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ςμπεπάσματα 

 

Η Δλλάρ είλαη βαζηθόο πξνκεζεπηήο αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζηηο δηεζλείο 
αγνξέο κε ζεκαληηθή παξνπζία ζηηο πεξηζζόηεξεο αγνξέο ησλ ρσξώλ – 
κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Ο.Ο.Σ.Α. 

Η εικόνα πνπ απνθαιύπηεηαη από ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ 
ηηο εμαγσγέο 67 βαζηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ (κε αμία εμαγσγώλ άλσ 
ησλ 10 εθ. € ην 2011) πξνο ηηο ρώξεο – κέιε ηεο Δ.Δ θαη ηνπ Ο.Ο.Σ.Α., 
είλαη εληππσζηαθή. Η ρώξα καο πεξηιακβάλεηαη ζηνπο πέληε πξώηνπο 
πξνκεζεπηέο ζε 25 ρώξεο κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο εηζαγσγέο ηνπο 
πνπ μεπεξλνύλ ην 80%. Σπγθεθξηκέλα, ε Διιάο είλαη ν πξώηνο 
πξνκεζεπηήο 43 αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζε 12 ρώξεο, ν δεύηεξνο 
πξνκεζεπηήο 19 πξντόλησλ ζε 15 ρώξεο, ν ηξίηνο πξνκεζεπηήο 23 
πξντόλησλ ζε 15 ρώξεο, ν ηέηαξηνο πξνκεζεπηήο 22 πξντόλησλ ζε 14 
ρώξεο θαη ν πέκπηνο πξνκεζεπηήο 19 πξντόλησλ επίζεο ζε 14 ρώξεο. 

Οι εξαγωγέρ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζην ζύλνιό ηνπο ζεκείσζαλ θαηά ηελ 
πεξίνδν 1988 - 2011 κέζν εηήζην ξπζκό κεηαβνιήο κηθξόηεξν από 
εθείλνλ ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ (3,5% θαη 5,5%, αληίζηνηρα), 
γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 
ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ θαη από 30% - 32% ζηηο αξρέο ηνπ 90 
πεξηνξίζηεθε ζε 22% - 26% θαηά ηελ πεξίνδν 2005 – 2011. Όκσο, ηα 
αγξνηηθά πξντόληα ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε 
θαηεγνξία εμαγνκέλσλ πξντόλησλ κε εμαγσγέο ην 2011 ύςνπο 4,1 δηο €, 
δειαδή πνζνζηό 25,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ (εθηόο 
πεηξειαηνεηδώλ). 

Κατά κύπιερ θαηεγνξίεο πξντόλησλ (2-ςήθηα αλάιπζε ηεο Τ.Τ.Γ.Δ.), ε 
κεγαιύηεξε θαηεγνξία αγξνηηθώλ πξντόλησλ είλαη ηα θξνύηα & ιαραληθά 
(ΤΤΓΔ: 05) κε εμαγσγέο ην 2011 ύςνπο 1.519 εθ. € ή 37,1% ηνπ 
ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ. Αθνινπζνύλ ηα ςάξηα & 
νζηξαθνεηδή (ΤΤΓΔ: 03 κε 604 εθ. € ή 14,7%), θαπλόο & πξντόληα 
θαπλνύ (ΤΤΓΔ: 12 κε 371 εθ. € ή 9,1%), γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (ΤΤΓΔ: 
02 κε 322 εθ. € ή 7,9%), δεκεηξηαθά (ΤΤΓΔ: 04 κε 311 εθ. € ή 7,6%), 
ιάδηα & ιίπε θπηηθήο πξνέιεπζεο (ΤΤΓΔ: 42 κε 277 εθ. € ή 6,8%), πνηά 
(ΤΤΓΔ: 11 κε 195 εθ. € ή 4,8%), δηάθνξα πξντόληα δηαηξνθήο (ΤΤΓΔ: 09 
κε 188 εθ. € ή 4,6%) θαη παξαζθεπάζκαηα από δάραξε θαη κέιη (ΤΤΓΔ: 
06 κε 116 εθ. € ή 2,8%). Οη αλσηέξσ ελλέα θαηεγνξίεο (κε εμαγσγέο 
άλσ ησλ 100 εθ. € έθαζηε) απνηεινύλ ηα θύξηα εμαγσγηθά αγξνηηθά 
πξντόληα κε ζπλνιηθέο εμαγσγέο ην 2011 αμίαο 3.903 εθ. € ή 95,3% ηνπ 
ζπλόινπ. 

Όλερ νη θαηεγνξίεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ παξνπζηάδνπλ αύμεζε ησλ 
εμαγσγηθώλ ηνπο επηδόζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1988 – 2011. Δηδηθόηεξα, 
κεηαμύ ησλ θπξηνηέξσλ (2-ςήθησλ) θαηεγνξηώλ, ην κεγαιύηεξν κέζν 
εηήζην ξπζκό κεηαβνιήο εκθαλίδνπλ ηα πξντόληα: δηάθνξα πξντόληα 



δηαηξνθήο (+13,1%), ςάξηα, νζηξαθνεηδή θαη καιάθηα (+10,9%), 
γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (+9%) θαη δάραξε θαη παξαζθεπάζκαηα από 
δάραξε & κέιη (+8,8%). Οη ινηπέο θύξηεο θαηεγνξίεο ζεκείσζαλ κέζν 
ξπζκό κεηαβνιήο πνπ θπκαίλεηαη από +0,7% (δεκεηξηαθά & 
παξαζθεπάζκαηα δεκεηξηαθώλ) έσο +3,3% (πνηά). 

Αύξηση παξνπζηάδεη θαη ε κέζε αμία ησλ εμαγσγώλ ησλ αγξνηηθώλ 
πξντόλησλ. Δηδηθόηεξα, θαηά ηελ πεξίνδν 1988 - 2011, ν δείθηεο κέζεο 
αμίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ απμήζεθε θαηά +93,3% 
ζεκεηώλνληαο κέζν εηήζην ξπζκό κεηαβνιήο +3,3%. Υπελζπκίδεηαη όηη ε 
κέζε αμία ππνινγίδεηαη κε απιή δηαίξεζε ηεο αμίαο δηα ηνπ όγθνπ θαη 
ζπλεπώο νη κεηαβνιέο ηεο δελ νθείινληαη κόλν ζηε κεηαβνιή ησλ ηηκώλ, 
αιιά θαη ζηηο αιιαγέο ηεο πνηνηηθήο ζύλζεζεο ησλ εμαγσγώλ. Από ηηο 
θύξηεο θαηεγνξίεο πξντόλησλ, ηνλ πςειόηεξν κέζν ξπζκό κεηαβνιήο ησλ 
ηηκώλ παξνπζηάδνπλ ν θαπλόο & πξντόληα θαπλνύ (κέζνο ξπζκόο 
κεηαβνιήο +3,7%). Αθνινπζνύλ, ηα δεκεηξηαθά & παξαζθεπάζκαηα 
δεκεηξηαθώλ κε +3,6%, ηα θξνύηα θαη ιαραληθά κε +2%, ηα πνηά κε 
+1,5%, ηα ιάδηα & ιίπε θπηηθήο πξνέιεπζεο κε +1,3%, θαη ηα 
γαιαθηνθνκηθά πξντόληα & απγά πνπιηώλ κε +1%. Αληίζεηα, κείσζε ηεο 
κέζεο αμίαο ζεκείσζαλ ηα δηάθνξα πξντόληα & παξαζθεπάζκαηα 
δηαηξνθήο (-0,2%), ηα ςάξηα, νζηξαθνεηδή, καιάθηα, θιπ (-0,4%) θαη ε 
δάραξε & παξαζθεπάζκαηα από δάραξε & κέιη (-2,3%). 

Οι όποι εμποπίος (δείθηεο ηηκώλ εμαγσγώλ πξνο δείθηε ηηκώλ εηζαγσγώλ) 
παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθή βειηίσζε από ην 1995 ιόγσ ζηαζεξόηεηαο ηεο 
δξαρκήο θαη αξγόηεξα ιόγσ ηεο αλαηίκεζεο ηνπ €, κε απνηέιεζκα ηε 
δηεύξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ αγξνηηθνύ ηζνδπγίνπ ηόζν ζε αμία όζν θαη 
όγθν. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα αγξνηηθά καο πξντόληα αληηκεησπίδνπλ έληνλν 
αληαγσληζκό, εθηόο ησλ αγνξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ θαη ζην εζσηεξηθό, κε 
απνηέιεζκα νη έιιελεο παξαγσγνί αγξνηηθώλ πξντόλησλ λα πξνηηκνύλ λα 
πξνσζνύλ ηα πξντόληα ηνπο ζηηο μέλεο αγνξέο παξά ζηελ εζσηεξηθή 
αγνξά, όπνπ ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκόο από θζελά εηζαγόκελα 
αγξνηηθά πξντόληα, ζε κηα πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο. Απηό 
απνηειεί θαη κία από ηηο αηηίεο ησλ θαιώλ εμαγσγηθώλ επηδόζεσλ ησλ 
αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Σεκεηώλεηαη όηη ην εκπνξηθό 
ηζνδύγην ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα είλαη ειιεηκκαηηθό σο πξνο ηελ αμία από ην 
1985, θαη σο πξνο ηνλ όγθν από ην 1995. 

Η Δςπωπαϊκή Ένωση είλαη ν θύξηνο πξννξηζκόο ησλ ειιεληθώλ αγξνηηθώλ 
πξντόλησλ. Όκσο, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ ρσξώλ απηώλ ζπλερώο 
κεηώλεηαη θαη από 79% ην 1988 πεξηνξίζηεθε ζε 64% ην 2011. Απμεηηθή 
ηάζε παξαηεξείηαη ζηηο εμαγσγέο πξνο ηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο θαη 
Αλαηνιηθήο Δπξώπεο (πξώελ ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο) κε απνηέιεζκα νη 
ρώξεο απηέο λα απνηεινύλ ηνλ δεύηεξν ηόπν πξννξηζκνύ ησλ εμαγσγώλ 
κε ζπλνιηθό πνζνζηό ζπκκεηνρήο 20,4% (από 2,3% ην 1988). Η Βόξεηνο 
Ακεξηθή θαη νη ρώξεο ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο & Μέζεο Αλαηνιήο είλαη ν 
ηξίηνο θαη ηέηαξηνο πξννξηζκόο ησλ εμαγσγώλ ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ 
κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο 4,7% θαη 3,7%, αληίζηνηρα. 



Βασικοί ανταγωνιστέρ ηεο Διιάδνο ζηηο εμαγσγέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 
πξνο ηηο ρώξεο - κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Ο.Ο.Σ.Α., είλαη νη ρώξεο-κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ ηνπ 
έηνπο 2011. Οη ρώξεο - κέιε ηεο Δ.Δ. ζην ζύλνιν ηνπο αληηπξνζσπεύνπλ 
ην 74,7% ηνπ ζπλνιηθνύ αληαγσληζκνύ πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα καο, 
θαη νη ρώξεο-κέιε ηνπ ΟΟΣΑ ην 81,7%. Η Ιζπαλία θαη ε Ιηαιία είλαη νη 
θύξηνη αληαγσληζηέο ηεο Διιάδνο θαη αληηπξνζσπεύνπλ ζρεδόλ ην έλα 
ηξίηνλ (31,2%) ηνπ ζπλνιηθνύ αληαγσληζκνύ πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα 
καο. Από ηηο 10 θπξηόηεξεο αληαγσλίζηξηεο ρώξεο, νη επηά είλαη ρώξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Ιζπαλία, Ιηαιία, Γαιιία, Οιιαλδία, Γεξκαλία, Μ. 
Βξεηαλία θαη Απζηξία) πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ 1ε, 2ε, 3ε, 4ε, 5ε, 7ε θαη 
10ε ζέζε, αληίζηνηρα. Η Τνπξθία αλαδεηθλύεηαη ζε έλαλ από ηνπο 
βαζηθόηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο Διιάδνο ζηα αγξνηηθά πξντόληα. Η 
γεηηνληθή ρώξα θαηαιακβάλεη ηελ έθηε ζέζε αληηπξνζσπεύνληαο ην 
3,4%, ηνπ ζπλνιηθνύ αληαγσληζκνύ. 

ε σύγκπιση κε παιαηόηεξεο κειέηεο ηνπ ΚΔΔΜ, πνπ εμεηάδνπλ ηνλ 
αληαγσληζκό κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ ησλ εηώλ 1981, 
1986 θαη 1998, εληύπσζε πξνθαιεί ε αλαθαηάηαμε ησλ βαζηθώλ 
αληαγσληζηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή άλνδνο ηεο 
Ιζπαλίαο (πνπ ήηαλ 4ε ην 1986), ηεο Γεξκαλίαο (πνπ ήηαλ 10ε ην 1998), 
ηεο Μ. Βξεηαλίαο (πνπ ήηαλ 14ε ην 1998), ηνπ Καλαδά (πνπ ήηαλ 19ε ην 
1998) θαη ηεο Απζηξίαο (πνπ ήηαλ 28ε ην 1998). Γεύηεξε παξακέλεη από 
ην 1986 ε Ιηαιία (ήηαλ 1ε ην 1981), ε Γαιιία δηαηεξεί από ην 1998 ηελ 
ηξίηε ζέζε (ήηαλ 1ε ην 1986 θαη 5ε ην 1981), ελώ ε Τνπξθία από 4ε θαη 3ε 
ην 1981 θαη ην 1986 πεξηνξίζηεθε ζηελ 5ε ζέζε ην 1998 θαη ζηελ 6ε ην 
2011. Σην ζύλνιν ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ, ηηο επηά από ηηο δέθα 
πξώηεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ από ην 1981 νη ίδηεο ρώξεο (Ιζπαλία, 
Ιηαιία, Γαιιία, Οιιαλδία, Γεξκαλία, Τνπξθία θαη ΗΠΑ). 

Η σημαντική παξνπζία ηεο ρώξαο καο ζηηο δηεζλείο αγνξέο απνηειεί ην 
ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα. Μπνξεί, όκσο, λα 
εληζρύζεη ηε ζέζε ηεο ζε πεξηζζόηεξεο αγνξέο θαη ζε λέα αγξνηηθά 
πξντόληα πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πηνζεηώληαο ζηξαηεγηθέο θαη 
επηρεηξεζηαθά ζρέδηα πνπ ζα έρνπλ ηνπο εμήο ζηόρνπο: Τε ζεκαληηθή 
αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ησλ επσλύκσλ ηππνπνηεκέλσλ θαη 
πηζηνπνηεκέλσλ πξντόλησλ ζε βάξνο ησλ εμαγσγώλ ρύκα πξντόλησλ 
(όπσο ειαηόιαδν, νπσξνθεπεπηηθά, νίλνη πνηόηεηαο, ΟΠΑΠ, VQPRD, ΟΠΔ, 
θιπ., γαιαθηνθνκηθά & άιια γεσξγηθά πξντόληα εζληθήο ζεκαζίαο), ηε 
ζεκαληηθή αύμεζε ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη ζηηο δηάθνξεο δηεζλείο 
αγνξέο θαη ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλεο αγνξέο ζηηο νπνίεο θαηέρεη ρακειά 
κεξίδηα αγνξάο, θαη ηελ νπζηαζηηθή δηείζδπζε ζε λέεο δπλακηθέο αγνξέο 
ηαρέσο αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ. 

 

 


