʅɼGL
i=0,ɷɻʄɲɷɼʊʏɲʆʉɿɸʇɲɶʘɶɹʎɼʉɿɸɿʍɲɶʘɶɹʎ
εμπόριο, η μελέτη του οποίου βασίζεται σε μια σειρά είναι ίσες με τις εισαγωγές, δηλαδή το εμπόριο είναι
ɸʀʆɲɿ ɲʆʑʋɲʌʃʏɸʎ, ʏʊʏɸ ʏʉ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʀʆɲɿ ɲʆʉʅʉɿʉɶɸʆɹʎ ʃɲɿ ɹʖʉʐʅɸ ʏɸʄɸʀʘʎ ɷɿɲʃʄɲɷɿʃʊ
από υποθέσεις (Södersten, 1985). Στο διακλαδικό εμπό- ενδοκλαδικό. Αντίθετα, όταν έχουμε την ελάχιστη τιμή
ɸʅʋʊʌɿʉ.ɄʍʉʅɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎɸʀʆɲɿʉɿɸʇɲɶʘɶɹʎɼʉɿɸɿʍɲɶʘɶɹʎʏʊʍʉʏʉGLio0,ɶɸɶʉʆʊʎʋʉʐ
ριο γίνονται ανταλλαγές διαφορετικών προϊόντων
και GLi= 0, δηλαδή όταν οι εξαγωγές ή οι εισαγωγές είναι
3
είναι ανομοιογενές και
για το καθένα υπάρχουν μόνο εισαγωγές ή εξαγωγές ανύπαρκτες, τότε το εμπόριο
του προϊόντος μεταξύ δύο χωρών ή της διεθνούς αγοράς έχουμε τελείως διακλαδικό εμπόριο. Όσο μεγαλύτεεξαιτίας των διαφορών στους συντελεστές παραγωγής ρες είναι οι εξαγωγές ή οι εισαγωγές τόσο το GLi → 0,
των χωρών και λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος γεγονός που σημαίνει ότι το εμπόριο εξηγείται καλύτετης μιας χώρας έναντι της άλλης. β) Το εμπόριο μπο- ρα από τις παραδοσιακές μορφές εμπορίου.
Ένα μειονέκτημα του υπολογισμού του ανωτέρεί να είναι αποτέλεσμα τεχνολογικής έρευνας (W.
Leontief, 1953), ή αποτέλεσμα οικονομιών κλίμακας, ρω δείκτη με την εξίσωση (1) είναι πως οι προσταοπότε κυριαρχεί η νέα θεωρητική προσέγγιση του δι- τευτικές πολιτικές μπορούν να παραμορφώσουν τα
εθνούς εμπορίου, όπως θεμελιώθηκε στα άρθρα του αποτελέσματα.
Παράλληλα με τον παραπάνω δείκτη Grubel Krugman (1979, 1980, 1981). Στην περίπτωση αυτή έχουμε ενδοκλαδικό εμπόριο, δηλαδή οι εμπορικές ανταλλα- Lloyd, χρησιμοποιήθηκαν και οι δείκτες Κάλυψης
γές αφορούν ίδια ή ομοειδή προϊόντα. Tο μέγεθος του Εισαγωγών (ΔΚΕx) και Eισαγωγικής Διείσδυσης
ενδοκλαδικού εμπορίου εξαρτάται θετικά από το μέγε- (ΔΕΔμ) (Βλάχος και Πατσής, 1998).
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ʃʏɻʅɲʏʉʐ
ʏʉʐʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʉʐ
ʏʉʐɲʆʘʏɹʌʘ
ɲʆʘʏɹʌʘɷɸʀʃʏɻ
ɷɸʀʃʏɻ ʅɸ
 ʅɸʏɻʆ
ʏɻʆɸʇʀʍʘʍɻ
ɸʇʀʍʘʍɻ(1)
(1)ɸʀʆɲɿ
ɸʀʆɲɿʋʘʎ
ʋʘʎʉɿʉɿ
ʏɻʅɲ

ʏɿʃɹʎʋʉʄɿʏɿʃɹʎʅʋʉʌʉʑʆʆɲʋɲʌɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ.
ʃɹʎʋʉʄɿʏɿʃɹʎʅʋʉʌʉʑʆʆɲʋɲʌɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ.

ɲʅɸ
ʅɸʏʉʆ
ʏʉʆʋɲʌɲʋɳʆʘ
ʋɲʌɲʋɳʆʘɷɸʀʃʏɻ
ɷɸʀʃʏɻGrubel
GrubelͲͲLloyd,
Lloyd,ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆʃɲɿ
ʃɲɿʉɿʉɿɷɸʀʃʏɸʎ
ɷɸʀʃʏɸʎ

ɿʍɲɶʘɶʙʆ(ȴȾȵ
x)ʃɲɿEɿʍɲɶʘɶɿʃɼʎȴɿɸʀʍɷʐʍɻʎ(ȴȵȴ
ʅ)(ȲʄɳʖʉʎʃɲɿɅɲʏʍɼʎ,1998).
ʍɲɶʘɶʙʆ(ȴȾȵ
Δείκτης
Κάλυψης Εισαγωγών (ΔΚΕx). Ο
δείκτης κλαδικού εμπορίου (Grubel- Lloyd δείκτης, 1975).
x)ʃɲɿEɿʍɲɶʘɶɿʃɼʎȴɿɸʀʍɷʐʍɻʎ(ȴȵȴ
ʅ)(ȲʄɳʖʉʎʃɲɿɅɲʏʍɼʎ,1998).

αυτός αναφέρεται
στο λόγο της αξίας των εξαγω- Ο δείκτης που χρησιμοποιείται πιο συχνά για τον
ʄʐʗɻʎȵɿʍɲɶʘɶʙʆ(ȴȾȵ
x).Ƀɷɸʀʃʏɻʎɲʐʏʊʎɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏʉʄʊɶʉʏɻʎɲʇʀɲʎʏʘʆ
ʐʗɻʎȵɿʍɲɶʘɶʙʆ(ȴȾȵ
x).Ƀɷɸʀʃʏɻʎɲʐʏʊʎɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏʉʄʊɶʉʏɻʎɲʇʀɲʎʏʘʆ
προσδιορισμό του βαθμού του ενδοκλαδικού εμπογών VΧι προς την αξία των εισαγωγών VMi , δηλαδή

Vɍ
ρίου προτάθηκε από τους Grubel και Lloyd το 1975.
μαθηματικά εκφράζεται : i,ɷɻʄɲɷɼʅɲɽɻʅɲʏɿʃɳɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿ:
ɿʋʌʉʎʏɻʆɲʇʀɲʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶʙʆVM
i,ɷɻʄɲɷɼʅɲɽɻʅɲʏɿʃɳɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿ:
ɍɿʋʌʉʎʏɻʆɲʇʀɲʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶʙʆVM

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των δεικτών αναφέρονται στα έτη 2000-2008 και
προέρχονται από τη βάση δεδομένων του FAO. Τα πιο
Ο δείκτης αυτός δείχνει το μέρος της αξίας των εξαγω- πρόσφατα στοιχεία ήταν για το έτος 2008. Όσον αφορά
ɲʐʏʊʎɷɸʀʖʆɸɿʏʉʅɹʌʉʎʏɻʎɲʇʀɲʎʏʘʆɸʇɲɶʘɶʙʆʋʉʐɲʋʉʌʌʉʔɳʏɲɿɲʋʊʏɻʆɲʇʀɲ
ʐʏʊʎɷɸʀʖʆɸɿʏʉʅɹʌʉʎʏɻʎɲʇʀɲʎʏʘʆɸʇɲɶʘɶʙʆʋʉʐɲʋʉʌʌʉʔɳʏɲɿɲʋʊʏɻʆɲʇʀɲ
γών που απορροφάται από την αξία των εισαγωγών. την περίοδο 2000 - 2008 επιλέχτηκε για δύο κυρίως λόʘɶʙʆ.ȴɻʄɲɷɼ,ʍʏʉɷɿɲʃʄɲɷɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻɲʇʀɲʏʘʆɸʇɲɶʘɶʙʆʃɲʄʑʋʏɸɿʅɹʌʉʎɼ
Δηλαδή, στο διακλαδικό εμπόριο η αξία των εξαγω- γους: 1) Γιατί την περίοδο αυτή υπάρχουν οριστικά σταɶʙʆ.ȴɻʄɲɷɼ,ʍʏʉɷɿɲʃʄɲɷɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻɲʇʀɲʏʘʆɸʇɲɶʘɶʙʆʃɲʄʑʋʏɸɿʅɹʌʉʎɼ
γών καλύπτει μέρος ή υπερκαλύπτει την αξία των ει- τιστικά στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών 2) η περίʋʏɸɿʏɻʆɲʇʀɲʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶʙʆ.Ʉʍʉɻʃɳʄʐʗɻʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶʙʆɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ
ɸɿʏɻʆɲʇʀɲʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶʙʆ.Ʉʍʉɻʃɳʄʐʗɻʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶʙʆɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ
σαγωγών. Όσο η κάλυψη των εισαγωγών είναι μεγα- οδος αυτή χαρακτηρίζεται από μεγάλες αλλαγές στους
κανόνες
τουɸʇɲɶʘɶɼ
διεθνούς
λύτερη
τόσο περισσότερο ʍʏɻʆ
η ʍʏɻʆ
χώρα
προσανατολίζεται
ʍʍʊʏɸʌʉ
ɻ
ʖʙʌɲʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄʀɺɸʏɲɿ
ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄʀɺɸʏɲɿ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʏʉʐʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
ɶɿɲ
ɸʇɲɶʘɶɼεμπορίου που πηγάζουν μέσα από
ʍʊʏɸʌʉ ɻ ʖʙʌɲ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʏʉʐ
ɶɿɲ
στην παραγωγή του προϊόντος για εξαγωγή παρά για τις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
ɲʃɲʄʑʗɸɿʏɿʎɸɶʖʙʌɿɸʎɲʆɳɶʃɸʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ.
(WTO) αλλά και από τις αποφάσεις της ΕΕ.
να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες κατανάλωσης.
ʃɲʄʑʗɸɿʏɿʎɸɶʖʙʌɿɸʎɲʆɳɶʃɸʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ.
Με αυτά τα δεδομένα εκτιμήθηκαν οι παρακάτω
Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης (ΔΕΔμ). Ο δείɃɷɸʀʃʏɻʎ
ɷɸʀʃʏɻʎ ɲʐʏʊʎɸʀʆɲɿ
ɸʀʆɲɿʉʉʄʊɶʉʎ
ʄʊɶʉʎʏɻʎ
ʏɻʎ ɲʇʀɲʎʏʘʆ
ʏʘʆ
ʍɲɶʘɶɿʃɼʎ
ȴɿɸʀʍɷʐʍɻʎ(ȴȵȴ
(ȴȵȴ).
ʅ).Ƀ
ɲɶʘɶɿʃɼʎκτης
ȴɿɸʀʍɷʐʍɻʎ
δείκτες: οɲʇʀɲʎ
δείκτης Grubel- Lloyd, ο δείκτης Κάλυψης
αυτός είναι ο ʅλόγος
της αξίαςɲʐʏʊʎ
των εισαγωγών
και ο δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης
VMʏɻʆ
, προς
την
αξία
του συνόλου
του
εμπορίου(ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ
(εισα- Εισαγωγών,
 VM
, ʋʌʉʎ
ɲʇʀɲ
ʏʉʐ
ʍʐʆʊʄʉʐ
ʏʉʐ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ
(ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ
ʃɲɿɸʇɲɶʘɶʙʆ)
ɸʇɲɶʘɶʙʆ)
i
VM
ɲʇʀɲ
ʏʉʐ
ʍʐʆʊʄʉʐ
ʏʉʐ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ
ʃɲɿ
i,i ʋʌʉʎ ʏɻʆ
γωγών και εξαγωγών) (VMi+VΧι) του προϊόντος. Η με σκοπό να καθοριστούν ο τύπος και ο χαρακτήρας
ʉʐʋʌʉʁʊʆʏʉʎ.ȸʅɲɽɻʅɲʏɿʃɼɹʃʔʌɲʍɻʏʉʐɷɸʀʃʏɻɸʀʆɲɿ:
ʐʋʌʉʁʊʆʏʉʎ.ȸʅɲɽɻʅɲʏɿʃɼɹʃʔʌɲʍɻʏʉʐɷɸʀʃʏɻɸʀʆɲɿ:
του εμπορίου για το ελαιόλαδο.
μαθηματική έκφραση του δείκτη είναι :

VX i
ȴȴ
(2)
KEKEx x VX i VM

(2)
VM
i i

VM
ȴȵ
ȴȵ
''ʅ ʅ VMi (i VM

(VM
VXi )i (3)
) (3) 3. Ανάλυση του εμπορίου του ΕλαιολάVX
i 
i 
δου και ερμηνεία αποτελεσμάτων

Από
την
επεξεργασία
των στοιχείων του εξωτεΗ σημασία
του δείκτη
αυτού έγκειται
στο γεγονός
 ʏʉʐɷɸʀʃʏɻ
ɷɸʀʃʏɻɲʐʏʉʑ
ɲʐʏʉʑ
ɹɶʃɸɿʏɲɿ
ʍʏʉɶɸɶʉʆʊʎ
ɶɸɶʉʆʊʎ
ʊʏɿɷɸʀʖʆɸɿ
ɷɸʀʖʆɸɿ
ʏʉʋʉʍʉʍʏʊ
ʋʉʍʉʍʏʊ
ʏɻʎɲʇʀɲʎ
ɲʇʀɲʎ
ʏʘʆ
ʏʉʐ
ɹɶʃɸɿʏɲɿ
ʍʏʉ
ʊʏɿ
ʏʉ
ʏɻʎ
ʏʘʆ
ότι δείχνει το ποσοστό της αξίας των εισαγωγών στο συ-

ρικού εμπορίου του ελληνικού ελαιολάδου (εισαγω-

ʍʏʉ
ʍʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊ
ʍʐʆʉʄɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ
ʏʉʐ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
ʃɲɿ
ɸʋɹʃʏɲʍɻ
ʏʉʐ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
ɸʋɹʃʏɲʍɻ
γέςʃɲʏ’
–ʃɲʏ’
εξαγωγές)
εκτιμήθηκε ο δείκτης GL του οποίου
νολικό ɸʅʋʊʌɿʉ
εμπόριο
του
συγκεκριμένου
προϊόντος
και κατ’ ʃɲɿ

τα επιμέρους
συστατικά
του δίνουν σημαντικές πληεπέκταση
χαρακτηρίζει
τη χώρα εάν για
το συγκεκριμέʏɻʖʙʌɲ
ʖʙʌɲ
ɸɳʆɶɿɲ
ɶɿɲʏʉ
ʏʉʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʌʉʁʊʆ
ɸʀʆɲɿʃɲɽɲʌɳ
ʃɲɽɲʌɳ
ɸɿʍɲɶʘɶɿʃɼ
ɿɸɿʏɻ
ɸɳʆ
ʋʌʉʁʊʆ
ɸʀʆɲɿ
ɸɿʍɲɶʘɶɿʃɼ
ɼɼ
νο προϊόν είναι καθαρά εισαγωγική ή εξαγωγική ή έχει

ροφορίες για τη δομή του εμπορίου. Δηλαδή, ο παρά-

γικής διείσδυσης ΔΕΔ παίρνει τιμές από μηδέν, όταν

νολικό εμπόριο του ελαιολάδου, ο παράγοντας |Xi

ɹʖɸɿɿʍʉʍʃɸʄɿʍʅɹʆʉ
ɿʍʉʍʃɸʄɿʍʅɹʆʉ
ɸʅʋʉʌɿʃʊ
ɿʍʉɺʑɶɿʉ.
δείκτης
Ƀɷɸʀʃʏɻʎ
ɷɸʀʃʏɻʎ
ɸɿʍɲɶʘɶɿʃɼʎ
ɷɿɸʀʍɷʐʍɻʎ
γοντας ɷɿɸʀʍɷʐʍɻʎ
(Xi
+ Mi)=ΤΤ (Total Trade) δείχνει το συισοσκελισμένοɸʅʋʉʌɿʃʊ
εμπορικό ισοζύγιο.
Ο Ƀ
εισαγωɼɼɹʖɸɿ
ɿʍʉɺʑɶɿʉ.
ɸɿʍɲɶʘɶɿʃɼʎ

μ
ɸɿʏɿʅɹʎɲʋʊʅɻɷɹʆ,ʊʏɲʆʏʉʋʌʉʁʊʆɹʖɸɿʃɲɽɲʌɳɸʇɲɶʘɶɿʃʊʖɲʌɲʃʏɼʌɲ,ɹʘʎɹʆɲ,
ɿʏɿʅɹʎɲʋʊʅɻɷɹʆ,ʊʏɲʆʏʉʋʌʉʁʊʆɹʖɸɿʃɲɽɲʌɳɸʇɲɶʘɶɿʃʊʖɲʌɲʃʏɼʌɲ,ɹʘʎɹʆɲ,
το προϊόν έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα, έως ένα, – Mi|= ΝΤ (Net Trade) δείχνει το καθαρό εμπόριο

όταν το προϊόν εισάγεται αποκλειστικά. Ενώ όταν η και χαρακτηρίζει τη μορφή του εμπορίου, ο παράγοʉʁʊʆɸɿʍɳɶɸʏɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ.ȵʆʙʊʏɲʆɻʏɿʅɼʏʉʐʋʄɻʍɿɳɺɸɿʍʏʉ0,5,ʏʊʏɸɹʖʉʐʅɸ
ʁʊʆɸɿʍɳɶɸʏɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ.ȵʆʙʊʏɲʆɻʏɿʅɼʏʉʐʋʄɻʍɿɳɺɸɿʍʏʉ0,5,ʏʊʏɸɹʖʉʐʅɸ
τιμή του πλησιάζει στο 0,5, τότε έχουμε ισορροπία, ενώ

ντας (Xi + Mi)- |Xi – Mi|= ΙΙΤ (Intra Industry Trade)

Η ανάπτυξη του ενδοκλαδικού εμπορίου σε κά-

οι λόγοι εξαγωγών προς εξαγωγές και εισαγωγών

ɸʆʙʏʉɿʍʉɺʑɶɿʉʏʉʐɸʅʋʉʌʀʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲʏɸʀʆɸɿʍʏʉʅɻɷɹʆ.
δείχνει το ενδοκλαδικό ή το διακλαδικό εμπόριο, ενώ
το ισοζύγιο του εμπορίου πρέπει να τείνει στο μηδέν.
ɸʆʙʏʉɿʍʉɺʑɶɿʉʏʉʐɸʅʋʉʌʀʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲʏɸʀʆɸɿʍʏʉʅɻɷɹʆ.

ɻʏʉʐɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʍɸʃɳɽɸʏɲɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɻʅɹʆɲʋʌʉʁʊʆʏɲʍʐʆɷɹɸʏɲɿ
ʏʉʐɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʍɸʃɳɽɸʏɲɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɻʅɹʆɲʋʌʉʁʊʆʏɲʍʐʆɷɹɸʏɲɿ
θετα διαφοροποιημένα προϊόντα συνδέεται με την προς εξαγωγές επιβεβαιώνουν την τάση της μορφής

του
ελαιολάδου
ως καθαρά εξαγωγική
εξειδίκευση
των
χωρών
στην (Fontagne
ποιότητα
(Fontagne
and του εμπορίου
ɿɷʀʃɸʐʍɻʏʘʆ
ʏʘʆ
ʖʘʌʙʆʍʏɻʆ
ʍʏɻʆ
ʋʉɿʊʏɻʏɲ
(Fontagne
andFreudenberg,
Freudenberg,
1997).ɏʎ
ɏʎɸʃ
ɸʃ
ɷʀʃɸʐʍɻ
ʖʘʌʙʆ
ʋʉɿʊʏɻʏɲ
and
1997).
Freudenberg, 1997). Ως εκ τούτου, η φύση και η διάρ-

κατεύθυνση. Στον πίνακα 1 περιλαμβάνονται και οι

ʔʑʍɻʃɲɿɻɷɿɳʌɽʌʘʍɻʏɻʎɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎʏʘʆɸʇɲɶʘɶʙʆɸʇɲʌʏɳʏɲɿɲʋʊʏʉɴɲɽʅʊ
ʑʍɻʃɲɿɻɷɿɳʌɽʌʘʍɻʏɻʎɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎʏʘʆɸʇɲɶʘɶʙʆɸʇɲʌʏɳʏɲɿɲʋʊʏʉɴɲɽʅʊ
θρωση της εξειδίκευσης των εξαγωγών εξαρτάται από τιμές των ΤΤ, ΝΤ, ΙΙΤ, Rx και Rm.

Ο πίνακας 1 περιλαμβάνει ακόμα τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τις αλλαγές στο ΤΤ, ΝΤ, ΙΙΤ και
το R του εμπορίου
του
χρησιμοποιούνται
στη βιβλιογραφία
για τη μέτρηʋʉʃɲʄʑʋʏʉʐʆ
ʊʏɿɷɿɳʔʉʌʉɿ
ɷɿɳʔʉʌʉɿʅɹɽʉɷʉɿ
ʅɹɽʉɷʉɿ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʍʏɻɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ
ɶɿɲʏɻ
ʏɻ ελαιολάδου. Όλες οι τιμές των
ʉʃɲʄʑʋʏʉʐʆ
ʊʏɿ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʍʏɻ
ɶɿɲ
ση του ενδοκλαδικού εμπορίου. Ο πρώτος δείκτης στοιχείων του πίνακα δείχνουν σταθερά τον εξαγωγιʉʐɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐ.Ƀʋʌʙʏʉʎɷɸʀʃʏɻʎ
ʋɲʌʉʐʍɿɳʍʏɻʃɸɲʋʊʏʉʆ
Ballassa
ʐɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐ.Ƀʋʌʙʏʉʎɷɸʀʃʏɻʎ
ʋɲʌʉʐʍɿɳʍʏɻʃɸɲʋʊʏʉʆ
Ballassa
της παραγωγής ελαιολάδου.
παρουσιάστηκε από τον Ballassa (1963,1966).
Πρό- κό προσανατολισμό
Παρατηρώντας τις τιμές του δείκτη GL διαπιστώτεινε τον πρώτο δείκτη του ενδοκλαδικού εμπορίου
ο οποίος μετράει το βαθμό επικάλυψης των εμπορι- νουμε ότι από το 2000 μέχρι και το 2008 το εμπόριο
κών συναλλαγών (ταυτόχρονη
4 4 εισαγωγή και εξαγω- είναι διακλαδικό γιατί οι τιμές του δείκτη τείνουν στο
0. Μόνο το 2004 παρουσιάζει μια αύξηση η οποία
γή προϊόντων σε ένα κλάδο παραγωγής)
Διάφορα εναλλακτικά μέτρα έχουν αναπτυχθεί φαίνεται να είναι συγκυριακή, λόγω των μεγάλων ειστη βιβλιογραφία για να εκτιμηθεί ο βαθμός ενδο- σαγωγών. Συγκεκριμένα, το 2004 είχαμε ως χώρα μια

το βαθμό του ενδοκλαδικού εμπορίου της χώρας.
ɲɷɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʏɻʎʖʙʌɲʎ.
ɷɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʏɻʎʖʙʌɲʎ.
Έρευνες αποκαλύπτουν ότι διάφοροι μέθοδοι
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Ʌʀʆɲʃɲʎ1:ȴɸʀʃʏɸʎɸʆɷʉʃʄɲɷɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐɶɿɲʏʉɸʄɲɿʊʄɲɷʉ
Πίνακας 1: Δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου για το ελαιόλαδο

ȶʏʉʎ
2000


GL
0,02

TT
(Xi+Mi)
105372

NT
|Xi–Mi|
102896

IIT
(Xi+Mi)Ͳ|Xi–Mi|
2476


Rx=X/M
84,11


Rm=M/X
0,01

2001

0,05

182554

173750

8804

40,47

0,03

2002

0,10

78260

70088

8172

18,15

0,06

2003

0,08

100735

92683

8052

24,02

0,04

2004

0,33

51811

34825

16986

5,10

0,20

2005

0,07

13634

6128

7506

26,33

0,04

2006

0,04

107769

103395

4374

48,28

0,02

2007

0,07

99663

92553

7110

27,03

0,04

2008

0,05

79335

75241

4094

37,76

0,03



σημαντική μείωση της παραγωγής κατά 30.000 (σε 3.1. Εφαρμογές προσαρμογών από τις
σύγκριση με το ΜΟɅɲʌɲʏɻʌʙʆʏɲʎʏɿʎʏɿʅɹʎʏʉʐɷɸʀʃʏɻGLɷɿɲʋɿʍʏʙʆʉʐʅɸʊʏɿɲʋʊʏʉ2000ʅɹʖʌɿʃɲɿʏʉ2008ʏʉ
της ενιαετίας 2000-2008) ενώ πα- αλλαγές του εμπορίου
ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸʀʆɲɿ
ɶɿɲʏʀ ʉɿ
ʏɿʅɹʎ ʏʉʐ ɷɸʀʃʏɻ
ʏɸʀʆʉʐʆ
ʍʏʉ 0. ɀʊʆʉ
2004
ράλληλα είχαμε και
αύξηση
τηςɷɿɲʃʄɲɷɿʃʊ
κατανάλωσης
κατά
Για την
αξιολόγηση
τωνʏʉιδιοτήτων
του δείκτη
20.000 τόνους περίπου
το ίδιοʅɿɲ
έτος.
Στον
του GL,
αναπτύχθηκε
Azhar, κ.ά. 1998, και
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ
ɲʑʇɻʍɻ
ɻ τομέα
ʉʋʉʀɲ ʔɲʀʆɸʏɲɿ
ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ʍʐɶʃʐʌɿɲʃɼ, από
ʄʊɶʘ τους
ʏʘʆ ʅɸɶɳʄʘʆ
εμπορίου είχαμε για
το ίδιο έτος
μειωμένες
Clark,
2002 ʅɸʀʘʍɻ
μια σχηματική
ερμηνεία,
ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ.
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ,
ʏʉεξαγωγές
2004 ɸʀʖɲʅɸ ʅɿɲ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ
ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʃɲʏɳ εμπορικό τεκαι αυξημένες εισαγωγές με αποτέλεσμα το καθαρό τράγωνο (trade box) των αλλαγών στο εμπόριο η
30.000(ʍɸʍʑɶʃʌɿʍɻʅɸʏʉɀɃʏɻʎɸʆɿɲɸʏʀɲʎ2000Ͳ2008)ɸʆʙʋɲʌɳʄʄɻʄɲɸʀʖɲʅɸʃɲɿɲʑʇɻʍɻ
εμπόριο (ΝΤ=|Xi – Mi|) να παρουσιάζει χαμηλή οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην παρούσα
ʏɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʃɲʏɳ 20.000 ʏʊʆʉʐʎ ʋɸʌʀʋʉʐ ʏʉ ʀɷɿʉ ɹʏʉʎ. ɇʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʏʉʐ ɸʅʋʉʌʀʉʐ
τιμή ενώ το συνολικό
εμπόριο του έτους (ΤΤ=(Xi + περίπτωση (σχήμα 1). Δηλαδή με τη βοήθεια του
ɸʀʖɲʅɸ
ɶɿɲ ʏʉ ʀɷɿʉ
ɹʏʉʎεπηρέασαν
ʅɸɿʘʅɹʆɸʎ ɸʇɲɶʘɶɹʎ
ɲʐʇɻʅɹʆɸʎ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ
ʏʉ
Mi)) υψηλή τιμή. Τα
γεγονότα
αυτά
ση- ʃɲɿ
σχήματος
ο ɸɿʍɲɶʘɶɹʎ
δείκτης ʅɸ
μπορεί
να συγκριθεί
με κάθε
μαντικά όλους τουςʃɲɽɲʌʊɸʅʋʊʌɿʉ(ɁɈ=|Xi–Mi|)ʆɲʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿʖɲʅɻʄɼʏɿʅɼɸʆʙʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʏʉʐ
δείκτες για το έτος αυτό.
σημείο του εμπορίου του ελαιολάδου στη διαχροΗ διαχρονική τάση
δείκτη
στοɈɲπανική
πορεία.
Η διαγώνιος
του τετραγώνου
χωρίζει
ɹʏʉʐʎ του
(ɈɈ=(Xi
+ Mi))φαίνεται
ʐʗɻʄɼ ʏɿʅɼ.
ɶɸɶʉʆʊʏɲ
ɲʐʏɳ
ɸʋɻʌɹɲʍɲʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʊʄʉʐʎ
ʏʉʐʎ
ρακάτω διάγραμμα 1.
σε δύο περιοχές τη δομή του εμπορίου (Εξαγωγές
ɷɸʀʃʏɸʎɶɿɲʏʉɹʏʉʎɲʐʏʊ.
Η τάση όμως φαίνεται να είναι ελαφρώς αυ- Χ και εισαγωγές Μ). Η σύμπτωση του εμπορίου
ȸɷɿɲʖʌʉʆɿʃɼʏɳʍɻʏʉʐɷɸʀʃʏɻʔɲʀʆɸʏɲɿʍʏʉʋɲʌɲʃɳʏʘɷɿɳɶʌɲʅʅɲ1.
ξητική όπως δείχνει
η εξίσωση της τάσης. Δηλαδή Χ=Μ σημαίνει ότι GL είναι ίσος με τη μονάδα. Οι
ȸ ʏɳʍɻτου
ʊʅʘʎελληνικού
ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʆɲελαιολάδου
ɸʀʆɲɿ ɸʄɲʔʌʙʎ ɲʐʇɻʏɿʃɼ
ʊʋʘʎ ɷɸʀʖʆɸɿ
ɻ ɸʇʀʍʘʍɻ
ʏɻʎ ʏɳʍɻʎ.
το εξωτερικό εμπόριο
άλλες γραμμές
που
σημειώνονται
στο σχήμα χωρίδιαμορφώνεται ωςȴɻʄɲɷɼ
διακλαδικό
λόγωɸʅʋʊʌɿʉ
των ευνοϊκών
την περιοχή
σε τμήματα
τα οποία δηλώνουν
ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ
ʏʉʐ ɸʄʄɻʆɿʃʉʑζουν
ɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐ
ɷɿɲʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿ
ʘʎ ɷɿɲʃʄɲɷɿʃʊ
συνθηκών παραγωγής
του. ɸʐʆʉʁʃʙʆ
Στην περίπτωση
αυτή την
υπεροχή
ή μη τωνɲʐʏɼ
εξαγωγών
των εισαʄʊɶʘ ʏʘʆ
ʍʐʆɽɻʃʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʏʉʐ.
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɷɻʄɲɷɼ, έναντι
ɻ
δηλαδή, η δημιουργία της μορφής του εμπορίου γωγών και αντίστροφα.
ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ʅʉʌʔɼʎ ʏʉʐ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ɸʌʅɻʆɸʑɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉ ɽɸʙʌɻʅɲ ʏʘʆ HeckscherͲOhlin
ερμηνεύεται με το θεώρημα των Heckscher-Ohlin
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσματα του πίʃɲʏɳ ʏʉ
ʉʋʉʀʉνακα
ʅɿɲ ʖʙʌɲ
ʋɲʌɳɶɸɿ
ɹʆɲ ʋʌʉʁʊʆ ʊʖɿμε
ʅʊʆʉ
(Heckscher-Ohlin (HeckscherͲOhlin
trade model) trade
κατάmodel)
το οποίο
μια
1 και
σε συνδυασμό
τιςʆɲ
περιοχές του τεɲʄʄɳ ʃʐʌʀʘʎ
ʋɲʌɳɶɸɿ
ɶɿɲ ɸʇɲɶʘɶɹʎ.
χώρα παράγει έναʃɲʄʑʗɸɿ
προϊόνʏɿʎ
όχιɸʍʘʏɸʌɿʃɹʎ
μόνο να ɲʆɳɶʃɸʎ
καλύψειʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
τις τραγώνου
εμπορίου,
φαίνεται
ότι ο δείκτης GL, οι
εσωτερικές ανάγκες
κατανάλωσης αλλά κυρίως πα- τιμές του οποίου, για όλο το διάστημα της μελέτης,
(Södersten,1985).
ράγει για εξαγωγές. (Södersten, 1985).
είναι κάτω από τη μονάδα και επειδή και το εμπόǻȚȐȖȡĮȝȝĮ 1. ǻİȓțĲȘȢ Grubel - Lloyd ǼȜĮȚȠȜȐįȠȣ 2000-2008

Διάγραμμα 1: Δείκτης Grubel - Lloyd Ελαιολάδου 2000-2008
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ÃÅÙÔÅ×ÍÉÊÁ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ - ÓÅÉÑÁ É - ÔÏÌÏÓ 23-ÔÅÕ×ÏÓ 2/2014
ȳɿɲʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏʘʆɿɷɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐɷɸʀʃʏɻGL,ɲʆɲʋʏʑʖɽɻʃɸɲʋʊʏʉʐʎAzhar,ʃ.ɳ.

1998, ʃɲɿ Clark, 2002 ʅɿɲ ʍʖɻʅɲʏɿʃɼ ɸʌʅɻʆɸʀɲ, ɸʅʋʉʌɿʃʊ ʏɸʏʌɳɶʘʆʉ (trade box) ʏʘʆ
ɲʄʄɲɶʙʆ ʍʏʉ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻ ʉʋʉʀɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
(ʍʖɼʅɲ 1). ȴɻʄɲɷɼ ʅɸ ʏɻ ɴʉɼɽɸɿɲ ʏʉʐ ʍʖɼʅɲʏʉʎ ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʍʐɶʃʌɿɽɸʀ ʅɸ ʃɳɽɸ
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ȻʍʉɲʇʉʆɿʃɼͲITTɶʌɲʅʅɼȻʍʉɲʇʉʆɿʃɼͲGLɲʃʏʀʆɲȻʍʉɲʇʉʆɿʃɼͲɁɈɲʃʏʀʆɲ
(X>M)(X>M)(X>M)X=Mɶʌɲʅʅɼ
Xmax
ȻʍʉɲʇʉʆɿʃɼͲɁɈ
ɲʃʏʀʆɲ
(M>X)




I 
II


III
Ȼʍʉɲʇʉʆɿʃɼ
IV
GLɲʃʏʀʆɲ

(M>X)
V
A

VȻ



VIIȻʍʉɲʇʉʆɿʃɼIIT
Bɶʌɲʅʅɼ(M>X)
Σχήμα 1.
VIII


Τετράγωνο εμπορίου.


0ȻʍʉɲʇʉʆɿʃɼͲTTɶʌɲʅʅɼMmax


ριο είναι διακλαδικό με μεγαλύτερες τις εξαγωγές, πρέπει να γίνει, που φαίνεται από την τάση του δείɇʖɼʅɲ1.Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉɸʅʋʉʌʀʉʐ.
το εμπόριο του ελαιολάδου
κινείται στο άνω ήμισυ κτη GL, είναι η αύξηση της παραγωγής και παράλτου τετραγώνου. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία ληλη αύξηση των εξαγωγών.
Η εκτίμηση του δείκτη κάλυψης εισαγωγών έγινε
του πίνακα, δηλαδή ΙΤΤ,
ΝΤ, ΤΤ, εμπίπτουν στις
ȸ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʉʐ ɷɸʀʃʏɻ ʃɳʄʐʗɻʎ ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ ɹɶɿʆɸ ʅɸ ɷʑʉ ʅʉʌʔɹʎ, ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ
περιοχές από I έως IV και επομένως η χώρα πα- με δύο μορφές, με τη χρήση της ποσότητας εξαγωγών
ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ
ɸʇɲɶʘɶʙʆ
ʃɲɿ ɲʇʀɲʎ ɸʇɲɶʘɶʙʆ,
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
ʏɻʎτα
ʉʋʉʀɲʎ
ʔɲʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ
και ʏɲ
αξίας
εξαγωγών,
αποτελέσματα
της οποίας
ραμένειɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐɸʀʆɲɿʐʗɻʄʊʏɸʌɻʎʏɿʅɼʎɲʋʊɲʐʏɼʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶʙʆ.ȸʍɻʅɲʆʏɿʃɼɲʐʏɼɷɿɲʔʉʌɳ,
καθαρά εξαγωγική
χώρα
στο ελαιόλαδο.
φαίνονται
στον πίνακα ʊʏɿ
2. Παρατηρώντας
Ακόμη, και για το λόγο
ότι 2.
όλα
τα στοιχείαʏʉʆ
συνηʋʀʆɲʃɲ
 Ʌɲʌɲʏɻʌʙʆʏɲʎ
ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ʋʀʆɲʃɲ ɷɿɲʋɿʍʏʙʆʉʐʅɸ
ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ʃɳʄʐʗɻʎτον παραʏɻʎ ʏɿʅɼʎɸɿʍɲɶʘɶɼʎ,
ʃʐʌʀʘʎʍʏɻʆ
ʐʗɻʄɼ
κάτω πίνακα
διαπιστώνουμε
ότιʋʉɿʊʏɻʏɲʏʉʐ
ο δείκτης κάλυψης
γορούνʏɻʎ
γιαʏɿʅɼʎɸʇɲɶʘɶɼʎʃɲɿ
την παραγωγή ελαιολάδου
στη χώρα ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ
ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ ʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ 2000 ʅɹʖʌɿ ʏʉ 2004, ɸʆʙ ɲʋʊ ʏʉ 2005 ɹʖɸɿ ɲʐʇɻʏɿʃɼ ʏɳʍɻ.
μας γιαɸʄʄɻʆɿʃʉʑɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐʃɲɿɷɸʐʏɸʌɸʐʊʆʏʘʎʍʏʉʃʊʍʏʉʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎ(Ⱦʐʌɿʏʍɳʃɻʎ,2008).
εξαγωγή, τα αποτελέσματα δεν δείχνουν εισαγωγών μειώνεται από το 2000 μέχρι το 2004, ενώ
ȳɸʆɿʃɳ,ʊʅʘʎ,ʉɿʏɿʅɹʎɸʀʆɲɿɲʌʃɸʏɳʐʗɻʄɹʎɸʃʏʊʎɲʋʊʏʉ2004.Ȱʐʏʊʍɻʅɲʀʆɸɿʊʏɿɻȵʄʄɳɷɲ,
ότι χρειάζονται κάποιες
προσαρμογές όσον αφορά από το 2005 έχει αυξητική τάση. Γενικά, όμως, οι
 του εμπορίου.
είναι ʋʉʍʊʏɻʏɲ
αρκετά υψηλές
εκτόςʋʄɻʆ
από το
2004. Αυτό
στην δομή
Η μόνη προσπάθεια
πουʅɿɲ τιμές
ʘʎ ʋɲʌɲɶʘɶʊʎ
ʖʙʌɲ, ɸɿʍɳɶɸɿ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ
ɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐ
ʊʅʘʎ
Ʌʀʆɲʃɲʎ2:ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎȴɸʀʃʏɻȾɳʄʐʗɻʎȵɿʍɲɶʘɶʙʆɶɿɲʏʉɸʄɲɿʊʄɲɷʉ
Πίνακας
2: Εκτίμηση
τουʋɲʌɲɶʘɶɼ
Δείκτη Κάλυψης
Εισαγωγών
για τοʆɲ
ελαιόλαδο
ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄʀɺɸʏɲɿ
ʍʏɻʆ
ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
ʊʖɿ ɲʋʄʙʎ
ʃɲʄʑʗɸɿ ʏɻʆ ɸɶʖʙʌɿɲ

Ⱦx=QXi
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ
ʆɲ ɲʐʇɼʍɸɿ
ʏɿʎ ɸʇɲɶʘɶɹʎ ʏɻʎ.
ʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ɸʋʀʍɻʎ
ʅʋʉʌʉʑʅɸ
ʆɲ

ȵʇɲɶʘɶɹʎ
Ȱʇʀɲ ɲʄʄɳ
ɸʇɲɶʘɶʙʆ
ȵɿʍɲɶʘɶɹʎ
ȰʇʀɲȰʋʊ
ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ
Ⱦx=VXi
QMi VMi
ȶʏʉʎ ʍɸʏʉʆɷɿɲʋɿʍʏʙʍʉʐʅɸ
ʍɸ1000$
ʍɸʏʉʆ
ʍɸ1000$
ɲʃʊʅɲ ʊʏɿ ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ʃɳʄʐʗɻʎ ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɸʀʆɲɿ

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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104.139
195.196
1.238
84,10 ɸʄʄɻʆɿʃʉʑ
91,90
ʅɿʃʌʊʏɸʌʉʎ ɲʋʊ
ʏʉʆ ɷɸʀʃʏɻ ʅɸ ɴɳʍɻ
ʏɻʆ ɲʇʀɲ. Ȱʐʏʊ2.123
ʍɻʅɲʀʆɸɿ ʊʏɿ ʉɿ ɸʇɲɶʘɶɹʎ
178.152
2017.415
4.402
5.446
40,50
38,10
74.174
176.470
4.086
8.667
18,15
20,40
96.709
275.716
4.026 8
10.412
24,00
26,50
43.318
151.558
8.493
26.112
5,10
5,80
98.821
403.447
3.753
12.711
26,33
31,70
105.582
486.087
2.187
10.120
48,28
48,00
96.108
385.880
3.555
12490
27,00
30,90
77.288
341.078
2.047
7463
37,70
45,70

Ɉʉ
ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ 2 ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÁ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ʏʉʆ ȴɸʀʃʏɻ
Ⱦɳʄʐʗɻʎ
ȵɿʍɲɶʘɶʙʆ
ɶɿɲ 23-ÔÅÕ×ÏÓ
ʏʉ ɸʄɲɿʊʄɲɷʉ2/2014
ɶɿɲ ʏɻ
ÃÅÙÔÅ×ÍÉÊÁ
ÈÅÌÁÔÁ
- ÓÅÉÑÁ
É - ÔÏÌÏÓ
ʅɸʄɸʏʉʐʅɹʆɻʋɸʌʀʉɷʉ20002008.Ƀɷɸʀʃʏɻʎɷɸʀʖʆɸɿʊʏɿʉʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎʏʉʐɸʅʋʉʌʀʉʐ
ʏʉʐ ɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʇɲɶʘɶɿʃʊʎ ʅɸ ʅɿʃʌɹʎ ɸʏɼʍɿɸʎ ɷɿɲʃʐʅɳʆʍɸɿʎ (ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ 2004)
ɲʄʄɳʃɲɿʅɸʅɿɲʅɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲʏɳʍɻʅɸʀʘʍɻʎ,ʊʋʘʎɷɸʀʖʆɸɿɻɸʇʀʍʘʍɻʏɳʍɻʎʏɻʎʃɲʅʋʑʄɻʎ.

ȶʏʉʎ

ʍɸʏʉʆ

ʍɸ1000$

ʍɸʏʉʆ

ʍɸ1000$

QMi

VMi

2000
104.139
195.196
1.238
2.123
84,10
91,90
2001
178.152
2017.415
4.402
5.446
40,50
38,10
2002
74.174
176.470
4.086
8.667
18,15
20,40
2003
96.709
275.716
4.026
10.412
24,00
26,50
σημαίνει ότι η Ελλάδα, ως παραγωγός χώρα, εισάΤο διάγραμμα 2 παρουσιάζει τον Δείκτη Κά2004
43.318
151.558
8.493
26.112
5,10
5,80
γει μια σημαντική ποσότητα ελαιολάδου πλην όμως λυψης Εισαγωγών για το ελαιόλαδο
για τη μελε2005
98.821
403.447
12.711 2000 2008.
26,33Ο δείκτης
31,70δείχνει ότι
προσανατολίζεται
στην παραγωγή
του προϊόντος 3.753
όχι τουμένη περίοδο
105.582
486.087
2.187 ο προσανατολισμός
10.120
απλώς2006
να καλύψει
την εγχώρια
κατανάλωση αλλά
του48,28
εμπορίου 48,00
του ελαιολάδου
2007
96.108
385.880
3.555
12490
27,00
30,90
να αυξήσει τις εξαγωγές της. Από τον πίνακα επίσης είναι εξαγωγικός με μικρές ετήσιες
διακυμάνσεις
77.288ακόμα ότι
341.078
2.047 (με εξαίρεση
7463
37,70και με45,70
μπορεί2008
να διαπιστωθεί
ο δείκτης κάλυψης
το 2004) αλλά
μια μακροχρό
εισαγωγών
με βάση την ποσότητα είναι μικρότερος νια τάση μείωσης, όπως δείχνει η εξίσωση τάσης της
από τον δείκτη με βάση την αξία. Αυτό σημαίνει ότι καμπύλης.
Ɉʉ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ 2 ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ʏʉʆ ȴɸʀʃʏɻ Ⱦɳʄʐʗɻʎ ȵɿʍɲɶʘɶʙʆ ɶɿɲ ʏʉ ɸʄɲɿʊʄɲɷʉ ɶɿɲ ʏɻ
οι εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου είναι υψηλότερης Αυτό σημαίνει πως μακροχρόνια οι εισαγωγές μπορεί
ʅɸʄɸʏʉʐʅɹʆɻʋɸʌʀʉɷʉ20002008.Ƀɷɸʀʃʏɻʎɷɸʀʖʆɸɿʊʏɿʉʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎʏʉʐɸʅʋʉʌʀʉʐ
τιμής από
αυτή των εισαγωγών. Η σημαντική αυτή δι- να αυξηθούν αλλά προς το άμεσο μέλλον δεν υπάραφορά, της τιμής εξαγωγής και της τιμής εισαγωγής, χει ένδειξη ότι το εμπόριο του ελληνικού ελαιολάδου
ʏʉʐ ɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʇɲɶʘɶɿʃʊʎ ʅɸ ʅɿʃʌɹʎ ɸʏɼʍɿɸʎ ɷɿɲʃʐʅɳʆʍɸɿʎ (ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ 2004)
οφείλεται κυρίως στην υψηλή ποιότητα του ελληνικού μπορεί να μετατραπεί σε ενδοκλαδικό. Μακροχρόνια
ελαιολάδου
και δευτερευόντως στο κόστος παραγω- όμως ό δείκτης δείχνει πτωτική τάση που σημαίνει η
ɲʄʄɳʃɲɿʅɸʅɿɲʅɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲʏɳʍɻʅɸʀʘʍɻʎ,ʊʋʘʎɷɸʀʖʆɸɿɻɸʇʀʍʘʍɻʏɳʍɻʎʏɻʎʃɲʅʋʑʄɻʎ.
γής (Κυριτσάκης,2008).

Ɉɿʅɹʎȴɸʀʃʏɻ

ǻȚȐȖȡĮȝȝĮ
2. ǻİȓțĲȘȢΚάλυψης
ȀȐȜȣȥȘȢ ǼȚıĮȖȦȖȫȞ
ĲȠ İȜĮȚȩȜĮįȠ
2000-2008
Διάγραμμα
2: Δείκτης
ΕισαγωγώνȖȚĮγια
το ελαιόλαδο
2000-2008
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εισαγωγές μπορεί να ξεπεράσουν και τις εξαγωγές.
Η εκτίμηση του Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης
επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της ελληνικής
παραγωγής ελαιολάδου προς τις εξαγωγές.
Από την πέμπτη στήλη, όπου παρουσιάζονται
οι τιμές του δείκτη εισαγωγικής διείσδυσης για το
ελαιόλαδο από την οποία διαπιστώνεται ότι οι τιμές
αυτές είναι πολύ μικρές και τείνουν στο μηδέν. Αυτό
σημαίνει ότι το ελαιόλαδο έχει καθαρά εξαγωγικό
χαρακτήρα ενώ οι εισαγωγές είναι σχεδόν αδύναμες για την είσοδο στην ελληνική αγορά. Δηλαδή, η
παραγωγός χώρα, η Ελλάδα, φαίνεται ότι επιτυγχάνει το στόχο της, δηλαδή αφού καλύψει πλήρως τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις της εγχώριας κατανάλωσης διατηρεί τις εξαγωγές σε ένα σημαντικό επίπεδο ποσότητας και αξίας. Το παρακάτω διάγραμμα
3 δείχνει τη διαχρονική πορεία του Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης στην οποία φαίνεται η σταθερότητα του μεγέθους του και η συγκυριακή εκτροπή του
έτους 2004 η οποία δεν φαίνεται να είναι σημαντική.
Η διαχρονική τάση του δείκτη φαίνεται να εμφανίζει μειούμενη πορεία γεγονός που επιβεβαιώνει τη
συνολική εικόνα του εξωτερικού εμπορίου του ελαιολάδου.

γώγιμα προϊόντα. Το ελληνικό ελαιόλαδο, γνωστό
για την άριστη ποιότητά του, συνδέεται με το άριστο
οικολογικό περιβάλλον της Ελλάδας, το ήπιο μεσογειακό κλίμα, τη μεγάλη διάρκεια της ηλιοφάνειας,
τις ποικιλίες των ελιών, τη σύσταση του εδάφους και
τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης του.
Σήμερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη σε
παγκόσμιο επίπεδο βάσει της παραγωγής ελαιολάδου, μετά την Ιταλία, την Ισπανία και την Τυνησία.
Η εγχώρια παραγωγή υπερκαλύπτει τη ζήτηση, ενώ
πραγματοποιούνται σημαντικές εξαγωγές ετησίως.
Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει μια ανάλυση του ενδοκλαδικού εμπορίου της Ελλάδας για
την περίοδο 2000-2008 για το ελαιόλαδο. Ο σκοπός
αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί και να αναλυθεί η μορφή του εμπορίου του ελληνικού ελαιολάδου με τη χρήση δεικτών διεθνούς εμπορίου. Οι
αδυναμίες της μελέτης εντοπίζονται στη μικρή χρονολογική διάρκεια των στοιχείων και στη απουσία
συγκριτικής ανάλυσης με άλλες ανταγωνίστριες
χώρες. Παρ’ όλες τις αδυναμίες όμως παρουσιάζει
σημαντικό ενδιαφέρον για την ανάλυση της μορφής
του εμπορίου, την τάση του εμπορίου που αντανα-
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Συγκρίνοντας τα συμπεράσματα των τριών δεικαι πολύ διαδεδομένη καλλιέργεια στη χώρα μας με
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Επίσης, είναι ένα από τα βασικότερα εθνικά εξαʏɻʆɳʌɿʍʏɻʋʉɿʊʏɻʏɳʏʉʐ,ʍʐʆɷɹɸʏɲɿʅɸʏʉɳʌɿʍʏʉʉɿʃʉʄʉɶɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɻʎȵʄʄɳɷɲʎ,ʏʉ
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των δεικτών που εκτιμήθηκαν οι οποίες συγκλίνουν
σ’ αυτό το συμπέρασμα.
Η παραγωγή του ελαιολάδου είναι προσανατολισμένη στο εξαγωγικό εμπόριο, ικανοποιώντας
πρώτα την εσωτερική κατανάλωση και δεν δίνει περιθώρια ανταλλαγής του προϊόντος με ομοειδές της
διεθνούς αγοράς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν περιθώρια, προς το παρόν, για δημιουργία ενδοκλαδικού
εμπορίου στο ελαιόλαδο.
Οι τάσεις όλων των δεικτών που εκτιμήθηκαν δείχνουν ότι προς το παρόν και στο άμεσο μέλλον δεν
υπάρχουν ενδείξεις για τη μεταβολή του εμπορίου. Αυτό
σημαίνει ότι το εξωτερικό εμπόριο του ελαιολάδου θα
παραμείνει εξαγωγικό και διακλαδικό. Μακροχρόνια

όμως, σύμφωνα με τις τάσεις το δεικτών, οι εισαγωγές
μπορεί να αυξηθούν υπέρμετρα και να μετατρέψουν το
εμπόριο του ελαιολάδου σε ενδοκλαδικό.
Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι οι χαμηλές τιμές
των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών που εντοπίσθηκαν κατά τον υπολογισμό των διαφόρων δεικτών, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οφείλονται
κατά κύριο λόγο στην καλύτερη ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου και δευτερευόντως στο υψηλό
κόστος παραγωγής.
Η παρούσα εργασία δεν εξαντλεί το θέμα της
ανάλυσης των εξαγωγών του ελαιολάδου της χώρας
μας. Δίνει όμως σημαντικά στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη και τη μελλοντική μορφή του.

Intra – Industry analysis of Greek Olive Oil
K. Zoukidou1, A. Semos2, K. Zoukidis3
SUMMARY
In this research paper is an attempt for intra-industry trade analysis of olive oil trade. For the intra-industry
trade analysis the indicators Grubel - Lloyd, Coverage Import, and Import Penetration were estimated in
order to identify the nature and character of trade and the prospects for the future. Data for imports and
exports, in quantities and in value was used.
The findings of the analysis showed that the foreign trade of Greek olive oil is classified in the form of
intersectoral trade dominating exports. Moreover, the temporal trend for the period of the analysis shows
that foreign trade will continue to be interdisciplinary and distant future.
Keywords: Olive oil, trade indices, cross-industry trade.
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Ελληνικά τυριά άλμης
Ελένη Χ. Παππά
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Ελλάδα έχει μεγάλη παράδοση στην παραγωγή τυριών. Μια από τις κυριότερες κατηγορίες τυριών είναι τα λευκά τυριά άλμης. Τυριά άλμης ονομάζονται τα τυριά εκείνα που ωριμάζουν και διατηρούνται στην άλμη ως την κατανάλωσή τους. Τα ελληνικά τυριά άλμης είναι η Φέτα, ο Τελεμές, το
καλαθάκι Λήμνου, αλλά και η Σφέλα και ο Μπάτζος. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η τεχνολογία
παρασκευής και τα κυριότερα χαρακτηριστικά των τυριών αυτών.
Λέξεις κλειδιά: λευκά τυριά άλμης, Φέτα, Τελεμές, καλαθάκι Λήμνου, Σφέλα, Μπάτζος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τυριά άλμης (white-brined ή picled cheeses) ονομάζονται τα λευκά τυριά που ωριμάζουν και διατηρούνται μέσα σε άλμη έως την κατανάλωσή τους. Το
αλάτισμα συμβάλλει στην καλύτερη διατήρηση και
στη γεύση των τυριών. Σύμφωνα με τον Scott (1986)
είναι η αρχαιότερη κατηγορία τυριών. Είναι ευρέως
διαδεδομένα στις Βαλκανικές, κυρίως, χώρες αλλά
και στις χώρες της Μεσογείου.
Ανάλογα με τη χώρα προέλευσης φέρουν και
διάφορες ονομασίες όπως Beda, Kariesch, Domiati,
Mish (Αίγυπτος), Beli sir u kriskama, Bijeni sir
(Γιουγκοσλαβία) Bjalo salamureno sirene, Telemea
bulgarsca
(Βουλγαρία), Jerevanskii, Kobijskij,
Ossetinskij, Tusinskij syr, Canach (πρώην ΕΣΣΔ),
Djibne (Ισραήλ), Telemea sarata (brinsa de Braila)
(Ρουμανία), Sirena (Συρία), Beyaz peynir, Edirne
peyniri (Τουρκία), Liqvan, Iranian white (Ιράν),
Akawi (Λίβανο), Mohant (Σλοβενία) (Alichanidis
και Polychroniadou 2008, Ζερφυρίδης 2001).
Τυριά άλμης ονομάζονται τα τυριά εκείνα που
ωριμάζουν και διατηρούνται στην άλμη, ενώ λευκά τυριά άλμης ονομάζονται τα τυριά εκείνα των
οποίων το πήγμα δεν υφίσταται καμιά θερμική επεξεργασία κατά την παρασκευή τους (Moatsou και
Govaris 2011). Τα ελληνικά λευκά τυριά άλμης είναι
η Φέτα, ο Τελεμές, το καλαθάκι Λήμνου και τυριά
άλμης είναι η Σφέλα και ο Μπάτζος, που υφίστανται
αναθέρμανση κατά την παρασκευή τους.
Υπάρχουν πολλές βιβλιογραφικές αναφορές
για τα ελληνικά τυριά άλμης. Οι κυριότερες από
αυτές είναι των Ανυφαντάκης (1991), Abd El-Salam
κ.α. (1993), Ζερφυρίδης (2001), El Soda και Abd El

Salam (2002), Abd El Salam και Alichanidis (2004),
Polychroniadou-Alichanidou (2004), Anifantakis και
Moatsou (2006), Alichanidis και Polychroniadou
(2008), Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis (2011),
Moatsou και Govaris (2011).
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να παρουσιάσει
συνοπτικά την τεχνολογία παρασκευής και τα διάφορα χαρακτηριστικά των ελληνικών τυριών άλμης.
		
ΦΕΤΑ
		
Η πρώτη περιγραφή της Φέτας γίνεται από τον
Όμηρο, στην Οδύσσεια, όταν ο Οδυσσέας και οι
σύντροφοί του περιγράφουν τη σπηλιά του κύκλωπα Πολύφημου (8ος αιώνας π.Χ.). Από τους στίχους
218-232 της Οδύσσειας Ι, όπως αναφέρονται από
τον Όμηρο (1982) προκύπτει ότι εκείνη την εποχή
στις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου τα πρόβατα
ήταν πολύ παραγωγικά και γόνιμα και ότι το τυρί
ήταν πολύ γνωστό την εποχή εκείνη στις χώρες αυτές. Κατά τον Eekhof-Stork (1976) το τυρί που περιγράφει ο Όμηρος ήταν αναμφίβολα πρόγονος της
σημερινής Φέτας.
Η Φέτα είναι το κυριότερο λευκό τυρί άλμης και
είναι τυρί Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ). Παράγεται παραδοσιακά στις περιοχές
Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και του ν. Λέσβου.
Παράγεται από πρόβειο ή γίδινο γάλα σε αναλογία
ως 30% (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, 2009). Τα
λευκά τυριά άλμης που παράγονται από άλλα είδη
γάλακτος ή διάφορες αναμίξεις μεταξύ τους δεν
μπορούν να φέρουν την ονομασία Φέτα γιατί έχουν
διαφορετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων, Κατσικάς 45221, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-94780, Φαξ: 26510-92523
Ε-mail: pappa.eleni@yahoo.gr, instgala@otenet.gr
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Τεχνολογία παρασκευής
Στόχος είναι η παραγωγή τυριού πρώτης ποιότητας, δηλαδή με μέγιστη υγρασία 56% και λίπος
υπολογισμένο στην ξηρά ουσία τουλάχιστον 43%
(Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, 2009). Γι’ αυτό η
σχέση καζεΐνης: λίπος είναι 0.8:1 συνήθως.
Σήμερα η παστερίωση του γάλακτος (63oC για
30 λεπτά ή 72oC για 15 δευτερόλεπτα) κρίνεται
αναγκαία. Μετά το γάλα ψύχεται στους 32-35oC,
περίπου και προστίθενται οι οξυγαλακτικές καλλιέργειες. Η εκλογή της κατάλληλης οξυγαλακτικής
καλλιέργειας είναι σημαντική για την ποιότητα του
παραγόμενου τυριού. Συνήθως στα τυροκομεία
μικρής δυναμικότητας χρησιμοποιείται για καλλιέργεια γιαούρτη προηγούμενης ημέρας με οξύτητα 100-120oD (Ανυφαντάκης 1991, Ζερφυρίδης
2001). Οι μικροοργανισμοί της καλλιέργειας αυτής είναι Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
και Streptococcus thermophilus, που είναι από τους
πιο κατάλληλους για την παραγωγή Φέτας, όμως η
ανανέωση της καλλιέργειας από την προηγούμενη
ημέρα εγκυμονεί κινδύνους (κίνδυνος επιμόλυνσης,
αλλά και κίνδυνος μεταβολής της σχέσης των δυο μικροοργανισμών λόγω των ανακαλλιεργειών) (Ζερφυρίδης, 2001). Σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως
(Aνυφαντάκης 1991, 2004, Pappa και Anyfantakis
2001a) συμπυκνωμένες κατεψυγμένες ή λυοφιλιωμένες καλλιέργειες μεσόφιλες (Lactococcus lactis
subsp. lactis και Lactococcus lactis subsp. cremoris)
ή μίγμα μεσόφιλων-θερμόφιλων Lactococcus lactis
subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis,
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus και
Streptococcus thermophilus). Η καλλιέργεια προστίθεται συνήθως σε ποσοστό 0.5% στο προς τυροκόμηση γάλα, περίπου 30 λεπτά πριν την προσθήκη
πυτιάς.
Λίγο πριν την προσθήκη πυτιάς προστίθεται διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου σε ποσοστό 20g/100kg
γάλα. Η πήξη του γάλακτος γίνεται με πυτιά στους
32-35oC και τέτοια ποσότητα πυτιάς ώστε το πήγμα
που λαμβάνεται να είναι σφιχτό και έτοιμο για διαίρεση σε περίπου μια ώρα. Μετά την ολοκλήρωση
της πήξης, το πήγμα κόβεται σε κύβους μεγέθους 1-2
εκατοστά, αφήνεται να ηρεμήσει για περίπου 10 λεπτά ώστε να αφαιρεθεί αρκετό τυρόγαλα.
Στη συνέχεια γίνεται εξαγωγή του τυροπήγματος στα καλούπια. Όπως μεταφέρεται το πήγμα στα
καλούπια, μικρά ανοίγματα (οπές) δημιουργούνται,
τα οποία είναι χαρακτηριστικά της δομής της Φέτας
(Polychroniadou-Alichanidou, 2004). Η στράγγιση
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πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς
πίεση. Κάθε 2 ώρες, περίπου, τα καλούπια αναστρέφονται για να διευκολυνθεί η στράγγιση. Αυτό επαναλαμβάνεται συνήθως δυο φορές. Στη συνέχεια,
όταν το τυρί στραγγίσει αρκετά, αφαιρείται το καλούπι και κόβεται σε φέτες και αλατίζεται σε τυροτράπεζα. Μετά από περίπου 12 ώρες, οι φέτες αναστρέφονται και αλατίζεται η επάνω επιφάνειά τους.
Αυτό επαναλαμβάνεται κάθε 12 ώρες, μέχρι να δοθούν 3-4 αλατίσματα στην κάθε πλευρά. Θα πρέπει,
κατά το πρώτο 24ωρο, ο συντελεστής άλατος <2.5%
και το pH <5 (Ζερφυρίδης, 2001). Μετά το ξηρό
αλάτισμα οι φέτες παραμένουν στην τυροτράπεζα,
στον ίδιο θάλαμο και στους 18oC και γυρίζονται
κάθε ημέρα μέχρι να σχηματιστεί στην επιφάνειά
τους μια γλοιώδης ουσία (περίπου 15 ημέρες) και
αποτελεί τη φάση προ-ωρίμασης του τυριού. Επίσης,
η προ-ωρίμαση μπορεί να γίνει και μέσα σε δοχεία
προσωρινά (προσωρινή συσκευασία) ή και στην τελική συσκευασία. Γενικά, η προ-ωρίμαση της Φέτας
γίνεται στους 18oC ως pH<4.6 και υγρασία <56%
(περίπου 15 ημέρες) και έπειτα συσκευάζεται παραδοσιακά σε βαρέλια και πιο πρακτικά σε λευκοσιδηρά δοχεία. Στα λευκοσιδηρά δοχεία προστίθεται
πάντα άλμη (περίπου 7%) ως να καλυφθεί η επιφάνεια του τυριού, σφραγίζεται το δοχείο και εισέρχεται στο ψυγείο (2-4oC) όπου συνεχίζει η ωρίμαση με
βραδύτερο ρυθμό υποχρεωτικά από το νόμο ως τους
2 μήνες και μέχρι την κατανάλωση.
Βιοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά της
Φέτας
Η Φέτα έχει μελετηθεί πολύ. Η μέση σύσταση
του ώριμου (>60 ημερών) τυριού είναι υγρασία
55.5% (εύρος 49.6-58.0%), λίπος στην ξηρά ουσία
51.5% (44-58.5%), πρωτεΐνες 17% (εύρος 15.5620.8%), αλάτι στην υγρή φάση 5.2% (3.1-6.5%)
και pH 4.5 (εύρος 4.3-4.9) (Αlichanidis κ.α. 1984,
Vafopoulou κ.α. 1989, 1990, Litopoulou-Tzanetaki
κ.α. 1993, Katsiari και Voutsinas 1994, Mallatou
κ.α. 1994, Pappas κ.α. 1996a, 1996b, 1994, Pappa
και Anyfantakis 2001a, Sarantinopoulos κ.α. 2002,
Katsiari κ.α. 2002, 1997, Moatsou κ.α. 2004, 2002,
Georgala κ.α. 2005, Kondyli και Pappa 2011).
Στη Φέτα γενικά ο βαθμός πρωτεόλυσης είναι
μικρός. Όταν το τυρί εισέρχεται στην άλμη, τότε
συστατικά του τυριού (μικρές και μεσαίου μεγέθους αζωτούχες ουσίες) μετακινούνται προς την
άλμη και αλάτι μετακινείται προς το τυρί. Επίσης, οι πρωτεΐνες του ορού (α-γαλακτοαλβουμίνη,
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β-γαλακτογλοβουλίνη) επειδή είναι υδατοδιαλυτές
μετακινούνται κι αυτές προς την άλμη. Το υδατοδιαλυτό άζωτο (WSN) της ώριμης (> 60 ημερών)
Φέτας κυμαίνεται στο 17% του ολικού αζώτου (εύρος 11.4-20%), το μη πρωτεϊνικό άζωτο (TCA-SN)
στο 15% του ολικού αζώτου (εύρος 14-24.7%) και
το άζωτο των μικροπεπτιδίων και των αμινοξέων (PTA-SN) στο 3.8% του ολικού αζώτου (εύρος
2.5-5%) (Polychroniadou 1994, Mallatou κ.α. 1994,
Pappas κ.α. 1996α, 1994, Pappa και Anyfantakis
2001b, Kondyli κ.α. 2002, Michaelidou κ.α. 2003,
Moatsou κ.α. 2004, 2002). Σε 60 ημερών Φέτα, το
σύνολο των αμινοξέων κυμαίνεται μεταξύ 2-7 g/kg
τυριού (Polychroniadou-Alichanidou 2004). Τα κυριότερα ελεύθερα αμινοξέα της Φέτας είναι λευκίνη, βαλίνη, φαινυλαλανίνη, λυσίνη, αργινίνη, αλανίνη και γ-αμινοβουτυρικό οξύ (Alichanidis κ.α. 1984,
Katsiari κ.α. 2000b, Michaelidou κ.α. 2003).
Η λιπόλυση είναι περιορισμένη στη Φέτα. Το σύνολο των ελεύθερων λιπαρών οξέων (TFFA) κυμαίνεται μεταξύ 2-4 g/kg τυρί, συμπεριλαμβανομένου
του οξικού οξέος, το οποίο αποτελεί το 30-50% των
TFFA (Vafopoulou κ.α. 1989, Georgala κ.α. 1999,
Kondyli κ.α. 2002). Άλλες πτητικές αρωματικές ουσίες (εκτός από το οξικό οξύ) που ανιχνεύτηκαν στη
Φέτα είναι αιθανόλη, ακεταλδεΰδη, ακετοΐνη κυρίως, καθώς και άλλες αλκοόλες, αλδεΰδες και κετόνες (Sarantinopoulos κ.α. 2002, Kondyli κ.α. 2002).
Η Φέτα, επίσης, περιέχει σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε συζευγμένο λινελαϊκό οξύ (CLA), περίπου
1.9 mg CLA /g τυριού (Zlatanos κ.α. 2002), αλλά και
72.5mg χοληστερόλη/100g τυριού (Andrikopoulos
κ.α. 2003).
Το χαμηλό pH και η αυξημένη συγκέντρωση σε
αλάτι της Φέτας δεν ευνοούν την αυξημένη συγκέντρωση των βιογενών αμινών στο τυρί. Η τυραμίνη
και η πουτρεσκίνη είναι οι κυριότερες αμίνες στο
ώριμο τυρί (Valsamaki κ.α. 2000). Τα κυριότερα οργανικά οξέα στη Φέτα είναι το γαλακτικό, το κιτρικό
και το οξικό οξύ (Manolaki κ.α. 2006).
Τα οξυγαλακτικά βακτήρια (lactic acid bacteria)
είναι η κυριότερη ομάδα μικροοργανισμών που
συναντώνται στη Φέτα. Μπορούν να προέρχονται
από την καλλιέργεια-εκκινητή (starter culture) ή
από τους μικροοργανισμούς που δεν είναι εκκινητές (non starter-lactic acid bacteria, NS-LAB). Το
χαμηλό pH των τυριών ευνοεί τη δράση των NSLAB (Manolopoulou κ.α. 2003). Ο Lb. plantarum
είναι ο κυριότερος μικροοργανισμός και αποτελεί
το 50% των NS-LAB. Επίσης, ο Lb. paracasei subsp.

paracasei και ο Lb. brevis (Litopoulou-Tzanetaki
και Tzanetakis 2011, Tzanetakis και LitopoulouTzanetaki, 1992), αλλά και ο Lb. paraplantarum και
ο Lb. pentosus συναντώνται συχνά (Manolopoulou
κ.α. 2003). Οι ζύμες που κυριαρχούν στην αρχή της
ωρίμασης της Φέτας είναι Saccharomyces cerevisiae
και Debaryomyces hansenii, ενώ προς το τέλος είναι S. cerevisiae (Tzanetakis κ.α. 1996). Επίσης, οι
pediococci και enterococci βρίσκονται στη Φέτα, σε
χαμηλά, όμως, νούμερα (Tzanetakis και LitopoulouTzanetaki 1992).
Η γλοιώδης ουσία στην επιφάνεια της Φέτας αποτελείται από μικροοργανισμούς ανθεκτικούς στο αλάτι και είναι κυρίως staphylococci,
micrococci, enterococci and coryneform βακτήρια.
Ο Staphylococcus saprophyticus επικρατεί στην επιφάνεια του τυριού στην αρχή της ωρίμασης (4η ημέρα), ενώ τα coryneforms βακτήρια βρίσκονται συνήθως σε τυρί ηλικίας 20 ημερών (Tzanetakis κ.α.
1995a, b).
ΤΕΛΕΜΕΣ
O Τελεμές, ή τυρί Βραΐλας, είναι μαλακό, λευκό
τυρί που ωριμάζει και διατηρείται στην άλμη μέχρι
την κατανάλωσή του. Παρασκευάζεται από πρόβειο
ή γίδινο ή αγελαδινό γάλα ή από μίγματα αυτών σε
οποιαδήποτε σύνθεση και αναλογία.
Ο Τελεμές κατάγεται από τη Ρουμανία απ’ όπου
και διαδόθηκε σε άλλες Βαλκανικές χώρες. Στην
Ελλάδα πρωτοπαρουσιάστηκε κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα (Ζυγούρης 1952, Ανυφαντάκης 1991). Γρήγορα διαδόθηκε
η τεχνολογία του γιατί είναι ευκολότερη της Φέτας
και γιατί μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε ύποπτα για ξίνισμα γάλατα που το καλοκαίρι μπορούν
εύκολα να χαλάσουν.
Ο Τελεμές μοιάζει με την Φέτα και πολλές φορές επικρατεί σύγχυση ως προς τη διάκριση των
δύο τυριών. Στον πίνακα I δίνονται οι παράγοντες
της τεχνολογίας με τη σειρά μεγαλύτερης σημασίας
που διαφέρουν στα δύο είδη τυριών και ακολούθως
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τυριών αυτών
(Ανυφαντάκης 1991, Ζερφυρίδης 2001). Ο Τελεμές
παρασκευάζεται όπως η Φέτα, όμως με τις διαφορές
που επισημαίνονται στον Πίνακα Ι, δηλαδή στράγγιση του πήγματος με την εφαρμογή πίεσης και αλάτισμα σε άλμη.
Γενικά στις περισσότερες μελέτες για τον Τελεμέ η υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 55-56%, το λίπος
στην ξηρά ουσία στο 46-56%, οι πρωτεΐνες στο 12.9-
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18.6%, το αλάτι στην υγρή φάση στο 4.3-6.3% (αν
και το όριο 5% κρίνεται απαραίτητο για να μην χαλάσει το τυρί), η τέφρα στο 3.4-4.6% και το pH μεταξύ 4.2-4.8 (με βέλτιστο 4.5-4.6±0.2) (KalogridouVassiliadou και Alichanidis 1984, Zerfiridis κ.α.
1989, Tzanetakis και Litopoulou-Tzanetaki 1992,
Raphaelides κ.α. 1995, Andrikopoulos κ.α. 2003,
Mallatou και Pappa 2005, Pappa κ.α. 2006a).
Η λιπόλυση, όπως και στη Φέτα δεν είναι εκτενής.
Το σύνολο των ελεύθερων λιπαρών οξέων είναι 100250mg/100g τυριού (Abd El-Salam and Alichanidis
2004, Anifantakis and Moatsou 2006). Το κύριο λιπαρό οξύ είναι το οξικό και ακολουθούν το παλμιτικό
και το ολεϊκό οξύ (Mallatou κ.α. 2003). Οι πτητικές
ενώσεις του τυριού ανήκουν στις αλδεΰδες, κετόνες,
αλκοόλες, λιπαρά οξέα και περιλαμβάνουν μεγάλες
ποσότητες ακεταλδεΰδης, αιθανόλης, 2-βουτανόλης
και 2-βουτανόνης (Massouras κ.α. 2006).
Η υφή-δομή του τυριού εξαρτάται από το είδος
του γάλακτος που χρησιμοποιείται. Όταν χρησιμοποιείται γίδινο γάλα το τυρί είναι πιο σκληρό,
όταν αγελαδινό γάλα τότε είναι πιο εύθρυπτο, ενώ
όταν χρησιμοποιείται πρόβειο είναι πιο κρεμώδες.
Επίσης, όταν χρησιμοποιείται γίδινο γάλα ή μεσόφιλη καλλιέργεια τότε το τυρί είναι πιο σκληρό και
εφαρμόζεται μεγαλύτερη συμπίεση και δύναμη στο
σημείο θραύσης από ότι όταν χρησιμοποιείται πρόβειο ή αγελαδινό γάλα και θερμόφιλη καλλιέργεια
(Pappa κ.α. 2007). Το χρώμα του Τελεμέ είναι κιτρινωπό όταν χρησιμοποιείται αγελαδινό γάλα, αλλά
όταν χρησιμοποιείται πρόβειο ή γίδινο είναι λευκό.
Ο Τελεμές παρουσιάζει περιορισμένη πρωτεόλυση που παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της
ωρίμασης. Σε τυρί 60 ημερών, το υδατοδιαλυτό άζωτο
είναι μεταξύ 5.8-16.1% του ολικού αζώτου και το μη
πρωτεϊνικό άζωτο είναι 1.6-2.14% του ολικού αζώτου
(Zerfiridis κ.α. 1989, Mallatou κ.α. 2004, Pappa κ.α.
2006b). Τα κυριότερα αμινοξέα του Τελεμέ είναι λυσίνη, λευκίνη, βαλίνη, γλουταμικό οξύ και φαινυλαλανίνη (Polychroniadou και Vlachos 1979, Pappa και
Sotirakoglou 2008). Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν
διαφορές στο πεπτιδικό προφίλ των τυριών που παρασκευάστηκαν από διάφορα είδη γάλακτος με τη χρήση
πρωτεϊνωμική (proteomics) (Pappa κ.α. 2008).
Στην αρχή της ωρίμασης οι λακτόκοκκοι
(Lactococcus lactis ssp. lactis) είναι η κύρια χλωρίδα του Τελεμέ, ενώ αργότερα τα NS-LAB αυξάνονται και παραμένουν σταθερά, με κυρίαρχο τον Lb.
plantarum (Tzanetakis και Litopoulou-Tzanetaki
1992).
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ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΛΗΜΝΟΥ
Είναι μαλακό τυρί άλμης προστατευόμενης
ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και μπορεί να παρασκευαστεί στη νήσο Λήμνο από πρόβειο γάλα ή
μίγμα του με γίδινο ως 30%. Έχει συμπαγή υφή με
λίγες μηχανικές σχισμές, καθόλου ή λίγες οπές, σχήμα κυλινδρικό με χαρακτηριστική ανάγλυφη μορφή,
ευχάριστη, ελαφρά όξινη γεύση και πλούσιο άρωμα.
Παρασκευάζεται όπως η Φέτα, μόνο που στραγγίζει
σε ειδικά καλαθάκια, τα οποία προσδίδουν και τη
χαρακτηριστική ανάγλυφη μορφή στο τυρί.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα
επί ξηρού 43%. Γενικά τα βιοχημικά χαρακτηριστικά του μοιάζουν με της Φέτας (Nega και Moatsou
2011).
ΜΠΑΤΖΟΣ
Ο Μπάτζος είναι ένα ημίσκληρο τυρί άλμης με
ευχάριστη υπόξινη, πολύ αλμυρή και ελαφρώς πικάντικη γεύση που φέρει ακανόνιστες οπές σε όλη τη
μάζα του. Είναι τυρί προστατευόμενης ονομασίας
προέλευσης (ΠΟΠ) και επιτρέπεται να παρασκευαστεί στη Θεσσαλία και στη δυτική και κεντρική
Μακεδονία (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, 2009).
Παρασκευάζεται από πρόβειο ή γίδινο γάλα ή μίγματα αυτών. Είναι τυρί με χαμηλά λιπαρά εξαιτίας
της τεχνολογίας παρασκευής του.
Το προς τυροκόμηση γάλα θερμαίνεται συνήθως στους 28-32οC και προστίθεται σε αυτό πυτιά
σε τέτοια ποσότητα ώστε η πήξη του γάλακτος να
πραγματοποιηθεί σε περίπου 50 min. Μόλις δημιουργηθεί το τυρόπηγμα διαιρείται σε πολύ μικρά
τεμαχίδια (ώστε μεγάλο μέρος του λίπους να μεταφερθεί στο τυρόγαλα) και αφήνεται να κατακαθίσει
στον τυρολέβητα για περίπου 30 min. Ακολουθεί
ήπια αναθέρμανση του τυροπήγματος και εξαγωγή
του με χρήση τυροπάνων και στράγγιση. Την επόμενη ημέρα το πήγμα κόβεται σε φέτες και αλατίζεται
επιφανειακά με χονδρόκοκκο αλάτι και τοποθετείται σε μεταλλικά δοχεία με άλμη (10-12%) όπου και
παραμένει για ωρίμαση τρεις τουλάχιστον μήνες
(Κώδικας Τροφίμων και Ποτών 2009, Ανυφαντάκης
1991, Ζυγούρης 1952).
Σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να έχει μέγιστη
υγρασία 45% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί
ξηρού 25%. Οι Moatsou και Govaris (2011) αναφέρουν ότι σε δείγματα τυριού το pH κυμάνθηκε από
4.8-5.5, η υγρασία μεταξύ 43-50%, το λίπος επί ξηρού 12-34% και το αλάτι στην υγρή φάση 8.5-11.6%.
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Τα οξυγαλακτικά βακτήρια, enterobacteriaceae
και coliforms ήταν η κύρια μικροχλωρίδα κατά τη
διάρκεια της ωρίμασης του τυριού (Psoni κ.α. 2003,
Litopoulou-Tzanetaki και Tzanetakis 2011).
ΣΦΕΛΑ
Η Σφέλα είναι τυρί προστατευόμενης ονομασίας
προέλευσης (ΠΟΠ) και επιτρέπεται να παρασκευαστεί στη νότια Πελοπόννησο (Μεσσηνία και Λακωνία) από πρόβειο, γίδινο γάλα ή μίγματά τους (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, 2009). Είναι ημίσκληρο
τυρί άλμης με συνεκτική υφή, ευχάριστη, πικάντικη,
αλμυρή και υπόξινη γεύση, πλούσιο άρωμα. Η λέξη
Σφέλα προέρχεται από τη σφελίδα που σημαίνει λωρίδα, φέτα. Μοιάζει, λοιπόν, με τη φέτα αλλά έχει
την ιδιαιτερότητα της αναθέρμανσης γι’ αυτό ονομάζεται και «φέτα της φωτιάς».
Παρασκευάζεται όπως η Φέτα, μόνο που μετά
τη διαίρεση το πήγμα αναθερμαίνεται στους 3840oC υπό συνεχή ανάδευση. Στη συνέχεια τοποθετείται σε τυρόπανα για στράγγιση και μεταφέρεται
σε τυροτράπεζα. Κόβεται σε κομμάτια όπως η Φέτα,
επιφανειακά αλατίζεται και τοποθετείται σε άλμη
(20oBe) για διάστημα ως 3 μηνών τουλάχιστον (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών 2009).
Σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 45% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα
επί ξηρού 40%. Ο Ανυφαντάκης (1991) βρήκε ότι τα
βιοχημικά χαρακτηριστικά τυριών Σφέλα είναι pH
4.7, υγρασία 41.2%, λίπος επί ξηρού 46.2%, πρωτεΐνες 21.3%, αλάτι στην υγρή φάση 10.2%.

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΑΛΜΗΣ
Επειδή οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών έχουν αλλάξεις στις μέρες μας παρασκευάστηκε
επιτυχώς λευκό τυρί άλμης (τύπου Φέτα) με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλάτι από την κανονική,
χρησιμοποιώντας μίγματα ΝaCl και KCl (Katsiari
κ.α. 1997, 2000a,b) και λευκό τυρί άλμης (τύπου
Φέτα) χαμηλής λιποπεριεκτικότητας με τη χρήση
πρόσθετων καλλιεργειών (Katsiari και Voutsinas
1994, Katsiari κ.α. 2002).
Χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία της υψηλής
υδροστατικής πίεσης κατά τη 15η ημέρα ωρίμασης της Φέτας, χωρίς να παρατηρηθούν διαφορές
στη βασική σύσταση του τυριού αλλά με μια γοργότερη μείωση των κολοβακτηριδίων (coliforms)
(Moschopoulou κ.α. 2010).
Παρασκευάστηκε λευκό τυρί άλμης με την τεχνολογία του Τελεμέ χρησιμοποιώντας υπερδιηθημένο
γάλα (Antoniou κ.α. 1995), γάλα χαμηλής λιποπεριεκτικότητας (Romeih κ.α. 2002) και ψυγμένο γάλα
(Kalogridou-Vasiliadou και Alichanidis 1984).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα τυριά Φέτα, Τελεμές, Μπάτζος, Καλαθάκι
Λήμνου και Σφέλα ανήκουν στα τυριά άλμης. Τα
τυριά αυτά είναι παραδοσιακά, τα περισσότερα
είναι ΠΟΠ και διαθέτουν χαρακτηριστικές ιδιότητες, αποτέλεσμα των αγροτικών συστημάτων και της
εξέλιξής τους μέσω της ιστορίας. Η διατήρηση της
ιδιαιτερότητάς τους είναι κύριο μέλημα όσων ασχολούνται με την παρασκευή τους ώστε να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά τους που τα προσδιορίζουν
και διαιωνίζουν την ιστορική τους αξία.

Greek brined cheeses
Eleni C. Pappa*
ABSTRACT
Greece has a great tradition in the production of various cheeses. White-brined cheeses is one of the most
important categories. These cheeses are matured and kept in brine until their consumption. Greek brined
cheeses are Feta, Telemes, Kalathaki Limnou, Sfela and Batzos. The objective of this review paper is to
present briefly the cheesemaking technology as well as the main characteristics of these cheeses.
Key words: White-brined cheeses, Feta, Telemes, Kalathaki Limnou, Sfela, Batzos.
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Table I. Differences between Feta and Teleme cheese
ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ
īȐȜĮ

ĭȑĲĮ
ȆȡȩȕİȚȠ Ȓ ʌȡȩȕİȚȠ/ȖȓįȚȞȠ (ȑȦȢ 30%)

ȉİȜİȝȑȢ
ǹȖİȜĮįȚȞȩ Ȓ ʌȡȩȕİȚȠ Ȓ ȖȓįȚȞȠ Ȓ
įȚȐĳȠȡĮ ȝȓȖȝĮĲȐ ĲȠȣȢ

ǹȜȐĲȚıȝĮ

ǹȡȤȚțȩ ĮȜȐĲȚıȝĮ ȟȘȡȩ ıİ

ǹȜȐĲȚıȝĮ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıİ ȐȜȝȘ

ĲȣȡȠĲȡȐʌİȗİȢ
ȆȡȠȦȡȓȝĮıȘ

Ȃİ ȖȜȠȚȫįȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ

ȋȦȡȓȢ ȖȜȠȚȫįȘ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ

ȈĲȡȐȖȖȚıȘ

ȁȩȖȦ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ

Ȃİ İĳĮȡȝȠȖȒ ʌȓİıȘȢ

ȈȣıțİȣĮıȓĮ

Ȉİ ȕĮȡȑȜȚĮ țĮĲȐ ʌĮȡȐįȠıȘ țĮȚ ıİ

Ȉİ įȠȤİȓĮ

įȠȤİȓĮ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȖȞȦȡȓıȝĮĲĮ
īİȪıȘ

ȆȜȠȪıȚĮ

ȄȚȞȒ, ʌȚțȐȞĲȚțȘ

ǻȠȝȒ-ȊĳȒ

ȂĮȜĮțȒ ʌȐıĲĮ ȝİ ȝȚțȡȑȢ ĮȡĮȚȑȢ,

ȈțȜȘȡȒ ʌȐıĲĮ, İȪșȡȣʌĲȘ

ĮȝȣȖįĮȜȠİȚįİȓȢ ȝȘȤĮȞȚțȑȢ ıȤȚıȝȑȢ
ȋȡȫȝĮ

ȐıʌȡȠ

ȐıʌȡȠ, İȜĮĳȡȫȢ țȓĲȡȚȞȠ

ȈȤȒȝĮ

ȅȡș. ʌĮȡĮȜȜȘȜİʌȓʌİįȠ (įȠȤİȓĮ)

ıȤİįȩȞ țȪȕȠȢ

ȈĳȘȞȠİȚįȒȢ Ȓ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȣțȜȚțȠȪ
ĲȠȝȑĮ (ȕĮȡȑȜȚĮ)
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Περιβαλλοντικές αξίες των περιθωρίων των αγρών και η συμβολή τους
στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Σ. Ε. Τσιούρης1 και Χ. Κ. Σώκος1,2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πολλές από τις δραστηριότητες του ανθρώπου, μεταξύ των οποίων και η εντατικοποίηση της γεωργίας, έχουν υποβαθμίσει μεγάλες εκτάσεις πολύτιμων οικοσυστημάτων με αναπόφευκτες επιπτώσεις στη
χλωρίδα και πανίδα. Η συνειδητοποίηση του γεγονότος αυτού οδήγησε τη διεθνή κοινότητα στη θεσμοθέτηση προστατευόμενων περιοχών. Παράλληλα έστρεψε το ενδιαφέρον των επιστημόνων στη μελέτη
και των μικρής έκτασης οικοσυστημάτων, όπως είναι τα περιθώρια των αγρών. Τα αποτελέσματα των
μέχρι σήμερα ερευνών έχουν δείξει θετικές και αρνητικές επιδράσεις των οικοσυστημάτων των ορίων
των αγρών στα όμορα αγροοικοσυστήματα. Κάποιες θετικές επιδράσεις αναφέρονται στον περιορισμό
της διάβρωσης και της μεταφοράς ρύπων στα κατάντη, στη φιλοξενία ωφέλιμων για τη γεωργία ειδών
και στη βελτίωση του μικροκλίματος. Παρά τις ενίοτε αρνητικές επιδράσεις, όπως διατήρηση παρασίτων
και ζιζανίων των καλλιεργειών, έχει αποδειχθεί ότι η συνετή διαχείριση των περιθωρίων των αγρών
προμηθεύει με πολύτιμα αγαθά και υπηρεσίες τον άνθρωπο και συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η διατήρηση, επέκταση και κατάλληλη διαχείριση επομένως των περιθωρίων των αγρών είναι
πολλαπλώς ωφέλιμη και μπορεί να συμβάλλει σε μια αειφόρο γεωργία.
Λέξεις κλειδιά: φυσικά οικοσυστήματα, φυτοφράχτες, όρια αγρών, αγροοικοσυστήματα, ποικιλότητα
ειδών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάγκη διατροφής του αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού καλύπτεται κυρίως με την αναζήτηση
νέων γεωργικών εκτάσεων, οι οποίες προέρχονται
από την μετατροπή φυσικών, χερσαίων ή υγροτοπικών οικοσυστημάτων σε αγροοικοσυστήματα. Οι
αλλαγές χρήσης των φυσικών οικοσυστημάτων και
οι ποικίλες ρυπάνσεις αυτών οδήγησαν, πέραν των
άλλων μέτρων προστασίας και στη θεσμοθέτηση σε
διεθνές επίπεδο, της διατήρησης του 12% των χερσαίων οικοσυστημάτων και του 0,5% των υγροτοπικών με τη μορφή των διαφόρων προστατευόμενων
περιοχών (Lockwood κ.ά. 2006)
Στο παρελθόν, οι μη καλλιεργούμενες φυσικές
περιοχές γύρω από τους αγρούς θεωρούνταν ως
ανεκμετάλλευτες και ενίοτε ζημιογόνες για τη γεωργική παραγωγή (Jobin κ.ά. 2001, Brotons κ.ά. 2004).
Αυτό οδήγησε στην καταστροφή όχι μόνον μεγάλων
εκτάσεων φυσικών οικοσυστημάτων όμορων των
αγρών, αλλά και στην καταστροφή ή την υποβάθμιση μικρών λωρίδων φυσικών ή ημιφυσικών οικοσυστημάτων στα όρια μεταξύ των αγρών (Kleijn και

Snoeijing 1997). Με την ανάπτυξη της επιστήμης της
Οικολογίας, αξιολογήθηκαν οι λειτουργίες των οικοσυστημάτων των περιθωρίων των αγρών και προέκυψαν πολλά οφέλη για τα όμορα αγροοικοσυστήματα (Boatman 1994, Maiorano κ.ά. 2006, Blondel
κ.ά. 2010).
Τα περιθώρια των αγρών (Field margins ή
Acrofields ή Arable field boundaries) είναι μικρές
λωρίδες φυσικών ή ημιφυσικών οικοσυστημάτων
στα όρια μεταξύ των αγρών (Tsiouris 1997, Τσιούρης και Καλπάκης 2005). Οι πιο κοινοί τύποι περιθωρίων που απαντώνται στα όρια των αγρών της
Ελλάδας είναι: στενές λωρίδες ακαλλιέργητου εδάφους, διάφοροι τύποι φραχτών, φράχτες ξερολιθιάς,
πρανή ποικίλων σχημάτων και κλίσεων, όρια δασών
και λιβαδιών, διάφοροι δρόμοι και διάφοροι τύποι
υγροτόπων όπως ρέματα, ρυάκια, ποταμοί, κανάλια και τάφροι. Τα οικοσυστήματα αυτά σε πολλές
περιπτώσεις έχουν υποβαθμισθεί ή καταστραφεί
ολοκληρωτικά. Οι Pollard κ.ά. (1974) εκτίμησαν ότι
το μήκος των φυσικών φραχτών που αποψιλώθηκαν
στη Βρετανία κατά την περίοδο 1946–1974, ήταν πε-
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ρίπου 200.000 km και την περίοδο 1984–1990 αποψιλώθηκαν 49.000 km (Gillings και Fuller 1998).
Η καταστροφή αυτών των γραμμικών οικοσυστημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χλωρίδας
και πανίδας στις αντίστοιχες γεωργικές περιοχές
(Wilson 1994). Πολλά είδη φυτών και ζώων έχουν
σχεδόν εξαφανισθεί από τους εντατικά καλλιεργούμενους αγρούς. Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα στις
αναπτυγμένες χώρες ενθαρρύνουν τους γεωργούς
να αυξήσουν τη βιοποικιλότητα των αγροτικών περιοχών προτρέποντάς τους σε κατάλληλη διαχείριση
των αγροοικοσυστημάτων και των όμορων περιθωρίων, προτείνοντας μεταξύ των άλλων, τη μη εφαρμογή αγροχημικών στα οικοσυστήματα των ορίων
των αγρών (Losch κ.ά. 1994). Η διατήρηση των
περιθωρίων των αγρών περιλαμβάνεται πλέον και
στους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής πολλών
αναπτυγμένων χωρών. Οι αντίστοιχοι κώδικες της
Ελλάδας, μεταξύ των άλλων, προβλέπουν τη διατήρηση περιθωρίου ελάχιστου πλάτους 1m ανάμεσα
σε όμορους αγρούς (Τσιούρης και Καλπάκης 2005).
Απαιτείται όμως περαιτέρω έρευνα για την αξιολόγηση της εφαρμογής των κωδίκων ορθής γεωργικής
πρακτικής στην Ελλάδα.
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι περιβαλλοντικές λειτουργίες των οικοσυστημάτων των
ορίων των αγρών και ειδικότερα διερευνώνται οι
επιδράσεις αυτών στα όμορα αγροοικοσυστήματα
και στη βιοποικιλότητα.
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ
ΣΤΑ ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα περιθώρια των αγρών ορίζουν στο πεδίο τα
όρια των ιδιοκτησιών και σε περιοχές με κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι φυτικοί φράχτες, οι τοίχοι και άλλοι φράχτες χρησιμοποιούνται για τον
περιορισμό των βοσκόντων ζώων. Πολλοί τύποι
περιθωρίων αγρών π.χ. οι φυτοφράχτες, λειτουργούν ως ανεμοφράχτες για ευαίσθητες στον άνεμο
γεωργικές καλλιέργειες και προσφέρουν στα ζώα
προστασία από τον ήλιο, τον άνεμο και άλλα καιρικά φαινόμενα (Τσιούρης και Καλπάκης 2005). Τα
περιθώρια των αγρών μπορεί να φιλοξενούν πτηνά,
ασπόνδυλα, θηλαστικά και φυτά, τα οποία επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή (Theaker κ.ά. 1995,
Jobin κ.ά. 2001). Σε μεσογειακό αγροοικοσύστημα
της Ισπανίας, κατά τη σύγκριση αγρών με ή χωρίς
δενδροστοιχίες, στους αγρούς με δενδροστοιχίες
καταγράφηκαν ηπιότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά και υψηλότερη οργανική

ουσία και υγρασία (Sanchez κ.ά. 2010). Σύμφωνα με
τους ίδιους ερευνητές η απομάκρυνση των δεντροστοιχιών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην
απόδοση της γειτονικής καλλιέργειας στο σύνολο
του αγρού, παρόλο που η απόδοση αυτής, είναι συνήθως μικρότερη στις άκρες του αγρού σε σχέση με
το εσωτερικό αυτού (Boatman 1992). Αυτό μπορεί
να οφείλεται στον ανταγωνισμό για φως, υγρασία
και θρεπτικά στοιχεία από τη βλάστηση του περιθωρίου του αγρού (Helps 1994, Marshall και Moonen
2002). Συχνά αναφέρεται ότι τα περιθώρια των
αγρών αποτελούν θέσεις από τις οποίες τα ζιζάνια
εισβάλουν στις καλλιέργειες. Αυτό ισχύει για μικρό
αριθμό φυτικών ειδών, τα οποία μπορούν να εξαπλωθούν από τα περιθώρια στις γειτονικές καλλιέργειες (Marshall 1988, 1989, Marshall και Arnold
1995). Τα είδη αυτά είναι συνήθως μονοετή, όπως
τα Gallium aparine, Anisantha sterilis, Bromus sterilis
και πολυετή όπως το Cirsium arvense και το Elymus
repens (Marshall 1988, Marshall και Moonen 2002).
Αξιοσημείωτοι εισβολείς σε ορισμένα αγροοικοσυστήματα της Ελλάδας είναι τα είδη Cynodon dactylon
και Solanum elaeagnifolium.
Ένας αριθμός ζωικών ειδών επιβλαβών για τη
γεωργική παραγωγή ευνοείται από την παρουσία
μη καλλιεργημένων εκτάσεων, όπως είναι τα περιθώρια των αγρών (Marshall 1988). Ο Frank (1998)
κατέγραψε σημαντικές ζημιές από λείμακες σε καλλιέργεια ελαιοκράμβης κοντά στα περιθώρια. Ένα
άλλο παράδειγμα είναι η αφίδα Aphis fabae, η οποία
διαχειμάζει στον ευρωπαϊκό ευώνυμο (Euonymus
europaeus). Στη Βρετανία, η εξάπλωση του ιού
BYDV του κριθαριού σχετίζεται με τις αφίδες. Τα
αυτοφυή αγρωστώδη επίσης, μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο στη διατήρηση του ιού. Αν τα παραπάνω
αποτελούν παραδείγματα επιπτώσεων, υπάρχουν
και πολλά παραδείγματα, όπου τα περιθώρια των
αγρών έχουν θετικές επιδράσεις στα όμορα αγροοικοσυστήματα. Συμβάλλουν π.χ. στον έλεγχο των επιβλαβών για τις καλλιέργειες οργανισμών. Ασπόνδυλα, όπως τα κολεόπτερα και τα αραχνοειδή αποτελούν αξιόλογους φυσικούς εχθρούς επιβλαβών ειδών εντόμων και ακάρεων (Dueli κ.ά. 1989, Thomas
κ.ά. 1991, Dennis και Fry 1992, Hausammann 1996).
Επίσης, τα περιθώρια φιλοξενούν είδη πτηνών που
τρέφονται με επιβλαβή έντομα για τις καλλιέργειες (Bollinger και Caslick 1985, Dolbeer 1990, Kirk
κ.ά. 1996, Jobin κ.ά. 2001). Επιπλέον, η κατάλληλη
διαχείριση των περιθωρίων μπορεί να ωφελήσει
και τους φυσικούς εχθρούς επιζήμιων για τις καλ-
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λιέργειες εντόμων και φυσικούς εχθρούς ζιζανίων
(Landis κ.ά. 2005).
Η αφθονία των φυσικών εχθρών στα περιθώρια
των αγρών σχετίζεται θετικά με τη μείωση των ζημιών στις καλλιέργειες από επιβλαβείς οργανισμούς
(Wratten 1988, Lee κ.ά. 2001, Griffiths κ.ά. 2008).
Τα αδιατάρακτα περιθώρια λειτουργούν ως καταφύγια για τα ωφέλιμα κολεόπτερα σε περιόδους
όπου γίνεται εφαρμογή αγροχημικών ή μετά το τέλος της καλλιέργειας (Asteraki κ.ά. 1992, Lee κ.ά.
2001, Landis κ.ά. 2005). Δρουν επίσης και ως δεξαμενή από την οποία οι φυσικοί εχθροί μπορούν να
επαναεποικίσουν τους αγρούς (Sotherton 1985, Lee
κ.ά. 2001, Landis κ.ά. 2005). Η επαναεποίκιση δεν
αναφέρεται μόνο στις άκρες του αγρού αλλά και σε
αρκετή απόσταση στο εσωτερικό του, η οποία μπορεί να ανέρχεται στα 60m εντός του αγρού (Hassal
κ.ά. 1992, Collins κ.ά. 2002, Holland κ.ά., 2006). Οι
Kromp και Steinberger (1992) αναφέρουν ότι τα
περιθώρια των αγρών εκτός από καταφύγια αποτελούν και διαδρόμους για τους φυσικούς εχθρούς των
παρασίτων των καλλιεργειών για τις μετακινήσεις
και την εξάπλωση του πληθυσμού τους.
Οι διάφοροι τύποι περιθωρίων δεν ευνοούν στον
ίδιο βαθμό τους φυσικούς εχθρούς. Οι Asteraki
κ.ά. (1995) διερεύνησαν τις διαφορές των κοινοτήτων των κολεόπτερων μεταξύ των περιθωρίων των
αγρών διαφορετικής βλάστησης. Βρήκαν περισσότερα είδη στους φυσικούς φράχτες με ξυλώδη βλάστηση σε σύγκριση με αυτούς που δεν διέθεταν ξυλώδη βλάστηση. Στην Ιταλία η διατήρηση αυτοφυών
ποωδών φυτών, όπως τα Cirsium arvense, Plantago
lanceolata, Sonchus asper, Papaver rhoeas, Picris
echioides, Lactuca serriola, Ranunculus velutinus και
Medicago sativa στα περιθώρια, αποτελεί πρακτική
για τη διατήρηση και ενίσχυση των πληθυσμών των
υμενοπτέρων, τα οποία παρασιτούν στα επιβλαβή
δίπτερα της οικογένειας Agromyzidae (Burgio κ.ά.
2007).
Ωφέλιμα έντομα, όπως οι επικονιαστές, εξαρτώνται από τη βλάστηση ή το νερό των περιθωρίων των
αγρών (Fussel και Corbet 1992, Carvell κ.ά. 2007).
Μερικά αγροοικοσυστήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν επιτυχώς, ώστε να παράγουν προϊόντα
χρήσιμα για τον άνθρωπο, χωρίς την παρουσία μεγάλων πληθυσμών επικονιαστών (Γεράκης και Τσιούρης 2010). Τα περιθώρια των αγρών φιλοξενούν
μελισσοκομικά φυτά και έτσι συμβάλλουν και στην
ανάπτυξη της μελισσοκομίας (Carr και Bell 1991).
Ακόμη τα περιθώρια των αγρών μπορούν να προ-
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σφέρουν βοσκήσιμη ύλη στα αγροτικά ζώα (Schmitz
κ.ά. 2007).
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ
Τα περιθώρια των αγρών δρουν ως φραγμοί στη
διάβρωση του εδάφους και στη μεταφορά θρεπτικών στοιχείων και ρύπων στα κατάντη γειτονικά
χερσαία ή υδάτινα οικοσυστήματα (Pinay κ.ά. 1993,
Burel 1996). Αυτό επιτυγχάνεται με την απευθείας
συγκράτηση ποικίλων ρύπων, προερχομένων συνήθως από την εφαρμογή λιπασμάτων και γεωργικών
φαρμάκων (de Snoo και de Wit 1998, Tsiouris και
Marshall 1998) ή με τη συγκράτηση των νερών επιφανειακής απορροής (Patty κ.ά. 1997, Marshall και
Moonen 2002, Tsiouris κ.ά. 2002). Τα περιθώρια των
αγρών με τη βλάστησή τους μπορούν να συμβάλλουν
και στη δέσμευση ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το
CO2 (Falloon κ.ά. 2004).
Τα περιθώρια των αγρών ως παραδοσιακά στοιχεία των τοπίων έχουν και πολιτιστική αξία (Marshall
και Moonen 2002). Για παράδειγμα, πολλοί φυσικοί
φράχτες, ηλικίας περίπου 1000 ετών στη Βρετανία,
καθορίζουν τα όρια των ενοριών (Pollard κ.ά. 1974).
Τα περιθώρια των αγρών, ιδιαίτερα σε αγροτικές
περιοχές, που δεν έχουν δεχθεί αναδασμό (Bonfanti
κ.ά. 1997), αυξάνουν την αισθητική αξία του τοπίου και ενισχύουν τον αγροτουρισμό (Τσιούρης και
Καλπάκης, 2005). Αυξάνουν επίσης τους πληθυσμούς των θηραμάτων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη
της θηραματικής οικονομίας (Marshall και Moonen
2002, Μπίρτσας και Σώκος 2006 ). Επίσης, σε πολλές περιοχές οι άνθρωποι προμηθεύονται από τα
περιθώρια των αγρών διάφορα φρούτα, όπως σύκα,
μούρα, βατόμουρα ή διάφορα λαχανευόμενα φυτά
και άλλα προϊόντα (Κυριακοπούλου και Γιαννοπολίτης 1997), όπως ραδίκια, μανιτάρια, σπαράγγια
και εδώδιμα ζώα όπως τα σαλιγκάρια.
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ
Περιθώρια των αγρών και χλωρίδα
Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική έχει καταγραφεί η μείωση της ποικιλότητας της χλωρίδας των γεωργικών οικοσυστημάτων (Boatman 1992, Sutcliffe και Kay 2000). Τα
οικοσυστήματα των περιθωρίων των αγρών φιλοξενούν μεγάλο αριθμό φυτικών ειδών (Kleijn 1997),
κάτι που οφείλεται στη δομή τους, η οποία περιέχει
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στοιχεία δάσους, λιβαδιού και γεωργικής καλλιέργειας (Marshall 1988, Sitzia 2007). Η μείωση της ποικιλότητας των φυτικών ειδών των περιθωρίων των
αγρών συνδέεται με την εντατικοποίηση της γεωργίας, η οποία προκαλεί αφενός τη μείωση της επιφάνειας των οικοσυστημάτων αυτών και αφετέρου
συνδέεται με εφαρμογή αγροχημικών στο γειτονικό
αγρό (Kleijn κ.ά. 1998, Schippers και Joenje 2002).
Οι Davies κ.ά. (1994) στην ανατολική Σκωτία, μέτρησαν τον αριθμό των φυτικών ειδών στο ακαλλιέργητο περιθώριο αγρού και τον συσχέτισαν με τον
αριθμό ειδών εντός του αγρού σιτηρών. σε διάφορες
αποστάσεις από το όριο. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ειδών (87) βρέθηκε στο
οικοσύστημα του ορίου του αγρού και ελαττωνόταν
με την απόσταση από το όριο προς το εσωτερικό του
αγρού. Έτσι στο 1m από το όριο ο αριθμός ειδών
ήταν 58, στα 2,5m ήταν 36 και στα 5m ήταν 34.
Οι Jantunen και Saarinen (2002) κατέγραψαν τις
διαφορές της χλωρίδας των μη καλλιεργούμενων θέσεων σε γεωργική περιοχή των φιλανδορωσικών συνόρων. Στο φιλανδικό τμήμα εφαρμοζόταν εντατική
γεωργία σε αντίθεση με το ρωσικό όπου η γεωργία
ήταν παραδοσιακή. Στις φιλανδικές θέσεις κυριαρχούσαν είδη χαρακτηριστικά των πρώτων σταδίων
διαδοχής της βλάστησης και περιβαλλόντων πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία. Στις ρωσικές θέσεις
κυριαρχούσαν είδη προσαρμοσμένα σε σταθερά
περιβάλλοντα. Τα περιθώρια των αγρών, τα οποία
κάλυπταν μεγαλύτερη έκταση στο ρωσικό τμήμα,
αποτελούσαν τις πηγές και τους διαδρόμους μετακίνησης αρκετών ειδών.
Έχει αποδειχθεί ότι η ποικιλότητα της χλωρίδας
είναι υψηλότερη σε μετρίως γόνιμα εδάφη (Grime
1979). Επειδή η γονιμότητα των γεωργικών περιοχών αυξάνει με την προσθήκη θρεπτικών στοιχείων,
η εφαρμογή λιπασμάτων αναμένεται να μειώσει τη
βιοποικιλότητα (Boatman κ.ά. 1994). Οι Tsiouris και
Marshall (1998) σε πειράματα αζωτούχου λίπανσης,
παρατήρησαν αύξηση του νιτρόφιλου είδους Bromus
sterilis εις βάρος των Brachypodium sylvaticum και
Anthoxanthum odoratum. Σε πείραμα των Schippers
και Joenje (2002) βρέθηκε ότι ακόμη και μια μικρή
εφαρμογή λιπάσματος οδηγεί σε σοβαρή μείωση
του αριθμού των φυτικών ειδών, όπως και ότι η κατεργασία του εδάφους ή τα ζιζανιοκτόνα ευνοούν τα
μονοετή φυτά. Οι ίδιοι ερευνητές βρήκαν επίσης ότι
περιθώρια των αγρών με μεγαλύτερο πλάτος έχουν
και μεγαλύτερη ποικιλότητα φυτικών ειδών, κάτι το
οποίο αποδίδουν στον περιορισμό της απόθεσης των

λιπασμάτων στην εξωτερική πλευρά του περιθωρίου
και στο γεγονός ότι ο αριθμός ειδών αυξάνεται με
το εμβαδόν του οικοσυστήματος (Kent 2001).
Περιθώρια των αγρών και ασπόνδυλα
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η μείωση των ειδών
της εντομοπανίδας έχει συνδεθεί με την εντατικοποίηση της γεωργίας (van Swaay 1990). Μεγαλύτερη
ποικιλία ειδών φυτών και δομής της βλάστησης έχει
βρεθεί ότι φιλοξενεί και μεγαλύτερο αριθμό ειδών
εντόμων (Thomas κ.ά. 2002). Οι βομβίνοι (Bombus
spp.) για παράδειγμα χρησιμοποιούν τα περιθώρια
για την κατασκευή της φωλιάς τους (Svensson κ.ά.
2000). Ο Saarinen (2002) αν και δεν βρήκε σημαντικές διαφορές μεταξύ εντατικής και παραδοσιακής
γεωργίας όσον αφορά την αφθονία των λεπιδοπτέρων στα περιθώρια των αγρών, διαπίστωσε ότι η
ποικιλότητα των ειδών ήταν υψηλότερη στα περιθώρια των αγρών που εφαρμοζόταν παραδοσιακή
γεωργία. Ένα άλλο στοιχείο του γεωργικού τοπίου
που ευνοεί τα Λεπιδόπτερα είναι οι μη σκυροστρωμένοι αγροτικοί δρόμοι μεταξύ των χωραφιών, όπου
αναπτύσσεται αυτοφυής βλάστηση και τα διερχόμενα οχήματα είναι λίγα (Dover κ.ά. 2000). Στην Ισπανία επίσης οι Rodríguez και Bustamante (2008)
βρήκαν περισσότερα Ορθόπτερα στα περιθώρια με
ποώδη βλάστηση σε σύγκριση με το εσωτερικό των
αγρών οι οποίοι καλλιεργούνταν με ηλίανθο, σιτηρά
και ελιές.
Περιθώρια των αγρών και σπονδυλωτά
Τα περιθώρια των αγρών αποτελούν ενδιαίτημα για πολλά είδη πτηνών, θηλαστικών, ερπετών
και αμφιβίων. Τα πτηνά πέρα από την αφθονία,
την εύκολη και ευχάριστη παρατήρηση, αποτελούν
αποτελεσματικό βιοδείκτη ή οικολογικό ενδείκτη.
Η παρουσία τους δηλαδή υποδηλώνει ότι το οικοσύστημα χαρακτηρίζεται από υψηλή βιοποικιλότητα
και περιέχει πλούτο ενδιαιτημάτων για όλες τις μορφές ζωής (Γεράκης και Τσιούρης 2010). Στη Βρετανία οι πληθυσμοί των πτηνών συγκαταλέγονται
στους δείκτες της ποιότητας ζωής (DETR 1999).
Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές από τις πρακτικές
της εντατικής γεωργίας προκάλεσαν σοβαρή μείωση των πληθυσμών σε αρκετά είδη πτηνών (Krebs
κ.ά. 1999, Casas και Vinuela 2010). Τα περιθώρια
των αγρών προσφέρουν στα πτηνά θέσεις φωλεοποίησης, κουρνιάσματος, διατροφής, κάλυψης και
ξεκούρασης διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους
σε μεγάλες αποστάσεις (Hinsley και Bellamy 2000,
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Vickery κ.ά. 2009). Σε περιοχή της Γερμανίας αποδείχθηκε ότι, η διατήρηση των φυτοφραχτών στα
περιθώρια των αγρών, ωφελεί περισσότερο την πτηνοπανίδα σε σχέση με την εφαρμογή της οργανικής
γεωργίας (Batary κ.ά. 2010). Στην Ελλάδα η θήρα
των τσιχλών (Turdus spp.) και άλλων θηρεύσιμων
πτηνών γίνεται συχνά κατά μήκος των φυτοφραχτών
(Μπίρτσας και Σώκος 2006), υποδεικνύοντας πως οι
φυτοφράχτες συμβάλλουν στην αύξηση της αφθονίας των πτηνών αυτών.
Όσον αφορά τα θηλαστικά, ο Russel Vance
(1976) αναφέρει ότι η καταστροφή των φυσικών
φραχτών, οι οποίοι αποτελούνταν από θάμνους,
ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες της κατακόρυφης μείωσης του πληθυσμού ενός είδους λαγόμορφου (Sylvilagus floridanus) στο Illinois των ΗΠΑ.
Έρευνα στη νότια Πορτογαλία έδειξε ότι η ποικιλία
και η αφθονία των ευρυφάγων σαρκοφάγων θηλαστικών αυξάνονταν στα γεωργικά τοπία με την αύξηση των φυτοφραχτών (Pita et al., 2009). Παρόμοια
έρευνα στην Ισπανία έδειξε ότι ένα κατάλληλο δίκτυο φυτοφραχτών επιτρέπει σε ορισμένα σαρκοφάγα είδη θηλαστικών του δάσους να εξαπλωθούν
και στις γεωργικές περιοχές (Pereira και Rodriguez
2010).
Σε αγροοικοσύστημα της Βρετανίας, οι Shore
κ.ά. (2005) βρήκαν περισσότερα άτομα των ειδών
κοκκινωπού αρουραίου (Clethrionomys glareolus)
και κοινής μυγαλίδας (Sorex araneus) σε λωρίδες περιθωρίων πλάτους τριών έως έξι μέτρων σε σύγκριση με τις άκρες των αγρών χωρίς περιθώριο. Βρήκαν επίσης ότι το πλάτος του περιθωρίου είχε θετική
σχέση με την αφθονία των κοκκινωπών αρουραίων.
Ωστόσο η αφθονία ενός άλλου είδους τρωκτικού,
του δασοποντικού (Apodemus sylvaticus) δεν διέφερε μεταξύ των δύο τύπων λωρίδων και του άκρου
του αγρού.
Για τα αμφίβια και τα ερπετά οι σχετικές έρευνες είναι λίγες. Όμως τα αποτελέσματα αυτών είναι
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παρόμοια με εκείνα των υπόλοιπων σπονδυλωτών.
Οι Paggetti κ.ά. (2006) βρήκαν σε αγροοικοσύστημα της Ιταλίας, ότι η αφθονία αμφιβίων και ερπετών
ήταν μεγαλύτερη στα περιθώρια των αγρών, σε σύγκριση με γειτονικούς αγρούς σιτηρών και γειτονικό λειμώνα βόσκησης προβάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τα ποικίλα οικοσυστήματα στα όρια των αγρών
αποτελούν αξιόλογα στοιχεία του αγροτικού περιβάλλοντος, έχουν κυρίως θετικές επιδράσεις στα
όμορα αγροοικοσυστήματα και προσφέρουν σπουδαία αγαθά και υπηρεσίες στον άνθρωπο.
Οι κυριότερες από τις θετικές επιδράσεις στα
αγροοικοσυστήματα είναι η φιλοξενία φυσικών
εχθρών παρασίτων, η φιλοξενία επικονιαστών, η
προστασία από τους ανέμους και η βελτίωση του μικροκλίματος. Η περαιτέρω διερεύνηση των επιδράσεων αυτών, ιδιαίτερα στα μεσογειακά αγροοικοσυστήματα, όπως εκείνα της Ελλάδας, όπου υπάρχει
σοβαρό κενό γνώσης, μπορεί να βοηθήσει στην κατάρτιση ακριβέστερων Κωδίκων ορθής γεωργικής
πρακτικής και παροχή συμβουλών προς τους γεωργούς για την αύξηση της παραγωγής τους με τρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον.
Τα περιθώρια των αγρών συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Λειτουργούν ως διάδρομοι διαφυγής και εξάπλωσης πολλών ειδών πανίδας.
Παρέχουν εδώδιμα φρούτα, λαχανικά και ζώα. Συμβάλλουν θετικά στην αρχιτεκτονική του αγροτικού
τοπίου και στον περιορισμό της ρύπανσης των κατάντη χερσαίων ή υγροτοπικών οικοσυστημάτων με τα
νερά της επιφανειακής απορροής.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η
διατήρηση, επέκταση και κατάλληλη διαχείριση των
οικοσυστημάτων αυτών. Προς αυτή την κατεύθυνση
θα βοηθούσε η περαιτέρω έρευνα, κυρίως στα μεσογειακά αγροοικοσυστήματα με παράλληλη εξειδίκευση και αυστηρή εφαρμογή των κωδίκων ορθής
γεωργικής πρακτικής.
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Environmental values of the field margins and their contribution
to biodiversity conservation
S. E. Tsiouris1 and C. K. Sokos1,2
ABSTRACT
Many of the human activities, among them farming intensification, have as a result the destruction of large
and valuable ecosystems with unavoidable consequences upon their flora and fauna. The realization of this led
the international community to the establishment of protected areas. At the same time the interest of relevant
researchers has focused on studying smaller ecosystems as the field margins. Recent results have shown
positive and negative interactions between agroecosystems and their field margins. Some positive effects
are the reduction of erosion and pollutants runoff, the sustaining of beneficial species and the microclimate
improvement. It has been proved that a wise management of field margins provides many goods and services
to humans and contributes to the biodiversity protection of agricultural land. The conservation, expansion
and wise management of field margins is necessary and can contribute to a sustainable agriculture.
Keywords: natural ecosystems, field margins, hedges, agroecosystems, species diversity.
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Διαδικτυακή Έρευνα Λειτουργιών Διοίκησης και Μάρκετινγκ Μεγάλων
Επιχειρήσεων του Ν. Αττικής Κλάδου Τροφίμων και Ποτών
Βάτης Στυλιανός-Ευστράτιος1, Τσεκουρόπουλος Γεώργιος2, Κατσώνης Νικόλαος3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (Information and
Communication Technologies, ICT) έχει αλλάξει την καθημερινότητα και την οικονομική και καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων. Ειδικότερα, στον Κλάδο Τροφίμων και Ποτών, οι συναλλαγές όλο
και περισσότερο διεξάγονται, όχι με τον παραδοσιακό - συμβατικό τρόπο πώλησης στο κατάστημα αλλά
και μέσω διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο με όλες τις διαδικτυακές του εφαρμογές ολοένα κερδίζει
περισσότερο χώρο στις αγορές και πωλήσεις τροφίμων και ποτών στην Ελληνική επικράτεια.
Στην εργασία που ακολουθεί, ερευνάται η ύπαρξη σύγχρονων λειτουργιών διοίκησης και μάρκετινγκ
σε δείγμα των 20 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του νομού Αττικής του Κλάδου Τροφίμων και Ποτών που
έχουν παρουσία στο διαδίκτυο. Σε δεύτερο στάδιο μελετάται ο βαθμός εφαρμογής των λειτουργιών αυτών από τις επιχειρήσεις. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν σύγχρονες λειτουργίες διοίκησης και μάρκετινγκ, η έρευνα των οποίων πραγματοποιήθηκε με βάση την παρουσία τους στο διαδίκτυο
μέσω των εταιρικών τους ιστοσελίδων. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι από τις λειτουργίες της
διοίκησης, ο προγραμματισμός διοικητικών λειτουργιών και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας υιοθετούνται σε ποσοστό 90. Η οργανωτική δομή υπάρχει στις επιχειρήσεις αυτές σε ένα μικρότερο σχετικά
ποσοστό που αγγίζει το 80. Σε ότι αφορά τις λειτουργίες του μάρκετινγκ, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ως μέθοδο προβολής τη διαφήμιση. Επιπρόσθετα αρκετές επιχειρήσεις του δείγματος άρχισαν να χρησιμοποιούν τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τις χορηγίες, τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακής πολιτικής για να προβάλλουν
την εικόνα τους και να τοποθετηθούν στην αγορά ως υπεύθυνες και ευαισθητοποιημένες κοινωνικά και
περιβαλλοντικά επιχειρήσεις.
Λέξεις κλειδιά: Προωθητικές ενέργειες, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαφήμιση, οργανόγραμμα, συστήματα διασφάλιση ποιότητας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σήμερα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες, εκμεταλλεύονται τις
ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογική πρόοδος
και συνδέονται και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο διαδίκτυο (Ανδρεοπούλου, 2011). Οι
νέες τεχνολογίες έχουν συμβάλλει σημαντικά στην
αυτοματοποίηση και τη μείωση του κόστους της
παραγωγικής διαδικασίας και των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης. Επίσης, βοηθούν στις
σχέσεις με τους πελάτες, στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και γενικά στην παρουσία και στον
τρόπο επικοινωνίας των επιχειρήσεων με το αγο-

ραστικό κοινό (Andreopoulou et al. 2011b). Με τη
χρήση του διαδικτύου παρέχεται στις επιχειρήσεις η
ευκαιρία και η δυνατότητα να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους πελάτες σε όλο τον κόσμο (Andreopoulou et al. 2009). Η
προσέγγιση αυτών των πελατών και η καλλιέργεια
της εμπιστοσύνης τους προς την εταιρεία, μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της ποιότητας, της άνεσης στις αγορές, της ανταγωνιστικότητας των τιμών και φυσικά
της προσφοράς σωστών προϊόντων και υπηρεσιών
(Τσεκουρόπουλος, 2009).
Ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων διαθέτουν
ηλεκτρονική ιστοσελίδα και θεωρούν το διαδίκτυο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, E-mail: vatistelios1@hotmail.com.
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Ε-mail: geotsek@mycosmos.gr.
3
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πολύ σημαντικό εργαλείο. Ο διαδικτυακός τόπος
μιας επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει τη βιτρίνα
της και γι’ αυτό θα πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά και να διαθέτει αισθητική και εικόνα που
θα προσελκύσει και θα διατηρήσει τους πελάτες
(Andreopoulou et al. 2011a). Όπως και στα υπόλοιπα μέσα, έτσι και στο διαδίκτυο η διαφήμιση είναι
παρούσα με δυναμικό χαρακτήρα (Ζώτος, 2000).
Ειδικότερα, φαίνεται ότι την ηλεκτρονική (on-line)
διαφήμιση αποζητούν και οι ίδιοι οι χρήστες, η πλειονότητα των οποίων θεωρεί ότι οι διαφημίσεις στο
διαδίκτυο δίνουν την ευκαιρία στο χρήστη να έρθει
σε επαφή με προϊόντα και υπηρεσίες που δεν γνωρίζει (Ναυτεμπορική, 2009).
1.1 Η ηλεκτρονική επιχείρηση
Η αλματώδης εξάπλωση της τεχνολογίας και
των επικοινωνιών έδωσε ώθηση στις εταιρείες,
ώστε και αυτές να βελτιώσουν το συνολικό τρόπο
λειτουργίας τους, ακόμη και να τον επαναπροσδιορίσουν (Canavari et al. 2008). Έτσι, το ηλεκτρονικό
επιχειρείν (e-business) πλέον αποτελεί τον κυρίαρχο τρόπο ανάπτυξης και αποτελεσματικής καλλιέργειας των σχέσεων Β2Β (Business to Business)
και B2C (Business to Customer). Σύμφωνα με τους
Canavari et al. (2008), «το ηλεκτρονικό επιχειρείν
περιλαμβάνει έναν αριθμό λειτουργιών, οι οποίες
ποικίλουν σε πολυπλοκότητα και ορίζονται ως η
χρήση του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων
για την εκτέλεση των συναλλαγών, την υποστήριξη
των λειτουργιών της επιχείρησης και τη βελτίωση
της συνεργασίας μεταξύ των οντοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας».
Ως ηλεκτρονικό επιχειρείν ορίζεται η κάθε
είδους συναλλαγή μεταξύ προσώπων (φυσικών
και μη), όπως η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εμπορικών
λειτουργιών, διαδικασιών και συναλλαγών που
πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων
(Chaffey,02002). Αποτελεί μια ολοκληρωμένη
διαδικασία που πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του
πωλητή και του αγοραστή, οι οποίοι μπορούν να
βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικές χώρες
(Tsekouropoulos et al. 2011a).
Βιβλιογραφικά, υπάρχουν αρκετές έρευνες
που αναφέρονται τόσο στην εφαρμογή όσο και

στα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν
(e-business) στον Ελληνικό χώρο (Andreopoulou
et al. 2005, Zioupou et al. 2011). Ορισμένες από
αυτές επικεντρώνονται κυρίως στις βιομηχανίες
προϊόντων τεχνολογίας (Tatsis et al. 2006). Άλλες
αναφέρονται τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και
στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα (Tsekouropoulos 2011, Andreopoulou 2011).
Παρόλα αυτά οι περισσότερες έρευνες δείχνουν
ότι, πως παρ’ όλα τα θετικά που θα μπορούσε η
Ελληνική επιχείρηση να αποκομίσει από την ηλεκτρονική της παρουσία, η εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν προχωρά με όχι τόσο γρήγορους
ρυθμούς (Matopoulos et al. 2009, Andreopoulou
2012). Ειδικότερα οι Tatsis et al. (2006) αναφέρουν πως η έλλειψη υποδομών, η αβεβαιότητα
των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας, η έλλειψη
εκπαίδευσης και η παραδοσιακή φύση που χαρακτηρίζει τον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών,
συντελούν στη διστακτική αντιμετώπιση και διείσδυση από πλευράς των επιχειρήσεων. Διεθνώς,
περίπου το 56% των επιχειρήσεων λιανεμπορίου
διαθέτει δικτυακό τόπο, ενώ το 21% πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
ίδιων των εταιρειών, οι πελάτες τους διστάζουν να
πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές με αποτέλεσμα τα έσοδα των ηλεκτρονικών πωλήσεων
να βρίσκονται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα (Σερετάκης κ.ά. 2011).
1.2 Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
Το μάρκετινγκ αποτελεί μια αδιάκοπη δυναμική
διαδικασία που έχει ως κύριο σκοπό το σχεδιασμό,
την οργάνωση και εκτέλεση των ενεργειών προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά,
ικανοποιώντας τις ανάγκες του πελάτη (Adcock et
al. 2001). Ορίζεται ως «μια κοινωνική και διοικητική
διαδικασία, όπου τα άτομα και οι ομάδες αποκτούν
ό,τι χρειάζονται και επιθυμούν, μέσω της δημιουργίας και ανταλλαγής προϊόντων και αξίας με άλλους»
(Kotler and Armstrong, 2001). Συνεπώς, το μάρκετινγκ δεν είναι μόνο διαφήμιση και πωλήσεις, όπως
λανθασμένα υποστηρίζεται ενίοτε, αλλά έχει να
κάνει με την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.
Ξεκινάει πριν ακόμα γεννηθεί το προϊόν και συνεχίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (Kotler and
Armstrong, 2001). Σύμφωνα με τον Drucker «στόχος
του μάρκετινγκ είναι να καταστεί η πώληση προϊό-
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ντων περιττή». Στόχος δηλαδή είναι η κατανόηση
των αναγκών του πελάτη που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που
θα του ταιριάζει απόλυτα, κάνοντάς τον τελικά να
αγοράσει (Kotler, 2001).
Από την πλευρά του μάρκετινγκ, το διαδίκτυο
είναι ένα νέο και αποτελεσματικό εργαλείο που
έχει μεταβάλλει σχεδόν καθολικά, τον τρόπο με
τον οποίο διενεργούνται πλέον τα Marketing
Plans των επιχειρήσεων και οριοθετούνται οι μεταβλητές του μίγματος μάρκετινγκ (Kotler 2003,
Siegel 2003 and Soteriades 2006). Συνεπώς, οι
επιχειρήσεις οφείλουν να δώσουν την απαραίτητη
βαρύτητα στις στρατηγικές μάρκετινγκ, αν θέλουν
να παραμείνουν ανταγωνιστικές, καθώς οι ανάγκες του καταναλωτικού κοινού μεταβάλλονται
συνεχώς (McCarthy and William, 1996). Σύμφωνα με τους Wilson and Abel (2002), το κλειδί για
το σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιτυχημένου διαδικτυακού μάρκετινγκ, είναι η δημιουργία μίας
δυναμικής και εξατομικευμένης διαδικτυακής παρουσίας υψηλής αλληλεπιδραστικότητας, η οποία
θα στοχεύει στην προσέλκυση νέων, αλλά και στη
διατήρηση των παλαιών πελατών της επιχείρησης.
Ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η απλή προώθηση μιας ιστοσελίδας δεν αποτελούν αρκετά στοιχεία για την ύπαρξη αγοραστικού κοινού και τη
δημιουργία εσόδων, αλλά θα πρέπει να προσελκύει και πελάτες. Επομένως, για να γίνει αυτό
εφικτό, θα πρέπει ο δικτυακός τόπος να ξεφεύγει
από τα στενά πλαίσια ενός απλού ηλεκτρονικού
προϊοντικού καταλόγου. Εάν το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας επιχείρησης είναι στατικό και δεν
αλλάζει ποτέ, τότε ο καταναλωτής δεν θα έχει κανένα λόγο να επιστρέψει και να πραγματοποιήσει
επαναλαμβανόμενες αγορές (Tsekouropoulos et
al. 2011a).
Το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο (Ηλεκτρονικό
Μάρκετινγκ ή e-marketing) ακολουθεί μια πολύ διαφορετική διαδικασία συγκριτικά με τις παραδοσιακές δραστηριότητες μάρκετινγκ και περιλαμβάνει
τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως είναι ένας
δικτυακός τόπος (website) σε συνδυασμό με προωθητικά εργαλεία, όπως αποστολή διαφημιστικών
e-mails, εμφάνιση διαφημιστικών banners, χρήση
βοηθητικών συνδέσμων (links) και παροχή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων.
Η χρήση όλων των προαναφερθέντων εργαλείων αποσκοπεί άμεσα στην προσέλκυση νέων πελα-
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τών και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους ήδη υπάρχοντες (Angelides, 1997). Με
δεδομένο ότι ο διαδικτυακός πελάτης έχει άμεση
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα/
υπηρεσίες και μπορεί εύκολα να μετακινηθεί στον
ανταγωνισμό, οι απαιτήσεις από τις λειτουργίες του
μάρκετινγκ είναι αυξημένες στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. «Έχουμε δημιουργήσει ανυπόμονους πελάτες, οι οποίοι έχουν
πολλές επιλογές και λίγα εμπόδια στο να αλλάξουν
συνήθειες», αναφέρουν ενδεικτικά οι Windham and
Orton (2000).
Η υψηλή αλληλεπιδραστικότητα που εμφανίζει
το διαδίκτυο (Avlonitis and Karayanni, 2000), σε
συνδυασμό με τα μοναδικά χαρακτηριστικά που
απορρέουν από τη χρήση του ως εργαλείο του μάρκετινγκ, έχουν οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, να το εντάξουν και στην προσπάθεια επέκτασης των δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ σε ξένες αγορές.
Αυτή ακριβώς η δυνατότητα «αλληλεπίδρασης»
στο διαδίκτυο, οδήγησε σε ένα κοινό που λειτουργεί «ενεργά», από την αρχή και μέχρι το τέλος της
έκθεσής του στο διαφημιστικό μήνυμα. Η διαδραστική επικοινωνία δεν είναι παρεμβατική όπως σε
άλλα μέσα. «Ο καταναλωτής επιλέγει αν, πότε, και
με ποιό τρόπο θα αλληλεπιδράσει με μια διαφημιστική ενέργεια. Τα διαδραστικά κανάλια δίνουν τη
δυνατότητα για ψυχαγωγία (παιχνίδια, διαγωνισμοί,
ενημέρωση, διάλογος) την ίδια ώρα που προβάλλουν
το μήνυμα» (Ρούγκας, 2007).
Με δεδομένο ότι τα παραδοσιακά μοντέλα και
μέσα επικοινωνίας έχουν αρχίσει να στρέφονται
προς το καινούργιο ηλεκτρονικό και ψηφιακό περιβάλλον, θεωρείται ότι θα πρέπει να υπάρξει
ανάλογη προσαρμογή των χαρακτηριστικών των
επιχειρήσεων και των μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενων τεχνικών μάρκετινγκ στα νέα δεδομένα που
παρουσιάζονται και χαρακτηρίζουν το ηλεκτρονικό
επιχειρείν (Siu, 2002).
1.3 Ο Ελληνικός Κλάδος Τροφίμων και Ποτών
και η παρουσία του στο διαδίκτυο
Στην Ελλάδα, ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών
μέχρι σήμερα δείχνει να ακολουθεί καθυστερημένα την εξέλιξη της διείσδυσης και παρουσίας στο
διαδίκτυο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η χρήση
των τεχνολογικών εφαρμογών στις εταιρικές διαδικασίες μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως οι
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πωλήσεις, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι προμήθειες,
η εξυπηρέτηση πελατών και το μάρκετινγκ, είναι
μικρότερη από το γενικό μέσο όρο π.χ. των ευρωπαϊκών οικονομικών κλάδων. Με εξαίρεση τις πολυεθνικές και τις επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους,
η διάδοση τους παραμένει περιορισμένη, καθώς
ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων δεν έχουν ακόμη δραστηριοποιηθεί
προς αυτή την κατεύθυνση λόγω του υψηλού κόστους υλοποίησης αυτών των λύσεων (Θωμαΐδου
και Βλάχου, 2011).
Σύμφωνα με την έρευνα των Matopoulos et al.
(2009), οι εταιρίες που αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα υιοθέτησης λειτουργιών ηλεκτρονικού επιχειρείν παρουσιάζουν και μεγαλύτερη λειτουργική
συμβατότητα. Ανασταλτικό παράγοντα, αποτελούν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των παραγόμενων
προϊόντων που εμποδίζουν την ολοκληρωμένη
εφαρμογή λειτουργιών ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Το σχετικό όμως πλεονέκτημα της εφαρμογής τέτοιων λειτουργιών αυξάνει καθώς αυξάνεται η
πολυπλοκότητά τους. Ωστόσο, για τις περισσότερες επιχειρήσεις, το κόστος που απαιτείται για την
εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν γενικά δεν
θεωρείται εμπόδιο. Το κρίσιμο ζήτημα σύμφωνα με
τον Kotler όμως, δεν είναι κατά πόσον μια επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιήσει ή όχι το διαδίκτυο,
αλλά ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί
προκειμένου να δημιουργήσει υπεραξία (Kotler,
2003).
Ο κλάδος των Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει τρεις επιτακτικές ανάγκες και παράλληλα προκλήσεις. Πρώτον, η διαφοροποίηση των προϊόντων με την ανάπτυξη καινοτομικής δραστηριότητας για την ικανοποίηση των
ολοένα και περισσοτέρων καταναλωτικών απαιτήσεων. Δεύτερον, η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών μονάδων και τρίτον η
ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του
κλάδου που θα συμβάλλουν και στην ενίσχυση του
εξαγωγικού χαρακτήρα τους (Θωμαΐδου και Βλάχου, 2012)
Μέσα από το διαδίκτυο, οι επιχειρήσεις των
Τροφίμων και Ποτών, μπορούν να διαθέσουν τα
κατάλληλα προϊόντα σε στοχευμένα τμήματα πελατών και να επιτύχουν γρήγορη ανταπόκριση
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Γενικότερα, η
εφαρμογή και η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας, υποβοηθά τις επι-

χειρήσεις να βελτιώσουν την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η
διαφημιστική ιστοσελίδα, αποτέλεσε το πρώτο και
βασικό είδος διαδικτυακής διαφήμισης. Οι πρώτες διαφημιστικές ιστοσελίδες ήταν μια απλή αναπαραγωγή έντυπων διαφημίσεων. Τα τελευταία
χρόνια όμως χάρη στα πολυμεσικά εργαλεία που
έχουν αναπτυχθεί, οι διαφημιστικές ιστοσελίδες
είναι υψηλής ποιότητας. Το περιεχόμενο μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας εξαρτάται από το προϊόν
που διαφημίζεται και τους διαφημιστικούς στόχους
(Βλαχοπούλου, 2003).
Παρ’ όλη τη διστακτικότητα που επιδεικνύουν
οι ελληνικές επιχειρήσεις γενικά σε όλους τους
κλάδους, οι βασικές τεχνολογικές υποδομές, όπως
για παράδειγμα η ύπαρξη εταιρικής ιστοσελίδας,
παρουσιάζουν τελευταία μεγάλη διάδοση ακόμη
και στις πιο μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, μελέτη του ΙΟΒΕ έχει δείξει πως υπάρχει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στον τομέα
των ηλεκτρονικών προμηθειών με online παραγγελίες και προμήθειες, καθώς επίσης και στον τομέα των πωλήσεων με ηλεκτρονικές συνδιαλλαγές
μέσω ηλεκτρονικών αγορών (marketplaces) και
δικτυακών πυλών (portals) (Θωμαΐδου και Βλάχου, 2011).
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη
μέσω διαδικτύου σύγχρονων λειτουργιών Διοίκησης και Μάρκετινγκ επιχειρήσεων του Κλάδου
Τροφίμων και Ποτών. Για το σκοπό αυτό, έγινε
διαδικτυακή αναζήτηση των είκοσι μεγαλύτερων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πώληση και στη διάθεση τροφίμων και ποτών στον
Ν. Αττικής και ερευνήθηκε η εφαρμογή σύγχρονων λειτουργιών διοίκησης και μάρκετινγκ. Οι
λειτουργίες αυτές περιγράφονται στον πίνακα
που ακολουθεί και αντιστοιχούν στις μεταβλητές
Ζ1 έως Ζ6. Η αναζήτηση έγινε από τις επίσημες
μηχανές αναζήτησης (google, altavista, ask, yahoo
κλπ). Επιλέχθηκαν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις
του κλάδου που έχουν τουλάχιστον διαδικτυακή
παρουσία. Όσον αφορά το κριτήριο των μεγάλων
επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκε ως βάση ο κύκλος
εργασιών (πάνω από 1000000 ευρώ), ο αριθμός
των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση (πάνω
από 50 εργαζόμενους), το σύνολο του ενεργητικού
(πάνω 500000 ευρώ) και η νομική μορφή αυτών
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Πίνακας I: Λειτουργίες μελέτης δείγματος.

Table I. Modes of study sample.
Table I: Modes of study sample.
ȀȡȚĲȒȡȚȠ
ȂİȜȑĲȘȢ

ȁİȚĲȠȣȡȖȓİȢ

ǽ1
ǽ2

ǻǿȅǿȀǾȈǾȈ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ țȡȚĲȘȡȓȠȣ įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩȢ ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ȁİȚĲȠȣȡȖȚȫȞ –
ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȐ ȈȤȑįȚĮ
ȅȡȖĮȞȩȖȡĮȝȝĮ - ȅȡȖĮȞȦĲȚțȒ ǻȠȝȒ

ǽ3

ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ǻȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ

ǽ4

ȆȡȠȕȠȜȒ – ǻȚĮĳȒȝȚıȘ

ǽ5
ǽ6

ȂǹȇȀǼȉǿȃīȀ

ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ǼĲĮȚȡȚțȒȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǼȣșȪȞȘȢ,
ȋȠȡȘȖȓİȢ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ǻȘȝȠıȓȦȞ ȈȤȑıİȦȞ țĮȚ
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ

(πρόκειται για ΑΕ/κεφάλαιο έναρξης της επιχείρησης 60.000 ευρώ).
Οι σύγχρονες λειτουργίες διοίκησης που επιλέχθηκαν να ερευνηθούν είναι:
Ζ1: Ο προγραμματισμός αποτελεί την πρωταρχική λειτουργία της διοίκησης και αφορά στη διαδικασία καθορισμού των στόχων της επιχείρησης.
Είναι το σύνολο των ενεργειών µε τις οποίες προβλέπεται η μελλοντική εξέλιξη των μεταβλητών
του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός
της και προσδιορίζονται οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες δηλαδή και τα μέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριμένο περιβάλλον.
Ουσιαστικά, η λειτουργία του προγραμματισμού
με την παρουσία επιχειρηματικών σχεδίων, προσδιορίζει πόσο αποδοτική και αποτελεσματική θα
είναι η επιχείρηση και καθορίζει τη στρατηγική
της (Μπουραντάς, 2002). Στο χώρο του διαδικτύου οι εταιρείες του δείγματός, περιγράφουν τους
σκοπούς και την επιχειρηματική τους δράση συνήθως μαζί με την περιγραφή – παρουσίαση της
εταιρείας τους. Με το κριτήριο Ζ1 ερευνάται κατά
πόσο οι εταιρείες του δείγματος έχουν επιχειρηματικά σχέδια, οργάνωση και προγραμματισμό
διοικητικών λειτουργιών.
Ζ2: Η οργανωτική δομή μίας επιχείρησης αφορά
τόσο τον τρόπο που είναι διαμορφωμένη η οργάνωσή της, όσο και τη διαίρεση των διαφόρων έργων της
και των θέσεων εργασίας της σε τομείς. Τα οργανογράμματα είναι διαγράμματα που δείχνουν τη μορ-
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φή των αρμοδιοτήτων μέσα στο πλαίσιο ενός οργανισμού και μπορούν να καταρτιστούν για ολόκληρες
επιχειρήσεις ή για συγκεκριμένα μόνο τμήματα και
η έκτασή τους συνήθως εξαρτάται από το μέγεθος
της επιχείρησης (Τζωρτζάκης κ.α 2002). Με το κριτήριο Ζ2 μελετάται η ύπαρξη οργανογράμματος και
η παρουσίαση της οργανωτικής δομής της εταιρείας
σε τομείς.
Ζ3: Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας
περιλαμβάνουν όλες τις προγραμματισμένες και
συστηματικές ενέργειες που είναι απαραίτητες
για να παρέχουν την αναγκαία εμπιστοσύνη ότι
ένα προϊόν ή υπηρεσία θα ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Δύο είναι τα κύρια συστήματα διασφάλισης ποιότητας που εντοπίστηκαν στις εταιρείες του δείγματος. Η σειρά
ISO 9000 που είναι ένα σύστημα ποιότητας, το
οποίο στοχεύει κυρίως στην πρόληψη και στον
εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης κατά
τη διάρκεια της παραγωγής και του εφοδιασμού.
Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της πολιτικής ποιότητας, την τυποποίηση των
διαδικασιών, την αναγνώριση και μείωση των
ελαττωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών και ενσωματώνει διαδικασίες βελτίωσης και πρόληψης
(Wiele et al. 2000). Το δεύτερο είναι το σύστημα
HACCP, το οποίο είναι ένα σύστημα που ενσωματώνει τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων
μέσα στο σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασί-
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ας. Ουσιαστικά το προϊόν είναι ανιχνεύσιμο από
τον καλλιεργητή έως τον καταναλωτή. Το HACCP
αποτελεί μια επιστημονική, λογική και συστηματική προσέγγιση, μέθοδο αναγνώρισης, εκτίμησης
και ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται με τα
τρόφιμα (Sperber and Stier, 2009). Το κριτήριο Ζ3
σχετίζεται με την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας και την ύπαρξη
πιστοποιητικών.
Οι λειτουργίες του μάρκετινγκ που μελετήθηκαν
είναι:
Ζ4: Η ηλεκτρονική διαφήμιση (on-line
advertisement) είναι το είδος της διαφήμισης που
χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως μέσο επικοινωνίας
και προβολής το διαδίκτυο (Tsekouropoulos et al.
2012). Με τον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών και τις
υπόλοιπες υπηρεσίες του Διαδικτύου όπως είναι το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι ομάδες ειδήσεων,
οι υπεύθυνοι της διαφήμισης έχουν τη δυνατότητα
να διατηρήσουν στοιχεία της παραδοσιακής επικοινωνίας και διαφήμισης, όπως η μαζικότητα ως προς
την προσέγγιση του κοινού, αλλά και να καινοτομήσουν δίνοντας πολλές εναλλακτικές λύσεις σε πολύπλοκες αποφάσεις που αφορούν την επιλεκτικότητα
του κοινού (Βλαχοπούλου, 2003). Στο γενικότερο
πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαφήμισης περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες προώθησης του προϊόντος
και των εμπορικών σημάτων της εταιρείας, μέσω
οπτικοακουστικών μηνυμάτων και διαφόρων άλλων
εργαλείων που προσφέρει ο διαδικτυακός χώρος,
όπως είναι π.χ. τα banner (Tsekouropoulos et al.
2011a).
Τα banners ads είναι η πλέον ευρέως διαδεδοµένη µορφή ηλεκτρονικής διαφήµισης στο διαδίκτυο.
Eίναι μικρά ή μεγάλα πλαίσια κειμένου τα οποία
εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και περιέχουν κάποιο μήνυμα για τον καταναλωτή, προωθώντας κάποια υπηρεσία ή αγαθό (Andreopoulou
et al. 2005a). Επιπλέον, λειτουργούν και ως σύνδεσμοι προς το δικτυακό χώρο της εταιρίας ή του
προϊόντος το οποίο διαφημίζεται (Goldfarb and
Tucker, 2011). Επιπρόσθετα, οι εταιρικές ιστοσελίδες σήμερα έχουν εξελιχθεί σε ολοκληρωμένα
εργαλεία διαφήμισης και προβολής, με σκοπό τη
δημιουργία θετικής εικόνας για τις επιχειρήσεις
και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους (Cho 1999,
McMillan and White 2001). Ενσωματώνοντας τις
πολιτικές του μάρκετινγκ, οι εταιρικές ιστοσελίδες
λειτουργούν ως μέσα προβολής και διαφήμισης,

παροχής πληροφοριών, δημιουργίας θετικής εικόνας για τα προϊόντα και την ίδια την επιχείρηση και ως δίαυλοι επικοινωνίας με το κοινό-στόχο
(Azzone et al. 2000).
Γενικότερα, το κριτήριο Ζ4 αναφέρεται στη διαφήμιση των προϊόντων της εταιρείας και σε όλες τις
ενέργειες προβολής και προώθησης που σχετίζονται
με την ενημέρωση και προσέλκυση του αγοραστικού
κοινού.
Ζ5: Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων διακρίνεται σε «εσωτερική» και «εξωτερική», ανάλογα με τα ωφελούμενα μέρη μιας δράσης εταιρικού
χαρακτήρα. Η διοίκηση καλείται να διεισδύσει στον
πυρήνα της εταιρείας και να εντοπίσει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς στρατηγικούς παράγοντες
που καθορίζουν αφενός την επιχειρηματική βιωσιμότητα και αφετέρου την αειφόρο ανάπτυξη υιοθετώντας πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
(Kotler, 2009).
Με την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής
ευθύνης και τις χορηγίες, οι επιχειρήσεις δεν
αποτελούν απλά κερδοσκοπικές οντότητες, αλλά
παράλληλα εμφανίζουν και ηθική υποχρέωση
να δρουν προς όφελος της κοινωνίας, εντός της
οποίας δραστηριοποιούνται. Μάλιστα, οι εταιρικές ιστοσελίδες αποτελούν εργαλεία που όλο και
περισσότερο χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για επικοινωνία θεμάτων Ε.Κ.Ε. Εκεί μπορεί να περιλαμβάνονται εκθέσεις, δημοσιεύματα
και άλλα πληροφοριακά στοιχεία (Werther and
Chandler, 2006). Το κριτήριο Ζ5 αφορά τις ενέργειες που αναλαμβάνει η επιχείρηση με σκοπό την
υλοποίηση προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Εδώ έχει ερευνηθεί η ύπαρξη τέτοιων
προγραμμάτων και η παρουσίασή τους στην εταιρική ιστοσελίδα.
Ζ6: Τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων και
γενικότερα επικοινωνιακής πολιτικής των επιχειρήσεων, αφορούν όλες εκείνες τις δραστηριότητες
και τις εκδηλώσεις, μέσω των οποίων η επιχείρηση προσεγγίζει και επικοινωνεί με το αγοραστικό
της κοινό, τους συνεργάτες και το προσωπικό της
(Φαρμάκης, 2006). Εξάλλου, οι δημόσιες σχέσεις
αποτελούν το πέμπτο “P” της στρατηγικής Μάρκετινγκ (Kotler, 2003). Oι δημόσιες σχέσεις και οι
επικοινωνιακές πολιτικές των επιχειρήσεων αποτελούν ένα αρκετά χρήσιμο πεδίο ελέγχου, καθώς
μέσα από τις ιστοσελίδες τους, οι επιχειρήσεις
προσεγγίζουν, επικοινωνούν και προβάλλουν την
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καλή τους εικόνα στο αγοραστικό κοινό (Πασχαλούδης, 2009). Το κριτήριο Ζ6 αφορά τις δράσεις
της επιχείρησης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη
και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εταιρείας και
αγοραστικού κοινού. Εδώ μελετάται η ύπαρξη και
η εμφάνιση στις εταιρικές ιστοσελίδες, εκδηλώσεων και ενεργειών που στοχεύουν στη δημιουργία
καλής φήμης της εταιρείας.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο πίνακας του παραρτήματος, παρουσιάζει τις
σύγχρονες λειτουργίες διοίκησης και μάρκετινγκ
που τέθηκαν ως κριτήρια προκειμένου να διερευνηθούν οι προαναφερόμενες εταιρείες. Η αναζήτηση των δεδομένων των εταιρειών έγινε από έρευνα
μέσω του διαδικτύου.
Το παρακάτω γράφημα (Σχήμα 1) απεικονίζει
το ποσοστό των εταιρειών του δείγματος που διαθέτουν κάθε μία από τις σύγχρονες λειτουργίες διοίκησης και μάρκετινγκ.
Όπως παρατηρείται στις εταιρείες του κλάδου
τροφίμων και ποτών, εμφανίζονται οι λειτουργίες
του προγραμματισμού διοικητικών λειτουργιών και
των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε ποσοστό
90 (κριτήρια Ζ1 και Ζ3). Έπειτα, σε υψηλό ποσοστό

υπάρχει οργανόγραμμα και οργανωτική δομή και
συγκεκριμένα στο 80% των υπό εξέταση επιχειρήσεων (Ζ2).
Αναφορικά με τον τρόπο προβολής των επιχειρήσεων οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις και
συγκεκριμένα το 80% παρατηρείται ότι χρησιμοποιούν τη διαφήμιση ως μέσο για να προβληθούν και
να προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
(Ζ4). Στη συνέχεια, οι χορηγίες (Ζ5) χρησιμοποιούνται από τις μισές και πάνω επιχειρήσεις (55%).
Όμοια, τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης – χορηγίες (Ζ5) χρησιμοποιούνται και πάλι
από το 55% των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα,
οι εταιρείες του δείγματος, έχουν ένα ειδικό τμήμα
στην ιστοσελίδα τους όπου διατυπώνουν τις πολιτικές τους για το περιβάλλον και άλλα κοινωνικά
θέματα. Τέλος, τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων
και επικοινωνίας (Ζ6) υιοθετούνται από το 55%
των επιχειρήσεων για λόγους προβολής, δημιουργίας καλής εικόνας για την επιχείρηση και για επικοινωνιακούς σκοπούς.
Στο παρακάτω γράφημα (Σχήμα 2) παρουσιάζεται
συνολικά για την κάθε επιχείρηση του δείγματος, το ποσοστό των σύγχρονων λειτουργιών διοίκησης και μάρκετινγκ που συγκεντρώνουν (κριτήρια Ζ1 έως Ζ6).

Σχήμα 1: Λειτουργίες διοίκησης και μάρκετινγκ μεγάλων επιχειρήσεων Ν. Αττικής κλάδου τροφίμων και ποτών.
Figure I: Functions of management and marketing for large Attica enterprises in food and beverage sector.
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Σχήμα 2: Η ύπαρξη λειτουργιών διοίκησης και μάρκετινγκ μεγάλων επιχειρήσεων Ν. Αττικής Κλάδου Τροφίμων και Ποτών.
Figure II: The existence of the functions of management and marketing for large Attica enterprises in food and beverage sector.

Από το παραπάνω γράφημα και σύμφωνα με τη
διαδικτυακή αναζήτηση, φαίνεται ότι αρκετές εταιρείες του κλάδου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν
όλες τις σύγχρονες λειτουργίες διοίκησης και μάρκετινγκ.
Αναλυτικά τώρα για την κάθε εταιρεία, η Ε1 διαθέτει όλες τις σύγχρονες λειτουργίες της διοίκησης
και του μάρκετινγκ που τέθηκαν ως κριτήρια έρευνας, το ποσοστό ύπαρξης των σύγχρονων λειτουργιών στην επιχείρηση είναι 100% (κριτήρια Ζ1 έως
Ζ6). Η ε2 διαθέτει το 50% των σύγχρονων λειτουργιών διοίκησης και μάρκετινγκ και συγκεκριμένα
τον προγραμματισμό διοικητικών λειτουργιών, τη
διαφήμιση και τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων
και επικοινωνίας (Ζ1, Ζ4 και Ζ6).
Η Ε3 με τη σειρά της διαθέτει τις λειτουργίες
στο 83,33%. Η Ε4, διαθέτει όλες τις σύγχρονες λειτουργίες (κριτήρια Ζ1 έως Ζ6) διοίκησης και μάρκετινγκ (100%). Η εταιρεία Ε5, εμφανίζει το 50%
των σύγχρονων λειτουργιών. Η εταιρεία Ε6, χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες λειτουργίες και το ποσοστό ύπαρξης των λειτουργιών στην εταιρεία είναι
100 (κριτήρια Ζ1 έως Ζ6). Από την άλλη, το ποσοστό ύπαρξης των λειτουργιών της εταιρείας Ε7 είναι
66, 67% (Ζ5 και Ζ6). Ίδιο ποσοστό και σύγχρονες
λειτουργίες εμφανίζει και η εταιρεία τροφίμων Ε8
(66,67%).
Στη συνέχεια, ακολουθούν οι εταιρείες Ε9 και

η Ε10, οι οποίες διαθέτουν όλες τις σύγχρονες λειτουργίες (κριτήρια Ζ1 έως Ζ6) διοίκησης και μάρκετινγκ (100%). Η εταιρεία Ε11, διαθέτει όλες τις
σύγχρονες λειτουργίες διοίκησης και αρκετές λειτουργίες μάρκετινγκ και κατέχει επομένως ένα ποσοστό της τάξης του 83,33%. Επίσης η ε12 διαθέτει
όλες τις λειτουργίες της διοίκησης και του μάρκετινγκ (100%) (κριτήρια Ζ1 έως Ζ6). Η ε13 όμοια
διαθέτει όλες τις λειτουργίες διοίκησης και αρκετές
λειτουργίες του μάρκετινγκ και το ποσοστό ύπαρξης
των λειτουργιών είναι 83,33. Η εταιρεία Ε14 κατέχει
όλες τις λειτουργίες της διοίκησης (Ζ1 έως Ζ3) και
ορισμένες λειτουργίες μάρκετινγκ και έτσι κατέχει
ποσοστό 66,67.
Η εταιρεία Ε15 από την άλλη χρησιμοποιεί και
αυτή όλες τις σύγχρονες λειτουργίες της διοίκησης
και αρκετές λειτουργίες του μάρκετινγκ και το ποσοστό που καταλαμβάνει είναι 83,33 %. Η εταιρεία
ε16 στη συνέχεια χρησιμοποιεί ορισμένες λειτουργίες διοίκησης και μάρκετινγκ, φτάνοντας το 50%
των λειτουργιών (Ζ1, Ζ3 και Ζ6).
Η εταιρεία ε17 κατέχει όλες τις σύγχρονες λειτουργίες διοίκησης και αρκετές λειτουργίες μάρκετινγκ κατέχοντας με αυτό τον τρόπο το 83,33% των
λειτουργιών. Η ε18, κατέχει ορισμένες λειτουργίες
διοίκησης (Ζ2) και συνεπώς παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό των λειτουργιών 16,67. Η εταιρεία
ε19 κατέχει ορισμένες λειτουργίες διοίκησης (Ζ3)
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και μάρκετινγκ (Ζ5 και Ζ6) κατέχοντας με αυτό τον
τρόπο το 50% των λειτουργιών. Τέλος, η εταιρεία
ε20 έχει ένα ποσοστό 66,67 αφού κατέχει όλες τις
λειτουργίες της διοίκησης, ενώ παράλληλα κατέχει
και ορισμένες λειτουργίες μάρκετινγκ (κριτήρια Ζ1
έως Ζ4).
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εποχή της καινοτομίας και της προόδου,
οι καταναλωτές σήμερα δεν ενδιαφέρονται μόνο
για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών
μίας επιχείρησης αλλά και για την εταιρική κοινωνική της ευθύνη και την ευαισθησία της σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο (Oberseder,
Schlegelmilch and Gruber 2011).
Επίσης, από αντίστοιχη έρευνα επιχειρήσεων
τροφίμων και ποτών αποδεικνύεται ότι η υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν προσδίδει
θετικά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις τους. Σε
ότι αφορά τις σύγχρονες λειτουργίες διοίκησης
και μάρκετινγκ, ο προγραμματισμός των διοικητικών λειτουργιών, η οργανωτική δομή και η προβολή-διαφήμιση αποτελούν βασικά εργαλεία ανάπτυξης και εξέλιξης των επιχειρήσεων (Simmons
et al. 2007). Παρομοίως, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να προβάλλουν το προϊόν
και να ενημερώσουν τον καταναλωτή. Αντίθετα,
είναι χαμηλό το ποσοστό των επιχειρήσεων με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (Seretakis et
al. 2010)
Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικτυακή έρευνα,
γίνεται αντιληπτό ότι από τις λειτουργίες της διοίκησης, αυτές που εμφανίζονται στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών του Ν. Αττικής,
είναι ο προγραμματισμός διοικητικών λειτουργιών
και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας σε πο-
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σοστό 90. Η οργανωτική δομή υπάρχει στις επιχειρήσεις αυτές σε ένα μικρότερο αλλά παρόλα αυτά
υψηλό ποσοστό 80.
Αναφορικά με τις σύγχρονες λειτουργίες του
μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις
του κλάδου τροφίμων και ποτών, φαίνεται ότι η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν
ως μέθοδο προβολής τη διαφήμιση. Η διαφήμιση
εξακολουθεί να είναι το πιο διαδομένο και αποτελεσματικό μέσο προβολής που χρησιμοποιεί
μια επιχείρηση για να προβάλλει τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο
της διαδικτυακής έρευνας δείχνει ότι οι μισές και
πλέον επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες και
τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακής πολιτικής για να προβάλλουν την εικόνα
τους και να τοποθετηθούν στην αγορά ως υπεύθυνες και ευαισθητοποιημένες κοινωνικά και περιβαλλοντικά επιχειρήσεις.
Επομένως, μία επιχείρηση για να έχει επιτυχημένη πορεία στον κλάδο που δραστηριοποιείται
πρέπει να εφαρμόζει σύγχρονες λειτουργίες διοίκησης με συνέπεια και ευθύνη κατά κύριο λόγο αλλά
και να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με
σύγχρονους αποτελεσματικούς, οικονομικούς και
καινοτόμους τρόπους, ώστε να πείθουν τον καταναλωτή να προβεί στην αγορά τους και να γίνει πιστός
αγοραστής (loyal consumer) τους.
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εισαγωγή
και η ανάπτυξη των σύγχρονων λειτουργιών μέσα
στην επιχείρηση θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και
μεθοδικά από μέρους των στελεχών διοίκησης της
επιχείρησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή πορεία και εξέλιξη.
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Online survey on large corporation management and marketing functions of food and
beverage sector in Attica
Vatis Stylianos-Efstratios1 , Dr. Georgios Tsekouropoulos2 , Nikolaos Katsonis3
ABSTRACT
In the past decades, the development of information and communication technologies has significantly
changed our everyday life and the Greek consumer behavior. More specifically, in the food and beverage
sector, transactions are increasingly conducted, not only with the traditional – conventional way of selling
in stores, but also online. In Greek territory, the electronic commerce, with all of its web applications, is
increasingly gaining more space in markets and food and beverage sales.
In the study that follows below, it is researched the existence of modern management and marketing
functions in a sample of the 20 largest companies of food and beverage industry, that have a presence on the
internet, in the Attica prefecture. In the second place, a study is cited about the degree of implementation of
these functions by businesses. The criteria used, relate to modern management and marketing functions, whose
research was based on their online presence through their corporate websites. The research findings show
that from the functions of management, the planning of administrative functions and the quality assurance
systems are adopted at rate 90. The organizational structure exists to those undertakings at a relatively lower
rate of almost 80. Regarding the functions of marketing, it seems that the majority of companies are still using
advertising as a method of projection. Furthermore, several sampled companies began to use the corporate
social responsibility programs, the sponsorships and the public relation and communication strategy programs
in order to project their image and to be placed on the market, as being responsible and sensitive social and
environmental enterprises.
Key words: Promotional actions, internet, e-commerce, advertising, organizational structure, quality
assurance systems.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ȆȓȞĮțĮȢ II: ȅȚ įȚİȣșȪȞıİȚȢ URL ĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ țĮȚ ȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ ĲȘȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ȂȐȡțİĲȚȞȖț ʌȠȣ įȚĮșȑĲȠȣȞ.

Table Iǿ:
URL addresses
of businesses
functions
of Management
and Marketing
at their
Πίνακας
II: ΟιThe
διευθύνσεις
URL των επιχειρήσεων
και οιand
λειτουργίες
της Διοίκησης
και του Μάρκετινγκ
που διαθέτουν.
Table IΙ: The URL addresses of businesses and functions of Management and Marketing at their disposal.
disposal.
ɲ/
ɲ

ȵʏɲɿʌɸʀɲ/ȴɿɸʑɽʐʆʍɻURL

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

1

VIVARTIAȰȲȵȵ(ȵ1)
http://www.vivartia.com/site/content.as
p

9

9

9

9

9

9

2

ɀȻɁȵɆȲȰȰȵ(ȵ2)
http://www.minerva.com.gr/

9





9



9


9

9

9

9



9

9

9

9

9

9

9

9



9

9





3
4
5

NESTLEȵȿȿȰɇȰȵ(ȵ3)
http://www.nestle.gr/
ɌȰȳȵȰȵ (ȵ4)
http://www.fage.gr/
ɀɉȿɃȻɇɃȳȻȰɇȰȵ(ȵ5)
http://www.soyaͲmills.gr/

6

ɁȻȾȰɇȰȲȵȵ(ȵ6)
http://www.nikas.gr/

9

9

9

9

9

9

7

ɉɌȰɁɈȸɇȰȲȵȵ(ȵ7)
http://www.ifantis.gr

9

9

9

9





8

TASTYFOODSȰȵ(ȵ8)
http://www.tastycareers.gr/

9

9

9

9





9

ɅȰɅȰȴɃɅɃɉȿɃɇȻ.ȵ.Ȱȵ(ȵ9)
http://www.papadopoulou.gr/

9

9

9

9

9

9

10

COCACOLA3EAȵ(ȵ10)
http://www.cocaͲcolahellenic.gr/

9

9

9

9

9

9

11

ȰȺȸɁȰȽȾȸȷɉȺɃɅɃȻȻȰȰȵ(ȵ11)
http://www.athenianbrewery.gr/

9

9

9

9

9



12

PEPSICOͲHBHAȵ(ȵ12)
http://www.pepsicoͲivi.gr/

9

9

9

9

9

9

13

PERNODRICARDHELLASȰȲȵȵ(ȵ13)
http://www.epr.gr/company/12211/

9

9

9

9

9



14

MɅɃɉɈȰɆȸɇȻ.&ɉȻɃɇɃȻɁɃɅɃȻȸɈȻȾȸ
Ȱȵ(ȵ14)http://www.boutari.gr/

9

9

9



9



9

9

9

9



9

9



9





9

9

9

9

9

9



15

16

17

ɀȵɈȰɂȰɇȰȵ(ȵ15)
http://www.metaxa.com.gr/
ȾɃɉɆɈȰȾȸɇȴ.ȵȿȿȸɁȻȾȰȾȵȿȰɆȻȰ
ɃȻɁɏɁȰȵ(ȵ16)
http://greekwinefederation.gr/gr/memb
er/show/&tid=6
ȾRAFTFOODSHELLAS(ȵ17)
http://www.kraftfoods.gr

18

ɅȵȻɆȰȽȾȸȷɉȺɃɅɃȻȻȰ(ȵ18)
http://www.piraikibeer.gr/



9









19

ȴȻɃɁɉɇɃɇȰȲȵȵ(ȵ19)
http://www.dionyssosͲwine.gr





9



9

9

20

HELLENICQUALITYFOODSȰȵ(ȵ20)
http://www.mimikos.gr/

9

9

9

9
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ÁÑ×ÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ êáé ÏÄÇÃÉÅÓ
ðñïò ôïõò óõããñáöåßò åðéóôçìïíéêþí åñãáóéþí ôïõ ðåñéïäéêïý
“ÃÅÙÔÅ×ÍÉÊÁ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ”
Ãåùôå÷íéêïß êáé Üëëïé åðéóôÞìïíåò, ðïõ åðéèõìïýí íá äçìïóéåýóïõí åñãáóßåò óôï åðéóôçìïíéêü
ðåñéïäéêü ôïõ ÃÅÙÔ.Å.Å. (åñåõíçôéêÝò åñãáóßåò, óõíèåôéêÝò åñãáóßåò Þ Üñèñá áíáóêüðçóçò),
ðñÝðåé êáôÜ ôç óýíôáîç ôùí åñãáóéþí íá Ý÷ïõí õðüøç ôïõò ôá åîÞò:

1.

2.
3.
4.

5.

Ïé ðñïò äçìïóßåõóç åñãáóßåò ðñÝðåé íá åßíáé ðëÞñåéò áðü êÜèå Üðïøç êáé íá åßíáé äáêôõëïãñáöçìÝíåò óå äéðëü
äéÜóôçìá ìå åõñÝá ðåñéèþñéá êáé áñßèìçóç êÜèå óåéñÜò. Ïé ëÝîåéò (åðéóôçìïíéêÜ ïíüìáôá öõôþí, æþùí, ìéêñïâßùí
êëð.) ðïõ ðñÝðåé íá ôõðùèïýí ìå ëïîÜ ãñÜììáôá íá õðïãñáììßæïíôáé. Èá õðïâÜëëåôáé ôï ðñùôüôõðï êáé äýï
öùôïáíôßãñáöá.
Åöüóïí êñéèåß äçìïóéåýóéìç èá ðñÝðåé íá óôáëåß ôï ôåëéêü êåßìåíï óå Ýíá áíôßãñáöï êáèþò êáé äéóêÝôá 3.5" ðïõ èá
ôï ðåñéÝ÷åé óå ìïñöÞ áñ÷åßïõ ãñáììÝíïõ óå word for windows.
Ôï ìÝãåèïò - Ýêôáóç ôùí åñãáóéþí äåí ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé ôéò 20 äáêôõëïãñáöçìÝíåò óåëßäåò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí
ôùí ðéíÜêùí, äéáãñáììÜôùí, öùôïãñáöéþí ê.Ü.
Ôá óýìâïëá êáé ïé ìïíÜäåò äéáöüñùí ìåôñéêþí óõóôçìÜôùí èá åßíáé ôá äéåèíþò ÷ñçóéìïðïéïýìåíá ôïõ äåêáäéêïý
äéåèíïýò óõóôÞìáôïò êáé ü÷é ôïõ áããëïóáîùíéêïý.
ÊÜèå åñãáóßá èá óõíïäåýåôáé áðü ìßá îå÷ùñéóôÞ óåëßäá óôçí ïðïßá èá áíáãñÜöïíôáé:
- Ï ôßôëïò ôçò åñãáóßáò
- Ôá ïíüìáôá ôùí óõããñáöÝùí
- Ôï ßäñõìá Þ ï öïñÝáò óôïí ïðïßï åñãÜæïíôáé ïé óõããñáöåßò
- ÐëÞñçò äéåýèõíóç êáé ôçëÝöùíï ôïõ êýñéïõ óõããñáöÝá.
ÊÜèå åñåõíçôéêÞ åñãáóßá èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ïñéóìÝíç äïìÞ êáé èá ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé:
á) ÅëëçíéêÞ ðåñßëçøç åêôÜóåùò 15-30 óåéñþí óôçí áñ÷Þ ôïõ êåéìÝíïõ.
â) ÅéóáãùãÞ
ã) ÕëéêÜ êáé ìÝèïäïò
ä) ÁðïôåëÝóìáôá
å) ÓõæÞôçóç - ÓõìðåñÜóìáôá.
óô) Îåíüãëùóóç ðåñßëçøç (abstract, êáôÜ ðñïôßìçóç óôçí áããëéêÞ) ìå ôïí ðëÞñç ôßôëï êáé ôá ïíüìáôá ôùí óõããñáöÝùí.

6.
7.

Ïé ðßíáêåò èá ðñÝðåé íá äáêôõëïãñáöïýíôáé óå îå÷ùñéóôÞ óåëßäá êáé íá áñéèìïýíôáé êáôÜ ôç óåéñÜ åìöáíßóåþò ôïõò
óôï êåßìåíï. Ç áñßèìçóç èá ãßíåôáé ìå ëáôéíéêïýò áñéèìïýò (I,II,III,IV, êëð.). Óôï åðÜíù ìÝñïò ôïõ ðßíáêá èá õðÜñ÷åé
óõíïðôéêüò ðåñéãñáöéêüò ôßôëïò. ÅðåîçãÞóåéò èá äßíïíôáé óôï êÜôù ìÝñïò êáé èá áñéèìïýíôáé ùò á,â,ã, êëð. Èá ðñÝðåé
íá áðïöåýãåôáé ç ðáñÜèåóç åõìåãÝèùí ðéíÜêùí ìå ðÜñá ðïëëïýò áñéèìïýò.
Ôá ãñáììéêÜ ó÷Ýäéá - ó÷Þìáôá (åðßóçò ÷çìéêïß ôýðïé Þ ðïëýðëïêåò ìáèçìáôéêÝò ó÷Ýóåéò) èá åßíáé åðéìåëþò ó÷åäéáóìÝíá.
Ôá ãñÜììáôá êáé ïé áñéèìïß èá ðñÝðåé íá åßíáé áíÜëïãïõ ìåãÝèïõò, þóôå íá ðáñáìÝíïõí åõáíÜãíùóôá óå ðåñßðôùóç
óìßêñõíóçò ôïõ ó÷Þìáôïò. Ôï åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò ôùí ó÷åäßùí ðñÝðåé íá åßíáé 9x12 åê. êáé ôï ìÝãéóôï 18.5x24 åê.
Ôá ó÷Ýäéá ðñÝðåé íá áñéèìïýíôáé ìå áñáâéêïýò áñéèìïýò ýóôåñá áðü ôç ëÝîç “ó÷Þìá” (ð.÷. Ó÷Þìá 1). Ï ôßôëïò
(ëåæÜíôá) ôùí ó÷çìÜôùí êáé ôùí åéêüíùí (öùôïãñáöéþí) èá äáêôõëïãñáöåßôáé óå îå÷ùñéóôÞ óåëßäá êáé ü÷é åðÜíù óôï
ó÷Þìá.
Ïé öùôïãñáößåò ðñÝðåé íá åßíáé êáëÞò ðïéüôçôáò êáé íá Ý÷ïõí êáëü êïíôñÜóô êáé åõêñßíåéá.
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Ïé ëåæÜíôåò ôùí ó÷çìÜôùí, ôùí ðéíÜêùí êáé ôùí öùôïãñáöéþí ðïõ èá õðÜñ÷ïõí óôçí åñãáóßá èá ðñÝðåé ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÁ
íá åßíáé ãñáììÝíåò åêôüò áðü ôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá êáé óôçí îÝíç ãëþóóá ôçí ïðïßá ï óõããñáöÝáò Þ ïé óõããñáöåßò
Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéÞóåé ãéá íá ãñÜøïõí êáé ôçí ðåñßëçøç ôçò åñãáóßáò ôïõò.
Ç âéâëéïãñáößá, èá ðñÝðåé íá äßíåôáé - ôüóï åíôüò êåéìÝíïõ üóï êáé óôï ôÝëïò - ìå ïñéóìÝíï ôñüðï. ÓõíéóôÜôáé íá
áêïëïõèåßôáé ôï óýóôçìá HARVARD, ïé âáóéêÝò áñ÷Ýò ôïõ ïðïßïõ åßíáé:
á) Åíôüò ôïõ êåéìÝíïõ ïé âéâëéïãñáöéêÝò áíáöïñÝò èá ðåñéëáìâÜíïõí ôï üíïìá ôïõ óõããñáöÝá êáé ôç ÷ñïíïëïãßá,
áìöüôåñá åíôüò ðáñåíèÝóåùò Þ ìüíï ôç ÷ñïíïëïãßá. Óå ðåñßðôùóç äýï óõããñáöÝùí èá áíáöÝñïíôáé êáé ïé äýï (ð.÷.
Âáóéëåßïõ êáé Ðáýëïõ,1988). ÅÜí ïé óõããñáöåßò åßíáé ðåñéóóüôåñïé ôùí äýï, ôüôå ç êáôá÷þñçóç ãßíåôáé ùò Âáóéëåßïõ
ê.á. (1988). Ôï ßäéï ãßíåôáé êáé ãéá ôá îÝíá ïíüìáôá.
ÅÜí õðÜñ÷ïõí ðåñéóóüôåñåò ôçò ìßáò âéâëéïãñáöéêÝò áíáöïñÝò óå óõíÝ÷åéá, ôüôå ç ðáñÜèåóÞ ôïõò ãßíåôáé êáôÜ

÷ñïíïëïãéêÞ óåéñÜ (ð.÷. Jones 1982, Reter 1984, Demeter êáé Peterson 1987).
ÅÜí õðÜñ÷ïõí áðü ôïí ßäéï óõããñáöÝá ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá äçìïóéåýóåéò ôïõ éäßïõ Ýôïõò, ôüôå áñéèìïýíôáé ùò á,â,ã,
(ð.÷. Jones 1988á,Jones 1988â).

10.

Ç ðáñÜèåóç ôçò âéâëéïãñáößáò óôï ôÝëïò ôçò åñãáóßáò èá áêïëïõèåß ôïõò åîÞò êáíüíåò:
á) Ç óåéñÜ ðáñÜèåóçò èá ãßíåôáé ìå áðüëõôç áëöáâçôéêÞ óåéñÜ ôïõ ïíüìáôïò ôïõ ßäéïõ óõããñáöÝá. Äåí èá õðÜñ÷åé
áñßèìçóç.
â) ÊÜèå âéâëéïãñáößá èá Ý÷åé ôá ïíüìáôá ôùí óõããñáöÝùí, ôç ÷ñïíïëïãßá äçìïóéåýóåùò, ôïí ôßôëï ôçò åñãáóßáò, ôïí
ôßôëï ôïõ ðåñéïäéêïý (äéåèíþò áíáãíùñéóìÝíï óõíôïìåõìÝíï ôßôëï), ôïí ôüìï êáé ôçí ðñþôç êáé ôåëåõôáßá óåëßäá.
Åñãáóßåò ìç äçìïóéåõìÝíåò äåí èá êáôá÷ùñïýíôáé ùò âéâëéïãñáöéêÞ áíáöïñÜ, åêôüò åÜí Ý÷ïõí ãßíåé áðïäåêôÝò ðñïò
äçìïóßåõóç óå êÜðïéï ðåñéïäéêü. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ èá ðñÝðåé íá áíáöÝñåôáé ð.÷. “ðñïò äçìïóßåõóç Journal of
Agriculture, Ôåý÷ïò 10”.
Óå ðåñßðôùóç áíáêïéíþóåùò óå Åðéóôçìïíéêü ÓõíÝäñéï èá áíáãñÜöåôáé ï ôßôëïò ôçò åñãáóßáò, ôï èÝìá ôïõ óõíåäñßïõ
êáé ï ôüìïò êáé ç óåëßäá ôùí ðëÞñùí ðñáêôéêþí Þ ôùí ðåñéëÞøåùí ôùí ðñáêôéêþí óôçí ïðïßá õðÜñ÷åé ç áíáêïßíùóç.
ÂéâëéïãñáöéêÝò áíáöïñÝò áðü ðåñéïäéêü ôýðï èá áíáãñÜöïõí ôïí ôßôëï ôçò äçìïóßåõóçò, ôï üíïìá ôïõ åíôýðïõ, ôï
Ýôïò, ôïí áñéèìü ôåý÷ïõò êáé ôïí áñéèìü óåëßäáò.
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Ïé åñãáóßåò ðïõ óõíôÜóóïíôáé êáé õðïâÜëëïíôáé óôï ÃÅÙÔ.Å.Å. ìå âÜóç ôéò éó÷ýïõóåò “ïäçãßåò óõããñáöÞò”, ðáßñíïõí
êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ ôïõò Ýíáí áýîïíôá áñéèìü ìå ôïí ïðïßï êáé óôç óõíÝ÷åéá áêïëïõèïýí ôçí üëç äéáäéêáóßá êñßóçò,
äçìïóßåõóçò.
Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ (Ó.Å.), óôçí ðñþôç ìåôÜ ôçí õðïâïëÞ åñãáóßáò óõíåäñßáóç, ïñßæåé äýï êñéôÝò, åîåéäéêåõìÝíïõò
ãåùôå÷íéêïýò óôï ó÷åôéêü ìå ôçí åñãáóßá Þ ôï óõããåíÝóôåñï ãíùóôéêü ðåäßï.
Ïé êñéôÝò äåí åðéôñÝðåôáé íá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôïí ßäéï åñãáóéáêü ÷þñï.
Óôïõò ïñéóèÝíôåò êñéôÝò óôÝëíåôáé áíôßãñáöï ôçò åñãáóßáò êáèþò êáé Ýíôõðï åñùôçìáôïëüãéï êñßóçò - áîéïëüãçóÞò
ôçò, ôï ïðïßï óõíôÜ÷èçêå áðü ôç Ó.Å.
Óôïõò êñéôÝò ïñßæåôáé çìåñïìçíßá ðáñÜäïóçò - åðéóôñïöÞò ôçò êñßóçò êáé ôçò åñãáóßáò êáé üðïéùí Üëëùí ðáñáôçñÞóåùí
êáé õðïäåßîåùí.
Åíäå÷üìåíåò ðáñáôçñÞóåéò, õðïäåßîåéò êáé ðñïôÜóåéò, åíüò Þ êáé ôùí äýï êñéôþí ãéá äéüñèùóç êáé âåëôßùóç óçìåßùí
ôçò åñãáóßáò, óôÝëíïíôáé óôïí óõããñáöÝá ãéá êáôÜëëçëç åðåîåñãáóßá, åðáíáäéáôýðùóç êáé äéüñèùóç.
Ç äéïñèùìÝíç áðü ôïí óõããñáöÝá åñãáóßá, åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá óçìáíôéêÝò äéïñèþóåéò, óôÝëíåôáé êáé ðÜëé óôïí
êñéôÞ Þ êáé óôïõò äýï êñéôÝò ãéá íá äéáðéóôùèåß åÜí Ý÷ïõí ãßíåé ïé ðñïôáèåßóåò äéïñèþóåéò.
Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ìéá áðü ôéò äýï êñßóåéò åßíáé áñíçôéêÞ, ç åñãáóßá óõíïäåõìÝíç êáé áðü ôéò äýï êñßóåéò,óôÝëíåôáé
óå ôñßôï êñéôÞ ãéá ôåëéêÞ èåôéêÞ Þ áñíçôéêÞ êñßóç.
Óôéò ðåñéðôþóåéò áðïññéðôéêþí êñßóåùí, åðéóôñÝöåôáé óôïí óõããñáöÝá ç åñãáóßá, ìå äéåõêñéíéóôéêÞ åðéóôïëÞ ôïõ
ðñïÝäñïõ ôïõ ÃÅÙÔ.Å.Å. óôçí ïðïßá åðéóõíÜðôïíôáé êáé ôá êåßìåíá ôùí êñßóåùí.
Ôá ïíüìáôá ôùí óõããñáöÝùí êáé ôùí êñéôþí äåí åßíáé óå êáììßá ðåñßðôùóç áíáêïéíþóéìá.
ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç üëùí ôùí óôáäßùí ðñïåôïéìáóßáò åêôõðþíïíôáé ôá äïêßìéá, ôá ïðïßá óôÝëíïíôáé óôïí óõããñáöÝá
ãéá ôåëéêÞ äéüñèùóç. ÊáôÜ ôçí äéüñèùóç ôùí äïêéìßùí äåí åðéôñÝðïíôáé áëëáãÝò êåéìÝíïõ.
Ç óåéñÜ äçìïóßåõóçò åîáñôÜôáé ðëÝïí áðü ôçí ôá÷ýôçôá äéüñèùóçò êáé åðéóôñïöÞò ôùí äïêéìßùí áðü ôïí óõããñáöÝá.
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Äåí åðéôñÝðåôáé ç äçìïóßåõóç åñãáóéþí ïé ïðïßåò Ý÷ïõí äçìïóéåõèåß óå Üëëá ðåñéïäéêÜ Þ ðñáêôéêÜ óõíåäñßùí.
ÔÝëïò ó’ üôé áöïñÜ ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ êÜèå ôåý÷ïõò, ðáñ’ üôé ç Ó.Å. åðéäéþêåé íá õðÜñ÷ïõí åñãáóßåò üëùí ôùí
êëÜäùí, óõ÷íÜ ïëïêëçñþíåôáé ç áðáñáßôçôç ýëç ãéá Ýêäïóç ôåý÷ïõò ìå ðåñéóóüôåñåò åñãáóßåò áðü Ýíá êëÜäï. Áõôü
äåí áðïôåëåß åìðüäéï ãéá ôçí Ó.Å.óôçí ðñïþèçóç ôçò Ýêäïóçò ôùí ôåõ÷þí.

