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Ερευνητικές ερωτήσεις που
θέλουν να απαντήσουν οι
συγγραφείς

Οι συμβουλευτικές επιστημονικές   
 αντιπροσωπίες όσο και η κοινωνική
μάθηση είναι δυνατοί καθοριστικοί
παράγοντες της υιοθέτησης και της
διάδοσης της τεχνολογίας;
Η αποτελεσματικότητα της καθεμιάς
από τις πηγές πληροφόρησης
υπερτονιζονται από την ύπαρξη της
μίας και της άλλης;
Η ενημέρωση για την χρήση
οποιασδήποτε αγροτικής
τεχνολογίας με ποιόν τρόπο γίνεται;
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Βασικά στοιχεία του κειμένου
 

 

 

 

 

 

 

 

Κλιματική αλλαγή: υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας,
γεωτρήσεις που στερεύουν οι διαρροές και τα απαρχαιωμένα δίκτυα άρδευσης.
Κρινεται αναγκαία η ορθή χρήση του νερού. Οι επιστήμονες ηγούνται της
προσπάθειας.

Ως λύση προτείνεται αειφορική οπτική με κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές
παραμέτρους. Οι ποικίλες χρήσεις και λειτουργίες του νερού (π.χ. ύδρευση, άρδευση,
περιβαλλοντικές λειτουργίες, τουρισμός, ενέργεια κ.λπ.) είναι αλληλοεξαρτώμενες.

Όχι περιορισμός, αλλά ορθολογική χρήση υδάτινων πόρων.

Χρήση νέων τεχνολογιών και πώς διαδίδονται στον αγροτικό πληθυσμό. 

Τι επηρεάζει τις αποφάσεις  υιοθέτησης τεχνολογίας: οικονομικές και μη
χρηματοοικονομικές αποδόσεις στην υιοθεσία, η μάθηση και η κοινωνική μάθηση, οι
τεχνολογικές εξωτερικές επιπτώσεις, οι οικονομίες κλίμακας, η σχολική εκπαίδευση, οι
πιστωτικοί περιορισμοί, ο κίνδυνος και η ελλιπής ασφάλιση. 

Οι αποφάσεις του αγρότη είναι ορθολογικές. Στο θεωρητικό πλαίσιο επιτρέπεται η
συσσώρευση γνώσης.

Επίσημες συμβουλευτικές επιστημονικές αντιπροσωπείες (extension agencies) και
ανεπίσημα κοινωνικά δίκτυα αγροτών - σημαντικοί παράγοντες πληροφόρησης. 

Ιδιαίτερα, οι συμβουλευτικές επιστημονικές αντιπροσωπείες στοχεύουν συγκεκριμένα
μέλη του αγροτικού πληθυσμού - το κόστος πληροφόρησης ενός ετερογενούς
πληθυσμού είναι μεγάλο.



Βασικά στοιχεία του κειμένου

 

 

 

 

Οι συγκεκριμένες ομάδες αγροτών (peers) που στοχεύουν οι υπηρεσίες
στη συνέχεια θα ασκήσουν επιρροη στον υπόλοιπο πληθυσμό των
αγροτών.

Κοινωνικές επαφές: Μπορεί να εμπιστεύονται αυτούς με τους οποίους
έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά (homophilic neighbors) ή/και αυτούς
που είναι πιο παραγωγικοί/επιτυχημένοι, ακόμα και εάν έχουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Σε αυτήν την εργασία, οι ερευνητές μελετούν αν θα επενδύσουν σε μία
νέα τεχνολογία άρδευσης (το οποίο μεταφράζεται σε μια αλλαγή της
τεχνολογίας παραγωγής).  Επίσης, μελετούν το πώς διαχέονται οι νέες
τεχνολογίες άρδευσης, όταν υπάρχουν αυτές οι εξωτερικές υπηρεσίες και
οι κοινωνικές επαφές.

Τυχαίος πληθυσμός 265 τυχαία επιλεγμένων ελαιώνων στην Κρήτη,
Ελλάδα. Χρησιμοποιούνται δεδομένα σε συνδυασμό με αιτιακή ανάλυση
για να χτίσουν αίτια που αντιπροσωπεύουν με τον καλύτερο τρόπο τις
μη παρατηρήσιμες μεταβλητές που είναι δυνητικά σχετικές για την
ποσοτικοποίηση της επιρροής της διάδοσης πληροφορίας, τόσο μέσω
συμβουλευτικών επιστημονικών αντιπροσώπων όσο και μέσω κοινωνικής
μάθησης. 



Παρουσίαση  βασικών  ορισμών του κειμένου



Άρδευση
(irrigation water)
Τεχνητή παροχή νερού

σε καλλιεργούμενο
έδαφος.

Σκοπός η ανάπτυξη των
σπαρτών.

Κοινωνική
Μάθηση (social

learning):
Συμπεριφορά που

ρυθμίζεται, επηρεάζεται
και ελέγχεται από
περιβαλλοντικούς

παράγοντες.

Υιοθέτηση νέας
τεχνολογίας
(technology
adoption)

Αποδοχή, ενσωμάτωση και
χρήση νέων τεχνολογιών

στην κοινωνία. 



Ελαιώνας
(olive farm)

Διάδοση
(diffusion)

Ομοφιλικοί αγρότες
(homophilic farmers)

 Έκταση γης φυτεμένη
με ελιές.

Διαδικασία μέσω της
οποίας εξαπλώνεται η
τεχνολογία μέσα στον
αγροτικό πληθυσμό. 

Αγρότες με παρόμοια
μόρφωση και διαφορά

στην ηλικία συν ή πλην 6
έτη.



Υπηρεσίες επέκτασης
(extension services)
Οργανώσεις γεωπόνων που προσφέρουν συμβουλές,
πληροφορίες, προωθούν συμφέροντα και άλλες
υποστηρικτικές λειτουργίες σε αγρότες. 
Σκοπός να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και συνεπώς
και τα κέρδη.
Μόνο μία πτυχή των πολλών οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτικών δραστηριοτήτων.

Είδη οργανισμών:
 
 

 

Πολιτικά θεσμικά όργανα και τοπικοί πολιτικοί ηγέτες
Οργανισμοί υποστήριξης όπως αυτοί που παρέχουν γεωργικές ή άλλες εισροές, πιστωτικές διευκολύνσεις ή
υπηρεσίες μάρκετινγκ. 

Υπηρεσίες Υγείας, τοπικά σχολεία, κοινοτική ανάπτυξη

Σημαντικό ο γεωπόνος να γνωρίζει τι κάνουν οι συνάδελφοί του σε άλλες υπηρεσίες και κυβερνητικές
υπηρεσίες. Η στενή συνεργασία όχι μόνο αποθαρρύνει τις αλληλεπικαλύψεις, αλλά παρέχει ευκαιρίες για
ολοκληρωμένα γεωργικά προγράμματα.



Ποια η διαδικασία αποφάσεων του
αγρότη σχετικά με την υιοθέτηση

αρδευτικής τεχνολογίας;

Θεωρητικό Μοντέλο

Στόχος: να καταλάβουμε ποιοι οι
περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται οι
αγρότες και τι αποφάσεις παίρνουν υπό

αυτές τις υποθέσεις.



Παραγωγή σοδειάς για τον
αγρότη:

      : Μεταβλητοί 
συντελεστές παραγωγής 
(λίπασμα, εντομοκτόνα) 

: Νερό άρδευσης

      : Τεχνολογικός δείκτης  
"αποδοτικότητας νερού"

-

-

-
Η σοδειά είναι ευαίσθητη στην
ποσότητα νερού

Δεδομένα:
Ο δείκτης τεχνολογίας είναι εξωγενής
και υπόκειται σε θετικές αλλά όχι
φθίνουσες οριακές αποδόσεις

-

-



Ο αγρότης δε γνωρίζει τις πλήρεις συνέπειες από την
υιοθέτηση της αρδευτικής τεχνολογίας πριν την
υιοθετήσει.

Πώς καλύπτεται;
- Μέσω συμβουλευτικών επιστημονικών ομάδων (γεωπόνων) ή γεωργών που έχουν
υιοθετήσει την τεχνολογία

Αντιμετώπιση Αβεβαιότητας

- Αφού υιοθετήσει την τεχνολογία, να μάθει "βλέποντας και κάνοντας"



...η βέλτιστη περίοδος υιοθέτησης της τεχνολογίας εξαρτάται από τις τιμές των
συντελεστών παραγωγής και τις τιμές των παραγόμενων προϊόντων (δηλαδή της
σοδειάς), τον δείκτη αποδοτικότητας νερού (ή αλλιώς τεχνολογία) και το κόστος
εγκατάστασης της τεχνολογίας.

Συνάρτηση κέρδους αγρότη:

: προεξοφλημένη τιμή σοδειάς

: τιμή νερού άρδευσης

: τιμή συντελεστών παραγωγής

Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα...



τ Τ....τ + 1

Νέα τεχνολογία - Διαχείριση σεναρίων

s s + 1 s + 2 ....
Το s παίρνει τιμές στό {0, 1, 2, ... , Τ - 1}. Περίοδος περισυλλογής πριν την
υιοθέτηση τεχνολογίας

Το τ παίρνει τιμές στό {s+1, s+2, ..., Τ}. Περίοδος υιοθέτησης τεχνολογίας

Το t παίρνει τιμές στό {τ, τ+1, ... , Τ}

-

-

-

Τ - 1

t

Την περίοδο Τ ο αγρότης έχει τη μέγιστη γνώση για την τεχνολογία-



Νέα συνάρτηση κέρδους αγρότη

: νέα τεχνολογία

s + 1 s + 2

π1 π2

: κόστος εξοπλισμού φθίνον με το χρόνο

Με όρους χρηματοοικονομικής διοίκησης...

κάθε χρονιά, αυτή θα είναι η παρούσα αξία των εισροών για τις μελλοντικές
χρονιές.



Κάθε αγρότης έχει δική του
ικανότητα και κατανόηση της
τεχνολογίας. Επομένως θα
χρησιμοποιήσει την νεα τεχνολογία
με διαφορετική
αποτελεσματικότητα.
Ο αγρότης θα μπορούσε να μάθει
"βλέποντας και κάνοντας" την νέα
τεχνολογία αφού την υιοθετήσει.
Όμως αν οι ερευνητές προσέθεταν
αυτή την υπόθεση, θα περιέπλεκε
περιττά το υπόδειγμα.
Γι' αυτό η τεχνολογία θεωρείται
σταθερή μετά την υιοθέτηση.

Νέα τεχνολογία - Υπόθεση



Ποια τα οφέλη; Υπάρχει κόστος;

Εάν ο αγρότης επιλέξει να υιοθετήσει τη
νέα αρδευτική τεχνολογία, αυτό θα του
επιτρέψει να παράξει την ίδια ποσότητα

με τους ίδιους μεταβαλλόμενους
συντελεστές παραγωγής,

χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό (και άρα
πληρώνει μικρότερο κόστος για το νερό).

Επίσης θα οχυρωθεί απέναντι στον
κίνδυνο λειψυδρίας λόγω κλίματος.

 Άν καθυστερήσει να αγοράσει την νέα
τεχνολογία, θα χάσει από τα έμμεσα οφέλη

της παραπάνω σοδειάς που θα
απολάμβανε και του νερού που θα έσωζε

αν είχε υιοθετήσει την τεχνολογία.
Επιπλέον θα διέτρεχε και τον κίνδυνο της
ξηρασίας, προσθέτοντας μια τυχαιότητα

στην πιθανότητά του να πουλήσει τη
σοδειά. 



Αξίζει να σημειωθεί ότι με σωστές πράξεις, αποδεικνύεται ότι τα έσοδα δεν βασίζονται στην
περίοδο τ όπου η τεχνολογία υιοθετείται.

Κάθε μεταβολή στη συνολική χρησιμότητα του αγρότη καθορίζεται μόνο από τη διαφορά του
κόστους της τεχνολογίας την επόμενη περίοδο και του κόστους της τεχνολογίας την

προηγούμενη περίοδο..

Η ετερογένεια τη στιγμή της υιοθέτησης της τεχνολογίας εξηγείται από την
ετερογένεια του τεχνολογικού δείκτη, το οποίο με τη σειρά του καθορίζεται από τον

τεχνολογικό δείκτη και τη συσσώρευση αυτής της γνώσης ανά τον αγροτικό
πληθυσμό.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

α) Σχεδιασμός έρευνας και περιγραφή δεδομένων
β) Οικονομετρικό μοντέλο
γ) Εμπειρικά αποτελέσματα



Η μεταβλητή που
μας ενδιαφέρει: ο
χρόνος
υιοθέτησης από
την εισαγωγή της
τεχνολογίας

Από τις 265 φάρμες, οι 172 (64.9%) υιοθέτησαν την τεχνική άρδευσης
με λάστιχα μεταξύ του 1994-2004. Από τον χρόνο εισαγωγής της
καινούργιας τεχνολογίας(1994), μέχρι την υιοθέτηση της, ο μέσος
χρόνος υιοθέτησης στο δείγμα είναι 4,68 χρόνια. 



Περιγραφικά στατιστικά

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣ1

extension services and social learning

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ2

soil type and aridity index
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ1

Η επιλογή μεταβλητών έγινε σύμφωνα με τη συνάρτηση
κέρδους:  Πέρα απο το κόστος εγκατάστασης η ετερογένεια
στην υιοθέτηση της τεχνολογίας εξηγείται απο την
ετερογένεια στον τεχνολογικό δείκτη. Η αποδοτικότητα του
νερού και τα κέρδη της φάρμας εξαρτώνται από:

FARM SIZE, AGE, EDUCATION LEVEL

Άλλη πηγή ετερογένειας είναι η ποσότητα ελάχιστου νερού και
η αποδοτικότητα της άρδευσης

tree density

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣ2

 Συμπεριλαμβάνεται η τιμή του λαδιού και την τιμή του
αρδευτικού νερού, ως κομμάτι της συνάρτησης κερδών. 



Υποθέσεις για την ταχύτητα
υιοθέτησης σύμφωνα με τις
μεταβλητές

Η επίδραση του μεγέθους της
φάρμας στον χρόνο υιοθέτησης
είναι ασαφής. Οι μεγάλες φάρμες

έχουν μεγάλο κίνητρο να
υιοθετήσουν την τεχνολογία λόγω

του υψηλού κόστους που
συνδέεται με την άρδευση. Από

την άλλη δεν πιέζονται οικονομικά
για να κάνουν την αλλαγή.   

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΡΜΑΣ

Η επίδραση της ηλικίας είναι
κάπως ασαφής. Οι μεγαλύτερη

ηλικία συσχετίζεται θετικά με την
εμπειρία, άρα με την γνώση της

γής και της αναμενόμενης
συνεισφοράς της τεχνολογίας. Από
την άλλη, οι νέοι αγρότες, κοιτάνε
στο μέλλον, οπότε έχουν κίνητρο

να υιοθετήσουν μια πιο
αποτελεσματική τεχνολογία. 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΓΡΟΤΗ

Αναμένεται η μόρφωση να
συσχετιστεί θετικά με την
γρήγορη υιοθέτηση της

καινούργιας τεχνολογίας

ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΗ

Χαρακτηριστικά φάρμας



Υποθέσεις για την υιοθέτηση
σύμφωνα με τις μεταβλητές

Δείκτης ξηρασίας: Αντικατοπτρίζει τις
καιρικές συνθήκες. Όπου υπάρχει
ξηρασία χρειάζεται περισσότερο
νερό.
Ύψος: Αντικατοπτρίζει τις καιρικές
συνθήκες. Μεγαλύτερο υψόμετρο,
πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
Ποιότητα χώματος: Δύο
ψευδομεταβλητές για δύο είδη
χώματος με διαφορετική σύσταση και
ικανότητα συγκράτησης νερού. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι παράγοντες εν λόγω είναι η
τιμή του ελαιόλαδου και η τιμή
του νερού για άρδευση. Και οι δύο
τιμές αντιμετωπίζουν σημαντική
διακύμανση, καθώς η τιμή του
ελαιόλαδου εξαρτάται από την
ποιότητα του, και η τιμή του νερού
από την τοποθεσία του χωραφιού  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Το κόστος εγκατάστασης
αντιπροσωπεύει το κόστος
εγκατάστασης τον χρόνο της
υιοθέτησης. Περιλαμβάνει το
κόστος υποδομών (σωλήνες
κτλπ) και το ημερομίσθιο
εγκατάστασης. Για αυτούς που
δεν υιοθέτησαν, το κόστος
αναφέρεται στο κόστος
εγκατάστασης το 2004.

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άλλοι παράγοντες



Φόβος ξηρασίας-Καταστροφής
παραγωγής
Η Κρήτη αποτελεί μια ημί-ξηρή περιοχή  οπότε υπάρχει ο
φόβος έλλειψης νερού και καταστροφή της παραγωγής. Έτσι
οι πιο risk-averse αγρότες είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν
αυτή την τεχνολογία. 

Για να υπολογιστεί το αντίκτυπο της αβεβαιότητας στην
υιοθέτηση της τεχνολογίας χρησιμοποιούνται ροπές της
κατανομής των κερδών ως καθοριστικοί παράγοντες της
υιοθέτησης.  



ΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ

Στον χρόνο υιοθέτησης καταχωρούνραι οι παρακάτω μεταβλητες: 
po= τιμή ελαιόλαδου
wj=μεταβλητές της παραγωγής
Xa= τα εκτάρια κάθε ελιάς
ui= σφάλμα

Από τα κατάλοιπα υπολογίζονται την κάθε
στιγμή, και στα περιγραφικά στατιστικά
καταγράφονται οι πρώτες 4 στιγμές



ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η πληροφορία μεταδίδεται από ειδικούς αυτών των
υπηρεσιών.

EXTENSION SERVICES

Η πληροφορία μεταδίδεται από την επαφή με άλλους
αγρότες, που είτε έχουν έρθει σε επαφή με υπηρεσίες,
είτε έχουν υιοθετήσει συτή την τεχνολογία και έχουν

μάθει.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΩΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



DURATION ANALYSIS ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ "ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ"

WEIBULL ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Κ-ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

The Gamma Distribution

πιθανότητα του να
υιοθετήσω νέα

τεχνολογία κάποια
συγκεκριμένη
περίοδο t, με
δεδομένες τις

συνθήκες και το ότι
δεν την είχα

υιοθετήσει από πριν

Γ: ετερογένεια, διαφοροποίηση

Οι ερευνητές κάνουν την υπόθεση πως η διάρκεια αυτή (t) ακολουθεί την κατανομή Weibull.



Παραγοντική
Ανάλυση

ΣΧΕΣΗ
ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΩΝ (Ξ)
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ (Χ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ:

V=(v1,...v12)
Ψ=

ΟΠΟΥ:

ξ=(ξ1,ξ2,ξ3,ξ4)
Γ= μήτρα 12*4 με σταθερές
μ=σταθερές για το μέσο του χ

 μ :διάνυσμα που αντικατοπτρίζει
τους μέσους όρους των χ

 V ένα τυχαίο διάνυσμα με μέσο 0
και μήτρα Variance- Covariance  την
Ψ.

 



Εκτιμήσεις
της
παραγοντικής
ανάλυσης

Στον παρακάτω πίνακα, οι αριθμοί που βλέπουμε είναι οι συντελεστές συσχέτισης, μεταξύ
των παρατηρημένων και των λανθανουσών μεταβλητών.

Το υπόδειγμα που παλινδρομείται, είναι αυτό εδώ:

Ο παραπάνω μέσος βρέθηκε με την τεχνική Regression Calibration.



Εκτιμήσεις των
παραμέτρων

Μέθοδος της Μεγίστης Πιθανοφάνειας
Κριτήρια Akaike και Bayes: μάς δείχνουν μια εκτίμηση
για τα σφάλματα της πρόβλεψης και μια εικόνα για το αν
τα δυο υποδείγματα είναι καλά
Λογάριθμος της πιθανοφάνειας: μάς δείχνει το πόσο
καλά προσαρμόζεται το υπόδειγμα στα δεδομένα μας

εξηρτημένη μεταβλητή: ο λογάριθμος του χρονικού
διαστήματος ανάμεσα στο 1994 και το 2004, στο οποίο
γίνεται η υιοθέτηση, δηλαδή ουσιαστικά το πότε θα
υιοθετήσει ο αγρότης τη νέα τεχνολογία. 
Το μοντέλο Α1 περιλαμβάνει και τις λανθάνουσες
μεταβλητές, ενώ το Α2 όχι
Οι εκτιμηθείσες παράμετροι βγήκαν στατιστικά
σημαντικές, (στατιστικά τ),
 το μοντέλο που περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές
περιγράφει καλύτερα τη συμπεριφορά των αγροτών
οριακές επιδράσεις τόσο των περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών της κάθε φάρμας όσο και των
προσωπικών χαρακτηριστικών του κάθε αγρότη έχουν
σημαντικό ρόλο στην απόφαση για υιοθέτηση τέτοιων
τεχνολογιών.
Ο όρος αλληλεπίδρασης, τον οποίο έχουν συμπεριλάβει
στο υπόδειγμα (ξ1ξ3) μάς λέει ότι τα κανάλια
επικοινωνίας αλληλοβοηθιούνται: τα extension services
είναι πιο αποτελεσματικά για κάποιον αγρότη που είναι
πιο κοινωνικοποιημένος.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ



ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ -
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ
HAZARD RATE

Οριακή επίδραση δεύτερης ροπής : -1,009
Τρίτη και τέταρτη ροπή δεν είναι στατιστικά
σημαντικές

ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

"Ασφάλεια" απέναντι στην ξηρασία
 Πυκνότερη βλάστηση σημαίνει γρηγορότερη
υιοθέτηση νέας τεχνολογίας άρδευσης

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Μεγαλύτερη τιμή του ελαιόλαδου οδηγεί σε
γρηγορότερη υιοθέτηση

ΤΙΜΗ

Ίσως να στοχεύουν σε αγρότες πιο
απομακρυσμένους.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ



Συμπεράσματα και επιπτώσεις πολιτικής 



Η χάραξη πολιτικών που στοχεύουν στην βελτίωση και την πρόοδο
πρέπει να λάβει υπόψη τα εξής:

Τις υπηρεσιες επέκτασης 
Τα εσωτερικά μέσα επικοινωνίας 
Την εκπαίδευση 
Τις τιμές του νερού και των καλλιεργειών 
Την αποτελεσματική τιμολόγηση 
Τις προτιμήσεις αποστροφής κινδύνου. 

Η Ελλάδα έχει ωφεληθεί τα μέγιστα από την
Κοινή Αγροτική Πολιτική.  Ωστόσο υποφέρει από διάφορες θεσμικές ακαμψίες που δυσχεραίνουν
τις αλλαγές και που πρέπει να αντιμετωπίσει αν θέλει να προάγει την αειφόρο ανάπτυξη.
Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να γίνουν αρωγοί σε αυτές τις αλλαγές. Πρωταρχικός στόχος
τους είναι η παρότρυνση για αποδοτική τεχνολογία που οδηγεί ες αεί σε πρόοδο ατομική αλλά και
συλλογική, χωρίς να προκύπτει αμφιβολία και αβεβαιότητα. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Χρησιμοποιούμε το νερό ορθολογικά στη γεωργία - προστατεύουμε τον πλανήτη και εξασφαλίζουμε
το μέλλον των επόμενων γενεών.
Η ευφυής γεωργία και η γεωργία ακριβείας - η Γεωργική Επανάσταση 4 - είναι το μέλλον.



Ευχαριστούμε για
την προσοχή σας!

ΜΑΪΟΣ 2021

Μαργαρίτα Βιδάλη
Σοφία Γεωργογάλα
Αγγελική Λελέκου
Ζηνοβία Μέμμα

Αλεξάνδρα Μουτσάτσου


