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1. Δπηηειηθή Πχλνςε 

 

Δίλαη πιένλ θνηλψο απνδεθηφ φηη ην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη νη λέεο ζπλζήθεο δηεζλνχο εκπνξίνπ,  

αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε θάζε κεκνλσκέλεο νηθνλνκίαο γηα βειηίσζε ησλ 

φξσλ αληαγσληζηηθφηεηαο, αιιά θαη ηελ έληαζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο 

εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο παξαδνζηαθήο επηθξάηεηαο. Νη εμαγσγέο κίαο 

ρψξαο είλαη έλαο θαζξέπηεο ηεο νηθνλνκίαο γηα παξακέηξνπο-θιεηδηά, φπσο 

είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ν βαζκφο 

θαηλνηνκίαο ησλ δνκψλ ηεο ρψξαο θαη ν βαζκφο άζθεζεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο εληφο θαη εθηφο επηθξάηεηαο.  

Πην πξψην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ άκεζα  

θαη έκκεζα ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ θαη ζηελ άζθεζε ηνπ επηρεηξείλ 

ζηε κέζε ειιεληθή επηρείξεζε. Ξην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

επηδφζεηο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο καο, ζηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

εκθαλίδνπλ νη ειιεληθέο εμαγσγηθέο κνλάδεο, ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

δηνγθψλνπλ ην θφζηνο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη ζηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ρσξψλ πνπ θαινχληαη νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο λα αληαγσληζηνχλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Πηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε Δζληθή 

Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ 

αξκφδησλ εμαγσγηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο (ΠΔΒΔ, ΞΠΔ, ΝΞΔ). Ζ 

πξνηεηλφκελε Δζληθή Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ νξίδεηαη ζε 5 δηαθνξεηηθά 

επίπεδα, θαιχπηνληαο θαη δηνξζψλνληαο φιεο ηηο πηζαλέο αδπλακίεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ  αλαζηαιηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ.     

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα κειέηε δελ είλαη δφθηκν λα κηιάκε ζηηο 

κέξεο καο γηα ζχλνξα ζην λέν πεξηβάιινλ, θαζψο νδεχνπκε πιένλ ζηελ 

αλάπηπμε κεγάισλ θαη εληαίσλ αγνξψλ φπνπ ε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ είλαη 

ην ίδην εχθνιε θαη γξήγνξε κε απηή ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Ζ ιήςε ηεο 

ζηξαηεγηθήο απφθαζεο γηα έλαξμε εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί 

κία αλαδπφκελε κνξθή αλαπηπμηαθήο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. Γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν θαη ε 

κήηξα πνπ πξνηείλεη ν νηθνλνκνιφγνο ηνπ Harvard, Igor Ansoff ζην 

ζρεηηθφ ηνπ ππφδεηγκα γηα ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πε απηφ ην πιαίζην, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ησλ εμαγσγψλ, θαζψο γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

θίλεηξα αλάπηπμεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ελδνγελή θαη εμσγελή), 

ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, ζηηο 
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επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ κίαο επηρείξεζεο, είηε κε 

άκεζν, είηε κε έκκεζν ηξφπν, θαζψο θαη ζηηο εηδηθέο δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο εμαγσγέο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  

Πην δεχηεξν κέξνο, πνπ απνηειεί θαη ην εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο κειέηεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ραξηνγξάθεζε ηνπ ειιεληθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 

αλά πεξηθέξεηα θαη αλά λνκφ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ αλάιπζε ησλ 

πιένλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο Δζληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο ηεο 

Διιάδνο (ΔΠΔ) γίλεηαη εθηθηή ε εμέηαζε ζε βάζνο ησλ εμαγσγψλ θάζε 

ειιεληθήο πεξηθέξεηαο αλά θιάδν θαη αλά εμαγσγηθφ πξννξηζκφ. Ζ 

αλάιπζε αθνξά ηελ πεληαεηία 2003-2007, ελψ ηα επξήκαηα αλαδεηθλχνπλ 

ην βαζκφ εμσζηξέθεηαο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο, ηνπο θιάδνπο θαη ηηο ρψξεο 

πνπ θαηά θχξην ιφγν ηελ ππνζηεξίδνπλ, αιιά θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο θάζε 

πεξηθέξεηαο ζηελ άκβιπλζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο καο. Ζ 

δηεμνδηθφηεξε ραξηνγξάθεζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Διιάδαο 

ζηεξίδεηαη ζηε δηάθξηζε δεθαηξηψλ πεξηθεξεηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ 

ηηο επίζεκεο πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο ηεο ρψξαο.  

Ρα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ δεχηεξν κέξνο ηεο κειέηεο, είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκα θαη νπζηαζηηθά επαιεζεχνπλ ηα ζεκεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ πξνηεηλφκελε Δζληθή Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ ηνπ 

πξψηνπ κέξνπο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

αληζφηεηεο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ηφζν ζε 

εμαγσγηθφ φγθν, φζν θαη ζε επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο. Πην εξεπλεηηθφ 

κέξνο, πέξα απφ ηελ απιή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κία 

πξνζπάζεηα εζηίαζεο ζηηο αδπλακίεο ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ 

πεξηνρψλ, ζε επηκέξνπο ζεκεία πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε, αιιά θαη ζηα 

αδηακθηζβήηεηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θάζε πεξηνρήο. 
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Executive Summary 

 

 

It can be argued that the current conditions in the global market economy 

and the new conditions of international trade create the emerging need for 

every small economy to improve its competitiveness and increase the 

range of activities outside the traditional boarders. The exporting activity 

of every country can act as a mirror of the economy in many key 

parameters, such as the product competitiveness, the innovation rate and 

the entrepreneurship inside and outside the economy borders.  

The first part of the current study presents the major parameters, which 

have the biggest direct and indirect effects in the exporting activity 

development as well as in the entrepreneurship practice. More specifically, 

the major factors that affect the exporting activity concern the 

competitiveness and innovation performance of the Greek economy, the 

structural problems of the Greek exporting enterprises, cost parameters, 

product cost per unit enlargement, as well as the competitive advantages 

of specific countries, which act as direct competitors on the Greek 

exporting enterprises. 

Moreover, in the first part of the current study, it is presented the 

proposed National Export Strategy, as it is established by the Greek 

exporting organizations (Exporting Association of Northern Greece – 

SEVE, Panhellenic Export Association – PEA, Hellenic Foreign Trade Board 

– HEPO). The proposed National Export Strategy is assigned at five 

distinct levels, in order to cover all the possible weaknesses, which further 

frustrate the exporting activity growth. 

It is stated that it is not reasonable in today‟s economy conditions to 

argue about market boarders, as the trend is towards the development of 

large, cohesive markets, where the trade of goods is as flexible as in the 

internal market. The strategic decision for the initiation of the exporting 

activity has evolved into a growth business strategy. This argument is 

further supported by the development of the Ansoff matrix. Moreover, the 

export business strategy is supported by a number of parameters, which 

involve growth motives for exporting activity-both endogenous and 

exogenous-, the advantages and disadvantages, the sub-strategies for the 

exporting activity development and the specific financing potentials. 

The second part, which consists the research part of the study, presents 

the charting of the Greek external trade, per region and per nome. More 

specifically, using the data provided by the General Secretariat of National 

Statistical Service of Greece, the in-depth analysis of the exporting 
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activity per region is developed for every sector and every country. The 

analysis is concerning the period 2003-2007, whereas the findings elevate 

the exporting range of every region, as well as the critical sectors and 

countries, which absorb the core exporting activity of Greece. The 

extensive charting of the Greek exporting activity is based on the analysis 

of 13 regions, as they are defined by the official regional governance of 

Greece. 

The basic conclusions of the second part of the study are crucial and 

actually confirm the arguments, which are supported in the first part of 

the study. Analytically, it can be stated that there occur specific disparities 

and variations across the Greek regions, regarding both exporting volume 

and competitiveness level. Furthermore, in the second, research part, 

besides the simple record and analysis of the data, is it developed a focus 

on the particular weaknesses of some regions, as well as on the feasible 

improvements and the distinct competitive advantages that every region 

holds. 
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2. Ξαξαδνρέο & Ξεξηνξηζκνί ηεο Κειέηεο 

 

Ζ πεξηζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ ηελ Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία 

ηεο Διιάδνο (ΔΠΔ), ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία ησλ εηζαγσγψλ θαη 

ησλ εμαγσγψλ απφ θάζε λνκφ ηεο ρψξαο απφ δχν πεγέο, ηα ηεισλεία θαη 

ηηο δειψζεηο Intrastat, ελψ δεκνζηνπνηεί ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία κφλν γηα ην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην «Κέξνο Β» πνπ πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ηε 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο ηφζν ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο φζν θαη 

ζε επίπεδν λνκνχ , ρξεηάζηεθε λα ιεθζνχλ ππφςε θάπνηνη πεξηνξηζκνί θαη 

παξαδνρέο αλάιπζεο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

Ν ηφπνο θαηαγξαθήο ησλ πξντφλησλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηξίηεο 

ρψξεο. Ξξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην αξκφδην ηεισλείν 

δηαζάθεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ είλαη θαηά θαλφλα ην αξκφδην 

ηεισλείν πνπ έρεη ηελ επνπηεία ηνπ ηφπνπ φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν εμαγσγέαο ή φπνπ ηα εκπνξεχκαηα ζπζθεπάδνληαη 

ή θνξηψλνληαη γηα ηε κεηαθνξά ηεο εμαγσγήο. Ξαξαηίζεηαη 

απηνχζην ην θείκελν ην νπνίν καο εζηάιε απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Ρεισλείσλ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα κε αξ. Ξξσηνθφιινπ Ρ 

5212/406/Α0019. 

Πχκθσλα κε ην Άξζξν 161, παξ. 5 ηνπ Θαλνληζκνχ 2913/92 πεξί 

Θνηλνηηθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα, ε δηαζάθεζε εμαγσγήο πξέπεη λα 

θαηαηίζεηαη ζην Ρεισλείν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ επνπηεία ηνπ 

ηφπνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμαγσγέαο ή φπνπ ηα 

εκπνξεχκαηα ζπζθεπάδνληαη ή θνξηψλνληαη γηα ηε κεηαθνξά ηεο 

εμαγσγήο. Θεσξείηαη επηβεβιεκέλν λα δηεπθξηληζηεί ε έλλνηα ηεο 

θφξησζεο γηα ηε κεηαθνξά εμαγσγήο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν 

κεηαθνξάο πνπ ζα επηιέμεη ν εμαγσγέαο. Δηδηθφηεξα: 

 

 Γηα εκπνξεχκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. 

κε θνξηεγφ απηνθίλεην σο θφξησζε γηα ηε κεηαθνξά εμαγσγήο 

ζεσξείηαη ε θφξησζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ζην θνξηεγφ  

 

 Γηα εκπνξεχκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. 

κε πινίν σο θφξησζε γηα ηε κεηαθνξά εμαγσγήο ζεσξείηαη ε 

θφξησζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ζην πινίν, εθφζνλ ηνπ εκπνξεχκαηνο 
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απηνχ ε ηειηθή ζπζθεπαζία εμαγσγήο είλαη εκπνξεπκαηνθηβψηην πνπ 

ζθξαγίδεηαη πιήξεο ζην Ρεισλείν ηνπ ιηκέλνο αλαρψξεζεο ηνπ 

πινίνπ 

 

 Γηα εκπνξεχκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. 

κε αεξνπιάλν σο θφξησζε γηα ηε κεηαθνξά εμαγσγήο ζεσξείηαη ε 

θφξησζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ζην αεξνπιάλν 

 

 Πχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Θαλνληζκφ, έλα ηεισλείν είλαη αξκφδην 

γηα απνδνρή δηαζάθεζεο εμαγσγήο ζπγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα φηαλ 

απηφο: 

 έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο θαηά ηφπνλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Ρεισλείνπ ή 

 ζπζθεπάδεη ηα εκπνξεχκαηα γηα κεηαθνξά (ζε 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα) ζηελ πεξηνρή ηεο θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Ρεισλείνπ ή 

 θνξηψλεη γηα ηελ κεηαθνξά πξνο εμαγσγή ηα εκπνξεχκαηα ζην 

ηειηθφ κέζν κεηαθνξάο (θνξηεγφ, πινίν ή αεξνπιάλν) ζηελ 

πεξηνρή ηεο θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Ρεισλείνπ 

 

Δπηπιένλ δηεπθξηλίδεηαη φηη φηαλ έλαο εμαγσγέαο θνξηψλεη απφ δηάθνξα 

ζεκεία ηεο Διιάδαο ζην ίδην θνξηεγφ δηθά ηνπ εκπνξεχκαηα, νη 

δηαηππψζεηο εμαγσγήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην αξκφδην ηεισλείν ηνπ 

ηφπνπ ηεο ηειεπηαίαο θφξησζεο. Δμππαθνχεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνιιψλ 

εμαγσγέσλ πνπ θνξηψλνπλ ζην ίδην θνξηεγφ, νη δηαηππψζεηο εμαγσγήο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα θάζε έλαλ εμαγσγέα ρσξηζηά ζην αξκφδην ηεισλείν 

ηνπ ηφπνπ θφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ.  

Δμαηξέζεηο απφ ηνλ παξαπάλσ θαλφλα έρνπλ πξνβιεθζεί κε ηα άξζξα 790 

«ιφγνπο Γηνηθεηηθήο Νξγάλσζεο» θαη 791 «γηα δεφλησο αηηηνινγεκέλνπο 

ιφγνπο» ηνπ Θαλ. 2454/93 ησλ Γηαηάμεσλ Δθαξκνγήο ηνπ Θνηλνηηθνχ 

Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα.  

Ρν άξζξν 791 εθαξκφδεηαη απφ ηα Ρεισλεία ζε εμαηξεηηθέο ή απξφβιεπηεο 

πεξηπηψζεηο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ εμαγσγέα ζην νπνίν ζα 

αλαθέξεηαη κε αθξίβεηα ν ιφγνο κε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 161 παξ. 5 ηνπ 

Θαλνληζκνχ 2913/92 γλσξίδνληαο καο ζρεηηθά. 
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o Πεκεηψλεηαη φηη ε ΔΠΔ επηθαηξνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Ωο απνηέιεζκα, ηα αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ (δειηία 

ηχπνπ) γηα ην ζχλνιν ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Διιάδαο 

παξνπζηάδνπλ κηθξέο κεηαβνιέο θαη πηζαλέο απνθιίζεηο κε 

απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε αλά λνκφ. 

 

o Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξνχζα κειέηε ζηνηρεία πηζαλφλ λα παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε αλαιχζεηο ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ 

εκπνξίνπ πνπ θαηά θαηξνχο έρεη δεκνζηεχζεη ν ΠΔΒΔ, θαζψο 

ζηηο αλαιχζεηο απηέο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία ηεο 

Eurostat, ελψ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ, πιελ πεξηπηψζεσλ φπνπ θαη αλαθέξεηαη ε 

ελαιιαθηηθή πεγή ησλ ζηνηρείσλ. 

 

Θαηά ηελ αλάιπζε ειήθζεζαλ, επίζεο, ππφςε θαη νη εμήο 

παξαδνρέο:  

 

 Γελ πεξηιακβάλεηαη θαηαγξαθή ησλ πεξεζηψλ θάζε είδνπο, θαζψο 

φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην Ηζνδχγην Ρξερνπζψλ Ππλαιιαγψλ απηέο 

θαηαγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ θαη φρη ζην Δκπνξηθφ 

Ηζνδχγην 

 

 Ξεξηιακβάλεηαη θαηαγξαθή ησλ Ξεηξειαηνεηδψλ (Θαπζίκσλ). Ζ 

παξάκεηξνο απηή ηνλίδεηαη, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνξείαο ηνπ 

Διιεληθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (12,2% γηα ην 2007), ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεηαη ζε φηη γίλεηαη επξέσο αληηιεπηφ σο «ζπλήζε 

εμαγψγηκα Διιεληθά πξντφληα» 

 

 Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο νη νπνίεο ίζσο 

λα επεξεάδνπλ ηελ δηαρξνληθή εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ, θπξίσο φζνλ 

αθνξά ηηο ΖΞΑ θαη ηελ Ηαπσλία 
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 Ν φξνο «εμαγσγέο» ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο 

παξαδφζεηο ράξηλ απινχζηεπζεο. Αληίζηνηρα ν φξνο «εηζαγσγέο» γηα 

ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνζηνιέο. 

 

Ρέινο, ε ζχλζεζε ησλ 13 πεξηθεξεηψλ αλά λνκφ, έρεη σο εμήο: 

 Αλαηνιηθή Καθεδνλία-Θξάθε: Γξάκα, Θαβάια, Έβξνο, Μάλζε, 

Ονδφπε 

 

 Αηηηθή: Αηηηθή, πφινηπν Αηηηθήο 

 

 Πηεξεά Διιάδα: Βνησηία, Δχβνηα, Δπξπηαλία, Φζηψηηδα, Φσθίδα 

 

 Βφξεην Αηγαίν: Ιέζβνο, Πάκνο, Σίνο 

 

 Γπηηθή Διιάδα: Αηησιναθαξλαλία, Αραΐα, Ζιεία 

 

 Γπηηθή Καθεδνλία: Γξεβελά, Θαζηνξηά, Θνδάλε, Φιψξηλα 

 

 Ήπεηξνο: Άξηα, Θεζπξσηία, Ησάλληλα, Ξξέβεδα 

 

 Θεζζαιία: Θαξδίηζα, Ιάξηζα, Καγλεζία, Ρξίθαια 

 

 Ηφληνη Λήζνη: Εάθπλζνο, Θέξθπξα, Ιεπθάδα, Θεθαιιελία 

 

 Θεληξηθή Καθεδνλία: Ζκαζία, Θεζζαινλίθε, Θηιθίο, Ξέιια, Ξηεξία, 

Πέξξεο, Σαιθηδηθή 

 

 Θξήηε: Ζξάθιεην, Ιαζίζη, Οέζπκλν, Σαληά 

 

 Λφηην Αηγαίν: Γσδεθάλεζα, Θπθιάδεο 

 

 Ξεινπφλλεζνο: Αξγνιίδα, Αξθαδία, Θφξηλζνο, Ιαθσλία, Κεζζελία 
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3. Δηζαγσγή 

 

Απφ ην 1998 έσο θαη ζήκεξα, ζπλέβεζαλ ηφζν ζηνλ ειιαδηθφ φζν θαη ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε κεηαβνιέο ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Ρα γεγνλφηα απηά 

αθνξνχλ θπξίσο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ζηελ ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ζηελ παξεκπφδηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

 

Ζ έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ Δπξσδψλε απνηειεί ηελ αξρή κηαο λέαο 

πεξηφδνπ, φπνπ ε ζπλαιιαγκαηηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή παχεη λα 

απνηειεί ην θχξην κέζν ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

Ρν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζθαηε δηεχξπλζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, 

δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά απφ εξσηεκαηηθά αλαθνξηθά κε ηε δπλακηθή ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη ηελ εμέιημε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Δμίζνπ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ εκπνξίνπ ήηαλ ε 

απειεπζέξσζε ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (1987-1994), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, θαη κεηαμχ άιισλ, νη ηξάπεδεο απέθηεζαλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεκαηνδνηνχλ φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκα επηηφθηα θαη πξνυπνζέζεηο 

πνπ θαζνξίδνπλ νη ίδηεο. Κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά νη δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ ηφζν 

ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο φζν θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.  

 

H ειιεηκκαηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ είλαη έλα γεγνλφο 

φπνπ έρεη ραξαθηήξα κφληκν θαη είλαη ζε θάπνην βαζκφ αλαπφθεπθηε, 

αληαλαθιψληαο αθελφο κελ ηηο ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αθεηέξνπ δε, ηελ αλεπαξθή πξνζαξκνγή ηεο 

εγρψξηαο πξνζθνξάο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηε δπζθακςία ζηηο αγνξέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ηε ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ ζηε δηεζλή αγνξά.  

 

Έηζη, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ, κέζσ ησλ εμαγσγηθψλ 

επηδνηήζεσλ, ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ηελ θαζηέξσζε θαζεζηψηνο 

πιήξνπο απειεπζέξσζεο ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ, παξαηεξήζεθε γηα ηελ 

Διιάδα ζεκαληηθή απνδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βεβαίσο, 

έληαζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Πε απηφ ζπλεηέιεζαλ νη αλαθαηαηάμεηο 

ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, θαζψο θαη ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ ηεο 

Θεληξηθήο θαη Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 
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Δίλαη γεγνλφο φηη ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο κε ηηο γείηνλεο ρψξεο 

ηεο Βαιθαληθήο είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν, εηδηθφηεξα κε ηηο πεξηθέξεηεο 

ηεο Βνξείνπ Διιάδαο - φπσο ζα δνχκε θαη αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο 

κειέηεο. Αλακθίβνια θξίζηκν ξφιν γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ κε ηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν θαη ην ζχλνιν ηεο Λνηηαλαηνιηθήο 

Δπξψπεο δηαδξακαηίδεη ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη νη δηαζπλδέζεηο ηηο 

νπνίεο δεκηνπξγεί.  

Νη ρψξεο κε ηηο νπνίεο ππάξρεη εληνλφηεξε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

ε Βνπιγαξία, ε Ονπκαλία, ε ΞΓΓΚ θαη ε Αιβαλία. Όπσο ζα δνχκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο κειέηεο, εχθνια ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρνπλ αθφκε 

ζεκαληηθά πεξηζψξηα δηείζδπζεο ησλ  ειιεληθψλ πξντφλησλ πξνο ηηο 

αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ. Δπηπξφζζεηα, κε ηηο αλαθαηαηάμεηο νη νπνίεο έρνπλ 

ιάβεη ρψξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηελ πεξηνρή, δηαθαίλεηαη λα 

δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε 

ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, φπσο ην Θφζζνβν, ηε Βνζλία, ην 

Καπξνβνχλην θαη ηε Πεξβία. Γελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φκσο, φηη ε 

θεθηεκέλε ηαρχηεηα ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηε Ονπκαλίαο κεηά θαη ηελ έληαμε 

ηνπο ζηελ Δ.Δ ην 2007, εληείλεη ην αληαγσληζκφ γηα ηελ θαηαλνκή ηεο 

πίηαο ησλ Βαιθαλίσλ. Απηφο είλαη έλαο παξαπάλσ ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε 

ειιεληθή νηθνλνκία νθείιεη λα ελδπλακψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη 

λα δηαθνξνπνηεζεί σο πην αλεπηπγκέλε νηθνλνκία έλαληη ησλ άιισλ 

βαιθαληθψλ. 
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Κέξνο Α 
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4. Ξαξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ Αλάπηπμε ησλ Δμαγσγψλ 

 

 

4.1 Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία 

 

Όια ηα πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ ακέζσο 

παξαθάησ γηα ην ειιεληθφ εμαγσγηθφ εκπφξην, εθεί πνπ νπζηαζηηθά 

επηδξνχλ άκεζα, είλαη ην θξίζηκν δήηεκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο ηα ηειεπηαία έηε κε απνθνξχθσκα ην 

2007, θαηαγξάθεη κία θζίλνπζα πνξεία, γεγνλφο ην νπνίν απνηππψλεηαη 

θαη ζηηο εμαγσγηθέο επηδφζεηο ηνπ 2007 γηα ηελ Διιάδα. Ζ ηαπηφρξνλε 

ππνρψξεζε εμαγσγψλ θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ππνδειψλνπλ κε ζαθήλεηα 

ηε δηαδξαζηηθή ζρέζε πνπ εθθξάδεη απηέο ηηο δχν έλλνηεο.   

Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε εηήζηα έθζεζε ηνπ World Economic Forumi θαηαξηίδεη 

εηεζίσο 2 ζπγθεληξσηηθνχο δείθηεο. Πχκθσλα κε ην Γείθηε Ξαγθφζκηαο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΓΞΑ), γηα ην 2007 ην WEF θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα 

ζηελ 65ε ζέζε ζε ζχλνιν 131 νηθνλνκηψλ, έρνληαο ππνρσξήζεη θαηά 4 

ζέζεηο ζε ζρέζε κε ην 2006. Δπίζεο, ν δεχηεξνο δείθηεο, ν νπνίνο είλαη ν 

Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΓΔΑ), θαηαηάζζεη ηελ 

Διιάδα γηα ην ίδην έηνο ζηελ 53ε ζέζε έλαληη ηεο 48εο πνπ θαηείρε ην 2006, 

ζε ζχλνιν 127 νηθνλνκηψλ.  

Δπίζεο, έρεη θαηαζηεί πιένλ ζαθέο, φηη κέζα ζε έλα ακηγψο 

παγθνζκηνπνηεκέλν θαη άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα θάζε ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ ηθαλφηεηα ηεο λα αλαβαζκίδεηαη θαη λα θαηλνηνκεί. Κία εζληθή 

νηθνλνκία, ε νπνία επηζπκεί λα δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζε δηεζλέο 

επίπεδν, νθείιεη αθελφο κελ λα παξάγεη λέεο ηδέεο, θαηλνηφκα πξντφληα θαη 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο, αθεηέξνπ δε λα κεηαηξέπεη απηνχο ηνπο πφξνπο ζε 

πξνζηηζέκελε αμία θαη πινχην.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα, παξαηεξνχκε φηη 

παξνπζηάδεηαη ρξνληθή πζηέξεζε ηφζν ζηε δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο, φζν θαη 

ζηελ εθαξκνγή λέσλ θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη 

νη επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα  είλαη αξθεηά 

                                                           
i
 World Economic Forum Essay (WEF), 2007 
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ρακειφηεξεο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔii. Πηνπο δείθηεο θαηλνηνκίαο πνπ 

δεκνζηεχεη ην European Innovation Scoreboard 2007, ε ρψξα καο 

θαηαηάζζεηαη ζηε θαηεγνξία “catching-up countries” καδί κε ρψξεο φπσο ε 

Κάιηα, ε Ιηζνπαλία, ε Νπγγαξία, ε Πινβαθία, ε Ξνισλία, ε Ξνξηνγαιία, ε 

Βνπιγαξία, ε Ιεηνλία θαη ε Ονπκαλία. Λα ζεκεησζεί φηη ε θαηεγνξία ζηελ 

νπνία ζπγθαηαιεγφκαζηε, απνηειεί ηελ ηέηαξηε απφ ηηο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο.  

 

 

4.2 Ρα θπξηφηεξα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα γηα ηηο ειιεληθέο 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο 

 

Νη ειιεληθέο εμαγσγέο δηαρξνληθά αληηκεησπίδνπλ έληνλεο δηαθπκάλζεηο 

ζηηο επηδφζεηο ηνπο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη αθελφο ζηηο επηδξάζεηο ηνπ 

δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, αθεηέξνπ ζηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

εκπφδηα πνπ δηέπνπλ ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξείλ θαη θαη‟ επέθηαζε 

ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. Κέζα απφ κειέηεiii ε νπνία εθπνλήζεθε 

βάζε εθηηκήζεσλ ησλ ίδησλ ησλ ειιήλσλ εμαγσγέσλ, πξνθχπηεη φηη 

ππάξρεη κία ζεκαληηθή  πιεζψξα δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ κέζα ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία ε νπνία ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ρα πξνβιήκαηα απηά είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο:  

 

Ρν πςειφ θφζηνο  

Γεγνλφο απνηειεί φηη έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

αλαζηαιηηθά γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ είλαη ην πςειφ θφζηνο, δήηεκα ην νπνίν ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ 

ζηελ επφκελε ελφηεηα.  Ρν θφζηνο ην νπνίν βαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο κέζα 

ζε κία νηθνλνκία επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ καθξννηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο, φπσο ν πιεζσξηζκφο, ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ε κε νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Αθφκε κία θξίζηκε παξάκεηξνο ε νπνία 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θφζηνο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ είλαη ην πςειφ 

                                                           
ii European Innovation Scoreboard (EIS), 2007 

iii
 Μειέηε Δμαγσγώλ, Γεληθή Γηεύζπλζε ρεδηαζκνύ & Γηαρείξηζεο Πνιηηηθήο 

Γξακκαηείαο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Δμαγσγώλ, Γεθέκβξηνο 2004 
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θνζηνιφγην πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεγάιε πνζφηεηα ησλ εηζαγφκελσλ 

πξντφλησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξψηεο χιεοiv. Πε απηέο ηηο 

παξακέηξνπο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην θξίζηκν δήηεκα ηνπ πςεινχ 

θνζηνινγίνπ πνπ βαξχλεη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΝΡΔ, Ύδξεπζε), 

θφζηνο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δε ζπλεπάγεηαη πνιιέο θνξέο ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ αλάινγεο πνηφηεηαο. Αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ επηβαξχλεη 

πεξαηηέξσ ην θνζηνιφγην ησλ ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην 

πςειφ δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δεκφζηα δηνίθεζε, ηα νπνία απέρνπλ πνιχ απφ ηα 

θαηλνηφκα ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ άιιεο αληαγσλίζηξηεο νηθνλνκίεο.  

 

Ρν θφζηνο ηνπ Σξήκαηνο  

Δίλαη γεγνλφο φηη έλα απφ ηα αθξηβφηεξα δηαπξαγκαηεχζηκα αγαζά ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία είλαη ην Σξήκα. Νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αλέθαζελ 

δάλεηδαλ ρξεκαηηθά πνζά ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνιχ αθξηβφηεξα απφ 

φηη απηέο ην δαλείδνληαη. Ρν spread πνπ εκθαλίδνπλ ηα επηηφθηα ζην 

ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ην θαζηζηνχλ σο έλα απφ ηα πην 

αθξηβά θέληξα δαλεηζκνχ ζηελ Δπξψπε. Ρν πςειφ θφζηνο ηνπ ρξήκαηνο 

είλαη έλαο ηδηαίηεξα αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πινπνίεζε 

επελδχζεσλ, θαζψο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ιηγνζηνχο ηξφπνπο πνπ 

δηαζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα άληιεζε θεθαιαίσλ. Ρν γεγνλφο απηφ  

ζπλεπάγεηαη ηε ζηαζηκφηεηα ή αθφκε θαη ηε ζπξξίθλσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο.  

 

Ρα θνξνινγηθά κέηξα 

Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, εμαγσγηθέο θαη κε, 

είλαη ε θνξνινγία ζηελ νπνία ππφθεηληαη. Ζ Διιάδα ηελ παξνχζα ζηηγκή 

θαηέρεη έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Δπξσδψλε, ν νπνίνο ζχκθσλα 

θαη κε ηελ ηειεπηαία κείσζε θαηά 10%, αλέξρεηαη ζην 25%. Ηδηαίηεξα 

επηβαξπληηθή θξίλεηαη θαη ε έκκεζε θνξνινγία, θαζψο θαη ηα δηάθνξα ηέιε 

ηα νπνία θαινχληαη θαηά θαηξνχο λα θαηαβάινπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

 

                                                           
iv Αλάπηπμε Δμαγσγώλ θαη Γηεζλώλ Δπηρεηξήζεσλ, Υαξάιακπνο Καλειιόπνπινο, 1990 
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Νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο  

Ζ γξαθεηνθξαηία αλέθαζελ απνηεινχζε δηαρξνληθφ πξφβιεκα γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ ρξνλνηξηβή, αιιά θαη ην ηδηαίηεξα πςειφ δηνηθεηηθφ 

θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Νη πςειέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο  

Ζ εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πξνο ην ειιεληθφ θξάηνο θαη 

ηα ηακεία αζθάιηζεο απνηειεί αθφκε έλα ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα γηα άζθεζε πγηνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Ρα πςειά αζθάιηζηξα θάιπςεο ησλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ  

Ηδηαίηεξα πςειφ ήηαλ θαη παξακέλεη αθφκε ην χςνο ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ 

θαινχληαη λα πιεξψζνπλ νη ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο έλαληη 

θάιπςεο ησλ εμαγσγηθψλ ηνπο πηζηψζεσλ. Αηηία γηα ην απμεκέλν θφζηνο 

ησλ αζθαιίζηξσλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε αλαπνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ γηα ηνλ θιάδν.  

 

Ρν πςειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο 

Πηε ρψξα καο, παξφιε ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ 

πξντφλησλ καο ζην εμσηεξηθφ κέζσ ησλ ιηκαληψλ ηεο ρψξαο, ην ρεξζαίν 

θφζηνο ησλ κεηαθνξψλ πνπ απνηειεί πάλσ απφ ην 90% ηνπ φγθνπ 

δηαθίλεζεο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. Ξνιιέο θνξέο, πέξα απφ ην απμεκέλν 

θφζηνο ησλ κεηαθνξψλ, ε αζπλέπεηα θάπνησλ εηαηξηψλ ηνπ θάδνπ, θαζψο 

θαη νη ειιείπεηο δνκέο ζηηο κεηαθηλήζεηο ζέηνπλ ζε θίλδπλν πνιιέο θνξέο 

ην εμαγψγηκν εκπφξεπκα, κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη δεκηέο ζηα 

πξντφληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο. 
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Νη θαζπζηεξήζεηο ζηα ζεκεία ειέγρνπ 

Έληνλν θαη ρξφλην πξφβιεκα γηα ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχζε 

θαη ζπλερίδεη  λα απνηειεί ε θαζπζηεξήζεηο ζηα απαηηνχκελα ζεκεία 

ειέγρνπ, φπσο είλαη ηα ηεισλεία. Νη ειιείπεηο δνκέο, θπξίσο ησλ 

γεηηνληθψλ αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο 

Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ απνηεινχλ θαη θνκβηθφ ζεκείν γηα ην δίθηπν 

δηαλνκήο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ, δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή δηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ησλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ. 

 

Ν κηθξφο φγθνο ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο δηαδξακαηίδεη θαη 

ην κέγεζνο ηνπ φγθνπ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ πξνο εμαγσγή. Νη κηθξέο 

πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ απηψλ δεκηνπξγεί αληί-νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην θφζηνο, ζε βαζκφ πνπ λα κεξηθέο θνξέο 

ε εμαγσγή κίαο παξαγγειίαο λα θαζίζηαηαη κε ζπκθέξνπζα. Απηφ ην 

πξφβιεκα απνηειεί αθφκε έλα ιφγν γηα κεγέζπλζε ηνπ εμαγσγηθνχ 

εκπνξίνπ ηεο ρψξαο. 

 

Ζ επνρηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ 

Αλαζηαιηηθά ιεηηνπξγεί επίζεο θαη ε επνρηθφηεηα ηελ νπνία εκθαλίδεη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ. Ρν γεγνλφο απηφ 

εληείλεη ηελ αλάγθε γηα κία Δζληθή Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ κε γλψκνλα ηελ 

παξαγσγή θαη δηαλνκή ζην εμσηεξηθφ, αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία 

ζα είλαη ηθαλά λα εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκέλε επνρηθφηεηα θαη δηαθχκαλζε 

ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπο, αιιά θαη ζα δηαζθαιίδνπλ θαη ηε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ ηεο ρψξαο. 

 

Ζ πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ ιηκέλσλ θαη ηεο λαπηηθήο δχλακεο 

ηεο ρψξαο 

Αθφκε έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αθνξά ηνπο έιιελεο εμαγσγείο 

επηρεηξεκαηίεο, είλαη ε αλεπάξθεηα ησλ ηαθηηθψλ ζαιαζζίσλ γξακκψλ, ε 

ρξφληα έιιεηςε επαξθνχο εμππεξέηεζεο ζηα ιηκάληα, αιιά θαη ε αλεπαξθήο 

ππνδνκή ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ρφζν ε λαπηηθή δχλακε ηεο 
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ρψξαο, φζν θαη ηα ιηκάληα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδψζνπλ ζηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

εμαγσγηθψλ νηθνλνκηψλ.  

 

 

4.3 Νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην θφζηνο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ 

 

Ζ επίδξαζε απφ ηελ παξάκεηξν ηνπ θφζηνπο, αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο ζηηο 

ειιεληθέο εμαγσγέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Θαη νη δχν απηνί 

παξάγνληεο, αθελφο επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

ρψξαο καο ζε δηεζλέο επίπεδν, αθεηέξνπ απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ηε ράξαμε κίαο ζηνρεπκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο Δζληθήο 

Πηξαηεγηθήο Δμαγσγψλv. πάξρνπλ νηθνλνκίεο νη νπνίεο δίλνπλ ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζην θφζηνο παξαγσγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Θίλα, ελψ αληίζεηα 

ππάξρνπλ θαη νηθνλνκίεο νη νπνίεο πξνηηκνχλ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πνηφηεηαο, φπσο ε Φηλιαλδία θαη νη ππφινηπεο 

Πθαλδηλαβηθέο ρψξεο.  

Δπνκέλσο, ν επεξεαζκφο ησλ δχν απηψλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηζπκεηήο Πηξαηεγηθήο Δμαγσγψλ, είηε 

κίαο επηρείξεζεο, είηε αθφκε θαη κίαο νιφθιεξεο εζληθήο νηθνλνκίαο, 

καθξηά απφ ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν.  

Νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα επηδξνχλ αξλεηηθά  

ηφζν ζην ζέκα ηνπ θφζηνπο, φζν θαη ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ καο είλαη νη εμήοvi :  

 

Ν Καθξννηθνλνκηθφο Ξαξάγνληαο 

Ν πξψηνο παξάγνληαο είλαη καθξννηθνλνκηθφο θαη αθνξά ζηε κεησκέλε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, εμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη ηε κε βειηίσζε ηεο 

                                                           
vExport Marketing Management, International Trade Center UNCTAD/GATT, 1993  

vi Μειέηε Δμαγσγώλ, Γεληθή Γηεύζπλζε ρεδηαζκνύ & Γηαρείξηζεο Πνιηηηθήο 

Γξακκαηείαο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Δμαγσγώλ, Γεθέκβξηνο 2004 
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παξαγσγηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ηελ αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εγρψξηνπ αληαγσληζκνχ, κε απνηέιεζκα ηελ αζχκκεηξε αχμεζε ησλ ηηκψλ 

ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηα άκεζα 

θνζηνιφγηα ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλvii.  

Δμίζνπ θξίζηκε καθξννηθνλνκηθή παξάκεηξνο γηα ην θφζηνο πνπ απνηειεί ν 

πιεζσξηζκφο. Ν ζηφρνο ηνπ πιεζσξηζκνχ γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία νθείιεη 

λα ελαξκνλίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κε ην κέζν φξν ηεο 

Δπξσδψλεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ ρακεινχ 

πιεζσξηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζπλερψο παξεκβάζεηο ζε 

δεκνζηνλνκηθφ επίπεδν. Ρν εξγαιείν ηεο άζθεζεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ίζσο είλαη θαη ην κνλαδηθφ επέιηθην εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

ρσξψλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ Δπξσδψλε, θαζψο ε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο Θεληξηθέο Ρξάπεδεο είλαη πιένλ 

πεξηνξηζκέλε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.  

 

Ν Κηθξννηθνλνκηθφο Ξαξάγνληαο 

Ν κηθξννηθνλνκηθφο παξάγνληαο έρεη λα θάλεη κε ηελ αδπλακία πνιιψλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ κε 

ζηαζεξφηεηα θαη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ζε θαηλνηφκα πξντφληα -

δηαζθαιίδνληαο έηζη δηαρξνληθά πεξηζζφηεξεο θαη κε κεγαιχηεξα πεξηζψξηα 

θέξδνπο πσιήζεηο θαη φρη βάζε ηεο ινγηθήο ηνπ γξήγνξνπ θέξδνπο.  

Πηηο εμαγσγέο ηεο Διιάδαο, κηα κεγάιε πνηθηιία λέσλ, θαηλνηφκσλ, αιιά 

θαη πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πξντφλησλ δηεθδηθεί φιν θαη κεγαιχηεξα 

κεξίδηα ζε απαηηεηηθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ρα πξντφληα απηά 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπο θιάδνπο ησλ πεηξειαηνεηδψλ, ησλ ρεκηθψλ, 

ηρζπεξψλ , λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ , θαξκαθεπηηθψλ , θαιιπληηθψλ 

παξαζθεπαζκάησλ, πιαζηηθψλ πξντφλησλ, ησλ ζπζθεπψλ θαζψο θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. Ξεξαηηέξσ ελδηαθέξνλ θαη 

πςειέο εμαγσγηθέο επηδφζεηο έρνπλ νη δπλακηθνί θιάδνη ηνπ αινπκηλίνπ, 

ηνπ ραιθνχ, ηνπ καξκάξνπ θαη ησλ ηζηκέλησλviii. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θιάδνπο, παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο, 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηερλνινγία 

θαη έρνπλ πξνζδψζεη ζηα πξντφληα ηνπο πξνζηηζέκελε αμία. 

                                                           
vii National Competitiveness Council , Annual Competitiveness Report  2007- vol. 2 

Ireland’s Competitiveness Challenge 

viii Μειέηε Δμαγσγώλ, Γεληθή Γηεύζπλζε ρεδηαζκνύ & Γηαρείξηζεο Πνιηηηθήο 

Γξακκαηείαο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Δμαγσγώλ, Γεθέκβξηνο 2004 
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Πε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ε επζχλε ησλ ηξαπεδψλ, νη 

νπνίεο γηα κεγάιν δηάζηεκα ζην παξειζφλ, ιεηηνχξγεζαλ κε 

απνζαξξπληηθφ ηξφπν γηα ηηο λέεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο. 

 

Ν Ξνιηηηθφο Ξαξάγνληαο 

Ν ηξίηνο παξάγνληαο είλαη πνιηηηθφο θαη αθνξά ζηε γξαθεηνθξαηία θαη ζην 

δχζθακπην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αιιά θαη ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. Ρν δχζθακπην απηφ πιαίζην ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απμάλεη έκκεζα ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο.  

Δθηφο απφ ην απμεκέλν δηνηθεηηθφ θφζηνο, πςειή  θξίλεηαη θαη ε 

ηηκνιφγεζε ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Νη ζπλερψο απμεκέλεο ρξεψζεηο ζε 

αγαζά α‟ αλάγθεο (π.ρ: χδξεπζε, ηειεπηθνηλσλίεο, ελέξγεηα), πξνθαινχλ 

δηαρξνληθά ζπκπίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

επαθφινπζν ηελ αληίζηνηρε κεηαθχιεζε  ηνπ θφζηνπο, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ 

ζην εμσηεξηθφ. Δπηπξφζζεηα, λα ζεκεησζεί φηη νη πςειέο ρξεψζεηο ζε 

αγαζά φπσο απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαζηζηνχλ ηε ρψξα καο κε 

ειθπζηηθφ πξννξηζκφ γηα εγθαζίδξπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. 

 

4.4 Ρα Αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ θπξηφηεξσλ 

αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηψλ ησλ ειιεληθψλ εμαγνκέλσλ πξντφλησλ 

 

 Σακειφηεξε ηηκή 

Ξαξάγνληαο-θιεηδί γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πάληα ζα 

απνηειεί ην θφζηνο ηνπ εμαγφκελνπ αγαζνχ. Ζ Διιάδα είλαη κία ρψξα, ε 

νπνία φπσο νη πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο Δπξσπατθέο νηθνλνκίεο 

δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ζε φρη θαη ηφζν αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Γελ είλαη 

ηπραίν εμάιινπ ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εμαγσγψλ ηφζν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνέξρεηαη απφ ην 
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ελδνθνηλνηηθφ εκπφξηνix. Ιεπηνκεξέζηεξα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

εμαγσγψλ δίλνληαη ζην ππφινηπν ηεο κειέηεο.  

 

 Ζ πνηφηεηα ησλ αγαζψλ 

Ρν πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο φκσο, δελ έγθεηηαη κφλν ζηελ 

πςειή ηηκή. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ νξίδεηαη απφ 

ηε ζπληζηακέλε κεηαμχ ηηκήο θαη πνηφηεηαο. Ππκπεξαζκαηηθά, ην πξφβιεκα 

είλαη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία εμάγεη ζε  πςειή ηηκή, αιιά φρη ζε ηφζν 

πςειή πνηφηεηα ψζηε λα δηθαηνινγεί ηελ ηηκή απηή. Κέζα ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ησλ 27 ρσξψλ-κειψλ, ππάξρνπλ πνιιέο νηθνλνκίεο πνπ εμάγνπλ 

θαηά κέζν φξν πνιχ αθξηβφηεξα απφ ηελ Διιάδα, αιιά θαηαιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξα αμηφινγεο ζέζεηο ζηελ εμαγσγηθή ράξηα ηεο Δπξψπεο. Πεκαληηθφ 

ξφιν ζε απηφ ην γεγνλφο απνηειεί ε πνηφηεηα θαη νη πςειέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ πξντφλησλ πνπ εμάγνπλ απηέο νη νηθνλνκίεο. 

 

 Ρν Δπψλπκν πξντφλ (Branded) 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηηο εμαγσγέο δηαδξακαηίδεη θαη ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ζ Διιάδα δηαζέηεη κία αμηφινγε πνηθηιία 

ηέηνησλ πξντφλησλ, ε νπνία φκσο ρξήδεη δηεχξπλζεο θαη αμηνπνίεζεο. Ζ 

πξνψζεζε ησλ Ξξντφλησλ Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο (ΞΝΞ) θαη ησλ 

Ξξντφλησλ Γεσγξαθηθήο Δηηθέηαο (ΞΓΔ), είλαη κία πνιχηηκε επθαηξία γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ,  κέζσ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ θαη 

πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθνχ Marketing. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

επψλπκσλ απηψλ πξντφλησλ, απαηηείηαη ε νξγάλσζε ελφο επέιηθηνπ 

κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο θαη θαηνρχξσζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ, θαζψο 

θαη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ην νπνίν ζα πξνσζήζεη θαη ζα δηαζέζεη ηα 

πξντφληα απηά ζηηο μέλεο αγνξέο.  

Ρν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα επνκέλσο ησλ ππνινίπσλ νηθνλνκηψλ ζηα 

επψλπκα πξντφληα έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηνλ επέιηθην κεραληζκφ 

πηζηνπνίεζεο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηα θαιά νξγαλσκέλα δίθηπα δηάζεζεο θαη 

πξνβνιήο. Γεγνλφο απνηειεί φηη ε ρψξα καο ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη πνιχ 

πεξηζζφηεξα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα απφ απηά πνπ δηαζέηεη κέρξη ζήκεξα. 

 

                                                           
ix
 Πνξεία ειιεληθνύ εμαγσγηθνύ Δκπνξίνπ, ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο 

(Ιλζηηηνύην Δμαγσγηθώλ Δξεπλώλ & πνπδώλ), 2008 
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 Ζ Θξαηηθή ππνζηήξημε 

Ρν δήηεκα ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο ε 

Διιάδα ήηαλ κία απφ ηηο ρψξεο πνπ θαηά θαηξνχο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη 

ηέηνηεο ηαθηηθέο, πνπ δελ απέδσζαλ φκσο ηα αλακελφκελα. Ζ επηηπρία ησλ 

κεγάισλ εμαγσγηθψλ νηθνλνκηψλ εζηηάδεηαη ζηελ ζηνρεπκέλε ελίζρπζε ζε 

επίπεδν πεξηθέξεηαο, επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξντφληνο.  

Γεγνλφο είλαη φηη ζηελ Διιάδα, ε πφισζε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ε 

ζπλερφκελε αλάισζε πφξσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο θαη θιάδνπο δε 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

εμσζηξέθεηαο απνηειεζκαηηθά.  Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη ε θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη θιαδηθφ επίπεδν, αιιά θαη ε 

πξνψζεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη θάζε ζεκείν 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

 

 Ζ Πηξαηεγηθή Θέζε θαη ε Γεσγξαθηθή εγγχηεηα 

Πεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμαγσγέο δηαδξακαηίδεη ε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ε 

εγγχηεηα ε νπνία παξνπζηάδεη κε ηηο γείηνλεο νηθνλνκίεο. Ζ γεσγξαθηθή 

ζέζε θαη ε εγγχηεηα κίαο ρψξαο είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξεη ζηξαηεγηθά 

πιενλεθηήκαηα, αθελφο ιφγσ ησλ κηθξψλ απνζηάζεσλ, φπνπ ζπλεπάγεηαη 

κεησκέλν κεηαθνξηθφ θφζηνοx, αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε έλα 

ζρήκα νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεοxi. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Οσζίαο θαη 

ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ ηεο Ξξψελ Πνβηεηηθήο Έλσζεο.  

Θάηη παξφκνην ηζρχεη θαη γηα ηελ Διιάδα, αιιά ζε ζαθψο κηθξφηεξε 

θιίκαθα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε ηηο γείηνλεο ρψξεο 

ησλ Βαιθαλίσλ, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν, εηδηθά κε ηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο Βνξείνπ Διιάδαο. Αλακθίβνια, θξίζηκν ξφιν γηα ηελ 

πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ κε ηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν 

δηαδξακαηίδεη ε εγγχηεηα θαη ε δήηεζε γηα νκνηνγελή πξντφληα.   

 

                                                           
x Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο, Ισάλλεο Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003 

xi Interregional and International Trade, Ohlin B., Boston: Harvard University 

Press, 1933 
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5. Δζληθή Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ 

 

Ρν δήηεκα ηεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο Δμαγσγψλ είλαη έλα δηθνξνχκελν θαη 

πνιχπινθν δήηεκα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ν θαζ‟ χιελ αξκφδηνο γηα 

ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο είλαη ν Νξγαληζκφο 

Ξξνψζεζεο Δμαγσγψλ (Ν.Ξ.Δ). Απηή ηε ζηηγκή ν Ν.Ξ.Δ δελ θαηαξηίδεη κία 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα σζήζεη ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ πξνο κία 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.  

Ρν δήηεκα ηεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο Δμαγσγψλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ηδηαίηεξα επξχ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ θαη 

ιάβνπλ δξάζε φια ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία, νη νξγαληζκνί θαη νη 

εμαγσγηθνί θνξείο.  

 

5.1 Ξξνηεηλφκελε Δζληθή Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ 

Ζ Δζληθή Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, είλαη 

απνηέιεζκα κειέηεο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

επηηπρεκέλσλ κνληέισλ θαη δξάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζζεί ζε άιιεο 

ρψξεοxii. Απνηειεί έλα ξεαιηζηηθφ ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο θαη 

ιχζεηο γηα ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα εμαγσγηθήο αλάπηπμεο ηα νπνία, 

έσο ηψξα, είηε δελ αληηκεησπίζζεθαλ είηε αληηκεησπίζζεθαλ 

απνζπαζκαηηθά ζηελ Διιάδα.  

Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο νξάκαηνο, ηελ εζληθή 

δέζκεπζε,  ηνπο απμεκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο, θαζψο θαη 

ζσζηή νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ. Ρφζν ε πνιηηεία φζν θαη νη 

εμεηδηθεπκέλνη θνξείο θαη νη ηδησηηθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

ζπκβάινπλ ελεξγά ζηελ νινθιήξσζε ελφο θνηλά απνδεθηνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ. 

 

Ζ πξνηεηλφκελε Δζληθή Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ ζηεξίδεηαη ζηνπο εμήο 5 

άμνλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά ζην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ έρεη ην 

ζρήκα αλάζηξνθεο ππξακίδαο:  

 

 

                                                           
xii

  Δζληθή ηξαηεγηθή Δμαγσγώλ, ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο, 2002 
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Ρα 5 βήκαηα γηα ηελ δηακφξθσζε κίαο απνηειεζκαηηθήο εζληθήο εμαγσγψλ 

είλαη ηα εμήο θαη ζα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ ακέζσο παξαθάησ: 

1. Απφθαζε γηα δξάζε θαη δέζκεπζε γηα ζπλαίλεζε θαη 

ζπλεξγαζία 

2. Αλαδηάξζξσζε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο Γηεζλψλ 

Νηθνλνκηθψλ Πρέζεσλ 

3. Πηξαηεγηθή δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο 

4. Δπηκέξνπο ζηξαηεγηθέο γηα ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ηα 

εμαγψγηκα πξντφληα, ηηο αγνξέο-ζηφρνπο, ηε δηεζλή πξνβνιή 

θαη πξνψζεζε 

5. Πχζηεκα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ φινπ ζρεδίνπ 
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5.2 Απφθαζε γηα δξάζε θαη δέζκεπζε γηα ζπλαίλεζε θαη 

ζπλεξγαζία 

Κία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ ράξαμε κίαο πεηπρεκέλεο 

Δζληθήο Πηξαηεγηθήο Δμαγσγψλ είλαη ε απνθαζηζηηθφηεηα γηα ηε ράξαμε 

απηήο ηεο πνιηηηθήο κε νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ θφζηνο. Ζ 

επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο επνκέλσο θξίλεηαη απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην 

δήηεκα ησλ εμαγσγψλ ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ, 

αιιά θαη ζην θαηά πφζν δηάρπηε είλαη ε ζπλαίλεζε απφ φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε, πνιηηηθή εγεζία, θνξείο, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο.  

Ζ ράξαμε κίαο έληνλα εμσζηξεθνχο θαη επηζεηηθήο εμαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο 

ζε θάζε πεξίπησζε ζπλεπάγεηαη θφζηνο. Θφζηνο θαη γηα ην ίδην ην θξάηνο 

αιιά θαη γηα ηνπο ελ δπλάκεη εμαγσγείο επηρεηξεκαηίεο, θαζψο πξέπεη λα 

επέιζεη αλαδηάξζξσζε ζε πνιιά επίπεδα. Γηα απηφ αθξηβψο ην ιφγν 

απαηηείηαη θαη ε πιήξεο ζπλαίλεζε θαη ζπλεξγαζία απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο. Δπηγξακκαηηθά νη πξνηάζεηο γηα δξάζε θαη γηα ζπλαίλεζε 

είλαη νη αθφινπζεο:   

 

 Απφθαζε γηα ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε κηαο καθξνρξφληαο θαη 

ζπληνληζκέλεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο Δμαγσγψλ 
 

 Ξιήξεο θαη επίζεκε έληαμε ζην εζληθφ ζρέδην νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο  
 

 Γέζκεπζε απμεκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ  
 

 Αλαδηνξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ησλ δνκψλ πνπ ζα ζρεδηάζνπλ θαη 
ζα εθαξκφζνπλ ηελ Δζληθή Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ 
 

 Άκεζε θαη εθηεηακέλε εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ζρεδηαζκφ, 
ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο  

 
 Κεγάιε δεκνζηνπνίεζε ηεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο Δμαγσγψλ ζε 

εζληθφ επίπεδν 
 

 Θεζκνζέηεζε άηππεο θνηλνπξαμίαο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα 

  
 Θαζνξηζκφο νξάκαηνο-ζηφρσλ, πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

 
 Αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ 

 

 Θαηάξηηζε ησλ Δμαγσγέσλ & ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή 
 

 Ξξνβνιή ηεο αλαγθαίαο "εμαγσγηθήο θνπιηνχξαο" 
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 Ξξνψζεζε ησλ ελλνηψλ: επηρεηξεκαηηθφηεηα, έξεπλα & θαηλνηνκία, 
πξνζηηζέκελε αμία 

  
 Ππλεξγαζία επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα 

θαηαπνιέκεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ 
 

 Ππλεηδεηή πξνζπάζεηα ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ 

 

 

5.3 Αλαδηάξζξσζε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο Γηεζλψλ 

Νηθνλνκηθψλ Πρέζεσλ 

Δίλαη απαξαίηεην θαη θξίζηκν λα ηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο θαη λα νξηζηεί ην 

πνιηηηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα δηακνξθψζεη ηελ εληαία εμαγσγηθή ζηξαηεγηθή 

θαη ηνπο επί κέξνπο ζηφρνπο, ζα θαηαλείκεη ξφινπο, επζχλεο, πφξνπο, ζα 

παξαθνινπζήζεη επηηεχμεηο ζηφρσλ, ζα αμηνινγήζεη απνηειέζκαηα, ζα 

επαλαπξνζδηνξίζεη λένπο ζηφρνπο θαη ζα πξνζαξκφζεη πνιηηηθέο. Ζ Δζληθή 

Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ ζα βνεζήζεη ζηελ αλαζχζηαζε θαη αλαδηνξγάλσζε 

ησλ κεραληζκψλ αλάπηπμεο Γηεζλψλ Νηθνλνκηθψλ Πρέζεσλ.  
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Πχζηαζε Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Νηθνλνκηθψλ Πρέζεσλ  

Αλαγθαία θξίλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Νηθνλνκηθψλ 
Πρέζεσλ, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ ε ανξηζηία, ε αζάθεηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ, θαζψο θαη ε 
έιιεηςε ηερλνθξαηηθήο δηάζηαζεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

Ρν Ππκβνχιην απηφ ην νπνίν ζα ζπληνλίδεη ηελ φιε εμαγσγηθή πξνζπάζεηα 

πξέπεη λα είλαη ππεξθνκκαηηθφ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ θιάδσλ, πεξηθεξεηψλ 
θαη εκπιεθνκέλσλ ζηελ εμαγσγηθή αλάπηπμε θνξέσλ. Αθφκε, ζα απνηειεί 

γλσκνδνηηθφ-ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ζα ζέηεη ππφςε ηεο 
Θπβέξλεζεο ηηο γλψκεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα δεηήκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

ζρέζεσλ ηεο ρψξαο, ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ εμαγσγψλ, 
δηεζλψλ επελδχζεσλ θαη ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο, ηελ αλαπηπμηαθή 

ζπλεξγαζία θαη βνήζεηα θαζψο θαη γηα κείδνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα ηεο 
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζην κέηξν πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο 
ζρέζεηο ή αλαθέξνληαη ζε απηέο.  

Κε δεδνκέλα ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζην ζπκβνχιην 

νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο. Λα πξνβιεθζεί κία απηφλνκε νκάδα εξγαζίαο, ε 
νπνία λα θαζηεξψζεη ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ζπλερήο θαη νπζηαζηηθή ζπκβνιή 
ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ θαη. 

Ρν ζπκβνχιην απηφ ζα πξέπεη λα ζπλεδξηάδεη αλνηρηά κία θνξά ην ρξφλν 

θαη ζηε ζπλεδξίαζε απηή ζα κεηέρνπλ πέξα απφ ηα κέιε ηνπ, φπσο απηά 
αλαθέξνληαη παξαθάησ, εθπξφζσπνη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηνπηθψλ θαη 
θιαδηθψλ θνξέσλ, ηεο ΞΑΠΔΓΔΠ, ηνπ ΔΝΚΚΔΣ, ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ, θ.ι.π. θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ησλ 
πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ηεο Νηθνλνκηθήο θαη Θνηλσληθήο Δπηηξνπήο (ΝΘΔ). 

Ρν Ππκβνχιην κε ηελ ζηήξημε ηεο νκάδαο εξγαζίαο, ζα ζηήζεη έλα Πχζηεκα 

Ξιεξνθνξηψλ Δμαγσγηθνχ Κάξθεηηλγθ θαη έλαλ Κεραληζκφ Δληνπηζκνχ 
πξνβιεκάησλ θαη  επθαηξηψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα κειεηά, ζα αλαιχεη ηελ 
πνξεία θαη ηηο πξννπηηθέο αλά θιάδν θαη ρψξα ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

ζα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλν εηήζην ζρέδην δξάζεο κε ζηνρνζέηεζε δξάζεσλ 
θαη πξνγξακκάησλ αλά ρψξα θαη αλά θιάδν, ζα ζπληνλίδεη θαη ζα ειέγρεη 

ηελ πινπνίεζε ηνπ.  

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο 
παξάιιειεο δξάζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη αλά ρψξα γηα αλαπηπμηαθή 

βνήζεηα, γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ πξνζέιθπζε ησλ μέλσλ 
επελδχζεσλ.  
 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 
δξάζεο ησλ θνξέσλ εμαγσγηθήο ζηήξημεο. Απαηηείηαη κηα ηερλνθξαηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ηνπ θάζε θνξέα θαη ν 
επηκεξηζκφο έξγσλ κφλν φπνπ ππάξρεη απνδεδεηγκέλε ηερλνγλσζία θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηα. Πε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα 
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αλαδεηεζνχλ πην δξαζηηθέο ιχζεηο, φπσο θαηάξγεζε κε απνηειεζκαηηθψλ 
δνκψλ ή αλάζεζε έξγσλ ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο.  

 

Νκάδα Δξγαζία ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Νηθνλνκηθψλ Πρέζεσλ 

Ρν ζπκβνχιην κε ηε ζχζηαζε κίαο λέαο, ηερλνθξαηηθήο θαη απηφλνκεο 

νκάδαο εξγαζίαο ζα βνεζήζεη ζηελ ελεξγνπνίεζε θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ή θιαδηθψλ ζπκπξάμεσλ θαη δξάζεσλ, θαζψο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

Πηελ νπζία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα θέληξν κειεηψλ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ κέζα ζην αξκφδην ππνπξγείν πνπ λα ζπιιέγεη, λα επεμεξγάδεηαη 

θαη λα ηαμηλνκεί πιεξνθνξίεο απφ ηα γξαθεία ησλ Ππκβνχισλ 

Νηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ πνζέζεσλ (ΝΔ), απφ ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, 

απφ θιαδηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο απφ ηνλ παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

ηχπν, ην δηαδίθηπν, ηηο επηρεηξήζεηο θαη φπνηεο άιιεο ρξήζηκεο πεγέο. Κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ζα ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε γηα 

ηνλ αληαγσληζκφ , ηηο επθαηξίεο θαη ηα πξνβιήηα, ηηο ηάζεηο θαη ηα θελά 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο αγνξέο. Ξάλσ ζε απηά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα 

βαζίδνληαη νη απνθάζεηο θαη νη δξάζεηο πνπ ζα πινπνηνχληαη ζην πιαίζην 

ηεο Δμαγσγηθήο καο ζηξαηεγηθήο. 

Απηή ε νκάδα εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηερλνθξαηηθά νξγαλσκέλε, λα 

έρεη ζπλερή ξνή πιεξνθφξεζεο ζηεξηγκέλε ζε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη 

κεζφδνπο νξγάλσζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ άκεζε παξαθνινχζεζε ηεο 

εμαγσγηθήο καο πξνζπάζεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη ηνλ άκεζν 

εληνπηζκφ επθαηξηψλ θαη πξνβιεκάησλ. Πε απηφ ην πιαίζην, πξέπεη λα 

ζηεζεί έλα ζχζηεκα ζπλερνχο θαη ηππνπνηεκέλεο ξνήο πιεξνθνξηψλ απφ 

ηηο αγνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη έλα θεληξηθφ ζεκείν 

πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο απφ ην δηαδίθηπν.  

 

Γξαθεία Νηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ πνζέζεσλ (ΝΔ) 

Δίλαη αλάγθε λα εληζρπζεί ν ζεζκφο ησλ Γξαθείσλ Νηθνλνκηθψλ θαη 
Δκπνξηθψλ πνζέζεσλ ν νπνίνο έρεη απνδπλακσζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη θαηά ην παξειζφλ έρεη απνδψζεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ. Ρα γξαθεία απηά ζα πξέπεη 

λα ζηειερσζνχλ κε πξφζζεην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη λα 
παξαζρεζνχλ ζε απηά ηα αλαγθαία νηθνλνκηθά κέζα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Απηφ πνπ απαηηείηαη λα γίλεη αξρηθά, είλαη λα ηεξαξρεζνχλ νη αγνξέο 

ζχκθσλα κε ηνπο κεζνπξφζεζκνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηεο ρψξαο θαη 
αλάινγα λα νξγαλσζνχλ θαη λα ζηειερσζνχλ ηα αληίζηνηρα Γξαθεία.  

Πηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη: 
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 Λα ππάξρεη πξνζεθηηθά πξνδηαγεγξακκέλε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ κε 
ζηφρν ηελ απνζηνιή ηεο θαηάιιειεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο 

νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζην θέληξν νχησο ψζηε λα νξγαλσζεί ε 
βέιηηζηε ζεηξά εθδειψζεσλ, δξάζεσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο εμαγσγηθήο παξνπζίαο ζηελ θάζε ρψξα 
κέζα ζε πξνδηαγεγξακκέλα πιαίζηα θαη ζηφρνπο. 

 
 Λα πξνεηνηκαζηνχλ εληαία έληππα ππνρξεσηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλά πάζα ζηηγκή ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία 

ΝΔ. 
 

 Λα νξγαλσζνχλ ειεθηξνληθέο επηρεηξεκαηηθέο βηβιηνζήθεο ζηα θαηά 
ηφπνπο γξαθεία. Λα ππάξρεη ζπλερήο ακθίδξνκε ηξνθνδφηεζε 
ηνπο. 

 
 Λα επηδηψθεηαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο, θξαηηθνχο, 

πεξηθεξεηαθνχο θαη δεκνηηθνχο θνξείο αλάπηπμεο δηεζλψλ 
νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. 
 

 Λα εμαζθαιηζηεί φρη κφλν ε αλαγθαία ππνδνκή ζε αλζξψπηλν 
δπλακηθφ θαη ηερλνινγηθά κέζα, αιιά λα δηαζθαιίδεηαη θαη ε 

ζπλέρηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ.  
 
 

Αζθάιηζε ησλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ 

Ζ αζθάιηζε εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά 
πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε ζηνπο ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ 
αλάγθε γηα αζθαιηζηηθή θάιπςε θαζίζηαηαη νινέλα επηηαθηηθφηεξε ζην 

πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ απμαλφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 
Πηελ Διιάδα ζηνλ ρψξν ηεο αζθάιηζεο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ν Νξγαληζκφο Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Ξηζηψζεσλ 
(ΝΑΔΞ) θαη ειάρηζηεο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. 

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 
ζήκεξα αλεπαξθήο, δεδνκέλνπ φηη ην πνζνζηφ ησλ αζθαιηζκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εμαγσγηθά. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

θαζεζηψηνο αζθάιηζεο απαηηείηαη θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ Διιήλσλ 
εμαγσγέσλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θάιπςεο ησλ εμαγσγηθψλ ηνπο 
πηζηψζεσλ απφ ηνλ ΝΑΔΞ θαη ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, 

απινπνίεζε θαη ζπληφκεπζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ θαηαβνιή ηεο 
απνδεκίσζεο, απινχζηεπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη βειηίσζε 

ησλ φξσλ ηνπο ππέξ ηνπ αζθαιηδφκελνπ εμαγσγέα, πξνζαξκνγή ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο ηνπ Έιιελα εμαγσγέα θαη επελδπηή 

θαη πιεξέζηεξε θάιπςε ρσξψλ πςεινχ ξίζθνπ. 
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Νη Φνξείο εμαγσγηθήο ζηήξημεο 

Νη εμαγσγέο ζπλεπάγνληαη αληαγσληζκφ, ηαρχηεηα ελεξγεηψλ θαη 
δεκηνπξγηθφηεηα. Γπζηπρψο, κέρξη θαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα, ν 

θξαηηθφο κεραληζκφο δελ δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. Δπφκελν ινηπφλ 
είλαη θαη νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο λα παξακέλνπλ αβνήζεηνη, 

αζπληφληζηνη θαη ρσξίο ζνβαξή ππνζηήξημε. Νη αζρνινχκελεο κε ην 
εμσηεξηθφ εκπφξην πεξεζίεο ηεο Γηνίθεζεο θαη νη νξγαληζκνί, φπσο ηα 

Δπηκειεηήξηα, ν ΝΞΔ, ν ΝΑΔΞ θαη άιινη, ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ζε πην 
επέιηθηα φξγαλα θαη λα ζηειερσζνχλ κε ηερλνθξάηεο πνπ ζα θαηαλννχλ 
ηηο έλλνηεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο έξεπλαο αγνξάο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ησλ ρσξψλ πνπ ζέινπκε λα θαηαθηήζνπκε κε ηα 
πξντφληα καο.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ρξεηάδνληαη εηδηθνί, ρξεηάδεηαη ηερληθή θαη επηζηεκνληθή 

ζηήξημε θαη ζπλερήο ξνή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο μέλεο αγνξέο.  
Γηα ηελ θάιπςε ηεο έιιεηςεο επί ηφπνπ ζηήξημεο ηεο εμαγσγηθήο 
πξνζπάζεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ζηελ Ξεξηθέξεηα, απαηηνχληαη εηδηθά 

γξαθεία κε εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη δηαζχλδεζε κε ηηο βάζεηο 
δεδνκέλσλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, αλά Ξεξηθέξεηα.  

 

 

5.4 Πηξαηεγηθή δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

Ρν πξφβιεκα ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ είλαη πξσηίζησο πξφβιεκα 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Ξνιιά απφ ηα ειιεληθά πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πνηφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα. Ζ ζέζε ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά δελ είλαη, 

φκσο, ε επηζπκεηή ιφγσ κε νξγαλσκέλεο δξάζεο γηα ηελ πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε, θαζψο θαη έιιεηςεο επψλπκεο πξνβνιήο (brand name) ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πξντφλησλ. Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πξέπεη λα 

επέιζεη, φρη κφλν δηακέζνπ ηεο πνηφηεηαο, αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

εμεηδίθεπζεο ηεο κέζσ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ.  

Δδψ θαη ρξφληα δίλεηαη έκθαζε ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο κέζσ ρακειψλ ηηκψλ παξά κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο 

θαηαλφεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Ραπηφρξνλα, νη 
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δπλαηά επψλπκα 
πξντφληα (brand names) θαζψο θαη λα επελδχζνπλ ζε απηά καθξνρξφληα 

ζηηο αγνξέο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. Θαη' απηφλ ην ηξφπν, ππάξρεη κηα  
αλάγθε πξνβνιήο κηαο ηαπηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζην 

εμσηεξηθφ, έηζη ψζηε λα κελ ππνβαζκίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ 
κάξθεηηλγθ απφ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο πξνο ηηο δηεζλείο αγνξέο. 
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Ζ Διιάδα έρεη πεξηζψξηα λα επαλαηνπνζεηεζεί (repositioning) ζηνλ ράξηε 
ζε θαιχηεξε ζέζε εθφζνλ πξνζθέξεη θαιήο ζρεηηθά πνηφηεηαο πξντφληα 

θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αλαπηχμεη κηα ζηξαηεγηθή πξνβνιήο κηαο 
λέαο βειηησκέλεο ηαπηφηεηαο. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο εηθφλαο πξέπεη 

λα είλαη ε πνηφηεηα, δηακέζνπ ησλ πςειψλ πξνηχπσλ  (standards) πνπ 
έρνπλ πηνζεηεζεί ήδε απφ πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Θα κπνξνχζε 
θαλείο λα πξνηείλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ:  

 Αλαθνξηθά κε ηα «Ρξφθηκα» θαη ηα «Αγξνηηθά πξντφληα» πνπ 
απνηεινχλ 2 απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, 

ην "ειιεληθφ" ζα πξέπεη λα γίλεη ζπλψλπκν ηεο παξάδνζεο θαη ηεο 
πνηφηεηαο θαη λα δηαδνζεί ζην δηεζλέο εκπνξηθφ πεξηβάιινλ φηη ηα 

ειιεληθά πξντφληα παξάγνληαη κε θπζηθφ-παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη 
δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.  
Έηζη ηα ειιεληθά πξντφληα κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά. Θαη απηφ δηφηη ηα πεξηζζφηεξα μέλα πξντφληα φιν θαη 
πεξηζζφηεξν πξνζεγγίδνπλ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, μερλψληαο λα 

θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ θαη αδπλαηνχλ λα 
αθνινπζήζνπλ ηηο λέεο ηάζεηο, νη νπνίεο θέξλνπλ ηνπο αλζξψπνπο 
νινέλα θαη πην θνληά ζηνλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο.  

 

 Νξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζέκα ηελ αλάγθε 
πξνβνιήο κηαο λέαο εηθφλαο γηα ηα ειιεληθά πξντφληα. Ζ δεκηνπξγία 

αληίιεςεο γηα ηελ αμία θαη ηα νθέιε ησλ πξντφλησλ καο κέζα απφ 
ηε δηαθήκηζε, ηε ζπζθεπαζία θαη ε απαγθίζηξσζε απφ ηνλ 
παξάγνληα ηηκή είλαη ζέκαηα άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο. 

 
 Ππλεηδεηή δηαθνξνπνίεζε απφ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη 

πξνβνιή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 
 

 Γεκηνπξγία δπλαηψλ επψλπκσλ πξντφληα (brand names) θαζψο θαη 

επελδχζεηο ζε καθξνρξφληα βάζε. 
 

 Σξήζηκν ζα ήηαλ λα μερσξίζνπλ νη θιάδνη πνπ δεκηνπξγνχλ ην 
κεγαιχηεξν εχξνο ησλ εμαγσγψλ, λα νξηζζνχλ product managers 

απφ ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηνλ θάζε θιάδν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 
αξκφδην ππνπξγείν αιιά κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα λα 
αλαπηχμνπλ ην πιάλν επηθνηλσλίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ 

ειιεληθήο παξαγσγήο ζε επηιεγκέλεο αλά θιάδν ρψξεο, δηαζέηνληαο 
πφξνπο ηθαλνχο λα δεκηνπξγήζνπλ δήηεζε θαη νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα. 
 

 Δπηκεξηζκφο ηεο ζπλνιηθήο πξνσζεηηθήο δαπάλεο αλά θιάδν απφ 

ηελ πνιηηεία αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη αλά ρψξα. 
 

 Πχλδεζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο αλά ρψξα κε 
ηηο παξάιιειεο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ πξνζέιθπζε 
μέλσλ επελδχζεσλ. 
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 Θεληξηθφο ππξήλαο ησλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη ε 
πνηφηεηα, νη αλζξψπηλεο αμίεο, ν πγηεηλφο ηξφπνο δσήο θαη ε 

απμεκέλε πξνζηηζέκελε αμία. 

 

 

5.5   Δπηκέξνπο ζηξαηεγηθέο γηα ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

5.5.1 Πηξαηεγηθή Ππληνληζκνχ & Αλαβάζκηζεο ησλ εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

 

Αλάπηπμε ηνπ Κέζνπ Κεγέζνπο 

Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα ζε φιε ηελ ρψξα είλαη κηα δηαδηθαζία 

εθθαζάξηζεο ηεο αγνξάο. Πην επίπεδν αληαγσληζκνχ νη κηθξέο αδχλακεο 

θαη αλνξγάλσηεο επηρεηξήζεηο πνπ επηβίσλαλ εθκεηαιιεπφκελεο θάπνηεο 

παξνδηθέο επθαηξίεο ζηελ αγνξά ηείλνπλ λα εθιείςνπλ. Απφ ηελ άιιε, νη 

ιηγφηεξεο αιιά ζσζηά νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο κε ζηξαηεγηθέο θαη 

ηαθηηθέο θηλήζεηο ελδπλακψλνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη εληζρχνπλ ζπλερψο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Ρν κηθξφ κέγεζνο ηεο ειιεληθήο παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη ε έιιεηςε 

θεθαιαίσλ θίλεζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

εμαηηίαο ηνπ πςεινχ spread ζηα επηηφθηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ε  

πςειή θνξνιφγεζε, δελ επέηξεςαλ ηελ ζπκπφξεπζε ηεο ειιεληθήο 

παξαγσγήο κε απηή ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Δπίζεο ην κέγεζνο ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο δελ επηηξέπεη ηε καδηθή παξαγσγή θαη ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. Ρν κέιινλ δελ βξίζθεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά αληίζεηα ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο. Ξξέπεη ινηπφλ λα 

δνζνχλ ηζρπξά θίλεηξα ζπλέλσζεο ησλ δπλάκεσλ, εμεηδίθεπζεο θαη θνηλήο 

δξάζεο. 

Ζ ζπλεξγαζία απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε δηφηη θαη είλαη απνδνηηθή θαη ηα 

κεγέζε ησλ ελνπνηεκέλσλ αγνξψλ απαηηνχλ θάηη ηέηνην. Νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ζπγρξφλσο λα γλσξίζνπλ ην πιαίζην, ηνλ ηξφπν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα κηα επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία. Γηαζέηνπλ νξγαλσκέλα 

δίθηπα δηαλνκήο, είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηηο εγρψξηεο ζπλζήθεο παξαγσγήο 

θαη ηεο αγνξάο ελψ απφ ηελ άιιε, νη πηζαλνί ηνπο εηαίξνη δηαζέηνπλ 

αθξηβψο απηά πνπ ηνπο ιείπνπλ δειαδή ηερλνινγία, ηερλνγλσζία θαη 

δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο.  
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Δλίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο 

Ζ φιε πξνζπάζεηα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηηο εκπεηξίεο ησλ κεγαιχηεξσλ 
αιιά θαη επηηπρεκέλσλ - ζην εμσηεξηθφ - ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Πρεδφλ 

ζε θάζε θιάδν ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2-3 επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα 
αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ην δηεζλή αληαγσληζκφ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα 
θάλνπκε ρξήζε απηήο ηεο εκπεηξίαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ 

εμαγσγηθνχ lobby αλά θιάδν, ζην νπνίν ζα πξνζηίζεληαη νη εμαγσγηθνί 
"λενζζνί". 

Ξξέπεη λα πεξηιεθζνχλ επίζεο θαη πνιηηηθέο δεκηνπξγίαο λέσλ 
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή αλάπηπμή ηνπο, 

ζα παξνηξχλνληαη λα μεθηλνχλ κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη φρη απφ 
ηελ ηνπηθή αγνξά. 

 
 

Ρερληθέο Marketing 

Νη ηερληθέο marketing πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Διιάδα θαη νη Έιιελεο 
επηρεηξεκαηίεο καο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο 

ππνηππψδεηο. Απαηηείηαη κηα ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε 
ζπληνληζκέλεο θαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη κε φια 
ηα κέζα κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο.  

Κέζα απφ κειεηεκέλε ζπλεξγαζία νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 
πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια, λα εηζρσξήζνπλ ζηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη λα 
πξνβάινπλ ηα πξντφληα καο δηεζλψο. Ρν κάξθεηηλγθ ησλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη πνιπεπίπεδν. Απφ ηε κία πιεπξά, ην θξάηνο θαη 
νη θνξείο λα πξνβάινπλ θαη λα πξνσζνχλ ηα πξντφληα ησλ θιάδσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη εληζρπκέλνη ζε επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απφ ηελ 
άιιε, νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο λα πξνβάινπλ ηα εηαηξηθά ηνπο 
πιενλεθηήκαηα. 

 

Αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ 

Ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη ν θαηαιχηεο θάζε επηηπρεκέλεο 
πξνζπάζεηαο, ζε φηη αθνξά ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ή ηεο 
νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. Θακία πνιηηηθή νπζηαζηηθήο θαη καθξνρξφληαο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ αλάπηπμε ησλ 
αλζξσπίλσλ πφξσλ. Απαηηείηαη κειεηεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή επέλδπζε ζε 

ελέξγεηεο, φπσο ε δεκηνπξγία παλεπηζηεκηαθψλ εμαγσγηθψλ ηκεκάησλ, ή  
ρξεκαηνδνηνχκελα ζεκηλάξηα, πνπ ζα αλαδείμνπλ ζηειέρε ηθαλά λα 
αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ δηεζλνχο αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 
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Θαιιηέξγεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο λννηξνπίαο 

Ρα έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Έιιελα, ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ν ηξφπνο 
δσήο θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη, απνηεινχλ ηεξάζηηα πεγή 

θαηλνηνκηψλ πνπ ιφγσ φκσο έιιεηςεο γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο 
παξακέλνπλ νηθνλνκηθά αλεθκεηάιιεπηεο. Απαηηείηαη ινηπφλ κηα αιιαγή 

επηρεηξεκαηηθήο λννηξνπίαο, έλαο ζαθήο αλαπξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ 
επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία, ηελ ζπλέλσζε δπλάκεσλ θαη ηελ θνηλή δξάζε.  

Γηα λα επηηεπρζνχλ φινη νη επηζπκεηνί ζηφρνη πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

απαηηείηαη ε πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ. Ρέηνηεο ελέξγεηεο ζα 
κπνξνχζαλ λα είλαη νη εμήο: 

 Ξαξνρή ηζρπξψλ θηλήηξσλ ζπλέλσζεο ησλ δπλάκεσλ, εμεηδίθεπζεο 
θαη θνηλήο δξάζεο 

 
 Αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ αληηκεηψπηζεο ηνπ δηεζλνχο 

αληαγσληζκνχ κέζα απφ ηε δηάξζξσζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 
πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θηλήηξσλ, φπσο: Γηθηχσζε 
(clustering), Θιαδηθή ρξεκαηνδφηεζε, Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, 

Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, Αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ, 
Πηήξημε λέσλ εμαγσγέσλ, Θνηλέο νκάδεο πξνψζεζεο πξντφλησλ 

 
 Δπηβξάβεπζε ηεο εμσζηξέθεηαο, ησλ λέσλ πξνζπαζεηψλ, θαη ησλ 

επηηπρεκέλσλ ζπλεξγαζηψλ θαη πξνβνιήο απηψλ ζε εζληθφ επίπεδν 
 

 Αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ζπληνληζκέλεο θαη ζπλερείο 

πξνζπάζεηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη κε φια ηα κέζα δηεζλνχο 
marketing 

  
 Δπέλδπζε ζε ελέξγεηεο πνπ ζα αλαδείμνπλ ηθαλά ζηειέρε  

 

 Ππλερήο πξνζπάζεηα γηα αιιαγή λννηξνπίαο, επηρεηξεκαηηθή 
ζπλεξγαζία, ζπλέλσζε δπλάκεσλ, θνηλή δξάζε, εκπηζηνζχλε ζηηο 

δπλάκεηο καο, απνθαζηζηηθφηεηα, ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο, 
επαγγεικαηηζκφο θαη επελδχζεηο 

 
 Αληακνηβή εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ (θνξνινγηθά & αλαπηπμηαθά 

θίλεηξα, κεγαιχηεξε βνήζεηα θαη ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηελ 
αζθάιηζε ησλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ, θιπ.)  
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5.5.2 Πηξαηεγηθή Δμαγψγηκσλ Ξξντφλησλ & πεξεζηψλ 

 

Αλάπηπμε Ξξντφλησλ κεγαιχηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

Δδψ θαη πνιιά ρξφληα ζηε ρψξαο, επηθξαηεί κηα ιαλζαζκέλε πξαθηηθή ε 

νπνία εθαξκφδεηαη δπζηπρψο ζε πνιινχο θιάδνπο, λα πνπιάκε δειαδή ηα 

ειιεληθά πξντφληα κε ρακειή πξνζηηζέκελε αμία θαη άξα κε ρακειή ηηκή, 

ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη ηα πξντφληα καο είλαη θαη «θηελά» ζπγθξηηηθά κε ηα 

αληαγσληζηηθά πξντφληα. Έηζη ράλνληαη πνιιαπιάζηα έζνδα θαη θέξδε ηα 

νπνία θαξπνχληαη νη αληαγσληζηέο καο δηεζλψο.  

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ πξέπεη λα δνζνχλ εηδηθά 

θίλεηξα γηα επελδχζεηο πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ελζσκάησζε 

κεγαιχηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα εμαγψγηκα πξντφληα. Πε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζα απαηηεζεί καθξνρξφληα πξνζπάζεηα αιιαγήο ζηε λννηξνπία 

ησλ ίδησλ ησλ εμαγσγέσλ, αιιά θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα πινπνίεζε 

επελδχζεσλ. Πε απηφ ην πιαίζην, αλαγθαία θξίλεηαη ε ζηξνθή ζηα 

ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, ζηελ ηππνπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε, πεξλψληαο 

έηζη  απφ ηα αλψλπκα, ζηα επψλπκα πξντφληα κε κεγάιε πξνζηηζέκελε 

αμία.  

 

Πχλδεζε ησλ ελλνηψλ : Έξεπλα, Θαηλνηνκία, Βηνκεραλία 

Έλαο απφ ηνπο πην ελδεδεηγκέλνπο δηεζλψο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ είλαη λα ζπλδεζεί πξαθηηθά ην 
εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ζχζηεκα κε απηφ ηεο Βηνκεραλίαο. Ξξαθηηθά 
απηφ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ζεζκνζέηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θάπνησλ 

ηκεκάησλ ηειεηνθνίησλ, κε ηε βηνκεραλία αλαιακβάλνληαο πξαθηηθά 
projects ηα νπνία αθελφο ζα εληζρχζνπλ ηηο εμαγσγέο, αθεηέξνπ ζα 

πξνζθέξνπλ πξαθηηθή εκπεηξία ζηνπο λένπο επηζηήκνλεο. Ρν θξάηνο κπνξεί 
λα βνεζήζεη ζεζκνζεηψληαο κηα Γηαδηθαζία Βειηηψζεσλ & Αλάπηπμεο λέσλ 
εμαγψγηκσλ πξντφλησλ κέζα απφ ηελ αλσηέξσ ζπλεξγαζία. 

 

Αλάπηπμε Θαηλνηνκηψλ 

Θξίζηκνο παξάγνληαο είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ  
θαη εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ πεξηζζφηεξε γλψζε θαη λέεο 

ηερλνινγίεο, νη αγνξέο ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη ηαρχηεξα θαη απνηεινχλ 
δξάζεηο νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζην γξήγνξν μεπέξαζκα 
ησλ εγγελψλ πξνβιεκάησλ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Παλ θαηλνηνκία δελ 

λνείηαη κφλν ε ηερλνινγία, αιιά θαη ε ζπζθεπαζία, ην design, ε δεκηνπξγία 
"έμππλσλ" λέσλ πξντφλησλ, ε αλεχξεζε λέσλ ρξήζεσλ, ε βειηίσζε ηεο 

σθέιεηαο απφ ηελ ρξήζε παιηψλ πξντφλησλ.  
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Ξξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ 

Νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ πνηθηινηξφπσο ζηελ 

νηθνλνκία ζε άμνλεο φπσο ε εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο, ε κείσζε ηεο 
αλεξγίαο, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε 
κείσζε ησλ ηηκνινγίσλ. Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ην πξνθείκελν, ε 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 
εκπινπηηζκνχ ηνπ παξαγσγηθνχ καο ηζηνχ κε πξντφληα θιάδσλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο, ηδαληθά γηα λα εληαρζνχλ 
ζηα εμαγψγηκα πξντφληα καο. Δμάιινπ, ε ρξνληθή ζπγθπξία είλαη ε ηδαληθή 
γηα λα απνηειέζεη ε ρψξα καο ην εθαιηήξην πξφζβαζεο θαη θαηάθηεζεο 

ησλ Βαιθαληθψλ θαη Ξαξεπμείλησλ αγνξψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
δχλαληαη λα επελδχζνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Απαηηείηαη ε ελίζρπζε 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ λα γίλεη 
πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Διιεληθά αληαγσληζηηθά πξντφληα: Βηνινγηθά, Ξ.Ν.Ξ, Ξ.Γ.Δ 

Νη πεξηζζφηεξεο δπηηθέο ρψξεο έρνπλ παξάδνζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο 

θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη πνιχ πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα. 
Δλαπφθεηηαη ζηε δηθή καο πιεπξά ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη 
ζηξαηεγηθήο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ. Ρν ειαηφιαδν, ην θξαζί, ηα ηπξηά θαη πνιιά άιια πνηνηηθά 
ειιεληθά πξντφληα πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί σο Ξ.Ν.Ξ ή Ξ.Γ.Δ ηνπ θιάδνπ 

ησλ ηξνθίκσλ, απνηεινχλ κία επξεία νκάδα πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα 
δηαδξακαηίζεη απηφλ ηνλ ξφιν ζην εμσηεξηθφ. 

 

Ράζεηο Θιάδσλ 

Πην πξψην πιάλν αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξέπεη λα 

επηιεγνχλ νη πξψηνη εμαγσγηθνί θιάδνη, θαζψο θαη νη ηαρχηεξα 
αλαπηπζζφκελνη. Νη θιαδηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ζέηνπλ θαηά πεξίπησζε 
ηηο γεσγξαθηθέο πξνηεξαηφηεηεο δεδνκέλνπ φηη γλσξίδνπλ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηφλσζεο ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηηο 
επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αλαγθαίεο θξίλνληαη 

δξάζεηο φπσο απηέο νη νπνίεο αθνινπζνχλ:  

 

 Λα ζπλδεζεί πξαθηηθά ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ζχζηεκα κε 
απηφ ηεο Βηνκεραλίαο  
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 Λα ζεζκνζεηεζεί κηα Γηαδηθαζία Βειηηψζεσλ & Αλάπηπμεο λέσλ 
εμαγψγηκσλ πξντφλησλ 

 
 Λα ελζαξξπλζεί ε παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ γεληθά θαη εηδηθφηεξα 

εθείλσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ πεξηζζφηεξε γλψζε θαη λέεο 
ηερλνινγίεο 
 

 Λα εληζρπζεί ην ζεζκηθφ πιαίζην ψζηε ε πξνζέιθπζε μέλσλ 
επελδχζεσλ λα γίλεη ειθπζηηθφηεξε 

 
 Λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ή ελεκέξσζε θαη πξνψζεζε ησλ Διιεληθψλ 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ  

 
 Λα επηιεγνχλ νη πξψηνη θιάδνη θαη νη ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνη θαη 

λα επηθεληξσζνχκε ζε απηνχο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 
απνηειεζκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο 
  

 Νη θιαδηθνί θνξείο θαηά πεξίπησζε λα ζέηνπλ ηηο γεσγξαθηθέο 
πξνηεξαηφηεηεο, δεδνκέλνπ φηη γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 
πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ηνπο. 

 

 

5.5.3 Πηξαηεγηθή Αγνξψλ-Πηφρσλ 

 

 

Έξεπλεο – Κειέηεο 

Ξξνθεηκέλνπ κηα ρψξα λα επηβηψζεη ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο ρξεηάδεηαη φζν ην δπλαηφλ ιεπηνκεξέζηεξε "παξαθνινχζεζε ηεο  

αγνξάο". Απηφ ζεκαίλεη: 

 

 γλψζε ησλ ζπλζεθψλ αγνξάο θαη θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε 
θάζε ρψξα 
 

 γλψζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ 
 

 εληνπηζκφο εηδηθψλ επθαηξηψλ ζηελ αγνξά θαη εμέηαζε ησλ 
δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζήο ηνπο 
 

 πξφγξακκα ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο 

 
 ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή αγνξάο 

κε ηνλ αληαγσληζκφ 
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 πξφβιεςε θξίζεσλ αγνξάο θαη εληνπηζκφο "θελψλ" αγνξάο χζηεξα 
απφ έξεπλα θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ 

 
 ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο αλά ρψξα, επέθηαζεο ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ: κειέηεο κάξθεηηλγθ, αλάιπζεο δαζκψλ θαη 
επηβαξχλζεσλ, ζχγθξηζεο κε αληαγσληζηηθά πξντφληα πνπ 
εηζάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο 

 
 κειέηεο δηαλνκήο ειιεληθψλ πξντφλησλ, ειέγρνπ ηεο κνλνπσιηαθήο 

ή κε ζέζεο πξντφλησλ θαη ρσξψλ πςεινχ ελδηαθέξνληνο 
 

 κειέηεο λνκηθνχ θαζεζηψηνο εγθαηάζηαζεο αλά ρψξα, θαζεζηψηνο 

αληηπξνζψπεπζεο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, θιίκαθεο θφξνπ, 
ηξαπεδηθνί φξνη εηζαγσγψλ θιπ.  

 

 

 

Δληζρπκέλε εθπξνζψπεζε ζην εμσηεξηθφ, Ν.Δ. & Φνξείο  

Απαξαίηεην ζπζηαηηθφ επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ πνπ ζα ζέζεη ε Δζληθή 
Πηξαηεγηθή Αλάπηπμεο ησλ Δμαγσγψλ, είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

Γξαθείσλ ΝΔ. Απαηηείηαη ε δξαζηηθή νηθνλνκηθή θαη άιιε ελίζρπζε ησλ 
Γξαθείσλ ζηηο αγνξέο-ζηφρνπο θαη ζηηο ρψξεο πςεινχ ελδηαθέξνληνο πνπ 
ζα ζέζεη ε Δζληθή Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ. Κεζνπξφζεζκα, κπνξεί λα 

εμεηαζηεί θαη ην κνληέιν πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ησλ αληηπξνζσπεηψλ καο 
ζην εμσηεξηθφ κε ζηειέρε ησλ αξκφδησλ κε ζέκαηα εμαγσγψλ, θνξέσλ. 

Αληηθείκελν απηψλ ζα απνηειεί ε ζπλερήο έξεπλα θαη κειέηε ησλ 
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρσξψλ δξάζεο ηνπο, ε ζπρλή θαη 
ζπζηεκαηηθή πιεξνθφξεζε ησλ αξκνδίσλ θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ 

ζηελ Διιάδα θαη ε νξγάλσζε ησλ φπνησλ πξνσζεηηθψλ εθδειψζεσλ ζα 
απνθαζηζζεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

 

Ξξνηεξαηφηεηεο αλά θιάδν 

Ζ επηινγή θαη ηεξάξρεζε ησλ αγνξψλ πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Γχν ελέξγεηεο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ αθνχ 
εληνπηζζνχλ νη αδπλακίεο, αιιά θαη ηα πξνηεξήκαηα ησλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ σο πξνο ηηο ηνπηθέο αλάγθεο: 

1. ινπνίεζε πξνγξάκκαηνο επέθηαζεο ζηηο θχξηεο αγνξέο καο 
ζηνρεχνληαο ζε πεξηζζφηεξα παξαδνζηαθά πξντφληα θαη αλάπηπμε 

εμαγσγψλ απφ λέα πξντφληα 

 
2. ινπνίεζε πξνγξάκκαηνο δπλακηθήο εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο 
βαζηδφκελνη ζηα παξαδνζηαθά καο πξντφληα, αιιά θαη ζε λέα πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 
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Ράζεηο Αγνξψλ 

Κεξηθέο απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε Διιάδα παξνπζηάδεη πςειέο 
εμαγσγηθέο επηδφζεηο κε απμεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε είλαη: Ρνπξθία, 
Ονπκαλία, ΞΓΓΚ, Βνπιγαξία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, ΖΞΑ, Θαλαδάο, Θχπξνο, 

Δγγχο Αλαηνιή. Πην πξψην πιάλν αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 
πξέπεη λα επηιεγνχλ νη πξψηεο αγνξέο θαη νη ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο θαη 

λα επηθεληξσζνχκε ζε απηέο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 
απνηειεζκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Νη θιαδηθνί θνξείο θαηά 
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζέηνπλ ηηο γεσγξαθηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

γλσξίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ιακβάλνληαο φκσο 
ππφςε θαη ηε γλψκε ησλ Γξαθείσλ ΝΔ πνπ γλσξίδνπλ ηηο ηνπηθέο 

αλάγθεο θαη ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

Νκνγέλεηα 
 

Ν κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ αλήθνπλ ή 
δηνηθνχληαη απφ απφδεκνπο Έιιελεο είλαη έλα ηεξάζηην δπλακηθφ πνπ κέλεη 
αλεθκεηάιιεπην, αιιά ηαπηφρξνλα έρεη ηεξάζηηεο πξννπηηθέο εάλ 

νξγαλσζεί ζπζηεκαηηθά. Νη ειιεληθέο εμαγσγέο δελ έρνπλ ηελ ίδηα ζεηηθή 
ηάζε ζε φιεο ηηο ρψξεο φπνπ δεη ζεκαληηθφο αξηζκφο νκνγελψλ καο. Ζ 

ειιεληθή νκνγέλεηα, ε νπνία ζε πνιιέο ρψξεο είλαη ηζρπξή ζε φηη αθνξά ην 
εκπνξηθφ γίγλεζζαη, δελ έρεη αμηνπνηεζεί ζπζηεκαηηθά θαη ζην κέγηζην 
δπλαηφ βαζκφ έσο ζήκεξα. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη κία πεξηζζφηεξν 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 
Ξξέπεη λα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ 

νκνγελεηαθψλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ ειιεληθψλ 
ζπκθεξφλησλ ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Ππλνςίδνληαο, γηα ηελ ζηφρεπζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο εμαγσγηθνχο 
πξννξηζκνχο-ζηφρνπο, αιιά θαη ηελ βειηίσζε ησλ εμαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε 

απηέο ηη αγνξέο, απαηηείηαη ε νξγάλσζε ελφο ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 
πιεξνθνξηψλ γηα ρψξεο, θιάδνπο θαη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, πνπ ζα 
ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο δνκέο: 

 Αλαιπηηθή έξεπλα θαη κειέηε αγνξάο πξηλ ηελ φπνηα πξνζπάζεηα 

 
 Ππζηεκαηηθή πξνζέγγηζε πξνηεξαηνηήησλ κέζα απφ ζπλεξγαζία 

επηρεηξήζεσλ, θιαδηθψλ θνξέσλ θαη ΝΔ 
 

 Γξαζηηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη βειηίσζε κέζσλ ησλ εκπνξηθψλ 

αληηπξνζσπεηψλ καο ζην εμσηεξηθφ 
 

 Ππλεηδεηά, πξνγξακκαηηζκέλα, ζπληνληζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά 
θνηλά πξνγξάκκαηα πξνζέγγηζεο ή επέθηαζεο ζε θάζε αγνξά 
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 Δπηινγή ησλ αγνξψλ κε ηηο κεγαιχηεξεο εηζαγσγέο απφ ηελ Διιάδα 
θαη επηθέληξσζε γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο 
 

 Δπηιεθηηθή θαη ζηνρεπφκελε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο κε 
πξνεηνηκαζία εθ ησλ πξνηέξσλ  
 

 Ππζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ νκνγελεηαθψλ αιιά θαη 
ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζε φιν ηνλ 
θφζκν 

 

 

 

5.5.4 Πηξαηεγηθή Γηεζλνχο Ξξνψζεζεο 

 

Ππληνληζκέλε θαη ζπλερήο πξνψζεζε πξνβνιή ησλ ειιεληθψλ 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ 

Ξαξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο έιιεηςεο δηαθεκηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

γηα ηα ειιεληθά πξντφληα ζην εμσηεξηθφ, ζπγθξηηηθά κε ηηο αληαγσλίζηξηεο 

ρψξεο. Δίλαη γλσζηή κέρξη ζηηγκήο ε έιιεηςε έληππνπ ε άιινπ 

πξνσζεηηθνχ πιηθνχ θαη ε πεξηζηαζηαθή κφλν ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο 

εθζέζεηο πνπ αλαηξεί ηα φπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Θπξηαξρεί αθφκε ζηελ 

Διιάδα ε ιάζνο αληίιεςε φηη δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε είλαη θφζηνο θαη φρη 

επέλδπζε. Σσξίο δέζκεπζε γηα νηθνλνκηθνχο πφξνπο δηεζλνχο πξνβνιήο 

ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ δπζηπρψο είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

αληηκεησπίζνπκε ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ, φζν  πνηνηηθά πξντφληα θαη αλ 

δηαζέηνπκε ζαλ παξαγσγφο ρψξα.  

 
Δκπνξηθέο Δθζέζεηο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο 

Ζ εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζπληνληζκέλσλ 
ελεξγεηψλ γηα επξεία ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο θαη 
πξαγκαηνπνίεζε νξγαλσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή. Δμάιινπ, φιεο νη ρψξεο πνπ εθάξκνζαλ ζηξαηεγηθή εμαγσγψλ,  
εληαηηθνπνηνχλ θαη εληζρχνπλ ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο. Απαξαίηεην φκσο 

είλαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νξγαλσκέλα θαη ζηνρεπκέλα ζε ρψξεο θαη 
θιάδνπο πςεινχ ελδηαθέξνληνο θαη λα απνηεινχλ ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο 
πνιηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ, κε παξάιιειεο 

εθδειψζεηο  
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Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην (e-commerce) 

Αξρηθά, ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ησλ εμαγσγψλ ήηαλ απηφ ηεο 
γεσγξαθηθήο απφζηαζεο, ην νπνίν φκσο κε ηελ δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ  

έρεη ήδε παχζεη λα ππάξρεη. Ξάλσ απφ ην 60% ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 
δηεμάγεηαη ήδε κε ειεθηξνληθνχο ηξφπνπο. Πε φιν ηνλ θφζκν ππάξρνπλ 

πηζαλνί πειάηεο θαη κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη απφ πξνκεζεπηέο ζε θάζε 
ζεκείν ηνπ πιαλήηε. 

Ζ ειεθηξνληθή επηρεηξεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πζηεξεί 

αθφκε ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Δζληθή 
Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ νθείιεη λα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα 
ηελ δηάδνζε αιιά θαη γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ 

ηνπο έιιελεο εμαγσγείο.  

Γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πνπ έρνπλ θάλνπλ κε ηε 
ζηξαηεγηθή ηεο δηεζλνχο πξνψζεζεο, αλαγθαία θξίλεηαη ε πινπνίεζε ησλ 

παξαθάησ δξάζεσλ: 

 Ππλερείο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, αληαγσλίζηκνη 
πξνυπνινγηζκνί, νινθιεξσκέλεο πξνζπάζεηεο κε ζηαζεξφ κήλπκα 

θαη εηθφλα  
 

 Ππληνληζκφο κε ηηο θαηά ηφπνπο πξνζπάζεηεο πξνβνιήο ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ  
 

 Γέζκεπζε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ δηεζλνχο πξνβνιήο ησλ 
ειιεληθψλ πξντφλησλ 
 

 Ππγρξεκαηνδφηεζε πξνβνιήο απφ ην θξάηνο θαη επηρεηξήζεηο 
ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ δξάζεσλ ησλ 
αληαγσληζηψλ 

 

 Θξαηηθή ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε απαηηεηηθέο 
αγνξέο, φπσο Βφξεηα Ακεξηθή, Απζηξαιία θαη Ηαπσλία 

 
 Ξξνσζεηηθά έληππα ζηελ ηνπηθή γιψζζα ησλ ρσξψλ ελδηαθέξνληνο 

 

 Ηζρπξέο θαη ζπζηεκαηηθέο δεκφζηεο ζρέζεηο, κε αγνξά ρξφλνπ θαη 
ρψξνπ ζηα νξγαλσκέλα δίθηπα δηαλνκήο, κε εηδηθέο εθδειψζεηο 

πξνψζεζεο πσιήζεσλ 
 

 Δθκεηάιιεπζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ ιφγσ ηεο 

ηαρείαο εμάπισζεο ηεο έξρεηαη λα επηιχζεη/ θαιχςεη κηα ζεηξά 
πξνβιεκάησλ-αλαγθψλ ησλ ζχγρξνλσλ αγνξψλ. 
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5.5.5  Πχζηεκα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ φινπ ζρεδίνπ 

 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη, νη ρψξεο κε ηδηαίηεξα πςειέο 

εμαγσγηθέο επηδφζεηο, νη νπνίεο εθάξκνζαλ Δζληθή Πηξαηεγηθή Δμαγσγψλ, 

βαζίδνληαη ζε κία ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, 

ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε, ηελ 

επαλαπιεξνθφξεζε, αιιά θαη ηελ ηαθηηθή αλαπξνζαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο.  

Κπνξεί ν Γεκφζηνο ηνκέαο λα απνηειεί ηνλ θαηαιχηε ζηελ αλάπηπμε θαη 

δηνίθεζε ηεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο Δμαγσγψλ, απηή φκσο ζα πξέπεη ζε 

θάζε πεξίπησζε λα ζρεδηαζηεί, πινπνηεζεί θαη παξαθνινπζεζεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ρα ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο Δμαγσγψλ είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθά φηαλ πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαγσγηθέο ηάμεηο (πξνζέγγηζε 

bottom-up) θαη κεηά απφ ζπλεξγαζία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ δηαθφξσλ 

θιάδσλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Γεκνζίνπ.  

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ πιάλνπ δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ απαηηεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο. 

Απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 

 έλαλ κεραληζκφ ειέγρνπ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ 

  
 έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ θαη ειέγρνπ δξάζεσλ 

  
 έιεγρν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

  

 έιεγρν νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο  
 

 έλαλ κεραληζκφ θαηαγξαθήο πξνβιεκάησλ, δπζιεηηνπξγηψλ θαη 
ζπληνληζκνχ 
 

 έλα ζχζηεκα απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ 
πινπνίεζε  

 
 έλα ζχζηεκα θαηαγξαθήο αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ, θαη έλαλ κεραληζκφ θηλεηνπνίεζεο δηνξζσηηθψλ 

θηλήζεσλ θαη λέσλ πξνηάζεσλ.  
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6. H Δπηρεηξεκαηηθή Πηξαηεγηθή ηεο Άζθεζεο 

Δμαγσγηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

 

 

6.1 Δμαγσγέο: Δπηρεηξεζηαθή ή Δπηρεηξεκαηηθή Πηξαηεγηθή; 

Κία επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα, πξηλ αθφκε ηελ έλαξμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ππνρξεσκέλε λα ιακβάλεη θαη λα εθηειεί 

απνθάζεηο ζε πνιιαπιά επίπεδα, απνθάζεηο νη νπνίεο έρνπλ σο θχξην 

ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ  νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο νπνίνπο ε ίδηα 

έρεη ζέζεη. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε κία επηρείξεζε κε πνιιαπιή 

δξαζηεξηφηεηα  απαηηείηαη ε νξγάλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζε 3 επίπεδα, ζε 

επίπεδν επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήοxiii. Ζ ζηξαηεγηθή απφθαζε γηα άζθεζε 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απνηειεί έλα ηδηαίηεξν θξίζηκν δήηεκα θαη ζα 

κπνξνχζε λα αλαρζεί απνθιεηζηηθά ζε κία εθ ησλ 2 πξψησλ επηπέδσλ 

ζηξαηεγηθήο. 

Ακέζσο παξαθάησ ζα γίλεη κία ζχληνκε αλάιπζε ηφζν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο, φζν θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, ηεθκεξηψλνληαο 

φκσο παξάιιεια ηε ζθνπηά ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε αλάιπζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο επηινγήο ησλ εμαγσγψλ, απηήλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο. 

 

Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή (Corporate Srategy) 

Όηαλ κία επηρείξεζε επηιέμεη λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη λα 

ιεηηνπξγεί ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, ηφηε θξίλεηαη απαξαίηεηε κία 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή (corporate strategy). Ζ επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ ζπλνιηθά θαη 

αλαγλσξίδεη φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα 

εκπιαθεί ν νξγαληζκφο. Νπζηαζηηθά θαζνξίδεη ηηο επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, θαζψο θαη πσο ζα πξέπεη λα δνκεζνχλ απηέο. Ππλνπηηθά, ε 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή απνθαζίδεη ηε ζηάζε ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά 

                                                           
xiii ηξαηεγηθό Management, Νηθόιανο Γεσξγνπζόπνπινο, 2004 
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κε ηελ αλάπηπμε ηεο, ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα επηιέμεη , ηηο 

ρξεκαηνξνέο πξνο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ απφδνζε ησλ 

επελδχζεσλ ηεο. Θαηά απηήλ ηελ έλλνηα, ε απφθαζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

νληφηεηαο γηα έλαξμε εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα  απνηειεί 

κέξνο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο.    

 

 

Δπηρεηξεκαηηθή Πηξαηεγηθή (Business Strategy) 

Ζ δηακφξθσζε επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο (business strategy) πξνζπαζεί 

λα θαηαζηξψζεη έλα πιάλν δξάζεο κε ζθνπφ λα γίλεη ε επηρείξεζε καο 

αληαγσληζηηθφηεξε ζηνλ θιάδν ηνλ νπνίν εηδηθεχεηαη, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα δεκηνπξγνχληαη δηαηεξήζηκα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηαxiv. 

Δπνκέλσο, ζε αληίζεζε κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, ε επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή βαζίδεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ αληαγσληζκνχxv (core competence) 

κία επηρείξεζεο θαη ππνδεηθλχεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα γηα λα επηηχρεη 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηαxvi.     

Πχκθσλα κε ηε ζεσξία θαη ηε κήηξα ηελ νπνία αλέπηπμε ν Οψζνο Igor  

Ansoffxvii,  κία επηρείξεζε γηα ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία έρεη λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο.  Γηα ηνλ Ansoff ε επηινγή 

ζηξαηεγηθήο είλαη ζπληζηακέλε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ  πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε επηρείξεζε θαη ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

απεπζπλζεί.  Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ην αμηφινγν απηφ κνληέιν 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο (Growth Strategy) πνπ πξνηείλεη ν Ansoff, ε 

ζηξαηεγηθή απφθαζε γηα έλαξμε εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ  κία 

επηρείξεζε, αλάγεηαη ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ζα αλαιπζεί δηεμνδηθφηεξα ακέζσο παξαθάησ θαη ζα 

επηρεηξεζεί λα γίλεη έλαο ζπζρεηηζκφο κε ηελ ζηξαηεγηθή απφθαζε ηεο 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, σο επηινγή αλαπηπμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο.  

                                                           
xiv Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance Porter,  

Michael E, 1985  

xv The Core Competence of the Corporation, C. K. Prahalad & G. Hamel, 2006 

xvi
 ηξαηεγηθό Management, Νηθόιανο Γεσξγνπζόπνπινο, 2004 

xvii
 Harvard Business Review on Strategies for Growth , H. Igor Ansoff, 1957, U.S 

http://www.alibris.com/booksearch.detail?invid=9536273202&browse=1&qwork=1232361&qsort=&page=1
http://www.amazon.com/gp/product/0875848850?ie=UTF8&tag=provenmodels-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0875848850
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6.2 Νη Δμαγσγέο θαη ε Κήηξα Πηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Ansoff  

 

Ρν 1957, ν Igor Ansoff δεκνζίεπζε γηα πξψηε θνξά, ζην Harvard Business 
Review, ηε κήηξα πνπ θέξεη ην φλνκα ηνπ. Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή  πνπ 

πξνηείλεη ν Ansoff, απνηειεί ίζσο ηελ πξψηε πνιπδηάζηαηε ζεψξεζε 
ραξηνθπιαθίνπ πνπ αλαιχεη ηαπηφρξνλα πξντφληα θαη λέεο αγνξέο θαη λα 
αλαπηχζζεη γηα ην θάζε πξντφλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο, πνπ έρνπλ 

θνηλή αλαθνξά ζε κία ζπλνιηθή επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή. Ακέζσο 
παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε κήηξα ε νπνία ζα βνεζήζεη λα αλαιχζνπκε ηελ 

επηινγή ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο απφθαζε επηρεηξεκαηηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 
 

 

 
        Γηάγξακκα 6.1. Ζ κήηξα ηνπ Ansoff 
 

 
Ζ κήηξα ηνπ Ansoff ππνδεηθλχεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 
κεγέζπλζεο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζπλδπαζκφ πθηζηάκελσλ ή λέσλ 

πξντφλησλ κε πθηζηάκελεο ή λέεο αγνξέο. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε κήηξα 
πνπ αλαπαξηζηάηαη παξαπάλσ, νη  ηέζζεξηο απηέο ζηξαηεγηθέο είλαη νη 

εμήοxviii: 
 

 Ξεξαηηέξσ δηείζδπζε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο (Market 

Penetration) 

 Γεσγξαθηθή Αλάπηπμε ζε λέεο αγνξέο (Market Development) 

 Αλάπηπμε πθηζηάκελνπ πξντφληνο (Product Development) 

 Γηαθνξνπνίεζε πξντφληνο (Diversification) 

                                                           
xviii

 Harvard Business Review on Strategies for Growth , H. Igor Ansoff, 1957, U.S 

http://www.amazon.com/gp/product/0875848850?ie=UTF8&tag=provenmodels-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0875848850
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Πην δεχηεξν πεδίν ηεο κήηξαο, παξαηεξείηαη ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ζε 

λέεο αγνξέο θαη είλαη ε πεξίπησζε φπνπ ε επηρείξεζε επηδηψθεη λα 

επεθηείλεη ηηο πσιήζεηο ελφο πξντφληνο πνπ ήδε έρεη ζηε δηάζεζε ηεο. Κέζα 

ζε απηφ ην πιαίζην αλαδήηεζεο λέσλ αγνξψλ, ε ζεσξία απηή αλαγλσξίδεη  

ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ζε λέεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κέζσ ηεο 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Νη εμαγσγέο, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, δίλνπλ έλα κνλαδηθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο, δηαζέηνληαο ην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία ηνπο ζε λέεο αγνξέο. Ρν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη εμαγσγέο, ζπλεπάγεηαη πνιχηηκεο επθαηξίεο αλάπηπμεο  θαη 

γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηοxix, πνπ ζηε πιεηνλφηεηα ηνπο εκθαλίδνπλ 

αξθεηά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη απνηεινχλ παξάιιεια ηε 

ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή 

θάπνηνπ πξντφληνο ή δηαζέηεη έλα νινθιεξσκέλν ραξηνθπιάθην πξντφλησλ 

θαη επηζπκεί λα επεθηαζεί ζε λέεο αγνξέο, εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηεο, ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κέζσ ηεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη κία πηζαλή ιχζε. Νη εμαγσγέο απνηεινχλ κία 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζθέξεη κνλαδηθέο επθαηξίεο, αιιά 

ζαθψο κπνξεί λα θξχβεη θαη αξθεηνχο θηλδχλνπο.  

 

6.3  Ρα θίλεηξα ηεο αλάπηπμεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Γεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο, ηεο δπζθνιίαο ηεο αλάπηπμεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ θηλδχλνπ πνπ ελέρεη κία ηέηνηα επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε γηαηί έλα ηεξάζηην κέξνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν επηιέγεη λα αζρνιεζεί κε ηηο εμαγσγέο. 

Ρν αδηακθηζβήηεην θαη ζεκειηψδεο θίλεηξν ήηαλ θαη παξακέλεη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Όηαλ κία επηρείξεζε αληηιεθζεί φηη νη 

δπλαηφηεηεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο επηθξάηεηαο είλαη πιένλ πεξηνξηζκέλεο 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, ε επηρείξεζε ηείλεη 

λα ζηξαθεί ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο θεξδψλ. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα λα 

μεθηλήζεη κία επηρείξεζε ην εμαγσγηθφ εκπφξην ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ 

ηζρπξά θίλεηξα. Νη παξάγνληεο πνπ ππνθηλνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αζρνιεζνχλ κε ην εμαγσγηθφ εκπφξην δηαθξίλνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο 

                                                           
xix Η Πξαθηηθή ηνπ εμαγσγηθνύ Marketing, Οξγαληζκόο Πξνώζεζεο Δμαγσγώλ, 1995 
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θηλήηξσλ, ηα ελδνγελή θίλεηξα (Internal Motives) θαη ηα εμσγελή θίλεηξα 

(External Motives)xx.  

 

 

6.3.1 Ρα Δλδνγελή θίλεηξα 

 

Δλδνγελή Θίλεηξα ραξαθηεξίδνληαη ηα θίλεηξα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ρέηνηνπ είδνπο θίλεηξα είλαη ηα εμήο: 

 

1. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ε απνθιεηζηηθή εμάξηεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηηο καθξννηθνλνκηθέο παξακέηξνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπγθπξίεο κίαο κεκνλσκέλεο νηθνλνκίαο πξνθαιεί απμεκέλνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ επηιέμεη ηε 

γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, ειαρηζηνπνηνχλ 

ηνλ θίλδπλν επεξεαζκνχ απφ ηελ πνξεία κίαο θαη κφλν νηθνλνκίαο.   

 

2. Ζ  επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

Ζ επέθηαζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ κίαο επηρείξεζεο ζε αγνξέο 

ηεο αιινδαπήο, δίλεη ζηελ επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο ή λα βειηηψζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηνπ θαηακεξηζκνχ ηνπ 

επηκέξνπο θφζηνπο, φπσο απηφ πνπ πξνθχπηεη γηα δηαθήκηζε, έξεπλα 

θαη αλάπηπμε, παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θ.η.ι. 

Ππλεπψο, νη εμαγσγέο ζπλεπάγνληαη κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο. 

  

                                                           
xx
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3. Δμνκάιπλζε ησλ επνρηαθψλ πσιήζεσλ 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε δήηεζε γηα θάπνηα πξντφληα εκθαλίδεη έληνλεο 

επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο. Ζ χπαξμε απηψλ ησλ δηαθπκάλζεσλ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ή επηβαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ην επηπιένλ θφζηνο ηεο 

απνζήθεπζεο. Ζ εμαγσγή πξντφλησλ ζε ρψξεο κε δηαθνξεηηθέο 

επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ζηε δήηεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

εμνκάιπλζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.   

 

 

4. Ζ ηερλνινγηθή ή πνηνηηθή αλσηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο 

Ζ πνηνηηθή θαη ηερλνινγηθή αλσηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο απνηειεί 

αδηακθηζβήηεην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε θαη ε 

αλάπηπμε ηέηνησλ πξντφλησλ ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη πςειφ θφζηνο. Αλ 

έλα ηέηνην πξντφλ δηαζέηεη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλψηεξα 

ζπγθξηηηθά κε άιια αληαγσληζηηθά πξντφληα, είλαη κία ζεκαληηθή 

επθαηξία γηα ηελ επηρείξεζε ε θήκε ηνπ πξντφληνο λα μεπεξάζεη ηα 

ζχλνξα ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Ζ θαιή θήκε ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

ζπλεπάγεηαη επίζεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε 

πξνβνιή ηνπ πξντφληνο.  

 

 

5. Ξιενλάδνπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα  

Πε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ πξαγκαηηθά κπνξεί λα πνπιήζεη ε 

επηρείξεζε. Απηφ ζπλήζσο νθείιεηαη είηε ζηε κε αλακελφκελε κείσζε 

ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, είηε λα θηλείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηάζεζε πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο θαη ε αλάπηπμε εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ είλαη ηθαλή λα κεηψζεη ηελ 

πιενλάδνπζα πνζφηεηα πξντφληνο κίαο επηρείξεζεο, ζπλεηζθέξνληαο 

ζηελ θεξδνθνξία.  
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6.3.2 Ρα Δμσγελή θίλεηξα 

 

Δμσγελή Θίλεηξα θαινχληαη ηα θίλεηξα ε χπαξμε ησλ νπνίσλ νθείιεηαη 

ζε παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, ζε εγρψξην 

θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ε επηρείξεζε δε κπνξεί λα ειέγμεη θαη λα 

επεξεάζεηxxi. Ρέηνηνπ είδνπο θίλεηξα είλαη ηα εμήο:  

    

1. Ν ηζρπξφο αληαγσληζκφο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

Ρν άλνηγκα ησλ εζληθψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, αθνινχζεζε ε 

εηζξνή αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ ζε μέλεο αγνξέο. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε αξθεηέο αγνξέο, 

δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Ν ηζρπξφο αληαγσληζκφο είλαη έλα επηπιένλ 

θίλεηξν ηεο ζηξνθήο  ησλ επηρεηξήζεσλ ζε μέλεο αγνξέο, κε ζθνπφ 

λα θαιπθζεί ην ράζκα απφ ηηο κεησκέλεο πσιήζεηο. Ππλήζσο νη 

επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα ζηξαθνχλ ζε αγνξέο ζηηο νπνίεο ηα 

πξντφληα ηνπο είλαη αθφκε αληαγσληζηηθά.  

 

2. Ζ εκθάληζε επθαηξηψλ ζε μέλεο αγνξέο 

Κέζα ζην δπλακηθφ θαη εμειηζζφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν θαινχληαη ζήκεξα λα δξάζνπλ νη επηρεηξήζεηο πάληα 

ππάξρνπλ νη πξννπηηθέο γηα δεκηνπξγία επθαηξηψλ. Ρέηνηεο 

επθαηξίεο κπνξεί λα είλαη νη δηαθξαηηθέο νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο, νη 

δαζκνινγηθέο ειαθξχλζεηο, ε θξαηηθή ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ηεισλεηαθέο 

άξζεηο.  

 

3. Ρν πεξηνξηζκέλν κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

Ξάληα ην κέγεζνο κίαο εγρψξηαο αγνξάο, φζν κεγάιε θαη αλ είλαη 

απηή, πζηεξεί ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ δίλεη ε 

                                                           
xxi
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δηεζλήο αγνξά. Ππλεπψο, ε δηεχξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο 

κέζα ζε έλα δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο 

πξννπηηθέο  γηα ηε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ.  

 

4. Ξξνζέγγηζε απφ ηε κεξηά ησλ μέλσλ πειαηψλ 

Ζ πινπνίεζε γεγνλφησλ φπσο νη δηεζλείο εκπνξηθέο θαη θιαδηθέο 

εθζέζεηο, νη επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο, θαζψο θαη ε πξνβνιή θαη 

δηαθήκηζε κίαο επηρείξεζεο ελδέρεηαη λα πξνζειθχζεη πειάηεο απφ 

ην ρψξεο εθηφο ζπλφξσλ δξάζεο ηεο επηρείξεζεο. Πε απηφ έρεη 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά θαη ε επξεία πιένλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ 

εκπνξηθέο απηέο ζπκθσλίεο απνηεινχλ έλα αθφκε θίλεηξν γηα κία 

επηρείξεζε λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο ζην εμσηεξηθφ.  

 

 

6.4   Πηξαηεγηθέο Άζθεζεο Δμαγσγηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

 

πάξρνπλ 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ άζθεζεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε κία επηρείξεζε λα 

αθνινπζήζεη γηα λα πινπνηήζεη ην ζηφρν δηείζδπζεο ζηηο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ζ δηάθξηζε γίλεηαη κεηαμχ άκεζσλ θαη έκκεζσλ εμαγσγψλxxii.  

 

6.4.1  Νη άκεζεο εμαγσγέο (direct exports)   

Πηηο άκεζεο εμαγσγέο, επηιέγεη ε ίδηα ε παξαγσγφο εηαηξία ηηο αγνξέο ζηηο 

νπνίεο επηζπκεί λα δηαθηλεζνχλ θαη λα εκπνξεπηνχλ ηα πξντφληα ηεο. 

Ππλεπψο έρεη ηελ ηδηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ειέγρεη φια ηα ζηάδηα ηεο 

εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κέρξη θαη ζην ζηάδην ηεο παξάδνζεο ζηνλ πειάηε. 

Ρν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ επηρείξεζε ηελ αλάιεςε θαη ηελ 

πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ππλνπηηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη νη εμήο: 

 Δληνπηζκφο θαη επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

                                                           
xxii
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 ινπνίεζε ηνπ Marketing Plan γηα ηηο μέλεο αγνξέο 

 Γηεθπεξαίσζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 Κεηαθνξά, θχιαμε θαη παξάδνζε ηνπ πξντφληνο 

 Δμαζθάιηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ 

 Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο ησλ δπλεηηθψλ 

πειαηψλ ηεο (Credit Rating)  

 Γηαζθάιηζε ησλ εηζπξάμεσλ 

 

Δζσηεξηθφ Ρκήκα Δμαγσγψλ (Export Department) 

Νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζνπλ ηελ ίδξπζε 

απηφλνκνπ ηκήκαηνο πνπ λα εηδηθεχεηαη θαη λα αλαιακβάλεη κέξνο ή ην 

ζχλνιν ηεο εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ρν ηκήκα απηφ κπνξεί λα ζηειερσζεί 

κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ξξψηνλ, κε έλα ηκήκα φπνπ ζα 

αλαιακβάλεη κφλν ην ηκήκα ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ ιήςε θαη απνζηνιή 

ησλ παξαγγειηψλ.  

Πηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη απαηηήζεηο είλαη ζαθψο πεξηζζφηεξεο, θαζψο ην 

ηκήκα εμαγσγψλ θαιείηαη λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε θαη ηνλ ζπληνληζκφ 

ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. Ππλήζσο, έλα ηέηνην ηκήκα ην πιαηζηψλνπλ 

έκπεηξα ζηειέρε ηα νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηηο εμαγσγέο πξνο κία 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή γεσγξαθηθή πεξηνρή (regional export managers). Ζ 

δεχηεξε πεξίπησζε ζεσξείηαη πνιχ πην νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 

θαζψο δελ εκθαλίδεη ηηο αδπλακίεο ηεο πξψηεο, αιιά ζπλεπάγεηαη  

ηδηαίηεξα απμεκέλν θφζηνο θαη αλεχξεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ.   

  

Αληηπξφζσπνο ζηε Σψξα Δμαγσγήο 

Κία επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα πξνκεζεχεη ε ίδηα ηνπο πειάηεο ηεο 

ζην εμσηεξηθφ, ή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δίθηπα κε ηνπηθέο εηαηξίεο ηε 

ρψξαο πξννξηζκνχ θαη λα πξνκεζεχεη ηνπο πειάηεο ηεο νπζηαζηηθά κέζσ 

αληηπξνζψπνπ. Λα ζεκεησζεί φηη ε ηερληθή ηεο αληηπξνζψπεπζεο 

πξνεγείηαη ρξνληθά ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εμαγσγηθψλ κεζφδσλ δεκηνπξγίαο 

ππνθαηαζηεκάησλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ.  

Νη επηρεηξήζεηο ζηελ ρψξα πξννξηζκνχ ζπλήζσο ζπλδένληαη κε 

απνθιεηζηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ παξαγσγφ εηαηξία θαη έηζη ιεηηνπξγνχλ σο 

απνθιεηζηηθνί αληηπξφζσπνη γηα κία ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

αθφκε θαη γηα νιφθιεξε ηε ρψξα. Δθφζνλ νη ζπκθσλίεο απηέο απνβνχλ 

απνηειεζκαηηθέο θαη ηα δχν κέξε ζπλδεζνχλ κε κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο, 
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ην επφκελν βήκα είλαη ε ίδξπζε θνηλνπξαθηηθψλ εηαηξηψλ ζην εμσηεξηθφ. 

Νη αληηπξφζσπνη ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ δηαθξίλνληαη ζε δχν 

κεγάιεο ππννκάδεο. Πηνπο Ρνπηθνχο Δκπνξηθνχο Ξξάθηνξεο  (Host Country 

Brokers) θαη ζηνπο Ρνπηθνχο Γηαλνκείο (Host Country Distributors). 

Νη ηνπηθνί εκπνξηθνί πξάθηνξεο νπζηαζηηθά ιεηηνπξγνχλ σο κεζάδνληαο 

κεηαμχ ηεο εμαγσγηθήο επηρείξεζεο θαη ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ. Απηφ ην 

ξφιν, εθηφο απφ κία επηρείξεζε κπνξεί λα ηνλ έρεη θαη έλα θπζηθφ 

πξφζσπν. Αληίζεηα, νη ηνπηθνί δηαλνκείο θαηά βάζε είλαη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή εκπνξία θαη δηαλνκή ηεο 

εμαγσγηθήο επηρείξεζεο.    

 

πνθαηαζηήκαηα ζηε ρψξα εμαγσγήο (Sales Branch) 

Κία αθφκε κέζνδν άκεζσλ εμαγσγψλ απνηειεί ε δεκηνπξγία 

ππνθαηαζηεκάησλ ζηε ρψξα εμαγσγήο, φπνπ απνηειεί θαη ηελ θπζηθή 

πξνέθηαζε ηεο επηρείξεζεο. Κία επηρείξεζε, ζπλήζσο πξνβαίλεη ζε κία 

ηέηνηα ζηξαηεγηθή θίλεζε, εθφζνλ έρεη εδξαηψζεη ηε ζέζε εο ίδηαο θαη ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζηελ αγνξά απηή.  Ρν ππνθαηάζηεκα είλαη ππνρξεσκέλν λα 

αθνινπζήζεη ηελ εθεί λνκνζεζία.  

Ρν ππνθαηάζηεκα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

αλεχξεζεο θαη δεκηνπξγίαο πειαηνινγίνπ, ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο 

παξαγγειηψλ απφ θαη πξνο ηε κεηξηθή εηαηξία, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο, θαζψο θαη ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά.  

 

Ίδξπζε Θπγαηξηθήο Δηαηξίαο ζην εμσηεξηθφ (Foreign Sales 

Subsidiary) 

Ζ απφξξνηα ηεο επηηπρεκέλεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα κία 

επηρείξεζε είλαη ε ίδξπζε κίαο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζηελ αγνξά απηή ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ζ ζπγαηξηθή εκπνξηθή εηαηξία είλαη κία απηφλνκε θαη πιήξσο 

νξγαλσκέλε επηρείξεζε. Ζ δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ζπγαηξηθήο 

εηαηξίαο πξνζεγγίδεη ζε θάπνην βαζκφ ηε κέζνδν ηεο ίδξπζεο 

ππνθαηαζηήκαηνο, φκσο  είλαη ζαθψο πνιππινθφηεξε θαη δαπαλεξή ιχζε. 

Νπζηαζηηθά, νη ζρέζεηο κεηαμχ κεηξηθήο θαη  ζπγαηξηθήο εηαηξίαο, είλαη 

ζρέζεηο πξνκεζεπηή θαη πειάηεxxiii.  
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6.4.2 Νη έκκεζεο εμαγσγέο (indirect exports) 

Πηελ πεξίπησζε ησλ έκκεζσλ εμαγσγψλ θπξηαξρεί ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε 

κεηξηθή επηρείξεζε αζρνιείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ παξαγσγή ηνπ 

πξντφληνο θαη δελ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμαγσγήο, θαζψο νη 

εμαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνληαη θαη δηεθπεξαηψλνληαη απφ άιιε 

επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε απηή κπνξεί λα είλαη εγθαηεζηεκέλε είηε ζηελ 

εγρψξηα αγνξά θαη λα ιεηηνπξγεί απιά σο δηακεζνιαβεηήο ηνπ εμαγσγηθνχ 

εκπνξίνπ, είηε κπνξεί λα είλαη απφ ηελ ρψξα πξννξηζκνχ ηνπ πξντφληνο. 

 

 

Δγρψξηνο Ξξάθηνξαο (Home Country Exports Brokers) 

Νη εγρψξηνη πξάθηνξεο είλαη επηρεηξήζεηο ηειείσο αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

κεηξηθέο επηρεηξήζεηο θαη είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, φπνπ 

θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη. Νπζηαζηηθά, νη εγρψξηνη πξάθηνξεο ελεξγνχλ σο 

αληηπξφζσπνη επηρεηξήζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ νη πειάηεο ηνπο, αλαδεηψληαο ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή ηηκή.  

Νη εγρψξηνη πξάθηνξεο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ην έξγν λα επηθνηλσλνχλ κε 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο παξαγσγνχο θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Νη ίδηνη νη πξάθηνξεο θαινχληαη ελ ζπλερεία λα 

ειέγμνπλ ηελ πνηφηεηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαηά ηε εμαγσγή, 

παξαιακβάλνπλ ηα πξντφληα θαη ξπζκίδνπλ ηε δηαδηθαζία απνζηνιήο θαη 

παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ζηνλ αγνξαζηή. Νη εγρψξηνη πξάθηνξεο 

ακείβνληαη κε πξνκήζεηα απφ ηνλ αγνξαζηή θαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ 

ίδην ηνλ πσιεηή θαη ζπλήζσο ε ακνηβή απηή ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επί 

ηεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 

Δγρψξηνο Έκπνξνο (Home Country Merchants) 

Νη εγρψξηνη έκπνξεο είλαη θαηά θαλφλα κεγάιεο αλεμάξηεηεο 

επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ εγρψξηα αγνξά 

θαη νπζηαζηηθά ιεηηνπξγνχλ σο ηνπηθνί ρνλδξέκπνξνη. Νη εγρψξηνη έκπνξνη 

αγνξάδνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο πξντφλησλ απφ ηνπο παξαγσγνχο, ηνπο 
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νπνίνπο πιεξψλνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν πιεξψλνληαη απφ ηνπο 

πειάηεο ηνπο.  

Θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη φηη νη έκπνξνη αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη λα 

εθηειέζνπλ ην δηθφ ηνπο κίγκα marketing ζηηο αγνξέο πνπ επηζπκνχλ λα 

εμάγνπλ ηα πξντφληα. Έηζη, είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηνλ θαζνξηζκφ 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ηε δηαθήκηζε, ηηο πξνσζήζεηο, ηελ αζθάιηζε θαη 

κεηαθνξά ηνπ εκπνξεχκαηνο. Δπηπιένλ είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα ηελ 

έγθαηξε θαη αθέξαηα απνπιεξσκή απφ ηνπο πειάηεο ηνπο,  

αλαιακβάλνληαο νπζηαζηηθά ηνλ θίλδπλν ηεο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ 

ρξεψζηε, θαζψο θαη ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.      

 

Δηαηξίεο Γηαρείξηζεο Δμαγσγψλ (Export Management Companies) 

Νη εηαηξίεο δηαρείξηζεο Δμαγσγψλ ελεξγνχλ ζαλ έλα ηκήκα εμαγσγψλ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο παξάγνπλ 

ζπλήζσο αξθεηά εμεηδηθεπκέλα θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα. Νη εηαηξίεο 

απηέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο  ζηε ρψξα ησλ εηαηξηψλ δηαρείξηζεο εμαγσγψλ 

Νη εηαηξίεο δηαρείξηζεο εμαγσγψλ αλαιακβάλνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ 

έξεπλα αγνξάο, ηελ αλεχξεζε πειαηψλ, ηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο 

αγνξαζηέο, ηνλ έιεγρν ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ, ηελ 

εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμαγσγψλ, ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ηε κεηαθνξά θαη θχιαμε 

ησλ πξντφλησλ, ηελ επηινγή ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο, αθφκε θαη ηελ 

πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαζνξίδεηαη απφ ηε κεηξηθή εηαηξία. 

Νη εηαηξίεο δηαρείξηζεο εμαγσγψλ, θαηά θαλφλα, ακείβνληαη κε πξνκήζεηα 

πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν, νη εηαηξίεο απηέο λα αγνξάδνπλ ηα 

πξντφληα θαη λα ηα δηαζέηνπλ νη ίδηεο ζηελ μέλε αγνξά, θαζνξίδνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ην χςνο ησλ ηηκνινγίσλ. 

 

Δηαηξίεο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (International Trading Companies) 

Νη εηαηξίεο δηεζλνχο εκπνξίνπ είλαη εηαηξίεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηνπο. Απηέο νη εηαηξίεο 

κπνξεί λα είλαη απφ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, κέρξη θαη παγθφζκηνη 

νηθνλνκηθνί θνινζζνί. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη: Mitsubishi, 
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Mitsui, Itoh, Sumimotoxxiv. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη ηέηνηνπ 

κεγάινπ κεγέζνπο, ραξαθηεξίδνληαη θαη σο Δηαηξίεο Γεληθνχ Δκπνξίνπ 

(General Trading Companies). Απηέο ηνπ ηχπνπ νη εηαηξίεο γελλήζεθαλ 

ζηελ Ηαπσλία, παξάγνληαο ν νπνίνο ζπλέβαιιε ζεκαληηθά θαη ζηελ έληνλε 

εμσζηξέθεηα θαη ηζρπξή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Ηαπσληθήο 

νηθνλνκίαο. 

Νη εηαηξίεο απηέο νπζηαζηηθά δηαηεξνχλ ζπγαηξηθέο εκπνξηθέο εηαηξίεο θαη 

παξαξηήκαηα αλά ηνλ θφζκν θαη εηδηθεχνληαη ζηηο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο 

πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ απφ θαη πξνο δηάθνξεο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Αλαδεηνχλ ζε φιν ηνλ θφζκν πξντφληα κε ηα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνδηαγξαθέο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή. Αλάινγα κε 

ην ζπκθέξνλ ηνπο, ιεηηνπξγνχλ είηε νη ίδηεο σο αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ, 

είηε ελαιιαθηηθά σο δηακεζνιαβεηέο γηα ινγαξηαζκφ θάπνηνπ παξαγσγνχ.     

 

 

6.5  Ξιενλεθηήκαηα θαη Κεηνλεθηήκαηα ηνπ Δμαγσγηθνχ Δκπνξίνπ 

 

6.5.1 Ρα πιενλεθηήκαηα ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ 

Ρν εμαγσγηθφ εκπφξην σο επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο ζπλεπάγεηαη γηα ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε κία πιεζψξα 

πιενλεθηεκάησλ. Ζ χπαξμε ησλ πιενλεθηεκάησλ δελ είλαη πξνθαλήο γηα 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζπλήζσο ηα πιενλεθηήκαηα απηά κπνξνχλ λα ηα 

αληηιεθζνχλ είηε επηρεηξεκαηίεο κε φξακα πνπ είλαη πξφζπκνη λα 

αλαιάβνπλ επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, είηε ηθαλά θαη εμεηδηθεπκέλα 

ζηειέρε. Ρα πιενλεθηήκαηα απηά είλαη θαηά θχξην ιφγν ηα εμήο: 

1. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο άζθεζεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη φηη δελ απαηηνχληαη ηνλ ίδην 
ζεκαληηθά πνζά επέλδπζεο ή δέζκεπζεο θεθαιαίνπ θίλεζεο 
ζπγθξηηηθά κε ηα θεθάιαηα ηα νπνία ζα απαηηνχληαλ ζηε πεξίπησζε 

πνπ ε επηρείξεζε επέιεγε ηελ ίδξπζε παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην εμαγσγηθφ εκπφξην 

πξαγκαηνπνηείηαη κε κία απφ ηηο κεζφδνπο ησλ έκκεζσλ εμαγσγψλ, 
ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα είλαη ζρεδφλ κεδεληθά, ελψ ζηελ 
πεξίπησζε ησλ άκεζσλ εμαγσγψλ ηα έμνδα ηεο επηρεηξήζεηο 
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πεξηνξίδνληαη ζηε ζηέγαζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ζηελ εμαζθάιηζε 
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ.  

 

 

2. Δμίζνπ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε είλαη ν κηθξφο 
βαζκφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλερίζεη λα παξάγεη κε ηηο πθηζηάκελεο 
παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ρν κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ απμάλεηαη 
ζεκαληηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε αλαγθαζηεί λα 

επεθηείλεη ηελ παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα κε ζηφρν λα εμάγεη ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο ηεο. Ζ επέθηαζε ηεο παξαγσγήο 

ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα παξαγσγηθφ 
εμνπιηζκφ, εγθαηαζηάζεηο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, πφξνη νη νπνίνη 
ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθή επέλδπζε. Δάλ ε δξαζηεξηφηεηα ζηηο ρψξεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ δελ  έρεη ηελ αλακελφκελε απφδνζε, ηφηε ε κεηξηθή 
εηαηξία θηλδπλεχεη κε ππνιεηηνπξγία  ή θαη κε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο.  
 

 

3. Νη εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ην 
πιενλέθηεκα ηεο θαηαλφεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ αγνξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ απνηεινχλ 
πνιχηηκε πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ. Ζ πξνψζεζε πξντφλησλ ζε 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πνηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο είλαη θαη πηα δελ είλαη επηζπκεηά. 
Ζ πιεξνθφξεζε απηή είλαη ρξήζηκε φρη κφλν γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

πξντφληνο, αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηξηθή εηαηξία 
απνθαζίζεη λα ηδξχζεη παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηε ρψξα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, γλσξίδνληαο ήδε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο.  
 

4. Ξιενλέθηεκα επίζεο γηα ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ε εμαγσγέο είλαη έλα ζεκαληηθφ δηεξεπλεηηθφ κέζν γηα 
ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Ρν πιενλέθηεκα απηφ είλαη ηζρπξφηεξν φηαλ ε επηρείξεζε αζθεί 
άκεζε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Νη πεξηζζφηεξεο πνιπεζληθέο 
εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εμαγσγέο πάληα σο δείθηε θαη ελ 

ζπλερεία αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο απνθαζίδνπλ ην αλ ζα 
πξνβνχλ ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο επέθηαζεο ζε μέλεο αγνξέο.  
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6.5.2 Ρα κεηνλεθηήκαηα ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ 

 

Βεβαίσο πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη εμαγσγέο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, εκθαλίδνπλ θαη κία πιεζψξα ζεκαληηθψλ κεηνλεθηεκάησλ. Ρα 

κεηνλεθηήκαηα απηά είλαη πνπ ζπλήζσο πεξηνξίδνπλ ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο επηθξάηεηαο ηνπο. 

1. Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηηο 

ελ δπλάκεη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο είλαη ην επηπξφζζεην θφζηνο ην 

νπνίν  θαινχληαη λα θαιχςνπλ γηα ην ζθνπφ ηεο πξνψζεζεο θαη 

δηαθίλεζεο ησλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ. Αλαιπηηθφηεξα, ηέηνηα 

θφζηε είλαη νη δαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο, νη 

πξνκήζεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ αζθείηαη έκκεζε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ην θφζηνο ησλ εηζπξάμεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ην θφζηνο ηεο ηεισλεηαθήο δηεθπεξαίσζεο, 

ην θφζηνο αζθάιηζεο, κεηαθνξά θαη θχιαμεο ησλ πξντφλησλ, ην 

θφζηνο πξνζαξκνγήο ηνπ πξντφληνο ζηα δεδνκέλα ηεο λέαο αγνξάο,  

ην ζπλαιιαγκαηηθφ θφζηνο θαη νη θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο επηθπιάζζεη 

θαη ηέινο ην θφζηνο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπ πειάηεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

 

2. Αθφκε έλα κεηνλέθηεκα ησλ εμαγσγψλ είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη 

επάισηεο ζε πεξηνξηζκνχο θαη θξαγκνχο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

κειινληηθά, έκκεζνπο θαη άκεζνπο. Ρέηνηνη θξαγκνί κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο-πξννξηζκνχ, ηα κεηαβαιιφκελα δαζκνινγηθά 

κέηξα, νη πνζνζηψζεηο, νη ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί, ηα ζήκαηα 

ζπκκφξθσζεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εηζαγφκελσλ 

πξντφλησλ, νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Όινη νη παξαπάλσ 

παξάγνληεο είλαη δπλακηθνί θαη ε παξακηθξή κεηαβνιή ηνπο κπνξεί 

λα απνθιείζεη κεγάιεο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ ησλ εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

3. Αθφκε έλα κεηνλέθηεκα γηα ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε είλαη ε 

δπζρεξήο πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία γηα ηηο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ζ κε άκεζε επαθή ηεο επηρείξεζεο κε ηελ αγνξά-

πξννξηζκφ είλαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε 

θαη γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξν ζηελ πεξίπησζε ησλ έκκεζσλ 
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εμαγσγψλ.  Δπνκέλσο, ε εμαγσγηθή επηρείξεζε δελ έρεη ζαθή 

γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο, ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ  ηεο ζηελ αγνξά απηή, θαζψο 

θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ην πξντφλ πην 

ειθπζηηθφ. Γηα λα απνθεπρζνχλ ηέηνηνη αζηάζκεηνη παξάγνληεο, 

απαηηείηαη ε νξγάλσζε θαη ζπλερήο αλαβάζκηζε δηθηχσλ 

πιεξνθφξεζεο πνπ ζα παξέρνπλ έγθαηξε, έγθπξε θαη 

απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε ζηελ κεηξηθή εηαηξία γηα ηηο εμειίμεηο 

θαη ηηο ηάζεηο ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

4. Δπίζεο, θάπνηα πξντφληα εκθαλίδνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ εμαγσγή ζε κία μέλε ρψξα. Απηφ 

ζπκβαίλεη θπξίσο κε πξντφληα ηα νπνία απαηηνχλ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη ππνζηήξημεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πψιεζεο, αιιά 

θαη κεηά ηελ πψιεζε (After-sales Service). Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

ηεο εμαγσγήο ηέηνησλ πξντφλησλ δελ είλαη κφλν ηδηαίηεξα δχζθνιν 

λα πξνζθεξζνχλ αμηφπηζηεο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο, αιιά είλαη θαη 

ζαθψο απμεκέλν ην θφζηνο ην νπνίν πξνθχπηεη γηα ηε κεηξηθή 

εηαηξία.    

 

5. Αθφκε έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηηο εμαγσγέο είλαη ην γεγνλφο 

φηη ππάξρεη κεγάινο βαζκφο δπζθνιίαο ειέγρνπ ηεο λφκηκεο ή κε, 

ρξήζεο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ. Απηφ ην πξφβιεκα ην 

αληηκεησπίδνπλ θπξίσο επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ επψλπκα πξντφληα, 

ή πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. Δηδηθφηεξα ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία δελ πξνζηαηεχεηαη 

επαξθψο απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Ρν θίλεηξν γηα ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη ε αληηγξαθή θαη ε παξαγσγή 

φκνησλ πξντφλησλ, απνηξέπνληαο έηζη ηελ εθξνή ζπλαιιάγκαηνο 

απφ ηελ ρψξα.   
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6.6  SWOT Analysis γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ησλ 

εμαγσγψλ 

Ακέζσο παξαθάησ ζα αθνινπζήζεη κία SWOT αλάιπζε πξνζαξκνζκέλε 

ζηηο αλάγθεο θα ηα δεδνκέλα κία κέζεο εμαγσγηθήο επηρεηξήζεηο. Έρνληαο 

ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηα θίλεηξα δξαζηεξηνπνίεζεο, κε 

ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο SWOT ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα 

ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο κέζεο 

εμαγσγηθήο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζεη.  

 

 

Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά ηεο άζθεζεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπγθξηηηθά 

κε ηελ άζθεζε ηεο ζπκβαηηθήο εκπνξεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ησλ 

ζπλφξσλ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο, εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη αδπλακίεο 

θαη νη θίλδπλνη γηα κία εμαγσγηθή επηρείξεζε δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζπγθξηηηθά κε απηέο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη κία παξαδνζηαθή 
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επηρείξεζε. Δπνκέλσο, ε επίδξαζε απφ ηνπο  αξλεηηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε δελ κπνξεί λα απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ην 

αλακελφκελν θαη θπκαίλεηαη κέζα ζηα ινγηθά πιαίζηα ηνπ αλαπφθεπθηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

Αληίζεηα, ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη κία εμαγσγηθή επηρείξεζε, 

είηε κέζα απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, είηε κέζα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην εμαγσγηθφ εκπφξην, παξνπζηάδνπλ κία 

κνλαδηθφηεηα  θαη κία ηζρπξή δπλακηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ κεγέζπλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ξαγδαίαο 

θαη γεσκεηξηθήο αλάπηπμεο, θάηη ην νπνίν δε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

εχθνια φηαλ κία επηρείξεζε πεξηνξίδεηαη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο. 

 

 

 6.7   Ζ Σξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγψλ  ζηελ Διιάδα 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ κέρξη ζηηγκήο, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο αλάπηπμεο, 

φκσο δηαζέηεη θαη ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ θάζε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη θπξίσο ν 

θίλδπλνο ηεο επέλδπζεο αιιά θαη ε δέζκεπζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ ηεο 

επηρεηξήζεηο. Πηελ πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε δε δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα λα αζθήζεη εμαγσγηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηφηε κπνξεί λα ζηξαθεί ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. 

Ζ πξνλνκηαθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγψλ ήηαλ έλα θαηλφκελν ην νπνίν 

παξαηεξνχηαλ ζηελ Διιάδα κέρξη θαη ην 1990. Έθηνηε, ζηα πιαίζηα ησλ 

δεζκεχζεσλ πνπ αλέιαβε ε ρψξαο καο ζπκκεηέρνληαο ζηηο Δπξσπατθέο 

Θνηλφηεηεο, ζπκπεξηιήθζεθε ε ππνρξέσζε ηεο λα θαηαξγήζεη ζηαδηαθά 

κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90‟ ηηο επηδνηήζεηο ησλ εμαγσγψλ.  

Πήκεξα νη εμαγσγηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο έρνπλ ην ίδην θφζηνο κε ηηο 

ππφινηπεο επηρεηξεκαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο. Ζ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζε 

άιια φκσο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία, φπσο ην χςνο θαη ε δηάξθεηα 

ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαζψο θαη νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. 
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Νη ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ εμαγσγψλ δηαθξίλνληαη ζε πξνρξεκαηνδνηήζεηο 

θαη ρξεκαηνδνηήζεηο κε θξηηήξην ην ρξφλν παξνρήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ εμαγσγήοxxv.  

 

6.7.1 Ξξνρξεκαηνδφηεζε γηα πξνεηνηκαζία θαη πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ εμαγσγψλ 

 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο, ε κνξθή απηή εμαγσγηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ρνξεγείηαη πξηλ απφ ηε θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

απνζθνπεί ζηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεηάδεηαη ε 

επηρείξεζε γηα λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη  εμαγσγέο. Ζ 

πξνεηνηκαζία κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε ζηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ 

θαη ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηαπνίεζεο ηνπο απφ κεηαπνηεηηθέο 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο είηε ζηελ πξνκήζεηα απφ ηελ εζσηεξηθή αγνξά ησλ 

έηνηκσλ πξντφλησλ πνπ πξφθεηηαη λα εμαρζνχλ απφ εκπνξηθέο-εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο.  

Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα δεζκεπηηθά φξηα γηα ην χςνο ή ηε δηάξθεηα 

ησλ εμαγσγηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο 

ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο, κε θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή 

Θεληξηθή Ρξάπεδα θαη θαη‟ επέθηαζε ε Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ δηάξθεηα 

ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο ρνξεγείηαη. Ππλήζσο, κία εχινγε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο είλαη απηή ησλ 6-9 κελψλ. 

 

6.7.2 Σξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηεκέλσλ εμαγσγψλ  

Ξξφθεηηαη γηα ζπκβαηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμαγσγψλ, πνπ 

παξέρεηαη ζηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε γηα ηηο εμαγσγέο πνπ ήδε 

πξαγκαηνπνίεζε θαη δελ εηζέπξαμε αθφκε ηελ αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ 

ηνλ εηζαγσγέα. Νπζηαζηηθά, ν ηχπνο απηφο παξαπέκπεη ζηελ ηαθηηθή ηνπ 

Factoring.  

Ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ρξεκαηνδφηεζεο, απνζθνπεί ζηελ ηαρχηεξε 

αλαθχθισζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο εηζπξάηηεη έγθαηξα 
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ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ, ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν απφ ηελ 

αλακελφκελε εμφθιεζε ηνπ εηζαγσγέα. Έλαο αθφκε ηξφπνο παξνρήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη κε ηε κεηαηξνπή ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο πνπ είρε 

ρνξεγεζεί ζηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε. Ζ κεηαηξνπή απηή γίλεηαη θαηά ηε 

θφξησζε  ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ, εθφζνλ ε επηρείξεζε δελ 

επηζπκεί λα εμνθιήζεη ηελ πξνρξεκαηνδφηεζε ζε εγρψξην λφκηζκα xxvi.   

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ρνξήγεζεο απαηηείηαη ζπλήζσο ε πξνζθφκηζε 

ησλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ ηεο εμαγσγήο ζηελ ηξάπεδα. Ρν χςνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ αμία ηνπ εμαγφκελνπ 

εκπνξεχκαηνο. Ππλήζσο ρνξεγείηαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 70%-80% 

ηεο αμίαο πνπ εκθαλίδνπλ ηα θνξησηηθά έγγξαθα.    
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Απόζηνινο Αηγππηηάδεο, Ιλζηηηνύην Δμαγσγηθώλ πνπδώλ, 1994 
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Κέξνο Β 

 

Σαξηνγξάθεζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

Διιάδαο γηα ηελ πεληαεηία 2003-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δζληθή ηξαηεγηθή Δμαγσγώλ & Υαξηνγξάθεζε ηεο Δμαγσγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο 

 

 67 

7. Νη επηδφζεηο ησλ εμαγσγψλ ζε εζληθφ επίπεδν 2003-2007 

 

 

 Γηάγξακκα 7.1. Ρν ειιεληθφ εμσηεξηθφ εκπφξην ζε ρηι. € (2003-2007) 

 

Νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο παξνπζηάδνπλ ηελ πεληαεηία 2003-2007 

παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθή βειηίσζε. Νη ξπζκνί αχμεζεο φκσο ηνπ 

εμαγσγηθνχ φγθνπ παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο απφ έηνο ζε έηνο, κε 

απνηέιεζκα ε κεγέζπλζε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο λα 

αλαθφπηεηαη. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην 2007 νη εμαγσγέο λαη κελ ζεκείσζαλ 

αχμεζε φκσο κε ζαθψο ρακειφηεξν ξπζκφ απφ απηφλ πνπ παξνπζίαζαλ ηα 

πξνεγνχκελα 2 έηε.  

Ρν 2003 ν εμαγσγηθφο φγθνο κφιηο πνπ ππεξέβαηλε ηα 12 δηο επξψ ζε 

απφιπηεο ηηκέο. Ρν 2004 πξαγκαηνπνηήζεθε κία κηθξή απμεηηθή κεηαβνιή 

ηεο ηάμεο ηνπ 1,7%, φπνπ ν φγθνο απμήζεθε κφιηο θαηά 344 εθ επξψ θαη 

αλήιζε πεξίπνπ ζε 12,3 δηο επξψ. Ρα 2 επφκελα έηε απνδείρζεθαλ θξίζηκα 

γηα ηελ πνξεία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, θαζψο νη απμήζεηο ησλ 

εμαγσγψλ αλήιζαλ ζε 2-ςήθην πνζνζηφ. Αξρηθά, ην 2005 θαηαγξάθεθε 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζε πνζνζηφ 12,2% κε ηνλ φγθν λα ππεξβαίλεη ηα 14 

δηο επξψ. Ρν 2006 θαηαγξάθεθε ε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο 

πεληαεηίαο, κε ηηο εμαγσγέο λα απμάλνληαη θαηά 19,6% ζπγθξηηηθά κε ην 

2005 θαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ λα αγγίδεη ηα 16,5 δηο επξψ. 

Έπεηηα απφ 2 ζπλερφκελα έηε κεγέζπλζεο ησλ εμαγσγψλ, ήηαλ 

αλακελφκελν λα ζπλερίζεη απηή ε απμεηηθή πνξεία κε εμίζνπ πςεινχο 

ξπζκνχο. Θάηη ηέηνην δελ επαιεζεχηεθε θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ 

εμαγσγψλ γηα ην 2007 παξνπζίαζε ζεκαληηθή θάκςε. Ν ξπζκφο αχμεζεο 
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απφ 19,6% ην 2006, ππνρψξεζε ζην 4,2% ην 2007. Ν φγθνο ησλ 

εμαγσγψλ γηα ην ηειεπηαίν έηνο αλήιζε ζε 17,1 δηο επξψ. 

Ωζηφζν, ν φγθνο ησλ εηζαγσγψλ θαηέγξαςε 2-ςήθην πνζνζηφ αχμεζεο 

ζρεδφλ γηα φιε ηελ πεληαεηία, θαζψο κφλν ηελ πεξίνδν 2004-2005 

θαηαγξάθεθε πνζνζηφ κεηαβνιήο θάησ ηνπ 10%. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη 

εηζαγσγέο γηα ην 2003 αλήιζαλ ζε 36,6 δηο επξψ, ελψ έλα ρξφλν 

αξγφηεξα μεπέξαζαλ ηα 40,4 δηο επξψ. Απηή ε αχμεζε κεηαθξάδεηαη ζε 

11,1%. Ζ αχμεζε ήηαλ ιηγφηεξν έληνλε ην 2005 θαζψο ην πνζνζηφ 

αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ ππνινγίδεηαη ζε 5%, ελψ ζε αμία έθζαζαλ ηα 

42,7 δηο επξψ. Ρν 2006 ζεκεηψζεθε κία εληππσζηαθή αχμεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο. Έηζη, πέξα απφ ηελ αμηφινγε 

άλνδν ησλ εμαγσγψλ γηα ην 2006, θαηαγξάθεθε εμίζνπ πςειή αχμεζε θαη 

γηα ηνλ φγθν ησλ εηζαγσγψλ. Ζ κεηαβνιή ηνπ εηζαγσγηθνχ φγθνπ ηεο 

ρψξαο απφ ην 2005 αλήιζε ζε 12,7% κε ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ λα 

ππεξβαίλεη ηα 48 δηο επξψ. Ν πςειφο ξπζκφο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ 

ζπλερίζηεθε θαη γηα ην 2007 ελψ αληίζεηα ηελ ίδηα πεξίνδν ν ξπζκφο 

αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ παξνπζίαδε ζεκαληηθή θάκςε. Ρν πνζνζηφ 

κεηαβνιήο ησλ εηζαγσγψλ γηα ην 2007 αλήιζε ζε 10,4% θαη ν αληίζηνηρνο 

φγθνο ζε αμίαο άγγημε ηα 53 δηο επξψ. Λα ζεκεησζεί φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ 

εηζαγσγψλ ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο θαη ηεο 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο.  

Αλαθνξηθά κε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην, θαηαγξάθεηαη ειιεηκκαηηθφ θαη 

εκθαλίδεη δηαρξνληθή πζηέξεζε θαη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηδφζεηο. Ρν 

εκπνξηθφ έιιεηκκα απφ 24,5 δηο επξψ ην 2003, έλα ρξφλν αξγφηεξα 

ππεξέβε ηα 28 δηο επξψ, κία κεηαβνιή πνπ  ππνινγίδεηαη ζε 14,3%. Ν 

ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ειιείκκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 2004-2005 εκθαλίδεη 

θάκςε, κε ην πνζνζηφ ηεο αχμεζεο λα αλέξρεηαη ζε 2,2% θαη ηελ αμία ηνπ 

ειιείκκαηνο λα αγγίδεη ηα 16,8 δηο επξψ. Απφ ην 2005 θαη έπεηηα ν ξπζκφο 

κεηαβνιήο ηνπ ειιείκκαηνο παξνπζίαζε ζεκαληηθή αλάθακςε. Γηα ην 2006 

ε αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο απφ ην 2005 ππνινγίδεηαη ζε 2,9 δηο επξψ, πνζφ 

ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε πνζνζηηαία κεηαβνιή ζε 10,7%. Ζ αληίζηνηρε 

κεηαβνιή γηα ην 2007 ήηαλ αθφκε εληνλφηεξε θαζψο άγγημε ην 13%, ελψ 

ζε αμία ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ μεπέξαζε ηα 35,7 δηο επξψ. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ην έιιεηκκα απφ ην 2003 έσο θαη ην 

2007 παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 45,7%. Ξξνθαλψο απηή ε έληνλε 

αχμεζε νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθήο κεηαβνιήο ησλ εμαγσγψλ 

θαη ησλ εηζαγσγψλ γηα ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα.  

Έλα δήηεκα ην νπνίν κειινληηθά πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη είλαη  φηη 

ζχκθσλα κε πιένλ πξφζθαηεο έξεπλεο γηα ηελ παγθφζκηα εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, απηή ε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ εμαγσγψλ, θαζψο θαη ε 

γεληθφηεξε δηφγθσζε ηνπ φγθνπ ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο 
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νθείιεηαη ζε πνζνζηφ 90% θπξίσο ζηηο επλντθέο δηεζλείο νηθνλνκηθέο 

ζπγθπξίεο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο. 

Ξίλαθαο 7.2. Νη ειιεληθέο εμαγσγέο αλά θιάδν, ζε επξψ
xxvii

 

Αλάιπζε SITC 
2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην 

2007 

Αγξνηηθά Ξξντφληα 2.721.678.567 2.417.799.698 3.031.842.660 3.330.240.951 3.369.306.639 19,6% 

Ρξφθηκα θαη δψα 

δσληαλά 1.779.005.222 1.761.634.515 2.074.166.439 2.336.032.188 2.517.703.043 14,7% 

Ξνηά θαη θαπλφο 607.524.446 494.926.964 559.144.038 508.669.487 500.872.568 2,9% 

Ιάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή 

θπηηθήο πξνέιεπζεο 335.148.899 161.238.219 398.532.183 485.539.276 350.731.028 2,0% 

Ξξψηεο Όιεο 673.811.394 689.160.404 691.980.498 865.314.278 770.307.712 4,5% 

Ξξψηεο χιεο κε 

εδψδηκεο εθηφο απφ 

θαχζηκα 673.811.394 689.160.404 691.980.498 865.314.278 770.307.712 4,5% 

Θαχζηκα 757.582.698 865.718.442 1.324.724.813 2.171.028.267 2.084.013.682 12,2% 

Νξπθηά, θαχζηκα, 

ιηπαληηθά 757.582.698 865.718.442 1.324.724.813 2.171.028.267 2.084.013.682 12,2% 

Βηνκεραληθά 

Ξξντφληα 7.617.798.381 8.064.628.825 8.638.351.760 9.667.165.641 10.350.667.353 60,4% 

Σεκηθά πξντφληα & 

ζπλαθή 1.476.288.650 1.648.016.487 2.046.050.993 2.179.231.608 2.363.150.855 13,8% 

Βηνκεραληθά είδε 

ηαμηλνκεκέλα θαηά 

πξψηε χιε 2.408.749.665 2.720.239.008 2.876.079.204 3.420.323.720 3.730.906.389 21,8% 

Κεραλήκαηα & πιηθφ 

κεηαθνξψλ 1.557.062.701 1.667.803.110 1.786.285.301 2.093.311.410 2.314.998.868 13,5% 

Γηαθνξά βηνκεραληθά 

είδε  2.175.697.365 2.028.570.220 1.929.936.262 1.974.298.903 1.941.611.241 11,3% 

Άιια 240.164.306 317.966.638 362.056.168 449.851.059 574.038.952 3,3% 

Δίδε & ζπλαιιαγέο κε 

ηαμηλνκεκέλα αλά 

θαηεγνξίεο 240.164.306 317.966.638 362.056.168 449.851.059 574.038.952 3,3% 

ΠΛΝΙΝ 12.011.035.346 12.355.274.007 14.048.955.899 16.483.600.196 17.148.334.338 100,0% 

                                                           
xxvii ε αλάιπζε SITC 
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Ξίλαθαο 7.3. Νη 10 θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο Διιάδαο, ζε ρηι. επξψ 

 

Ν θπξηφηεξνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ πξννξίδεηαη γηα ηε Γεξκαλία θαη 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν εμαγσγηθφ εηαίξν ηεο ρψξαο καο γηα φιε ηελ 

πεληαεηία. Ρν 2007 ε Γεξκαλία εηζάγεη ην 11,7% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εμαγσγηθνχ φγθνπ ηεο Διιάδαο, πνζνζηφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζρεδφλ ζε 2 

δηο επξψ. Ν θχξηνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ πξνο ηε Γεξκαλία πξνέξρεηαη απφ 

ηνλ θιάδν ησλ Ρξνθίκσλ θαη ησλ Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ. Ζ κέζε εηήζηα 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ γηα ηελ πεληαεηία πξνο ηε Γεξκαλία ππνινγίδεηαη ζε 

6%.  

Αθφκε έλαο ζεκαληηθφο εμαγσγηθφο εηαίξνο ηεο ρψξαο απνηειεί ε Ηηαιία ε 

νπνία γηα ην 2007 εηζάγεη ην 10,8% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο 

Διιάδαο. Ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Ηηαιία ην 2007 αλήιζε ζε 1,8 

δηο επξψ θαη γηα ηε πεληαεηία παξνπζηάδεη κέζε εηήζηα αχμεζε 8,8%. Νη 

θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί θιάδνη γηα ηελ Ηηαιία είλαη απηνί ησλ Ρξνθίκσλ θαη 

ησλ Κεηάιισλ. Ρα Ρξφθηκα θαηαιακβάλνπλ κεξίδην 31,9%, ελψ ιίγν 

ρακειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ Κεηάιισλ. 

Ηζφπνζν κεξίδην θαηαιακβάλνπλ ε Βνπιγαξία θαη ε Θχπξνο ζε πνζνζηφ 

6,5% γηα ην 2007. Ζ Βνπιγαξία νξηαθά θαηαιακβάλεη ηελ 3ε ζέζε έλαληη 

ηεο Θχπξνπ φπνπ θαηαιακβάλεη ηελ 4ε. Ωζηφζν ε Θχπξνο εκθαλίδεη 

ηδηαίηεξα πςεινχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο θαζψο ε κέζε εηήζηα αχμεζε γηα 

ηελ πεληαεηία αλέξρεηαη ζε 18,5%. Ρν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηε 

Βνπιγαξία αλέξρεηαη ζε 10,5%. Ν θιάδνο ησλ Κεηάιισλ είλαη ν 

Κατάταξη Χωπών 2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην 

07(%) 

MET 

03/07(%) 

 

1. Γεξκαλία 1.552.774 1.610.733 1.707.152 1.874.824 1.960.678 11,7 6,0 

2. Ηηαιία 1.297.266 1.232.800 1.434.537 1.864.510 1.819.577 10,8 8,8 

3. Βνπιγαξία 731.881 779.590 813.278 1.051.908 1.092.956 6,5 10,5 

4. Θχπξνο 550.884 567.724 713.831 890.444 1.087.461 6,5 18,5 

5. Ζλ. Βαζίιεην 883.306 929.505 927.364 991.678 923.550 5,5 1,1 

6. Ονπκαλία 306.506 383.400 408.083 595.842 764.714 4,6 25,7 

7. Γαιιία 513.965 519.201 576.128 731.396 713.813 4,3 8,6 

8. ΖΞΑ 674.339 651.940 734.387 725.843 693.075 4,1 0,7 

9. Ρνπξθία 470.278 554.978 709.961 847.995 619.419 3,7 7,1 

10.Ηζπαλία 443.512 410.193 493.952 667.280 582.371 3,5 7,0 
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θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο γηα ηε γεηηνληθή Βνπιγαξία ελψ γηα ηελ 

Θχπξν είλαη απηφο ησλ Κεραλψλ & Ππζθεπψλ.  

Πεκαληηθφ κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 5,5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο 

Διιάδαο θαηέρεη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην νπνίν φκσο εκθαλίδεη γηα ηελ 

πεληαεηία ηάζε ζηαζηκφηεηαο. Πε πνζνζηφ 25,9% γηα ην 2007, ν θχξηνο 

εμαγσγηθφο φγθνο γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ησλ 

Ρξνθίκσλ. 

Κε κεξίδηα ηα νπνία δελ ππεξβαίλνπλ ην 5% αθνινπζνχλ ε Ονπκαλία, ε 

Γαιιία, νη ΖΞΑ, ε Ρνπξθία θαη ε Ηζπαλία. Ηδηαίηεξα αμηφινγε είλαη ε κέζε 

εηήζηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηε Ονπκαλία ε νπνία αλέξρεηαη ζε 

25,7%. Νη ζεκαληηθφηεξνη εμαγσγηθνί θιάδνη γηα ηε Ονπκαλία είλαη θαηά 

πξψην ιφγν ν θιάδνο ησλ Νρεκάησλ θαη θαηά δεχηεξν ν θιάδνο ησλ 

κεηάιισλ. Θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ζεκαληηθνχο εμαγσγηθνχο εηαίξνπο ηεο 

ρψξαο, πξσηαγσληζηηθφ ξφιν παίδνπλ ν θιάδνο ησλ Κεηάιισλ, ησλ 

Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ, αιιά θαη ησλ Ξεηξειαηνεηδψλ, θπξίσο γηα ηελ 

Ρνπξθία.

Γηάγξακκα 7.4. Ζ δηαρξνληθή θαηαλνκή ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζε Δ.Δ & 

Ρξίηεο Σψξεο 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζε Δ.Δ. θαη ηξίηεο 

ρψξεο, παξαηεξείηαη φηη δηαρξνληθά ζηελ πεληαεηία ε Δ.Δ. θεξδίδεη έδαθνο 

έλαληη ησλ ηξίησλ ρσξψλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ην 2003, ε θαηαλνκή 

είλαη νξηαθά ππέξ ησλ ηξίησλ ρσξψλ, απφ ην 2004 θαη έπεηηα ε ηάζε 

δηφγθσζεο ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Δ.Δ. είλαη θάζε ρξφλν θαη κεγαιχηεξε 

κε απνθνξχθσκα ην 2007, φπνπ ε αλαινγία ππνινγίδεηαη ζε 65% ππέξ ηεο 
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Δ.Δ. θαη 35% γηα ηηο ηξίηεο ρψξεο. Πεκαληηθφο παξάγνληαο σζηφζν πνπ δελ 

πξέπεη λα ακειεζεί είλαη ην γεγνλφο ηεο έληαμεο ησλ ρσξψλ ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ονπκαλίαο ζηελ Δ.Δ., θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ απεπζχλεηαη ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο. Αθφκα ζα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ν παξαπάλσ παξάγνληαο θαίλεηαη αλ έρεη επεξεάζεη ηηο 

εμαγσγέο ησλ πεξηζζφηεξσλ πεξηθεξεηψλ ππφ εμέηαζε ζηελ ελ ιφγσ 

κειέηε.

 Ξίλαθαο 7.5 Νη Δπξσπατθέο εμαγσγέο αλά ρψξα ζε δηο. επξψxxviii 

  
2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην 

07 (%) 

MET 

03/07(%) 

Γεξκαλία 664,4 731,5 780,4 882,5 967,8 24,9 9,9 

Γαιιία 346,6 363,5 372,5 394,9 403,4 10,4 3,9 

Θάησ Σψξεο 261,7 287,3 326,6 369,2 401,6 10,4 11,3 

Ηηαιία 264,6 284,4 299,9 332,0 358,6 9,2 7,9 

Ζλ. Βαζίιεην 270,2 279,4 309,0 357,3 319,5 8,2 4,3 

Βέιγην 225,9 246,7 268,8 292,2 314,3 8,1 8,6 

Ηζπαλία 138,0 146,8 154,8 170,2 175,9 4,5 6,3 

Πνπεδία 90,3 99,1 104,7 117,7 123,3 3,2 8,1 

Απζηξία 85,9 95,2 100,6 108,9 118,9 3,1 8,5 

Ξνισλία 0,0 42,0 71,9 88,2 101,3 2,6 34,1 

Ρζερία 0,0 38,7 62,8 75,6 89,1 2,3 32,1 

Ηξιαλδία 82,0 84,2 88,2 86,7 88,4 2,3 1,9 

Γαλία 58,8 62,0 68,4 73,7 75,4 1,9 6,4 

Νπγγαξία 0,0 31,1 50,6 59,9 69,0 1,8 30,4 

Φηιαλδία 47,0 49,5 53,1 61,4 65,5 1,7 8,7 

Πινβαθία 0,0 15,3 25,8 33,3 42,4 1,1 40,6 

Ξνξηνγαιία 28,1 28,8 30,7 34,5 37,4 1,0 7,4 

Ονπκαλία 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 0,8 NA 

Πινβελία 0,0 9,1 15,5 18,5 21,9 0,6 33,9 

Ελλάδα 12,1 12,3 13,8 16,5 17,2 0,4 9,2 

Ινπμεκβνχξγν 11,8 13,1 15,1 18,2 16,4 0,4 8,6 

Βνπιγαξία 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,3 NA 

Ιηζνπαλία 0,0 5,3 9,5 11,3 12,5 0,3 33,1 

Δζζνλία 0,0 3,3 6,2 7,7 8,0 0,2 34,1 

Ιεηνλία 0,0 2,2 4,1 4,9 6,0 0,2 40,3 

Κάιηα 0,0 1,3 1,8 2,1 2,1 0,1 16,7 

Θχπξνο 0,0 0,6 1,2 1,1 1,0 0,0 21,5 

Πχλνιν 2.587,4 2.932,7 3.236,0 3.618,5 3.879,8 100,0 10,7 

                                                           
xxviii Πεγή Eurostat 
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Ξίλαθαο 7.6 Νη  Δμαγσγέο Δπξσδψλεο αλά ρψξα, ζε δηο. επξψxxix 

  
2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην 

07 (%) 

MET 

03/07(%) 

Γεξκαλία 664,4 731,5 780,4 882,5 967,8 32,4 9,9 

Γαιιία 346,6 363,5 372,5 394,9 403,4 13,5 3,9 

Θάησ Σψξεο 261,7 287,3 326,6 369,2 401,6 13,4 11,3 

Ηηαιία 264,6 284,4 299,9 332,0 358,6 12,0 7,9 

Βέιγην 225,9 246,7 268,8 292,2 314,3 10,5 8,6 

Ηζπαλία 138,0 146,8 154,8 170,2 175,9 5,9 6,3 

Απζηξία 85,9 95,2 100,6 108,9 118,9 4,0 8,5 

Ηξιαλδία 82,0 84,2 88,2 86,7 88,4 3,0 1,9 

Φηιαλδία 47,0 49,5 53,1 61,4 65,5 2,2 8,7 

Ξνξηνγαιία 28,1 28,8 30,7 34,5 37,4 1,3 7,4 

Πινβελία 0,0 0,0 15,5 18,5 21,9 0,7 18,9 

Ελλάδα 12,1 12,3 13,8 16,5 17,2 0,6 9,2 

Ινπμεκβνχξγν 11,8 13,1 15,1 18,2 16,4 0,5 8,6 

Πχλνιν 2.168,1 2.343,3 2.520,0 2.785,7 2.987,3 100,0 8,3 

            

 

          Γηάγξακκα 4.3. Γηαρξνληθή κεηαβνιή εμαγσγψλ Διιάδαο, Δπξψπεο θαη 

Δπξσδψλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
xxix

 Πεγή Eurostat 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

% 04/03 % 05/04 % 06/05 % 07/06

Ελλάδα EU EA



Δζληθή ηξαηεγηθή Δμαγσγώλ & Υαξηνγξάθεζε ηεο Δμαγσγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο 

 

 74 

Πην εμεηαδφκελν δηάζηεκα 2003-2007 ζπλέβεζαλ αξθεηέο αιιαγέο ζηε 

δνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη εκθαλή ζηελ 

πνξεία ησλ εμαγσγψλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην 2003 ε Δπξσπατθή Έλσζε 

αξηζκνχζε 15 κέιε, ελψ ηελ 01/05/2004 πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεγαιχηεξε 

δηεχξπλζε ζηελ ηζηνξία ηεο Δ.Δ. θαη ηα κέιε ηεο  απμήζεθαλ ζε 25. Ρν 

2007 πξνζρψξεζαλ αθφκα δχν ρψξεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηεο Δπξψπε 

ησλ 27 ρσξψλ – κειψλ. Ζ πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηεο Δπξψπεο βαίλεη 

απμαλφκελε ζηελ πεληαεηία, κε κέζε εηήζηα αχμεζε ζε πνζνζηφ 10,7%. Ζ 

Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 20ε ζέζε γηα ην 2007, κε ην κεξίδην επί ησλ 

ζπλνιηθψλ επξσπατθψλ εμαγσγψλ λα ππνινγίδεηαη ζε 0,4%. Ρελ Διιάδα 

αθνινπζνχλ κε ακειεηέα δηαθνξά ζην κεξίδην γηα ην 2007, ην 

Ινπμεκβνχξγν, ε Βνπιγαξία θαη  ε Ιηζνπαλία. Αλαθνξηθά κε ηελ 

Δπξσδψλε, ζεκεηψλνληαη κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο ζηελ πεληαεηία απφ 

άπνςε κνξθήο, θαζψο κέρξη θαη ην 2007, ε Δπξσδψλε αξηζκεί 12 κέιε, 

γηα λα πξνζηεζεί ην 2007 ε Πινβελία θαη λα δεκηνπξγεζεί ε Δπξσδψλε ησλ 

13 ρσξψλ – κειψλ. Πηελ θαηάηαμε ηεο Δπξσδψλεο ε Διιάδα 

θαηαιακβάλεη ηελ 12ε ζέζε κε κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο 

Δπξσδψλεο 0,6%. Ρελ Διιάδα αθνινπζεί ην Ινπμεκβνχξγν ζηελ ελ ιφγσ 

θαηάηαμε. 

Όπσο είλαη εκθαλέο θαη απφ ην ζρεηηθφ δηάγξακκα φπνπ απεηθνλίδεηαη ε 

εηήζηα κεηαβνιή δηαρξνληθά ζηελ πεληαεηία ησλ εμαγσγψλ Διιάδαο, 

Δπξψπεο θαη Δπξσδψλεο, ε πνξεία Δπξψπεο θαη Δπξσδψλεο είλαη αξθεηά 

φκνηα ηελ πεληαεηία. Ζ Διιάδα αληίζεηα κέρξη θαη ην 2006 θαηαγξάθεη 

εληππσζηαθά αλνδηθή πνξεία, κε ηελ εηήζηα αχμεζε ην 2006 λα αγγίδεη ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ηεο θαη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 19,6%. Ρν 2007 

παξαηεξείηαη ηαπηφρξνλε πηψζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ζε 

Διιάδα, Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δπξσδψλε, κε ηελ Διιάδα λα εκθαλίδεη ην 

ρακειφηεξν, ζε πνζνζηφ 4%. 
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8. Ζ Σαξηνγξάθεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζε επίπεδν 

Ξεξηθέξεηαο & Λνκνχ 

 

 

8.1 Ρα ζεκαληηθφηεξα Δζληθά Πηνηρεία εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ αλά 

Ξεξηθέξεηα 

 

 

Ξίλαθαο 8.1  Νη εμαγσγέο αλά πεξηθέξεηα ζε απφιπηεο ηηκέο (€) 

Θαηάηαμε Ξεξηθεξεηψλ 2003 2004 2005 2006 2007 

 

Αηηηθή 4.897.582.740 5.179.297.950 6.049.816.900 7.411.531.008 8.653.453.179 

Θεληξηθή Καθεδνλία 3.286.237.416 3.417.897.336 3.655.810.218 3.588.408.701 3.767.264.120 

Ξεινπφλλεζνο 910.006.817 1.010.864.034 1.484.285.516 1.671.740.939 1.325.987.926 

Πηεξεά Διιάδα 598.559.299 608.033.461 809.359.147 985.239.541 738.417.534 

Θεζζαιία 606.970.562 555.501.389 704.801.205 797.636.218 663.197.230 

Αλ.Καθεδνλία 655.228.931 647.624.243 713.262.707 673.744.439 596.025.156 

Θξήηε 216.576.766 164.877.179 356.322.386 358.099.609 391.458.933 

Γπηηθή Καθεδνλία 300.603.159 286.915.576 306.041.900 348.281.537 324.336.313 

Γπηηθή Διιάδα 285.510.701 249.832.482 343.038.103 333.608.006 312.716.017 

Ήπεηξνο 119.897.720 124.967.310 125.223.249 129.112.401 139.075.332 

Βφξεην Αηγαίν 71.374.302 58.877.401 99.283.800 115.170.275 110.392.391 

Λφηην Αηγαίν 36.703.270 36.816.241 48.064.493 46.388.926 101.819.116 

Ηφλην 21.789.914 15.766.559 36.314.543 26.055.909 23.389.367 

 

Ζ πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαηαιακβάλεη θαζ „ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ηεο 

πεληαεηίαο 2003-2007 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εμαγψγηκνπ φγθνπ ηεο 

Διιάδαο. Ρν 2007 νη εμαγσγέο ηεο ελ ιφγσ πεξηθέξεηαο αγγίδνπλ ηα 8,6 

δηζ. Δπξψ, ελψ ζε κεξίδην εθπξνζσπνχλ ην 50,5% ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ. Ρελ Αηηηθή αθνινπζεί ε πεξηθέξεηα ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, 

κε ην κεξίδην γηα ην 2007 λα ππνινγίδεηαη ζε 22%. Ζ Θεληξηθή Καθεδνλία 

θαηαγξάθεη ζρεηηθά ζηαζεξή πνξεία ζηελ πεληαεηία, κε κέζε εηήζηα 
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αχμεζε ζε πνζνζηφ 3,5% ελψ νη εμαγσγέο ηεο ζε αμία δελ θαηάθεξαλ ζηα 

πέληε ρξφληα λα μεπεξάζνπλ ην θξάγκα ησλ 4 δηζ. επξψ. Έηζη, ελψ νη 

εμαγσγέο ηεο Αηηηθήο απμάλνληαη κε γεσκεηξηθφ ξπζκφ ζηελ πεληαεηία, νη 

αληίζηνηρεο εμαγσγέο ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία παξακέλνπλ ζηάζηκεο, θαη 

απμάλνπλ πεξαηηέξσ ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο κεηαμχ Αηηηθήο θαη ππφινηπεο 

Διιάδαο ελ γέλεη. Αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο, αμηφινγν φγθν 

εκθαλίδνπλ ε πεξηθέξεηα ηεο Ξεινπνλλήζνπ κε κεξίδην 7,7% γηα ην 2007, 

ηεο Πηεξεάο Διιάδαο, κε κεξίδην 4,3%, ηεο Θεζζαιίαο, κε κεξίδην 3,9% 

θαη ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κε κεξίδην 3,5%. Ζ πνξεία ηνπ 

ειιεληθνχ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ζθηαγξαθείηαη απφ ηηο επηκέξνπο εμαγσγέο 

ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. Ζ ηάζε δηφγθσζεο ησλ εμαγσγψλ ζηελ πεληαεηία 

απεηθνλίδεηαη απφ ηε κέζε εηήζηα ηάζε ηεο θάζε πεξηθέξεηαο πνπ ζηελ 

πεληαεηία είλαη γηα φιεο πιελ ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, 

ζεηηθή. Ωζηφζν, ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ 

ην 2007 είλαη αληαλαθιάηαη απφιπηα ζε θάζε πεξηθέξεηα, θαζψο νθηψ ζηηο 

δέθα πεξηθέξεηεο εκθαλίδνπλ πηψζε ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 4% 

κέρξη θαη 25%.  

 

 

       Γηάγξακκα 8.1.1  Δμαγσγέο θαη κεξίδην ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ, 2007 
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Ξίλαθαο 8.1.2. Νη εηζαγσγέο αλά πεξηθέξεηα ζε απφιπηεο ηηκέο (€) 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην 

07(%) 

ΚΔΡ 

03/07(%) 

Αηηηθή 29.391.191.443 30.382.979.021 32.741.453.071 35.859.419.636 41.035.403.583 73,9 8,7 

Θεληξηθή 

Καθεδνλία 5.251.706.330 5.928.854.072 6.641.118.192 7.216.486.801 7.247.631.326 13,1 8,4 

Ξεινπφλλεζνο 1.431.647.378 1.842.388.975 2.327.244.807 2.889.712.957 2.100.363.681 3,8 10,1 

Πηεξεά Διιάδα 1.008.741.967 1.140.153.667 1.258.700.620 1.776.758.053 1.886.467.893 3,4 16,9 

Θεζζαιία 618.494.963 728.027.589 792.924.956 880.600.221 893.851.258 1,6 9,6 

Αλ.Καθεδνλία 572.535.814 637.663.273 605776461 585438781 668355925 1,2 3,9 

Θξήηε 1.115.862.324 947.022.664 359.847.807 393.131.101 515.814.990 0,9 -17,5 

Γπηηθή 

Καθεδνλία 283.874.452 226.694.999 279.876.031 293.909.177 264.913.610 0,5 -1,7 

Γπηηθά Διιάδα 255.033.976 274.338.432 369.881.506 456.244.220 461.810.759 0,8 16,0 

Ήπεηξνο 183.102.053 133.805.155 149.007.183 169.488.420 216.489.080 0,4 4,3 

Βφξεην Αηγαίν 70.265.130 38.874.322 65.575.420 66.257.820 90.200.855 0,2 6,4 

Λφηην Αηγαίν 76.932.763 75.155.017 109.804.142 93.573.204 105.427.977 0,2 8,2 

Ηφλην 40.142.100 34.801.874 55.684.448 47.649.698 34.951.693 0,1 -3,4 

Πχλνιν 40.299.530.693 42.390.759.060 45.756.894.644 50.728.670.089 55.521.682.630 100,0 8,3 

 

Ζ εηθφλα γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πεξηθεξεηψλ βάζεη φγθνπ εηζαγσγψλ  

ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ησλ εμαγσγψλ. Θαηά ζπλέπεηα, ην κεγαιχηεξν φγθν 

ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ απνξξνθά κε ζπληξηπηηθή δηαθνξά γηα ηελ 

πεληαεηία ε πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο. Γηα ην 2007 ε ελ ιφγσ πεξηθέξεηα 

θαηαιακβάλεη κεξίδην 74% επί ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ, νη 

νπνίεο ζε αμία αλέξρνληαη ζηα 41 δηζ. επξψ. Γεχηεξε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε 

έξρεηαη ε Θεληξηθή Καθεδνλία, κε κεξίδην 13% ην 2007 ζηηο ζπλνιηθέο 

εηζαγσγέο θαη κε ηηο εηζαγσγέο ηεο ζε αμία λα αλέξρνληαη ζηα 7,2 δηζ. 

επξψ. Ζ δηαθνξά ησλ 33,8 δηζ. επξψ κεηαμχ ησλ εηζαγσγψλ ησλ δχν 

πξψησλ πεξηθεξεηψλ ππεξηνλίδεη ηελ ηεξάζηηα «ηξχπα» πνπ δεκηνπξγείηαη 

θαη ζπληειεί ζηελ εθηίλαμε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ζηα 

χςε. Πην ζχλνιν ησλ 13 πεξηθεξεηψλ, ζεηηθή εηθφλα κείσζεο ησλ 

εηζαγσγψλ ηελ πεληαεηία παξνπζηάδνπλ ε Θξήηε, κε δξαζηηθή κέζε εηήζηα 

κείσζε κεηά ην 2004 ζε πνζνζηφ 17,5%, ην Ηφλην θαη  ε Γπηηθή Καθεδνλία. 

Αλαθνξηθά κε ηηο εηήζηεο κεηαβνιέο γηα ην 2007, ζεκαληηθή πηψζε ησλ 

εηζαγσγψλ παξαηεξείηαη ζηελ Ξεινπφλλεζν ζε πνζνζηφ 27,3%, ζην Ηφλην 

ζε πνζνζηφ 26,6% θαη ζηε Γπηηθή Καθεδνλία ζε πνζνζηφ 9,9%. Θα πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί φηη ζηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ αλά πεξηθέξεηα 



Δζληθή ηξαηεγηθή Δμαγσγώλ & Υαξηνγξάθεζε ηεο Δμαγσγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο 

 

 78 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ πινίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα νη εηζαγσγέο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν φγθν ζε πνζνζηφ 4,8%. 

 

Ξίλαθαο 8.1.3  Δκπνξηθφ Ηζνδχγην αλά πεξηθέξεηα, ζε απφιπηεο ηηκέο (€) 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην 

07(%) 

ΚΔΡ 

03/07 

(%) 

Αηηηθή (24.493.608.703) (25.203.681.071) (26.691.636.171) (28.447.888.628) (32.381.950.404) 84,4 7,2 

Θεληξηθή 

Καθεδνλία (1.965.468.914) (2.510.956.736) (2.985.307.974) (3.628.078.100) (3.480.367.206) 9,1 15,4 

Ξεινπφλλεζνο (521.640.561) (831.524.941) (842.959.291) (1.217.972.018) (774.375.755) 2,0 10,4 

Πηεξεά Διιάδα (410.182.668) (532.120.206) (449.341.473) (791.518.512) (1.148.050.359) 3,0 29,3 

Θεζζαιία (11.524.401) (172.526.200) (88.123.751) (82.964.003) (230.654.028) 0,6 111,5 

Αλ.Καθεδνλία 82.693.117 9.960.970 107.486.246 88.305.658 (72.330.769) 0,2 NA 

Θξήηε (899.285.558) (782.145.485) (3.525.421) (35.031.492) (124.356.057) 0,3 -39,0 

Γπηηθή Καθεδνλία 16.728.707 60.220.577 26.165.869 54.372.360 59.422.703 -0,2 37,3 

Γπηηθά Διιάδα 30.476.725 (24.505.950) (26.843.403) (122.636.214) (149.094.742) 0,4 NA 

Ήπεηξνο (63.204.333) (8.837.845) (23.783.934) (40.376.019) (77.413.748) 0,2 5,2 

Βφξεην Αηγαίν 1.109.172 20.003.079 33.708.380 48.912.455 20.191.536 -0,1 106,6 

Λφηην Αηγαίν (40.229.493) (38.338.776) (61.739.649) (47.184.278) (3.608.861) 0,0 -45,3 

Ηφλην (18.352.186) (19.035.315) (19.369.905) (21.593.789) (11.562.326) 0,0 -10,9 

Πχλνιν (28.292.489.096) (30.033.487.899) (31.025.270.477) (34.243.652.580) (38.374.150.016) 100,0 7,9 

 

Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ησλ 

ειιεληθψλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ζηελ πεληαεηία είλαη ε πνξεία ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Ρν εκπνξηθφ ηζνδχγην γηα ηε ρψξα καο θαηαγξάθεηαη 

ειιεηκκαηηθφ θαζ „ φιε ηελ πεληαεηία κε κέζε εηήζηα αχμεζε 7,9%. Ωο 

αλακελφκελν, ε Αηηηθή απνζπά 84,4% ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο γηα ην 2007, κε ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ηεο ελ ιφγσ 

πεξηθέξεηαο λα αλέξρεηαη ζηα 32,3 δηζ. επξψ. Ππλνιηθά, ζηηο δεθαηξείο 

πεξηθέξεηεο ζηελ πεληαεηία, νη έληεθα εκθαλίδνπλ ειιεηκκαηηθφ εκπνξηθφ 

ηζνδχγην, ελψ κφλν δχν πιενλαζκαηηθφ. Αλαθνξηθά κε ηηο ηάζεηο γηα ην 

2007, νη επηά απφ ηηο έληεθα πεξηθέξεηαο εκθαλίδνπλ αχμεζε ηνπ 

εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο, ελψ ηέζζεξηο ζεκεηψλνπλ πηψζε. Ξιενλαζκαηηθφ 

εκπνξηθφ ηζνδχγην, κε εηήζηα αχμεζε 9,3% εκθαλίδεη ε Γπηηθή Καθεδνλία, 

ελψ πιεφλαζκα κε εηήζηα κείσζε 58,7% εκθαλίδεη ην Βφξεην Αηγαίν. Λα 

επηζεκαλζεί αθφκα φηη ε πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο εκθαλίδεη 

ειιεηκκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην ζηελ πεληαεηία γηα πξψηε θνξά ην 2007, 

σο απφξξνηα κείσζεο ησλ εμαγσγψλ θαη ηαπηφρξνλεο αχμεζεο εηζαγσγψλ, 
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ελψ ε πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο παξνπζίαζε πιενλαζκαηηθφ 

εκπνξηθφ ηζνδχγην κφλν ην 2003, θαη έθηνηε εκθαλίδεη έιιεηκκα. 

Ξίλαθαο 8.1.4. Γείθηεο Δπηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέοxxx  

Θαηάηαμε Ξεξηθεξεηψλ 2003 

(%) 

2004 

(%)  

2005 

(%) 

2006 

(%) 

2007 

(%) 

 

1. Γπηηθή Καθεδνλία 105.89 126.56 109.35 118.50 122.43 

2. Βφξεην Αηγαίν 101.58 151.46 151.40 173.82 122.39 

3. Λφηην Αηγαίν 47.71 48.99 43.77 49.58 96.58 

4. Αλ. Καθεδνλία 114.44 101.56 117.74 115.08 89.18 

5. Θξήηε 19.41 17.41 99.02 91.09 75.89 

6. Θεζζαιία 98.14 76.30 88.89 90.58 74.20 

7. Γπηηθή Διιάδα 111.95 91.07 92.74 73.12 67.72 

8. Ηφλην 54.28 45.30 65.21 54.68 66.92 

9. Ήπεηξνο 65.48 93.39 84.04 76.18 64.24 

10.Ξεινπφλλεζνο 63.56 54.87 63.78 57.85 63.13 

11.Θεληξηθή Καθεδνλία 62.57 57.65 55.05 49.73 51.98 

12.Πηεξεά Διιάδα 59.34 53.33 64.30 55.45 39.14 

13.Αηηηθή 16.66 17.05 18.48 20.67 21.09 

 

Ν δείθηεο επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο δείρλεη κε κεγάιε 

αθξίβεηα ηελ επεκεξία θάζε πεξηθέξεηαο αλαθνξηθά κε ηελ εμαγσγηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα θαη απεηθνλίδεη ζε έλα βαζκφ ηελ εηθφλα ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. Θαηά ζπλέπεηα, πιενλαζκαηηθφ εκπνξηθφ 

ηζνδχγην εκθαλίδνπλ κφλν 2 ζηηο 13 πεξηθέξεηεο, ε Γπηηθή Καθεδνλία-ε 

νπνία θαηαιακβάλεη θαη ηελ πξψηε ζέζε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε- θαη ην 

Βφξεην Αηγαίν. Νη ππφινηπεο 11 πεξηθέξεηεο εκθαλίδνπλ ειιεηκκαηηθφ 

εκπνξηθφ ηζνδχγην, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κείσζε ζηνλ ελ ιφγσ δείθηε, 

νη 7 απφ ηηο 11 πεξηθέξεηεο εκθαλίδνπλ ζηελ πεληαεηία κείσζε πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ πεξηθεξεηψλ. Ζ Αηηηθή, ε 

νπνία θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε θαη ζηελ θαηάηαμε εμαγσγψλ θαη ζηελ 

                                                           
xxx Γείθηεο Δπηθάιπςεο ησλ εηζαγσγώλ= Δμαγσγέο / Δηζαγσγέο 
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θαηάηαμε εηζαγσγψλ αλά πεξηθέξεηα ζε απφιπηεο ηηκέο, έξρεηαη ηειεπηαία 

ζην δείθηε επηθάιπςεο ησλ εμαγσγψλ απφ ηηο εηζαγσγέο ζθηαγξαθψληαο κε 

έλα αθφκα ηξφπν ην κέγεζνο ηνπ ειιείκκαηνο πνπ ηεο αλαινγεί. 

 

Ξίλαθαο 8.1.5  Νη Δμαγσγέο αλά πεξηθέξεηα σο πνζνζηφ ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ Α.Δ.Ξ 

Θαηάηαμε Ξεξηθεξεηψλ 2003 

(%) 

2004 

(%) 

2005 

(%) 

2006 

(%) 

1. Ξεινπφλλεζνο 10.32 12.00 15.85 16.31 

2. Θεληξηθή Καθεδνλία 12.10 13.08 13.20 12.01 

3. Αλ. Καθεδνλία 9.04 9.23 9.97 8.87 

4. Πηεξεά Διιάδα 5.75 5.99 7.64 8.57 

5. Γπηηθή Καθεδνλία 7.40 7.30 7.25 7.64 

6. Θεζζαιία 5.82 5.76 6.98 7.45 

7. Αηηηθή 5.28 5.88 6.24 7.04 

8. Βφξεην Αηγαίν 2.70 2.51 4.00 4.31 

9. Γπηηθή Διιάδα 3.35 3.24 4.27 3.93 

10.Θξήηε 2.16 1.83 3.89 3.77 

11.Ήπεηξνο 2.60 2.85 2.86 2.78 

12.Λφηην Αηγαίν 0.57 0.68 0.90 0.82 

13.Ηφλην 0.62 0.53 1.18 0.80 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ πεξηθεξεηψλ αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΞ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηελ θαηάηαμε βάζεη εμαγσγηθνχ φγθνπ 

ζε απφιπηεο ηηκέο. Έηζη, πξψηε ζε θαηάηαμε είλαη ε πεξηθέξεηα ηεο 

Ξεινπνλλήζνπ, πνπ ην 2006 νη εμαγσγέο ηεο θαηαιακβάλνπλ ην 16,3% ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΞ. Ρε δεχηεξε ζέζε ζηελ θαηάηαμε εμαθνινπζεί λα 

θαηαιακβάλεη ε Θεληξηθή Καθεδνλία, πνπ ην 2006 νη εμαγσγέο ηεο 

απνηεινχλ ην 12% ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΞ. Αθφκα, ην 9% ηνπ ΑΔΞ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαηαιακβάλνπλ νη εμαγσγέο ηεο ελ 

ιφγσ πεξηθέξεηαο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη φιεο νη πεξηθέξεηεο ηεο Βνξείνπ 

Διιάδνο θαηαιακβάλνπλ κέρξη θαη ηελ 5ε ζέζε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε, ελψ ε 

πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο αθήλεηαη ζηελ 7ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο, κε ηηο 

εμαγσγέο ηεο λα απνηεινχλ ην 7% ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΞ. 
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Ξίλαθαο 8.1.6  Νη 10 θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί Λνκνί ηεο ρψξαο 

 

Θαηάηαμε 

Λνκψλ 2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 

(%) 

 

1. Αηηηθή 4.738.545.952 3.851.041.068 5.821.427.472 7.106.638.644 8.483.963.141 

 

15,7 

2. Θεζ/ληθε 2.644.756.552 2.725.380.039 2.810.753.449 2.672.076.100 2.741.848.564 0,9 

3. Αξγνιίδα 135.147.658 101.904.170 113.123.452 1.192.456.798 961.204.422 63,3 

4. Βνησηία 427.478.823 403.837.890 555.488.965 650.973.221 466.486.541 2,2 

5. Ιάξηζα 348.366.699 335.681.208 375.876.745 418.494.183 359.670.467 0,8 

6. Θηιθίο 154.730.767 180.581.834 215.761.074 247.388.205 300.669.973 18,1 

7. Ζξάθιεην 150.152.068 104.873.879 243.216.214 231.594.478 289.820.322 17,9 

8. Ζκαζία 171.389.013 189.019.665 225.429.670 231.771.720 280.421.450 13,1 

9. Θαζηνξηά 223.378.356 212.064.839 228.319.737 269.842.585 256.759.384 3,5 

10.Καγλεζία 181.837.084 150.465.436 236.925.808 316.195.439 239.203.778 7,1 

 

Βάζεη εμαγσγηθνχ φγθνπ αιιά θαη κέγεζνο αζηηθνχ θέληξνπ ε δψλε Αηηηθήο 

θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε, ζεκεηψλνληαο κέζε εηήζηα ηάζε 15,7% 

ζηελ πεληαεηία. Αθνινπζεί ν Λνκφο Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο ζηελ 

πεληαεηία εκθαλίδεη κηθξέο δηαθπκάλζεηο κε νξηαθή κέζε εηήζηα αχμεζε ζε 

πνζνζηφ 0,9%. Ρελ Ρξίηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαηέρεη ν Λνκφο Αξγνιίδαο, 

ν νπνίνο θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαζψο νη εμαγσγέο ηνπ 

εθηνμεχηεθαλ ηα έηε 2006 θαη 2007. Απφ ηνπο ππφινηπνπο Λνκνχο ηεο 

θαηάηαμεο αμηφινγε κέζε εηήζηα αχμεζε εκθαλίδνπλ ν Λνκφο Θηιθίο, 

Ζξαθιείνπ θαη Ζκαζίαο, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

πξψηνη δέθα εμαγσγηθνί Λνκνί εκθαλίδνπλ ζεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε ζηελ 

πεληαεηία. 
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8.2  Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Αηηηθήο 

 

Ξίλαθαο 8.2.1. Ρν Δμσηεξηθφ Δκπφξην Αηηηθήο, ζε επξψ  

 

 Γηάγξακκα 8.2.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Αηηηθήο  

 

 

Ζ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε 

ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ ησλ δεθαηξηψλ πεξηθεξεηψλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην 2007 ε Αηηηθή θαηείρε κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο 

ρψξαο 50,5%, δειαδή θάηη πεξηζζφηεξν ηνπ κηζνχ φγθνπ ηνπ ειιεληθνχ 

εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ. Ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ ηεο Αηηηθήο γηα ην 2007 

ππεξβαίλεη ηα 8,5 δηο επξψ, εκθαλίδνληαο ζεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε γηα ηελ 

πεληαεηία, ζε πνζνζηφ 15,3%. Γηα ην 2006 νη εμαγσγέο εθθξαζκέλεο ζε 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ ηεο πεξηθέξεηαο θπκαίλνληαη  ζην 7%, έλα πνζνζηφ ην 

νπνίν θαηαηάζζεη ηεο πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο ζηελ 7ε ζέζε ηεο ζρεηηθήο 
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θαηάηαμεο. Αλαθνξηθά κε ην δείθηε πνπ εθθξάδεη ηηο εμαγσγέο σο πνζνζηφ 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΞ κε έηνο βάζεο ην 2003, ε Αηηηθή θαηαηάζζεηαη 

ζηελ 6ε ζέζε ζην ζχλνιν ησλ δεθαηξηψλ πεξηθεξεηψλ θαη ν δείθηεο 

ππνινγίδεηαη ζε 133,3% γηα ην 2006.  

Πηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη επηδφζεηο ηεο πεξηθέξεηαο ζηηο εηζαγσγέο. Γηα 

ην 2007, νη εηζαγσγέο ηεο Αηηηθήο  ππεξβαίλνπλ ηα 40 δηο επξψ, 

παξνπζηάδνληαο εηήζηα άλνδν 14,4% ην 2007 θαη ξπζκφ κεγέζπλζεο ηελ 

πεληαεηία 8,7%. Ξαξφιν πνπ ζε εηήζηα βάζε φιε ηελ πεληαεηία ν ξπζκφο 

αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ 

εηζαγσγψλ, νη εηζαγσγέο αξηζκνχλ ζε αμία πεξίπνπ ηνλ πεληαπιάζην φγθν 

θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηδηαίηεξα πςεινχ ειιείκκαηνο. Γηα 

ην 2007 ην έιιεηκκα αλέξρεηαη ζε 32 δηο επξψ παξνπζηάδνληαο κέζε 

εηήζηα ηάζε 7,2%. Αθφκα λα ζεκεησζεί φηη ηα 32 δηο. επξψ ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο ηεο Αηηηθήο κεηαθξάδνληαη ζε 91% πεξίπνπ ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο ηεο Διιάδαο, γεγνλφο πνπ ππεξηνλίδεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε 

ηεο ελ ιφγσ πεξηθέξεηαο ζηα εζληθά δεδνκέλα.  

Απηέο νη επηδφζεηο ηεο Αηηηθήο ηελ θαηαηάζζνπλ ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ 

δείθηε επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο, έλαο δείθηεο ν νπνίνο 

γηα ην 2007 κφιηο πνπ ππεξβαίλεη ην 21%. 

 

Ξίλαθαο 8.2.2. Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο Αηηηθήο, ζε επξψ 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ηηαιία 736.632.421 704.557.042 757.464.101 1.058.397.362 1.090.415.050 12,6 10,3 

Γεξκαλία 542.891.781 629.938.922 798.168.258 812.236.661 929.678.057 10,7 14,4 

Θχπξνο 398.186.185 421.170.549 569.066.439 692.215.097 888.063.990 10,3 22,2 

Βνπιγαξία 178.376.259 169.349.787 174.846.452 284.510.456 604.411.006 7,0 35,7 

Ονπκαλία 141.259.465 185.391.271 173.790.724 251.303.252 515.915.410 6,0 38,2 

Ζλ. Βαζίιεην 407.282.543 444.709.272 504.108.639 537.161.740 502.776.589 5,8 5,4 

Γαιιία 283.800.245 303.175.347 404.141.369 502.559.354 471.954.353 5,5 13,6 

Ηζπαλία 295.472.658 248.126.583 320.431.362 494.151.950 416.079.384 4,8 8,9 

Ζ.Ξ.Α. 273.369.540 252.400.269 243.142.459 250.386.735 285.024.833 3,3 1,0 

Πινβελία 5.567.704 36.982.455 29.923.924 188.303.436 196.100.106 2,3 143,6 

Θάησ Σψξεο 120.194.990 146.216.278 154.931.934 171.877.162 171.890.303 2,0 9,4 

Βέιγην 91.054.597 102.601.450 88.964.138 102.433.864 170.430.944 2,0 17,0 

Ξνισλία 28.095.358 39.848.309 62.705.006 92.685.049 138.265.470 1,6 48,9 
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Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο πεξηθέξεηαο είλαη θαηά ζεηξά ε 

Ηηαιία, ε Γεξκαλία, ε Θχπξνο,  ε Ονπκαλία θαη ε Βνπιγαξία. Ζ Ηηαιία 

θαηαιακβάλεη κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο 

12,6%, ελψ Γεξκαλία θαη Θχπξνο απφ 10,7% θαη 10,3% αληίζηνηρα. 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη γηα ηνπο θπξηφηεξνπο εμαγσγηθνχο εηαίξνπο 

ηεο πεξηθέξεηαο, ε κέζε εηήζηα ηάζε θαηαγξάθεηαη ζεηηθή. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, ε Ονπκαλία εκθαλίδεη κέζε εηήζηα ηάζε γηα ηελ πεληαεηία 

38,2%,  ε Βνπιγαξία αληίζηνηρε ηάζε ζε πνζνζηφ 35,7%. Ηδηαίηεξα πςειή 

ηάζε παξνπζηάδεη ε Πινβελία, κε πνζνζηφ 143,6%, αιιά εκθαλίδεη 

ηδηαίηεξα ρακειφ κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο, 

2,5%. Ξαξφια απηά, θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη δπλακηθή ζαλ εμαγσγηθφο 

πξννξηζκφο, θάηη ην νπνίν ηζρχεη θαη γηα ηελ Ξνισλία φπνπ εκθαλίδεη ηάζε 

48,9%.  

 

 

Ξίλαθαο 8.2.3. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Αηηηθήο, ζε επξψ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07(%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 561.362.988 484.778.995 607.348.936 645.787.610 700.454.070 8,1 5,7 

Ξνηά & Θαπλά 74.628.099 66.356.578 66.173.634 67.947.727 77.965.585 0,9 1,1 

Κε κεηαιιηθά 

νξπθηά 204.868.338 206.265.780 263.948.179 261.552.264 320.079.948 
3,7 11,8 

Σεκηθά & 

Ξιαζηηθά 913.282.031 1.025.040.142 1.413.016.861 1.496.156.012 1.760.886.203 
20,3 17,8 

Ξεηξειαηνεηδ

ή 203.580.345 135.417.095 265.590.219 840.270.202 902.891.390 
10,4 45,1 

Μχιν & Σαξηί 122.859.642 110.262.927 138.830.842 151.048.515 179.791.215 2,1 10,0 

Θισζηνυθαλη

νπξγία & 

Έλδπζε 518.688.086 491.592.916 490.479.074 459.260.149 497.070.926 

5,7 -1,1 

Κέηαιια 765.901.858 974.698.332 937.657.604 1.288.812.128 1.712.737.983 19,8 22,3 

Κεραλέο & 

Ππζθεπέο 938.698.048 1.029.138.293 1.036.085.674 1.319.000.872 1.347.881.999 
15,6 9,5 

Νρήκαηα 245.533.486 245.972.641 338.716.758 256.582.056 443.812.663 5,1 16,0 

Άιια 348.179.819 409.774.251 491.969.119 625.113.473 709.881.197 8,2 19,5 

Πχλνιν 4.897.582.740 5.179.297.950 6.049.816.900 7.411.531.008 8.653.453.179 100,0 15,3 
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Ν θχξηνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ ηεο Αηηηθήο πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

Βηνκεραληθφ θιάδν θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηα Σεκηθά & Ξιαζηηθά, απφ 

ηα Κέηαιια, θαζψο θαη απφ ηηο Κεραλέο & Ππζθεπέο. Ρν 2007, ν θιάδνο 

ησλ Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ εκθαλίδεη κεξίδην 20,3%, αθνινπζεί ν θιάδνο 

ησλ Κεηάιισλ κε κεξίδην 19,8%, ελψ κε κεξίδην 15,6% ζπκβάιιεη ν 

θιάδνο ησλ Κεραλψλ θαη Ππζθεπψλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία εκθαλίδεη ηάζε 

γηα ηελ πεληαεηία 17,8%, ελψ ηα Κέηαιια 22,3%. Σακειή ζπγθξηηηθά  

ηάζε παξνπζηάδεη ν ηειεπηαίνο θιάδνο, κε έλα πνζνζηφ ην νπνίν δελ 

ππεξβαίλεη ην 10%. Ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά ζηνηρεία παξνπζηάδεηαη ν 

θιάδνο ησλ πεηξειαηνεηδψλ φπνπ παξνπζηάδεη κέζε εηήζηα ηάζε 45,1%, 

θαηαιακβάλνληαο  παξάιιεια  κεξίδην 10,4%επί ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ρελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Αηηηθήο 

ζπκπιεξψλνπλ ν θιάδνο ησλ Ρξνθίκσλ, ε Θισζηνυθαληνπξγία & Έλδπζε, 

φπνπ φκσο ν θιάδνο εκθαλίδεη ζπλερή ζπξξίθλσζε, αιιά θαη νη θιάδνη ησλ 

Κε Κεηαιιηθψλ Νξπθηψλ θαη ησλ Νρεκάησλ.  

 

Γηάγξακκα 8.2.2. Ζ Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά λνκφ, ζε επξψ 
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Αττική 4.738.545.952 4.996.837.771 5.821.427.472 7.106.638.644 8.483.963.141

Υπόλ. Αττική 159.036.788 182.460.179 228.389.428 304.892.364 169.490.038
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Ζ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο παξνπζηάδεη κία ηδηνκνξθία ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ππφινηπεο πεξηθέξεηαο. Ζ πεξηθέξεηα δελ θαηαλέκεηαη ζε Λνκνχο αιιά ζε 2 

δψλεο, ηελ δψλε Αηηηθήο θαη ηε δψλε πφινηπν Αηηηθήο. Ζ θαηαλνκή ηνπ 

εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ είλαη κνλφπιεπξε θαζψο ην 98% ηνπ φγθνπ ησλ 

εμαγσγψλ πξνέξρεηαη απφ ηε δψλε ηεο Αηηηθήο, ελψ κφιηο ην 2% απφ ην 

πφινηπν Αηηηθήο. Ζ δψλε Αηηηθήο παξνπζηάδεη ζπλερή ζηαδηαθή βειηίσζε 
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ησλ εμαγσγψλ θαη νπζηαζηηθά είλαη απηή ε νπνία θαζνξίδεη ηα κεγέζε θαη 

ηηο ηάζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο. Θαηά ζπλέπεηα, νη επηδφζεηο ηεο 

δψλεο Αηηηθήο δελ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ απηψλ ηεο πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο. Ξξψηνο εμαγσγηθφο θιάδνο γηα ηε δψλε Αηηηθήο είλαη ν 

βηνκεραληθφο θιάδνο ησλ ρεκηθψλ θαη πιαζηηθψλ, πνπ ην 2007 απνζπά 

κεξίδην 20,5% ηνπ ζπλφινπ ηεο δψλεο, ελψ ν θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο 

πξννξηζκφο είλαη ε Ηηαιία, κε κεξίδην γηα ην 2007, 12,8%. 

 Ζ δψλε Αηηηθήο, θαζνξίδεη παξάιιεια θαη ηνλ θχξην φγθν ησλ εηζαγσγψλ 

ηεο πεξηθέξεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα δεκηνπξγεί ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο 

κεηαμχ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ.  

Απφ ηελ άιιε, ην πφινηπν Αηηηθήο παξνπζίαζε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

κέρξη θαη ην 2006, αιιά ην 2007 ζεκείσζε ζεκαληηθή πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 

44,4% αθνινπζψληαο αληίζεηε πνξεία απφ απηή ηεο πεξηθέξεηαο. Ξξψηνο 

ζε εμαγσγηθφ φγθν ηεο ελ ιφγσ δψλεο είλαη ηα κε κεηαιιηθά νξπθηά, κε 

κεξίδην 19,2% ην 2007, ελψ πξψηνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο ε Αιβαλία. Νη 

κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ππφινηπν Αηηηθήο, δελ είλαη ζε ζέζε 

λα επεξεάζνπλ δξαζηηθά νχηε ηνλ θχξην φγθν ησλ εμαγσγψλ, αιιά νχηε 

θαη ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δζληθή ηξαηεγηθή Δμαγσγώλ & Υαξηνγξάθεζε ηεο Δμαγσγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο 

 

 87 

8.3 Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

Θεληξηθήο  Καθεδνλίαο 

 

 

 

Ξίλαθαο 8.3.1. Ρν εμσηεξηθφ Δκπφξην ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ζε επξψ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 

03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 5.251.706.330 5.928.854.072 6.641.118.192 7.216.486.801 7.247.631.326 8,4 

Δμαγσγέο 3.286.237.416 3.417.897.336 3.655.810.218 3.588.408.701 3.767.264.120 3,5 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην (1.965.468.914) (2.510.956.736) (2.985.307.974) (3.628.078.100) (3.480.367.206) 15,4 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 62,6% 57,6% 55,0% 49,7% 52,0% N.A 

Δμαγσγέο % ΑΔΞ 12,10% 13,08% 13,20% 12,01% N.A N.A 

 

 

 

Γηάγξακκα 8.3.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 
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Ζ πεξηθέξεηα ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο είλαη ε κεγαιχηεξε πεξηθέξεηα ηεο 

Βνξείνπ Διιάδνο θαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ηεο ρψξαο κεηά ηελ Αηηηθή. 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο, είλαη 

εμίζνπ κεγάινο θαη θαηαιακβάλεη κεξίδην 22% επί ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Αθφκε,  γηα ην 2007 εμάγεη πεξηζζφηεξν απφ 80% 

ηνπ φγθνπ ηεο Καθεδνλίαο. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο αλήιζε ην 2007 ζηα 3,7 δηο επξψ, ελψ ε κέζε εηήζηα αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ γηα ηελ πεληαεηία ππνινγίδεηαη ζε 3,5%.  

Γηα ην 2006 ε πεξηθέξεηα εκθαλίδεη ηδηαίηεξα πςειέο επηδφζεηο ζην δείθηε 

πνπ εθθξάδεη ηηο εμαγσγέο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ, θαζψο ην πνζνζηφ 

αλέξρεηαη ζε 12% θαη απνηειεί ηελ δεχηεξε θαιχηεξε επίδνζε ζε εζληθφ 

επίπεδν, παξφιε ηε κείσζε πνπ θαηαγξάθεθε θαηά 1,2% ην ηειεπηαίν 

έηνο. Αληίζεηα αλαθνξηθά κε ην δείθηε ησλ εμαγσγψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ 

κε έηνο βάζεο ην 2003, θαζψο ε πεξηθέξεηα θαηαιακβάλεη ηελ 

πξνηειεπηαία ζέζε. Ρν πνζνζηφ απηφ ππνδειψλεη ηελ κείσζε ησλ 

εμαγσγψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ απφ ηελ αξρή ηεο πεληαεηίαο.  

Κπνξεί ε πεξηθέξεηα λα εκθαλίδεη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο φγθνπο 

εμαγσγψλ ζην ζχλνιν ησλ 13 πεξηθεξεηψλ, φκσο ζε αλάινγα πιαίζηα 

θηλείηαη θαη ν φγθνο ησλ εηζαγσγψλ.  

Νη εηζαγσγέο ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο παξνπζηάδνπλ ζπλερή αχμεζε ζε 

φιε ηε πεληαεηίαο 2003-2007 θαη κάιηζηα κε ππεξδηπιάζην ξπζκφ απφ 

απηφλ ησλ εμαγσγψλ. Ζ ηάζε κεγέζπλζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη εηζαγσγέο 

γηα ηελ πεξηθέξεηα αλέξρεηαη ζε 8.4%. Νη εηζαγσγέο γηα ην 2007 

ππνινγίδνληαη ζε 7,2 δηο επξψ, ελψ ζηνλ αληίπνδα νη εμαγσγέο αλέξρνληαη 

πεξίπνπ ζηα 3,7 δηο επξψ. 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε πεξηθέξεηα εκθαλίδεη ηδηαίηεξα δηνγθσκέλν 

έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην. Ρν πνζνζηφ  επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ 

απφ ηηο εμαγσγέο ην 2007 αλέξρεηαη κφιηο ζε 52%θαη απνηειεί ηελ ηξίηε 

ρεηξφηεξε επίδνζε κεηά ηελ Αηηηθή θαη ηε Πηεξεά Διιάδα. Ν κέζνο ξπζκφο 

αχμεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ππεξβαίλεη ην 15%, γεγνλφο πνπ δελ αθήλεη 

πνιιά πεξηζψξηα γηα ζχληνκε αλάθακςε ηνπ ηζνδπγίνπ. 

Κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην πςειφ έιιεηκκα απνηειεί έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα ηεο ρψξαο. 
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Ξίλαθαο 8.3.2. Νη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ζε επξψ 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Γεξκαλία 618.110.405 550.606.244 579.865.231 562.448.523 585.926.218 15,6 -1,3 

Βνπιγαξία 349.104.502 362.980.067 357.581.509 421.898.075 320.732.468 8,5 -2,1 

Ηηαιία 206.779.059 239.960.906 247.080.926 230.443.680 260.306.295 6,9 5,9 

ΞΓΓΚ 182.884.784 189.808.054 200.056.033 189.344.318 256.027.979 6,8 8,8 

Ζλ. Βαζίιεην 322.480.218 326.643.013 363.733.078 273.844.445 252.871.505 6,7 -5,9 

Ρνπξθία 121.412.653 161.020.426 182.912.702 202.359.078 203.689.877 5,4 13,8 

Ονπκαλία 76.555.078 91.981.407 112.188.862 143.470.996 161.308.457 4,3 20,5 

Οσζία 86.763.246 93.928.557 100.015.296 123.559.942 134.004.647 3,6 11,5 

Γαιιία 132.447.746 125.082.800 115.237.036 112.393.467 116.566.676 3,1 -3,1 

Πεξβία 0 0 66.731.963 110.562.987 116.333.300 3,1 32,0 

Θχπξνο 82.246.347 96.954.500 148.663.407 98.427.731 110.475.926 2,9 7,7 

Θάησ Σψξεο 132.227.819 122.357.875 125.032.255 104.878.534 97.389.360 2,6 -7,4 

Αιβαλία 61.199.507 71.097.326 73.701.231 70.065.831 95.474.643 2,5 11,8 

Ηζπαλία 62.429.442 82.685.541 101.969.083 62.537.223 82.532.006 2,2 7,2 

Ζ.Ξ.Α. 82.885.643 85.878.605 80.290.979 70.562.859 71.725.821 1,9 -3,6 

Ξνισλία 33.889.887 40.472.592 52.368.054 59.703.257 63.331.231 1,7 16,9 

Βέιγην 51.983.553 48.481.254 71.595.611 71.269.150 61.588.092 1,6 4,3 

Θφζζνβν 0 0 7.134.527 10.865.803 61.561.575 1,6 193,7 

 

Ν ζεκαληηθφηεξνο εμαγσγηθφο εηαίξνο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ε Γεξκαλία 

πνπ απνξξνθά ην 15,6% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο. Νη εμαγσγέο πξνο ηε Γεξκαλία παξνπζηάδνπλ κηθξή θάκςε ζην 

ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο, κε ακειεηέα κέζε εηήζηα κείσζε 1,3%. Ζ πξψηε 

ζεκαληηθή θάκςε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηε Γεξκαλία παξαηεξείηαη ην 2004, 

φπνπ ν φγθνο ππνρψξεζε θαηά 11% ζπγθξηηηθά κε ην 2003. Ρν ππφινηπν 

ηεο πεληαεηίαο νη δηαθπκάλζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη δελ είλαη ηδηαίηεξα 

έληνλεο.  

Πεκαληηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί γηα ηελ πεξηθέξεηα είλαη νη γεηηνληθέο 

ρψξεο ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο ΞΓΓΚ. Ζ πξψηε θαηαιακβάλεη 

κεξίδην 8,5%, ελψ νη άιιεο 2 κνηξάδνληαη κεξίδην 6,9% θαη 6,8%  γηα ην 

2007 αληίζηνηρα. Ζ Βνπιγαξία παξνπζηάδεη αξλεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε, 

ελψ απμεηηθή ηάζε απφ ηελ άιιε παξνπζηάδεη ε Ηηαιία θαη ε ΞΓΓΚ. Αθφκε, 

ζεκαληηθφ κεξίδην θαηέρεη θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κεξίδην ην νπνίν 

θηλείηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηο 2 πξνεγνχκελεο ρψξεο, κε ηε δηαθνξά φηη 
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νη εμαγσγέο κεηψλνληαη κε εηήζην ξπζκφ πνπ αγγίδεη ην 6%. Ηδηαίηεξα 

ζεηηθφ ξπζκφ εκθαλίδεη ε Ονπκαλία θαη ε Πεξβία. Ζ Ονπκαλία κε κέζε 

εηήζηα αχμεζε 20,5% θαηέρεη κεξίδην 4,3% γηα ην 2007, ελψ ε Πεξβία πνπ 

εκθαλίδεη ηάζε 32% γηα ηελ ηξηεηία 2005-2007, θαηαιακβάλεη κεξίδην 

3,1% γηα ην ηειεπηαίν έηνο. 

 

 

Ξίλαθαο 8.3.3. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ζε επξψ 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην 

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 537.802.359 560.338.632 753.957.547 760.580.295 878.563.452 23,3 13,1 

Ξνηά & Θαπλά 330.912.303 256.327.276 300.553.003 276.127.332 241.659.331 6,4 -7,6 

Κε κεηαιιηθά 

νξπθηά 62.566.375 68.438.506 83.359.830 103.511.219 105.920.520 
2,8 14,1 

Σεκηθά & 

Ξιαζηηθά 444.456.034 532.943.970 630.192.616 515.832.433 563.223.189 
15,0 6,1 

Ξεηξειαηνεηδή 93.170.449 116.949.903 123.685.543 181.338.280 249.875.064 6,6 28,0 

Μχιν & Σαξηί 48.200.955 50.145.964 50.332.813 48.787.502 49.720.384 1,3 0,8 

Θισζηνυθαλην

πξγία & Έλδπζε 1.239.261.195 1.173.870.915 1.008.821.957 945.302.973 836.445.092 
22,2 -9,4 

Κέηαιια 250.133.381 369.376.836 371.331.607 398.402.854 447.968.451 11,9 15,7 

Κεραλέο & 

Ππζθεπέο 188.108.409 194.358.337 238.454.107 242.582.577 247.477.083 
6,6 7,1 

Νρήκαηα 35.199.362 34.214.760 30.020.097 38.819.413 52.913.840 1,4 10,7 

Άιια 56.426.594 60.932.237 65.101.098 77.123.823 93.497.714 2,5 13,5 

Πχλνιν 3.286.237.416 3.417.897.336 3.655.810.218 3.588.408.701 3.767.264.120 100,0 3,5 

 

Νη δχν ζεκαληηθφηεξνη εμαγσγηθνί θιάδνη γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο είλαη ηα  Ρξφθηκα κε κεξίδην 23,3% ην 2007 θαη ν θιάδνο ηεο 

Θισζηνυθαληνπξγίαο & Έλδπζεο κε κεξίδην 22,2%. Ν θιάδνο ηεο 

Θισζηνυθαληνπξγίαο & Έλδπζεο σζηφζν εκθαλίδεη ζπξξίθλσζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 9,4% ζηελ πεληαεηία.  Αληίζεηα, ν θιάδνο ησλ Ρξνθίκσλ εκθαλίδεη 

κέζν ξπζκφ κεγέζπλζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 13%. Ν εμαγσγηθφο φγθνο ησλ 

ηξνθίκσλ ζηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηνπο Λνκνχο Ζκαζίαο, Ξέιιαο, Ξηεξίαο θαη 

Σαιθηδηθήο.  
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Έλαο αθφκε θξίζηκνο θιάδνο γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 

είλαη ν βηνκεραληθφο θιάδνο ησλ Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ. Ν θιάδνο εμάγεη 

ζε πνζνζηφ 15% θαη ν θπξηφηεξνο φγθνο πξνέξρεηαη απφ ην Λνκφ 

Θεζζαινλίθεο θαη ην Λνκφ Ξηεξίαο. Ν θιάδνο ην 2005 θαηέγξαςε 

ζεκαληηθή αχμεζε 18,4%, κεξίδην ην νπνίν ην έραζε έλα ρξφλν αξγφηεξα. 

Ξαξφια απηά ε κέζε εηήζηα ηάζε ήηαλ απμεηηθέο θαη ην πνζνζηφ απηφ 

αλήιζε ζε 6,1%. Ν θιάδνο ησλ Κεηάιισλ είλαη ν 4νο  ζεκαληηθφηεξνο γηα 

ηελ πεξηθέξεηα θαη θαηαιακβάλεη κεξίδην 11,9%. Γηα ην 2007 ν ελ ιφγσ 

θιάδνο ζηεξίδεηαη θπξίσο απφ ην Λνκφ Θηιθίο θαη θαηαγξάθεη ζπλερή 

ζηαδηαθή κεγέζπλζε ζε φιε ηελ πεληαεηία, εκθαλίδνληαο ην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ, κε πνζνζηφ 

15,7%.  

Δπηπιένλ νη θιάδνη ησλ Ξεηξειαηνεηδψλ θαη ησλ Κεραλψλ θαη Ππζθεπψλ 

θαηαιακβάλνπλ ηζφπνζα κεξίδηα ηεο ηάμεο ηνπ  6,6%, ελψ κε 6,4% 

αθνινπζεί ν θιάδνο ησλ Ξνηψλ & Θαπλψλ. Ν θιάδνο ησλ Ξεηξειαηνεηδψλ 

εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε κέζε εηήζηα αχμεζε ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ κε 

ξπζκφ 28%. 

 

 

Ξίλαθαο 8.3.4.  Ζ Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά λνκφ,  ζε επξψ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ζκαζία 171.389.013 189.019.665 225.429.670 231.771.720 280.421.450 7,4 13,1 

Θεζ/ληθε 2.644.756.552 2.725.380.039 2.810.753.449 2.672.076.100 2.741.848.564 72,8 0,9 

Θηιθίο 154.730.767 180.581.834 215.761.074 247.388.205 300.669.973 8,0 18,1 

Ξέιια 146.306.976 145.060.975 184.760.152 184.944.878 208.729.534 5,5 9,3 

Ξηεξία 54.050.988 59.652.666 65.382.597 71.449.993 84.772.217 2,3 11,9 

Πέξξεο 65.528.105 52.612.227 68.316.067 74.040.568 51.836.628 1,4 -5,7 

Σαιθηδηθή 49.475.015 65.284.462 85.407.209 106.737.237 98.985.754 2,6 18,9 

Πχλνιν 3.286.237.416 3.417.591.868 3.655.810.218 3.588.408.701 3.767.264.120 100,0 3,5 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο ζε επίπεδν Λνκνχ είλαη 

ζπληξηπηηθή ππέξ ηνπ Λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Ζ Θεζζαινλίθε σο  ν 

κεγαιχηεξνο Λνκφο ηεο πεξηθέξεηαο, ζπκβάιιεη ζηηο εμαγσγέο ην 2007 κε 

72,8%. Ξαξφια απηά νη εμαγσγέο εκθαλίδνπλ ηάζε ζηαζηκφηεηαο θα 
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ζηεξίδνληαη θπξίσο απφ ηνλ θισζηνυθαληνπξγηθφ θιάδν θαη ηνλ θιάδν 

ησλ Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ.  

Ν δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο Λνκφο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη απηφο ηνπ Θηιθίο, 

κε εμαηξεηηθά κηθξφηεξν κεξίδην απφ απηφ ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζψο ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Θηιθίο ζηηο εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο αλέξρεηαη 

ζε 8% γηα ην 2007. Πεκαληηθφ ζηνηρεία γηα ην Λνκφ Θηιθίο είλαη φηη 

εκθαλίδεη ηε δεχηεξε πςειφηεξε εηήζηα ηάζε κεγέζπλζεο ησλ εμαγσγψλ 

ζην ζχλνιν ησλ  7 Λνκψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ξπζκφο ν νπνίνο ππεξβαίλεη ην 

18%. Ν θχξηνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ πξννξίδεηαη πξνο ηε Βνπιγαξία θαη 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ησλ Κεηάιισλ. 

Κε κεξίδην 7,4% γηα ην 2007 αθνινπζεί ν Λνκφο Ζκαζίαο, ν νπνίνο κέρξη 

θαη ην 2005 θαηείρε ηε 2ε ζέζε ζε εμαγσγηθφ φγθν, αθήλνληαο ζηελ 3ε 

ζέζε ην Θηιθίο. Έθηνηε, ε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζπλερίζηεθε γηα 

ην Λνκφ Ζκαζίαο, κε κηθξφηεξνπο φκσο ξπζκνχο απφ φηη ν Λνκφο Θηιθίο. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα ε κέζε εηήζηα αχμεζε γηα ηελ Ζκαζία αλέξρεηαη ζε 

13,1%. Ρν 82% ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ  αθνξά ηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ ελψ θπξηφηεξνο πξννξηζκφο είλαη ε Γεξκαλία.  

Κε κεξίδην 5,5% ζπκβάιιεη ν Λνκφο Ξέιιαο. Νη εμαγσγέο ηνπ Λνκνχ κε 

εμαίξεζε ην 2003 παξνπζηάδνπλ ζπλερή άλνδν κέρξη θαη ην 2007. Ζ κέζε 

εηήζηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ ππνινγίδεηαη ζε 9,3%. Ρν 

ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ην εμαγσγψλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ησλ 

Ρξνθίκσλ, ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 90%. Θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο 

γηα ην Λνκφ είλαη ε Γεξκαλία.  

Κε κηθξφηεξα πνζνζηά ζπκπιεξψλνπλ ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο 

πεξηθέξεηαο νη λνκνί Σαιθηδηθήο, Ξηεξίαο θαη Πεξξψλ. Ν λνκφο Σαιθηδηθήο 

θαηέρεη ην 2007 κεξίδην 2,6%, ν Λνκφο Ξηεξίαο 2,3%, ελψ ν Λνκφο 

Πεξξψλ 1,4%. Ν Λνκφο Πεξξψλ είλαη ν κνλαδηθφο Λνκφο πνπ παξνπζηάδεη 

γηα ηελ πεξηθέξεηα αξλεηηθή ηάζε πεληαεηίαο. Πηνλ αληίπνδα ν Λνκφο 

Σαιθηδηθήο εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε ηάζε κεγέζπλζεο ζην ζχλνιν ησλ 7 

Λνκψλ, κε πνζνζηφ 18,9%. Ν Λνκφο Ξηεξίαο εκθαλίδεη ζεηηθή ηάζε κε 

ξπζκφ 11,9%. 
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8.4 Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

Ξεινπνλλήζνπ 

 

 

 

Ξίλαθαο 8.4.1. Ρν Δμσηεξηθφ Δκπφξην ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Ξεινπνλλήζνπ , ζε επξψ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 

03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 1.431.647.378 1.842.388.975 2.327.244.807 2.889.712.957 2.100.363.681 10,1 

Δμαγσγέο 910.006.817 1.010.864.034 1.484.285.516 1.671.740.939 1.325.987.926 9,9 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην (521.640.561) (831.524.941) (842.959.291) (1.217.972.018) (774.375.755) 10,4 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 63,6% 54,9% 63,8% 57,9% 63,1% Λ.Α. 

Δμαγσγέο % ΑΔΞ 10.32% 12.00% 15.85% 16.31% Λ.Α. Λ.Α. 

 

 

 

Γηάγξακκα 8.4.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Ξεινπνλλήζνπ 
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Ζ πεξηθέξεηα ηεο Ξεινπνλλήζνπ θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ 

θαηάηαμε ησλ πεξηθεξεηψλ βάζεη εμαγσγηθνχ φγθνπ θαη ην 2007 νη 

εμαγσγέο ζε απφιπηεο ηηκέο αλήιζαλ ζε 1,3 δηο. επξψ, απνηειψληαο ην 

7,7% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Ζ πνξεία ησλ εμαγσγψλ ζηελ πεληαεηία 

παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία κε εμαίξεζε ην έηνο 2007 φπνπ ζεκεηψζεθε 

πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 20,7%. Ππλνιηθά ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

εκθαλίδεη ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ζε πνζνζηφ 9,9%.  

Ζ πεξηθέξεηα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ηνπ δείθηε πνπ 

εθθξάδεη ηηο εμαγσγέο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ ηεο πεξηθέξεηαο. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ελ ιφγσ πνζνζηφ ππνινγίδεηαη ζε 16,3% γηα ην 2007, 

ελψ ηελ Ξεινπφλλεζν δηαδέρεηαη ε Θεληξηθή Καθεδνλία κε πνζνζηφ 

12,01% ζηνλ ίδην δείθηε. Πηνλ αληίζηνηρν αξηζκνδείθηε κε έηνο βάζεο ην 

2003, ε Ξεινπφλλεζνο πιένλ εκθαλίδεηαη ρακειφηεξα θαη θαηαιακβάλεη 

ηελ ηξίηε ζέζε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε ησλ πεξηθεξεηψλ γηα ην 2006 κε 

πνζνζηφ 158%. Ζ ζεκαληηθή πηψζε ησλ εμαγσγψλ ην 2007 θαηά 20,7% 

δείρλεη λα κελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε κέζε εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή 

ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο, πνπ παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε αλάκεζα 

ζηηο 13 πεξηθέξεηεο γηα ηελ πεληαεηία 2003-2007.   

Αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο, ζπλνιηθά ηελ πεληαεηία ζεκεηψλνπλ αλνδηθή 

πνξεία κε κέζε εηήζηα αχμεζε 10,1%, σζηφζν ην 2007 κεηψλνληαη ζε 

πνζνζηφ 27,3%. Πε απφιπηεο ηηκέο γηα ην 2007 νη εηζαγσγέο ηεο 

πεξηθέξεηαο αλέξρνληαη ζε 2.1 δηο. επξψ, ελψ ν φγθνο ηνπο ππνινγίδεηαη 

δηπιάζηνο απηνχ ησλ εμαγσγψλ, γεγνλφο πνπ εθθξάδεηαη θαη απφ ην 

ζρεηηθφ δείθηε ηεο επηθάιπςεο ησλ εμαγσγψλ απφ ηηο εηζαγσγέο πνπ γηα 

ηελ πεληαεηία θπκαίλεηαη ρσξίο έληνλεο δηαθπκάλζεηο απφ 54,9% ζε 

63,6%. Θαηά ζπλέπεηα ην ηζνδχγην ηεο πεξηθέξεηαο θαηαγξάθεηαη γηα φιε 

ηελ πεληαεηία ειιεηκκαηηθφ, πνπ φκσο ζηαδηαθά δηνγθψλεηαη, κε κέζε 

εηήζηα αχμεζε 10,4%, θαζψο ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ απφ ηηο 

εηζαγσγέο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο. Ρν 2007 σζηφζν παξαηεξείηαη 

ηαπηφρξνλε κείσζε ζηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεηαη ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαηά 36,4%. 
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Ξίλαθαο 8.4.2. Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο Ξεινπνλλήζνπ 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Γηβξαιηάξ 4.761.196 26.628 38.153.743 107.881.899 104.283.724 8,7 116,3 

Ρνπξθία 104.263.747 149.380.205 287.365.217 296.380.265 93.754.404 7,9 -2,6 

Ιηβχε 44.948.501 136.642.889 107.740.881 171.648.061 87.162.592 7,3 18,0 

Ηηαιία 61.905.904 34.828.460 104.093.222 100.614.952 81.587.957 6,8 7,1 

Θξναηία 4.940.686 3.482.884 3.857.530 42.135.249 72.622.872 6,1 95,8 

Αιβαλία 29.666.561 39.241.620 43.354.324 52.060.102 63.408.808 5,3 20,9 

Ζ.Ξ.Α. 110.304.142 128.319.818 167.565.515 167.711.857 56.953.030 4,8 -15,2 

Γεξκαλία 42.348.487 41.271.431 52.207.279 66.111.729 51.668.932 4,3 5,1 

Ζλ. Βαζίιεην 53.919.411 46.479.954 51.477.111 34.340.883 34.408.936 2,9 -10,6 

Νπθξαλία 6.630.067 5.924.770 5.900.008 6.878.985 25.035.613 2,1 39,4 

Αιγεξία 3.582.464 8.453.500 763.478 7.815.090 24.633.043 2,1 61,9 

Θχπξνο 16.546.103 11.155.085 22.761.885 16.347.234 23.701.423 2,0 9,4 

 

Νη πξψηνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Ξεινπνλλήζνπ 

θαηέρνπλ κνηξαζκέλα κεξίδηα ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο 

γηα ην 2007 θαη θαηά ζπλέπεηα δελ παξαηεξείηαη έλαο θπξίαξρνο 

πξννξηζκφο ηεο πεξηθέξεηαο, αιιά πεξηζζφηεξνη. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη 

ζε φιε ηελ πεληαεηία παξαηεξνχληαη πνιιέο θαη ηδηαίηεξα έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο πξννξηζκνχο.  

Ζ πεξηθέξεηα ηεο Ξεινπνλλήζνπ  απνηειεί ην λνηηφηεξν άθξν ηεο ρεξζαίαο 

έθηαζεο ηεο Διιάδαο, θαη είλαη αλακελφκελν νη θχξηνη εμαγσγηθνί ηεο 

πξννξηζκνί λα πεξηιακβάλνπλ ρψξεο ηεο Κεζνγείνπ. Ξξψηε ζε θαηάηαμε 

ρψξα έξρεηαη ην Γηβξαιηάξ, ην νπνίν απνξξνθά  κεξίδην γηα ην 2007 8,7% 

επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ θαη ν εμαγσγηθφο ηνπ φγθνο αλέξρεηαη ζηα 

104 εθαη. επξψ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ρψξα εκθαλίδεη αμηφινγε ηάζε 

κεγέζπλζεο κέζα ζηελ πεληαεηία, πνπ θπξίσο νθείιεηαη ζηελ θαηαθφξπθε 

πηψζε ησλ εμαγσγψλ ην 2004 θαη ζηε ζπλέρεηα εληππσζηαθά δπζαλάινγε 

άλνδν θαηά ην 2005, γηα λα αγγίμεη ζε φγθν ηα 38 εθαη. επξψ. Αθνινπζεί ε 

Ρνπξθία, κε ιίγν κηθξφηεξν κεξίδην, 7,9% γηα ην 2007, πξνο ηελ νπνία 

σζηφζν ην 2007 παξνπζηάδεηαη πηψζε ησλ εμαγσγψλ ζε πνζνζηφ 68,4%.  
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Ξίλαθαο 8.4.3.  Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Ξεινπνλλήζνπ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 281.901.707 221.808.085 311.491.809 340.910.626 292.432.083 22,1 0,9 

Ξνηά & Θαπλά 82.550.222 90.121.046 100.840.414 85.026.510 105.297.032 7,9 6,3 

Κε κεηαιιηθά 

νξπθηά 740.734 723.539 696.750 2.901.734 4.680.388 
0,4 58,5 

Σεκηθά & Ξιαζηηθά 25.194.806 28.165.207 33.125.938 26.508.008 16.690.579 1,3 -9,8 

Ξεηξειαηνεηδή 438.259.013 593.700.041 944.453.351 1.123.975.464 786.335.275 59,3 15,7 

Μχιν & Σαξηί 557.059 253.120 398.754 361.874 739.263 0,1 7,3 

Θισζηνυθαληνπξγί

α & Έλδπζε 5.862.893 3.888.867 11.057.713 11.800.887 10.209.363 
0,8 14,9 

Κέηαιια 26.360.668 36.150.468 42.092.263 39.822.250 37.136.059 2,8 8,9 

Κεραλέο & 

Ππζθεπέο 5.610.451 4.031.852 4.330.632 6.183.149 16.594.337 
1,3 31,1 

Νρήκαηα 962.003 1.367.751 2.272.016 2.072.969 3.267.857 0,2 35,8 

Άιια 42.007.261 30.654.058 33.525.876 32.177.468 52.605.690 4,0 5,8 

Πχλνιν 910.006.817 1.010.864.034 1.484.285.516 1.671.740.939 1.325.987.926 100,0 9,9 

 

Ξξψηνο θαη κε δηαθνξά εμαγσγηθφο θιάδνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

Ξεινπνλλήζνπ είλαη ηα Ξεηξειαηνεηδή, ηα νπνία γηα ην 2007 

θαηαιακβάλνπλ κεξίδην πνπ πξνζεγγίδεη ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ 

ηεο πεξηθέξεηαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ελ ιφγσ θιάδνο θαζ „φιε ηελ 

πεληαεηία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε αιιά ηα ηειεπηαία έηε ε άλνδνο είλαη 

κεγαιχηεξε κε κέζε εηήζηα αχμεζε 15,7%. Νη εμαγσγέο ησλ 

πεηξειαηνεηδψλ θαηά ηα έηε 2003-2005 γηλφηαλ ζρεδφλ θαη‟ 

απνθιεηζηηθφηεηα απφ ην λνκφ Θνξίλζνπ, φκσο ην έηνο 2006 ε θαηάζηαζε 

αλαηξέπεηαη θαη νη εμαγσγέο ησλ Ξεηξειαηνεηδψλ θαηά 93,5% 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην λνκφ Αξγνιίδαο-πνπ είλαη θαη ν πην ελεξγφο 

εμαγσγηθά λνκφο ηεο πεξηθέξεηαο-ελψ κφλν ην ππφινηπν 6,5% εμάγεηαη 

πιένλ απφ ηελ Θφξηλζν. Ρν 2007, νη εμαγσγέο ησλ πεηξειαηνεηδψλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πιένλ ζρεδφλ θαη „απνθιεηζηηθφηεηα απφ ην λνκφ 

Αξγνιίδαο, κε πνζνζηφ 99,6%. Γεχηεξνο ζηελ θαηάηαμε γηα ην 2007 είλαη 

ν θιάδνο ησλ Ρξνθίκσλ, ν νπνίνο απνζπά κεξίδην 22,1% επί ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηξφθηκα εμάγνπλ 

ζε πνζνζηφ 52,4% ν λνκφο Αξγνιίδαο θαη ζε πνζνζηφ 21% ν λνκφο 

Θνξίλζνπ. Νη ππφινηπνη εθ ησλ θπξηφηεξσλ θιάδσλ απαζρνινχλ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξν κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ν θιάδνο ησλ Κε Κεηαιιηθψλ Νξπθηψλ παξνπζηάδεη 
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αμηφινγεο ηάζεηο κεγέζπλζεο θαζ‟ φιε ηελ πεληαεηία ζε πνζνζηφ 58,5%, 

ελψ αληίζεηα, ν κφλνο θιάδνο πνπ παξνπζηάδεη αξλεηηθή πνξεία ζπλνιηθά 

ζηελ πεληαεηία είλαη ηα Σεκηθά θαη Ξιαζηηθά, κε κέζε εηήζηα κείσζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 9,8%. 

 

 

Γηάγξακκα 8.4.2.  Ζ Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά λνκφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξξψηνο θαη κε δηαθνξά λνκφο ζε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο Ξεινπνλλήζνπ είλαη ε Αξγνιίδα, πνπ απνζπά γηα ην 2007 

κεξίδην 72,5% επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Αθνινπζνχλ 

κε 14% ν λνκφο Θνξίλζνπ, κε 12% ν λνκφο Κεζζελίαο, ελψ κε αζήκαληα 

ζπγθξηηηθά κεξίδηα θιείλνπλ ν λνκφο Ιαθσλίαο (1,7%) θαη ν λνκφο 

Αξθαδίαο (0,2%). 

Ν λνκφο Αξγνιίδαο ην 2007 εμήγαγε θαηά θχξην ιφγν Ξεηξειαηνεηδή, 

θιάδνο πνπ απαζρνιεί ην 2007 81,7% ησλ εμαγσγψλ ηνπ λνκνχ. 

Αθνινπζνχλ κε 15,9% ν θιάδνο ησλ Ρξνθίκσλ, ελψ ηα κεξίδηα ησλ 

ππνινίπσλ είλαη κε ζπγθξίζηκα. Ν λνκφο Αξγνιίδαο εμάγεη θαη„ 

απνθιεηζηηθφηεηα Ξεηξειαηνεηδή ζην Γηβξαιηάξ θαη ε ελ ιφγσ ρψξα 

απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν εμαγσγηθφ πξννξηζκφ ηνπ λνκνχ κε κεξίδην 12,6% 

γηα ην 2007. Αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξα, σζηφζν ζεκαληηθά κεξίδηα ε 

Ιηβχε, ε Ρνπξθία θαη ε Θξναηία, νη νπνίεο σζηφζν εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα 

κεγάιε κέζε εηήζηα αχμεζε γηα ηελ πεληαεηία κε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη 
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απφ 124,8% γηα ηελ Θξναηία, κέρξη θαη 630,6% γηα ηελ Ιηβχε θαη 860,7% 

γηα ηελ Ρνπξθία. 

Γεχηεξνο ζηελ θαηάηαμε έξρεηαη ν λνκφο Θνξίλζνπ, ν νπνίνο εμάγεη 

Ρξφθηκα θαη Κέηαιια κε κεξίδηα 33,2% θαη 19,8% γηα ην 2007, ελψ νη 

πξψηνη εμαγσγηθνί ηνπ πξννξηζκνί είλαη ε Ηηαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε 

Γεξκαλία θαη ε Αιγεξία. 

Ρελ ηξίηε ζέζε βάζεη εμαγσγηθνχ φγθνπ γηα ην 2007 θαηαιακβάλεη ν λνκφο 

Κεζζελίαο. Ν ελ ιφγσ λνκφο εμάγεη κε κεξίδην 60,7% Ξνηά θαη Θαπλά, θαη 

Ρξφθηκα κε κεξίδην 35,9% γηα ην 2007, ελψ πξψηε εμαγσγηθή ρψξα είλαη ε 

Ηηαιία. Κε ζεκαληηθά ρακειφηεξν κεξίδην ζπλεηζθέξεη ν Λνκφο Ιαθσλίαο, 

κεξίδην ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1,7%. Ξαξά ηε ζεκαληηθή κείσζε 

πνπ ζπλέβε ην 2007, ε κέζε εηήζηα ηάζε ηνπ Λνκνχ ήηαλ ζεηηθή κε 

πνζνζηφ 6,7%. Ρν 1/3 ησλ εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ πξννξίδεηαη γηα ηελ 

Ηηαιία, ελψ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην πξννξίδεηαη επίζεο γηα ηηο ΖΞΑ. Πρεδφλ 

νιφθιεξνο ν φγθνο πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ησλ Ρξνθίκσλ.  

Κε ακειεηέν κεξίδην ζπκβάιιεη ν Λνκφο Αξθαδίαο, θαζψο ην πνζνζηφ ησλ 

εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο ππνινγίδεηαη ζε 0,2% 

γηα ην 2007. Ξέξαλ ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Λνκνχ, απνζαξξπληηθή είλαη θαη ε 

έληνλε αξλεηηθή ηάζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο. Ν 

θχξηνο φγθνο πξννξίδεηαη γηα ηε Γεξκαλία, ελψ εληχπσζε πξνθαιεί φηη ν 

θξηζηκφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο είλαη ν βηνκεραληθφο θιάδνο ησλ 

Νρεκάησλ. 
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8.5. Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Πηεξεάο 

Διιάδαο 

 

 

 

Ξίλαθαο 8.5.1. Ρν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Πηεξεάο Διιάδαο, ζε επξψ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 

03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 1.008.741.967 1.140.153.667 1.258.700.620 1.776.758.053 1.886.467.893 16,9 

Δμαγσγέο 598.559.299 608.033.461 809.359.147 985.239.541 738.417.534 5,4 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην (410.182.668) (532.120.206) (449.341.473) (791.518.512) (1.148.050.359) 29,3 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 59,3% 53,3% 64,3% 55,5% 39,1% Λ.Α 

Δμαγσγέο % ΑΔΞ 5.75% 5.99% 7.64% 8.57% Λ.Α Λ.Α 

 

 

  Γηάγξακκα 8.5.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Πηεξεάο Διιάδαο 
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Ζ πεξηθέξεηα ηεο Πηεξεάο Διιάδαο θαηαηάζζεηαη ζηελ 4ε  ζέζε βάζεη 

εμαγσγηθνχ ηεο φγθνπ. Ρν 2007 νη εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο αλήιζαλ ζηα 

738 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο σζηφζν ζεκαληηθή εηήζηα κείσζε ζε 

πνζνζηφ 25,1%. Πε εζληθφ επίπεδν, νη εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο γηα ην 

2007 απνηεινχλ ην 4,3% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Ρελ 

πεληαεηία 2003-2007, ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθπκάλζεηο ζε επίπεδν φγθνπ, πνπ φκσο ηειηθά 

θαηαιήγεη ζε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 23,4%, θαηαγξάθνληαο 

παξάιιεια κέζε εηήζηα αχμεζε 5,4%. 

Νη εμαγσγέο σο πνζνζηφ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΞ ππνινγίδνληαη ζε 8,57% 

γηα 2006, θαηαγξάθνληαο πνζνζηηαία αχμεζε 12,2% ζε ζρέζε κε ην 2005 

θαη ε πεξηθέξεηα θαηαιακβάλεη ηελ 4ε ζέζε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε ησλ 

πεξηθεξεηψλ. Ζ Πηεξεά Διιάδα εμαθνινπζεί λα θαηαιακβάλεη ηελ 4ε ζέζε 

ζηελ θαηάηαμε ησλ πεξηθεξεηψλ βάζεη ηνπ δείθηε εμαγσγψλ ζε πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΞ κε έηνο βάζεο ην 2003,  φπνπ ην ζρεηηθφ πνζνζηφ γηα ην 2007 

ππνινγίδεηαη ζην 149,1%. 

Νη εηζαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή άλνδν θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ θαη ην 2007 αλέξρνληαη ζε φγθν ζε 1,8 

δηο. επξψ, θαηαιακβάλνληαο κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ 

εηζαγσγψλ 3,6%. 

Πε επίπεδν φγθνπ νη εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο ππνιείπνληαη θαηά πνιχ 

ησλ εηζαγσγψλ, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη θαη απφ ην ζρεηηθφ δείθηε 

επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο πνπ γηα ην 2007 

ππνινγίδεηαη ζε 39,1%, δει πεξίπνπ ην 1/4 ησλ εηζαγσγψλ αληηζηνηρεί ν 

φγθνο ησλ εμαγσγψλ. Ν ελ ιφγσ δείθηεο ζεκεηψλεη αξλεηηθέο επηδφζεηο γηα 

ηελ πεληαεηία, κε ην έηνο 2004 λα θαηαγξάθεη ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ ζε 

πνζνζηφ 66,4%. 

Ζ ηάζε πνπ πεξηγξάθεη ν παξαπάλσ δείθηεο, απεηθνλίδεη  ζαθέζηεξα θαη 

ηελ πνξεία ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο πεξηθέξεηαο, ην νπνίν 

θαηαγξάθεηαη ειιεηκκαηηθφ γηα φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, κε κέζε 

εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 29,3% θαη ζεκεηψλεη έιιεηκκα-ξεθφξ γηα ηελ 

πεξηθέξεηα ην 2007, φπνπ ζε απφιπηεο ηηκέο αλέξρεηαη ζηα 1,2 δηο. επξψ, 

αληαλαθιψληαο ηελ εμάξηεζε ηεο πεξηθέξεηαο απφ ηηο εηζαγσγέο θαη ηελ 

έληνλε πηα αλάγθε γηα δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζπλεηδεηή βειηίσζε ησλ 

εμαγσγψλ. 
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Ξίλαθαο 8.5.2. Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο Πηεξεάο Διιάδαο 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ζ Ξ Α 78.442.322 76.345.571 106.930.533 103.745.284 136.704.251 18,5 14,9 

Ηηαιία 42.915.280 56.477.846 63.299.170 73.913.965 75.620.131 10,2 15,2 

Ρνπξθία 34.274.294 29.463.787 40.656.063 65.569.421 65.041.365 8,8 17,4 

Γεξκαλία 35.143.005 40.498.763 35.774.248 42.271.565 56.147.599 7,6 12,4 

Ζλ. Βαζίιεην 23.353.823 29.732.621 29.240.893 35.213.477 29.023.023 3,9 5,6 

Γαιιία 20.597.550 20.270.285 18.925.841 25.295.337 27.748.244 3,8 7,7 

Ηζξαήι 17.506.789 22.520.625 23.560.561 21.597.639 21.254.925 2,9 5,0 

Πεξβία 0 0 5.182.033 16.104.720 21.241.268 2,9 102,5 

Ξ.Γ.Γ.Κ 7.059.161 11.075.403 19.007.191 70.462.204 19.525.543 2,6 29,0 

Βνπιγαξία 38.739.979 48.991.993 54.922.720 92.549.044 19.348.482 2,6 -15,9 

Ονπκαλία 25.500.257 39.593.406 47.340.177 80.924.626 18.750.783 2,5 -7,4 

Θχπξνο 10.925.444 12.223.289 10.958.426 15.922.071 17.455.546 2,4 12,4 

Ρπλεζία 4.528.132 4.993.276 3.460.920 2.922.808 14.456.876 2,0 33,7 

Ηζπαλία 12.556.972 11.480.307 14.042.806 13.944.176 13.310.339 1,8 1,5 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο αλά ρψξα, πξψηνο εμαγσγηθφο 

πξννξηζκφο ηεο πεξηθέξεηαο θαζ „φιε ηελ πεληαεηία είλαη νη ΖΞΑ, 

θαηαιακβάλνληαο κεξίδην γηα ην 2007 18,5% επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ 

ηεο πεξηθέξεηαο, ελψ ν ζπλνιηθφο εμαγσγηθφο φγθνο αληίζηνηρα αλέξρεηαη 

ζηα 136 εθαη. επξψ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ΖΞΑ απνηεινχλ ηνλ 

θπξηφηεξν εμαγσγηθφ πξννξηζκφ ηνπ λνκνχ Βνησηίαο-πνπ είλαη ν  πξψηνο 

ζε εμαγσγηθφ φγθν λνκφο ηεο πεξηθέξεηαο- φπνπ θαη αληινχλ ην 26,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηνπ λνκνχ γηα ην 2007, ελψ γηα ηνπ ππφινηπνπο 

λνκνχο νη ΖΞΑ αληινχλ πνιχ κηθξά κεξίδηα. Ρηο ΖΞΑ αθνινπζεί ε Ηηαιία, 

κε κεξίδην γηα ην 2007 10,2%, ε Ρνπξθία, κε κεξίδην 8,8% θαη ε Γεξκαλία 

κε κεξίδην 7,6%, ελψ νη ππφινηπεο ρψξεο απνζπνχλ κεξίδην ρακειφηεξν 

ηνπ 4%. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη αλ θαη νη ηξίηεο ρψξεο πεξίπνπ ζε φγθν 

θαηαιακβάλνπλ ηξηπιάζην κεξίδην εμαγσγψλ απφ απηφ ηεο  Δ.Δ., παξφια 

απηά ζηελ θαηάηαμε ησλ θπξηφηεξσλ εμαγσγηθψλ πξννξηζκψλ αλά ρψξα, 

ηηο πξψηεο ζέζεηο θαηέρνπλ ρψξεο ηεο θνηλφηεηαο, κε εμαίξεζε ηηο ΖΞΑ θαη 

ηελ Ρνπξθία. Ρν γεγνλφο απηφ  καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εμαγσγέο 

ηεο πεξηθέξεηαο απεπζχλνληαη ζε κεγάιν πιήζνο ηξίησλ ρσξψλ 

θαηαιακβάλνληαο φκσο κηθξά κεξίδηα επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο. Δληχπσζε αθφκα πξνθαιεί φηη ην 2007 νη ρψξεο ΞΓΓΚ, 

Βνπιγαξία θαη Ονπκαλία παξνπζηάδνπλ θαηαθφξπθε πηψζε ησλ εμαγσγψλ 
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ηνπο κε εηήζηα κείσζε 72,3%, 79,1% θαη 76,8% αληίζηνηρα. Πηνλ 

αληίπνδα ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ βξίζθεηαη ε Ρπλεζία, πνπ ην 2007 

παξνπζηάδεη εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 394,6%, θαηαιακβάλνληαο 

σζηφζν κεξίδην επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ 2%. Κεγάιε κέζε εηήζηα 

ηάζε ζε πνζνζηφ 102,5% εκθαλίδεη ε Πεξβία, πνπ φκσο πηζαλψο νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο ησλ κεδεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα ηα έηε 

2003 θαη 2004. 

 

Ξίλαθαο 8.5.3. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Πηεξεάο Διιάδαο 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 61.132.793 69.752.469 88.425.454 100.533.279 103.409.649 14,0 14,0 

Ξνηά & Θαπλά 10.987.502 11.391.501 8.780.874 5.676.348 9.845.125 1,3 -2,7 

Κε κεηαιιηθά 

νξπθηά 49.509.230 49.592.660 54.835.134 56.743.181 45.317.164 
6,1 -2,2 

Σεκηθά & Ξιαζηηθά 94.859.366 100.734.754 129.758.237 209.421.562 135.254.012 18,3 9,3 

Ξεηξειαηνεηδή 2.078.465 2.285.973 2.178.273 3.343.717 2.438.596 0,3 4,1 

Μχιν & Σαξηί 23.105.293 28.025.822 18.690.128 16.139.560 13.057.883 1,8 -13,3 

Θισζηνυθαληνπξγία 

& Έλδπζε 34.551.074 25.715.574 25.089.448 26.742.636 23.009.204 
3,1 -9,7 

Κέηαιια 230.302.106 220.655.161 356.127.217 420.212.988 269.825.278 36,5 4,0 

Κεραλέο & Ππζθεπέο 68.179.429 70.985.165 88.573.425 109.088.265 92.745.109 12,6 8,0 

Νρήκαηα 10.873.268 12.961.032 17.607.673 19.625.053 20.147.250 2,7 16,7 

Άιια 12.980.773 15.933.350 19.293.284 17.712.952 23.368.264 3,2 15,8 

Πχλνιν 598.559.299 608.033.461 809.359.147 985.239.541 738.417.534 100,0 5,4 

 

 

Ξξψηνο εμαγψγηκνο θιάδνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Πηεξεάο Διιάδαο γηα φιε 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 2003-2007 είλαη ν θιάδνο ησλ κεηάιισλ, 

θαηαιακβάλνληαο ην 2007 ην 36,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο. Ν ελ ιφγσ θιάδνο αλέξρεηαη ζε φγθν ην 2007 ζηα 236 εθαη. 

επξψ, παξνπζηάδνληαο κέζε εηήζηα αχμεζε 4%. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ν 

κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ Κεηάιισλ εμάγεηαη απφ ην λνκφ 

Βνησηίαο, ζε πνζνζηφ 96,2% γηα ην 2007. Γεχηεξνο ζηελ θαηάηαμε θαη κε 

κεξίδην γηα ην 2007 18,3% έξρεηαη ν θιάδνο ησλ Σεκηθψλ θαη Ξιαζηηθψλ, 

πνπ εκθαλίδεη θαζ‟ φιε ηελ πεληαεηία κέζε εηήζηα αχμεζε 9,3%, φκσο 

θαηά ην 2007 εηεζία κείσζε 35,4%. Αθνινπζεί ν θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ κε 
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κεξίδην 14% θαη ν θιάδνο ησλ Κεραλψλ θαη Ππζθεπψλ κε κεξίδην 12,6% 

γηα ην 2007. Πην ζχλνιφ ησλ θπξηφηεξσλ εμαγσγηθψλ θιάδσλ, ε 

πεξηθέξεηα εκθαλίδεη κφλν ηέζζεξηο αξλεηηθνχο, ηνλ θιάδν ηνπ Μχινπ θαη 

Σαξηηνχ, κε κέζε εηήζηα κείσζε 13,3%, ηεο Θισζηνυθαληνπξγίαο θαη 

Έλδπζεο, κε κέζε εηήζηα κείσζε 9,7%, ηα Ξνηά θαη Θαπλά θαη ηα Κε 

Κεηαιιηθά Νξπθηά κε κέζε εηήζηα κείσζε 2,7% θαη 2,2% αληίζηνηρα.  

 

 Γηάγξακκα 8.5.2. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά Λνκφ 

 

 

Ξξψηνο θαη κε δηαθνξά εμαγσγηθφο λνκφο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Πηεξεάο 

Διιάδαο είλαη ν λνκφο Βνησηίαο, ν νπνίνο γηα ην 2007 θαηαιακβάλεη ην 

63,2% ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο, εκθαλίδνληαο σζηφζν ρακειή κέζε 

εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,2% θαη γηα ην 2007 εηήζηα κείσζε ησλ 

εμαγσγψλ ζε πνζνζηφ 28,3%. Ν λνκφο ηεο Βνησηίαο εμάγεη θπξίσο 

Κέηαιια,  κε κεξίδην γηα ην 2007 55,6% θαη Σεκηθά θαη Ξιαζηηθά. 

Θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί είλαη νη ΖΞΑ κε κεξίδην 16,7% γηα ην 

2007 θαη ε Ρνπξθία, κε κεξίδην 11,4%. 

Ρε Βνησηία αθνινπζεί ν λνκφο Δχβνηαο, κε κεξίδην 16,8% γηα ην 2007, ν 

νπνίνο παξνπζηάδεη ζηαζεξά απμεηηθή πνξεία θαζ‟ φιε ηελ πεληαεηία, κε 

κέζε εηήζηα αχμεζε 12,1%. Ν λνκφο Δχβνηαο εμάγεη θαηά θχξην ιφγν  

Κεραλέο θαη Ππζθεπέο, κε κεξίδην 39,9%, ελψ αθνινπζνχλ νη θιάδνη ησλ 

Ρξνθίκσλ, κε κεξίδην 19,5%, ησλ Κε Κεηαιιηθψλ Νξπθηψλ, κε κεξίδην 
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18,6% θαη ησλ Σεκηθψλ θαη Ξιαζηηθψλ κε κεξίδην 10,1%. Ν θιάδνο ησλ 

Σεκηθψλ θαη Ξιαζηηθψλ σζηφζν θαηά ην 2007 παξνπζηάδεη έληνλα 

αξλεηηθή εηήζηα ηάζε ζε πνζνζηφ  79,7%. Θπξηφηεξν εμαγσγηθφ πξννξηζκφ 

ηνπ λνκνχ απνηειεί ε Γεξκαλία, κε κεξίδην 31,8% γηα ην 2007, 

παξνπζηάδνληαο ζρεηηθά κεγάιε κέζε εηήζηα ηάζε ζηελ πεληαεηία ηεο 

ηάμεο ηνπ 21,8%. 

Ρξίηνο ζηελ θαηάηαμε εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο έξρεηαη ν λνκφο 

Φζηψηηδαο, κε κηθξή δηαθνξά απφ ηνλ πξνεγνχκελν, θαηαιακβάλνληαο 

κεξίδην 15,4% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο, 

δηαγξάθνληαο αλνδηθή πνξεία ζηελ πεληαεηία, κε ηελ πςειφηεξε 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο λνκνχο κέζε εηήζηα αχμεζε, 12,9%. 

Θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο ηνπ λνκνχ Φζηψηηδαο είλαη ηα Ρξφθηκα, ελψ 

αθνινπζνχλ ηα Σεκηθά θαη Ξιαζηηθά θαη νη κεραλέο θαη ζπζθεπέο. 

Θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο ηνπ λνκνχ είλαη ε Ηηαιία, κε κεξίδην 

23,2%. 

Ν λνκφο Φσθίδαο απνηειεί ηνλ ηέηαξην ζηελ θαηάηαμε λνκφ βάζεη 

εμαγσγηθνχ φγθνπ, ν νπνίνο σζηφζν ππνιείπεηαη θαηά κεγάιν βαζκφ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο  παξαπάλσ ηξεηο θαη γηα ην 2007 θαηαιακβάλεη κεξίδην 

4,6% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ρε κεξίδα ηνπ 

ιένληνο ησλ εμαγσγψλ ηνπ λνκνχ θαηαιακβάλεη  ν θιάδνο ησλ Ρξνθίκσλ, 

κε κεξίδην 88,8% γηα ην 2007, ελψ θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο ηνπ 

λνκνχ είλαη ε Ηηαιία, πνπ απνζπά πεξίπνπ ην 60% ησλ εμαγσγψλ ηνπ 

λνκνχ γηα ην 2007. 

Ν λνκφο Δπξπηαλίαο απνηειεί έλα θαζαξά εζσζηξεθή λνκφ, πνπ έρεη λα 

επηδείμεη ειάρηζηε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κφλν θαηά ηα έηε 2006 θαη 

2007, φπνπ ήδε ην 2007 παξνπζηάδεη ζεκαληηθή εηήζηα κείσζε ζε πνζνζηφ 

67,7%. Ν λνκφο Δπξπηαλίαο ην 2007 εμήγαγε θαηά θχξην ιφγν Κεραλέο 

θαη Ππζθεπέο κε απνθιεηζηηθφ πξννξηζκφ ηελ Θχπξν. 
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8.6 Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

Θεζζαιίαο 

 

 

 

Ξίλαθαο 1. Ρν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Θεζζαιίαο 

 

 

 

 

         Γηάγξακκα 1. Δμσηεξηθφ εκπφξην Θεζζαιίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 

03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 618.494.963 728.027.589 792.924.956 880.600.221 893.851.258 9,6 

Δμαγσγέο 606.970.562 555.501.389 704.801.205 797.636.218 663.197.230 2,2 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην (11.524.401) (172.526.200) (88.123.751) (82.964.003) (230.654.028) 111,5 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 98,1% 76,3% 88,9% 90,6% 74,2% Λ.Α. 

Δμαγσγέο % ΑΔΞ 5,82% 5,76% 6,98% 7,45% Λ.Α Λ.Α. 
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Ζ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο απνηειεί ηελ 5ε ζε εμαγσγηθφ φγθν 

ζεκαληηθφηεξε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο. Κεηά απφ κία ζεκαληηθή πηψζε 

ησλ εμαγσγψλ θαηά 16,9% ην 2007, ν ζπλνιηθφο ηνπο φγθνο γηα ην 

ηειεπηαίν έηνο αλήιζε ζε 663 εθ. επξψ. Ρν κεξίδην ζπλεηζθνξάο ηεο 

πεξηθέξεηαο ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηηο ρψξαο ππνινγίδεηαη ζε 4%. Ζ 

πνξεία ησλ εμαγσγψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2003-2007 

παξνπζίαζε έληνλεο δηαθπκάλζεηο κε ηα έηε 2004 θαη 2007 λα ζεκεηψλνπλ 

ζεκαληηθή ππνρψξεζε. Ζ ζπλνιηθή κέζε εηήζηα ηάζε γηα ηελ πεληαεηία 

αλέξρεηαη ζε 2,2% Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ εμαγσγψλ 

ζεκεηψζεθε ηα έηε 2005 θαη 2006 φπνπ ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

ππνινγίδεηαη ζε 26,9% θαη 13,2% αληίζηνηρα. 

Νη εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηε 

Θεζζαιία ππνινγίδεηαη ζην 7,45% γηα ην 2006, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ θαηά κηζή ζρεδφλ πνζνζηηαία κνλάδα ζπγθξηηηθά κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Κε ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ, ην 2006 ε πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο θαηαιακβάλεη ηελ 6ε ζέζε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε. Αλαθνξηθά κε 

ην δείθηε ησλ εμαγσγψλ εθθξαζκέλεο  σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΞ κε έηνο 

βάζεο ην 2003, ε πεξηθέξεηα ππνρσξεί θαηά 2 ζέζεηο ζηε ζρεηηθή 

θαηάηαμε. Δπηπιένλ ν ξπζκφο ηεο κέζεο εηήζηαο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο 

ησλ εμαγσγψλ αλέξρεηαη 9,5%.  

Πε φηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο, παξαηεξείηαη ζηαδηαθή 

αχμεζε θαζ‟ φιε ηελ πεληαεηία. Ζ ζπλνιηθή πνζνζηηαία αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ απφ ην 2003 ζην 2007 ππνινγίδεηαη ζε 44,7%, ελψ ε κέζε 

εηήζηα αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ αλέξρεηαη ζε 9,6%, ππνδειψλνληαο 

ηεηξαπιάζην ξπζκφ κεγέζπλζεο απφ απηφ ησλ εμαγσγψλ.   

Ζ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο θαηαγξάθεη ειιεηκκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην 

φιε ηελ πεληαεηία. Ζ βαζκηαία άλνδνο ησλ εηζαγσγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πηψζε ησλ εμαγσγψλ είλαη νη αηηία γηα ηελ πεξαηηέξσ δηφγθσζε ηνπ 

εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο. Ρν 2003 ην έιιεηκκα ηεο πεξηθέξεηαο αλήιζε ζε 

11 εθ. Δπξψ, ελψ 5 ρξφληα αξγφηεξα εθηνμεχηεθε ζηα 231 εθ. Δπξψ. 

Δλδεηθηηθφ είλαη φηη κφλν ην 2007, ε αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο έθηαζε ην 

118%. Νη ξαγδαίεο απηέο εηήζηεο κεηαβνιέο αληαλαθιψληαη απφ ηε κέζε 

εηήζηα ηάζε πνπ γηα ηελ πεληαεηία αλέξρεηαη ζε 111,5%. Αθφκα, νη 

παξαπάλσ εμειίμεηο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο πεξηθέξεηαο απνηππψλνληαη 

θαη ζην δείθηε επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο, ν νπνίνο γηα 

ην 2007 ππνινγίδεηαη ζε 74,2%, θαηαηάζζνληαο ηελ πεξηθέξεηα ζηελ 6 

ζέζε ζε εζληθφ επίπεδν. 
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Ξίλαθαο 8.6.2. Νη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο Θεζζαιίαο, ζε επξψ 

 2003 2004 2005 2006 2007 Κεξίδην 

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Γεξκαλία 110,896,653 114,857,253 149,105,698 133,446,308 119,616,331 18.0 1.9 

Ρνπξθία 69,107,346 53,287,132 71,322,538 97,117,544 61,547,882 9.3 -2.9 

Ηηαιία 48,751,627 44,817,641 53,273,350 45,712,781 45,497,857 6.9 -1.7 

Ονπκαλία 13,964,121 16,799,705 22,061,086 38,901,165 40,649,428 6.1 30.6 

Ζλ. Βαζίιεην 25,407,554 30,720,533 28,524,958 32,691,350 34,482,848 5.2 7.9 

Ζ Ξ Α 25,737,566 24,394,638 33,820,829 26,723,034 33,342,459 5.0 6.7 

Βνπιγαξία 36,447,812 52,658,100 77,251,714 102,606,322 32,711,098 4.9 -2.7 

Θχπξνο 22,494,215 14,580,317 28,534,314 27,235,906 27,259,497 4.1 4.9 

Αιβαλία 21,889,616 18,907,158 17,970,309 24,864,467 25,428,728 3.8 3.8 

ΞΓΓΚ 32,010,232 24,089,150 24,145,614 24,760,474 23,748,115 3.6 -7.2 

Θάησ Σψξεο 10,686,188 10,522,113 15,648,094 20,856,253 18,809,423 2.8 15.2 

Οσζία 4,451,954 4,903,590 5,662,806 13,744,524 17,820,390 2.7 41.4 

Αιγεξία 5,275,729 2,082,170 2,404,861 26,416,859 13,046,365 2.0 25.4 

 

Ν θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο 

είλαη ε Γεξκαλία κε κεξίδην 18% επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ θαη φγθν ν 

νπνίνο αγγίδεη ηα 120 εθ. επξψ ην 2007. Ζ ηάζε ε νπνία εκθαλίδεη ε 

Γεξκαλία γηα ηελ πεληαεηία είλαη ζεηηθή αιιά φρη έλα πνζνζηφ ην νπνίν λα 

εθθξάδεη κεγέζπλζε, θαζψο δελ μεπεξλάεη ην 2%. Νη ππφινηπνη κε ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο εμαγσγηθνί εηαίξνη ηεο Θεζζαιίαο είλαη ε Ρνπξθία κε 

κεξίδην 9,3%, ε Ηηαιία κε κεξίδην 6,9% θαη ε Ονπκαλία κε κεξίδην 6,1%. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε Ρνπξθία εκθαλίδεη αξλεηηθή ηάζε παξφιε ηε ζηαδηαθή 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο απφ ηε Θεζζαιία ηελ πεξίνδν 2003-2006, 

θαζψο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε ζεκαληηθή πηψζε πνπ ζεκεηψζεθε ην 

ηειεπηαίν έηνο, ζε πνζνζηφ 37,1%. Ηδηαίηεξα ζεηηθή ηάζε εκθαλίδεη ε 

Ονπκαλία γηα ηελ πεληαεηία, ζε πνζνζηφ 30,6%, θαζψο ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πεληαεηίαο ε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ εμαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε ηε 

Θεζζαιία είλαη εκθαλήο.  

Κε κεξίδην ην νπνίν θπκαίλεηαη ζην 5% ζπλεηζθέξνπλ ην Ζλ. Βαζίιεην, νη 

ΖΞΑ θαη ε Βνπιγαξία, ελψ ηδηαίηεξα ζεηηθή ηάζε εκθαλίδεη ε Οσζία θαη ε 

Αιγεξία, κε κεξίδην 2,7% θαη 2% αληίζηνηρα. Ζ κέζε εηήζηα ηάζε γηα ηε 

Οσζία ηελ πεληαεηία αλέξρεηαη ζε 41,4% θαη γηα ηελ Αιγεξία ζην 25,4%.  
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Ξίλαθαο 8.6.3. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Θεζζαιίαο, ζε επξψ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 

174.534.04

9 184.408.803 239.564.216 230.146.710 244.306.963 36,8 8,8 

Ξνηά & Θαπλά 1.131.583 629.797 1.831.567 6.135.144 5.862.458 0,9 50,9 

Κε κεηαιιηθά 

νξπθηά 29.971.584 18.151.324 25.594.893 9.504.362 16.446.342 2,5 -13,9 

Σεκηθά & Ξιαζηηθά 60.932.165 60.043.620 92.795.492 99.081.369 80.630.281 12,2 7,3 

Ξεηξειαηνεηδή 189.655 333.875 204.772 349.365 173.997 0,0 -2,1 

Μχιν & Σαξηί 2.841.873 3.143.837 3.686.542 5.266.007 6.453.979 1,0 22,8 

Θισζηνυθαληνπξγία 

& Έλδπζε 

230.889.90

8 184.507.365 192.104.063 207.052.844 134.213.910 20,2 -12,7 

Κέηαιια 65.650.831 64.857.094 101.801.597 189.164.838 130.854.305 19,7 18,8 

Κεραλέο & Ππζθεπέο 17.546.866 21.088.672 24.031.221 16.624.101 20.463.327 3,1 3,9 

Νρήκαηα 2.043.507 1.702.043 1.818.615 7.931.233 4.483.869 0,7 21,7 

Άιια 21.238.541 16.634.959 21.368.227 26.380.245 19.307.799 2,9 -2,4 

Πχλνιν 

606.970.56

2 555.501.389 704.801.205 797.636.218 663.197.230 100,0 2,2 

 

Ξξψηνο ζε εμαγσγηθφ φγθν θιάδνο ηεο Θεζζαιίαο είλαη ν θιάδνο ησλ 

ηξνθίκσλ ν νπνίνο ην 2007 θαηέρεη κεξίδην 36,8% επί ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Πε απφιπηεο ηηκέο ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ ησλ 

ηξνθίκσλ γηα ην 2007 έθηαζε ηα 244 εθ. επξψ. Ν θιάδνο γηα ηελ 

πεληαεηία παξνπζηάδεη ηάζε κεγέζπλζεο 8,8%. 

Πεκαληηθφ κεξίδην επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ θαηέρεη θαη ν θιάδνο 

ηεο Θισζηνυθαληνπξγίαο θαη Έλδπζεο, κεξίδην ην νπνίν ππεξβαίλεη νξηαθά 

ην 20%. Ζ θάκςε πνπ παξνπζηάδεη ν θιάδνο ζε εζληθφ επίπεδν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα αληαλαθιάηαη ζην δείθηε κέζεο εηήζηαο ηάζεο φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ζπξξίθλσζε κε ξπζκφ 12,7%. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ην 2003 ν 

εμαγσγηθφο φγθνο ησλ Θισζηνυθαληνπξγηθψλ ππεξέβαηλε ηα 230 εθ. 

επξψ, ελψ ην 2007 ππνρψξεζε  ζηα 134 εθ. επξψ, κία κεηαβνιή ε νπνία 

ππνινγίδεηαη ζε 41,7%. 

Πηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ζπλεηζθνξάο θπκαίλεηαη θαη ν θιάδνο ησλ  

Κεηάιισλ ν νπνίνο ην 2007 εμήγαγε πξντφληα αμίαο 131 εθ. επξψ θαη 
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θαηείρε έλα κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 19,7%. Ζ δηαθνξά ηνπ θιάδνπ ησλ 

Κεηάιισλ κε απηφλ ησλ Θισζηνυθαληνπξγηθψλ έγθεηηαη ζην φηη ν 

βηνκεραληθφο θιάδνο εκθαλίδεη γηα ηελ πεληαεηία ζεηηθή ηάζε 18,8%.  

Πηνπο θπξηφηεξνπο εμαγσγηθνχο θιάδνπο ζπγθαηαιέγεηαη αθφκε έλαο 

βηνκεραληθφο, απηφο ησλ Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ, ν νπνίνο θαηέρεη κεξίδην 

12,2% θαη εκθαλίδεη ζεηηθή ηάζε 7,3%. Νη ππφινηπνη θιάδνη νη νπνίνη 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Θεζζαιίαο είλαη ν 

θιάδνο ησλ Κεραλψλ & Ππζθεπψλ, ησλ Κε Κεηαιιηθψλ Νξπθηψλ θαη ηνπ 

Μχινπ & Σαξηηνχ. 

 

        Γηάγξακκα 8.6.2. Ζ Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά λνκφ,  ζε επξψ 

2003 2004 2005 2006 2007

Θαξδίηζα 39.642.861 15.846.161 14.366.574 20.348.930 15.495.370

Ιάξηζα 348.366.69 335.681.20 375.876.74 418.494.18 359.670.46

Καγλεζία 181.837.08 150.465.43 236.925.80 316.195.43 239.203.77

Ρξίθαια 37.123.918 53.508.584 77.632.078 42.597.666 48.827.615
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Ρν 2007 παξνπζηάζηεθε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο ζε 

πνζνζηφ 16,9%. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θαηά έλα πνζνζηφ 43,8% ζην 

Λνκφ Ιαξίζεο θαη θαηά 57,3% ζην Λνκφ Καγλεζίαο. Ξην αλαιπηηθά, ν 

θχξηνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ ηεο Θεζζαιίαο πξνέξρεηαη απφ ηνπο 2 

κεγαιχηεξνπο Λνκνχο ηεο πεξηθέξεηαο, ηε Ιάξηζα θαη ηε Καγλεζία. Νη 2 

απηνί Λνκνί εμάγνπλ ην 90,3% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηεο πεξηθέξεηαο. Ν 

Λνκφο Ιαξίζεο είλαη ν πξψηνο ζε εμαγσγηθφ φγθν Λνκφο ηεο Θεζζαιίαο θαη 

θαηαιακβάλεη κεξίδην 54,2%, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε 360 εθ. επξψ γηα ην 

2007. Ν Λνκφο Ιαξίζεο, ν νπνίνο ζε πνζνζηφ 42,2% εμάγεη Ρξφθηκα 

εκθαλίδεη ζηαζηκφηεηα γηα ηελ πεληαεηία, θαζψο ε κέζε εηήζηα ηάζε δελ 

ππεξβαίλεη ην 1%. Ρν 2007 ζεκεηψζεθε κία ζεκαληηθή πηψζε ησλ 

εμαγσγψλ ε νπνία ππνινγίδεηαη ζε 14,4%. Έλα ρξφλν πξηλ, ην 2006, είρε 
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ζεκεησζεί κία εμίζνπ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, γεγνλφο ην νπνίν 

ππνδειψλεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο. 

Ζ δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε πεγή εμαγσγψλ γηα ηε Θεζζαιία είλαη ν Λνκφο 

Καγλεζίαο, ν νπνίνο ην 2007 ζπλεηζθέξεη ζε πνζνζηφ 36,1% θαη ζε φγθν 

πξνζεγγίδεη ηα 240 εθ. επξψ. Λα ζεκεησζεί φηη, φπσο θαη γηα ην Λνκφ 

Ιαξίζεο, έηζη θαη γηα ην Λνκφ Καγλεζίαο ην 2007 ζεκαδεχηεθε απφ 

ηδηαίηεξα έληνλε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 24,4%. Ξαξφιε ηελ αξλεηηθή 

επίδνζε ην 2007, νη εμαγσγέο ηνπ Λνκνχ Καγλεζίαο κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο 

πεληαεηίαο ζεκείσζαλ κεγέζπλζε ζε πνζνζηφ 31,3% θαη ζπλνιηθή κέζε 

εηήζηα ηάζε 7,1%. Ν θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο ηνπ Λνκνχ 

Καγλεζίαο είλαη ε Γεξκαλία, ελψ σο θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο είλαη 

απηφο ησλ Κεηάιισλ.  Αθφκα, λα ζεκεησζεί φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ 

εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο ζε Σεκηθά θαη Ξιαζηηθά ζε πνζνζηφ 88% γηα ην 

2007 εμάγεηαη απφ ην Λνκφ Καγλεζίαο.    

Κε κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 7,4% ζπλεηζθέξεη ν Λνκφο Ρξηθάισλ. 

Νη εμαγσγέο ηνπ ελ ιφγσ Λνκνχ δηέπνληαη απφ δηαθπκάλζεηο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά ηάζε γηα ηελ πεληαεηία 7,1%. Ρα θπξηφηεξα 

εμαγψγηκα πξντφληα είλαη ηα Ρξφθηκα κε κεξίδην 74% θαη ν θπξηφηεξνο 

εμαγσγηθφο πξννξηζκφο ηνπ Λνκνχ είλαη ε Γεξκαλία, ε νπνία απνξξνθά ην 

26,8% ησλ εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ελψ φινη νη 

Λνκνί ην 2007 παξνπζίαζαλ θάκςε ησλ εμαγσγηθψλ ηνπο επηδφζεσλ, ν 

Λνκφο Ρξηθάισλ είλαη ν κφλνο πνπ ζπλεηζθέξεη ην 2007 ζεηηθά, θαηά 4,6% 

ζηε βειηίσζε ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο. 

Κεηά ην 2004 έσο θαη ην 2007, ηειεπηαίν εμαγσγηθφ Λνκφ ζε φγθν 

απνηειεί ν Λνκφο Θαξδίηζαο, ν νπνίνο ην 2007 θαηείρε ζπλεηζθνξά επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο 2,3%. Νη εμαγσγέο ηνπ Λνκνχ, κε 

εμαίξεζε ην έηνο 2006, παξνπζηάδνπλ ζπλερή ζπξξίθλσζε, γεγνλφο ην 

νπνίν επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην δείθηε κέζεο εηήζηαο ηάζεο ν νπνίνο 

αθελφο κελ έρεη πξφζεκν αξλεηηθφ, αθεηέξνπ δε ππεξβαίλεη ην 20%. Ν 

θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο ηνπ Λνκνχ είλαη ν θιάδνο 

Θισζηνυθαληνπξγίαο & Έλδπζεο, ελψ ν ζεκαληηθφηεξνο εμαγσγηθφο 

εηαίξνο είλαη ε Ρνπξθία ζε πνζνζηφ 24,1%. 
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8.7. Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

 

 

Ξίλαθαο 8.7.1. Ρν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, ζε επξψ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 

03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 572.535.814 637.663.273 605.776.461 585.438.781 668.355.925 3,9 

Δμαγσγέο 655.228.931 647.624.243 713.262.707 673.744.439 596.025.156 -2,3 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην 82.693.117 9.960.970 107.486.246 88.305.658 -72.330.769 N.A. 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 114,4% 101,6% 117,7% 115,1% 89,2% N.A. 

Δμαγσγέο % ΑΔΞ 9.04% 9.23% 9.97% 8.87% N.A. N.A. 

 

 

 

Γηάγξακκα 8.7.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Αλ. Καθεδνλίαο & Θξάθεο 
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Ζ πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο είλαη ε 2ε ζε εμαγσγηθφ 

φγθν πεξηθέξεηα ηεο Βνξείνπ Διιάδνο θαη ε 6ε ζε εζληθφ επίπεδν. Ρν 2007 

νη εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο αλήιζαλ ζε 596 εθ. επξψ θαη απνηεινχλ ην 

12,7% ηνπ εμαγσγηθνχ φγθνπ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο. Πε εζληθφ επίπεδν, ηα 

596 εθ. επξψ εθθξάδνπλ ην 3,5% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ ηεο 

ρψξαο. Νη δηαθπκάλζεηο ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο 

ηελ πεληαεηία δελ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξέο, σζηφζν θαηαιήγνπλ ζε ζπλνιηθή 

κείσζε απφ ην 2003 έσο ην 2007 ηεο ηάμεο ηνπ 9%, κε κέζε εηήζηα 

κείσζε, 2,3%. Ρν ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ 

ηεο πεξηθέξεηαο γηα ην 2006 ππνινγίδεηαη ζε 8,87% θαηαγξάθνληαο 

κείσζε 1,1% ζπγθξηηηθά κε ην 2005. Ξαξφιε ηε κείσζε ηνπ δείθηε ηελ 

ηειεπηαία ρξνληά, ε πεξηθέξεηα θαηαιακβάλεη ηελ 3ε ζέζε ζηε ζρεηηθή 

θαηάηαμε. Ζ θαηάζηαζε γηα ηελ πεξηθέξεηα αλαηξέπεηαη ζην δείθηε φπνπ 

εθθξάδεηαη ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ ζε πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ κε έηνο βάζεο ην 

2003, φπνπ ε πεξηθέξεηα θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε κε ηηο 

ππφινηπεο 2 πεξηθέξεηεο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο λα πξνεγνχληαη. Ζ κέζε 

εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ εμαγσγψλ γηα ηελ πεξίνδν 2003-2007, 

αλέξρεηαη ζε 0,9% θαηαγξάθνληαο ην ρακειφηεξν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ 13 

πεξηθεξεηψλ.  

Πε φηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο, παξαηεξείηαη κία αζηάζεηα ε 

νπνία απνηππψλεηαη αθφκε εληνλφηεξα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην. Δίλαη 

γεγνλφο φηη ηελ ηεηξαεηία 2003-2006 ε πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο 

Καθεδνλίαο & Θξάθεο παξνπζίαζε  πιεφλαζκα, ην νπνίν ην 2005 έθηαζε 

ζηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ θαη αλήιζε ζηα 107 εθαη. επξψ. Έηζη, ελψ ην 

2005 θαη ην 2006 νη εηζαγσγέο έδεηρλαλ λα ζπκπηέδνληαη , ην 2007 κε κία 

κεηαβνιή 14,2% νη εηζαγσγέο έθηαζαλ ηα 668 εθ. επξψ, φπνπ ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ δεκηνχξγεζαλ έιιεηκκα ζην 

ηζνδχγην γηα πξψηε θνξά ζηα ηειεπηαία 5 έηε. Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ ππνινγίδεηαη ζε 3,9%. Ζ ηάζε απηή ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ 

αξλεηηθή ηάζε ησλ εμαγσγψλ δηθαηνινγεί θαη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ζην 

ηζνδχγην. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ν δείθηεο επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο 

εμαγσγέο ην 2007 γηα ηελ πεξηθέξεηα αλέξρεηαη ζε 89,18%. 
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Ξίλαθαο 8.7.2. Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο Αλ.  Καθεδνλίαο & Θξάθεο 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Γεξκαλία 126,494,516 110,600,894 118,260,714 107,096,090 93,278,844 15.7 -7.3 

Βνπιγαξία 87,355,119 98,525,316 93,401,676 98,506,402 90,727,037 15.2 1.0 

Ρνπξθία 48,010,464 56,883,565 65,016,528 50,896,775 47,790,958 8.0 -0.1 

Ηηαιία 38,003,292 32,763,751 44,448,398 41,874,945 36,677,040 6.2 -0.9 

Ζ.Ξ.Α. 20,500,957 16,149,381 40,127,305 33,935,402 30,437,875 5.1 10.4 

Γαιιία 33,835,172 29,405,901 28,792,950 28,167,006 26,649,934 4.5 -5.8 

Θχπξνο 12,671,098 17,043,588 22,494,667 23,112,703 22,560,078 3.8 15.5 

Ζλ. Βαζίιεην 16,277,032 21,279,662 16,463,352 18,535,073 19,837,174 3.3 5.1 

ΞΓΓΚ 10,747,146 14,714,635 11,157,895 11,168,019 16,769,954 2.8 11.8 

Ονπκαλία 23,938,474 23,809,748 23,597,826 29,826,623 13,819,599 2.3 -12.8 

Ηζπαλία 14,181,547 16,611,524 16,426,934 17,444,022 13,675,445 2.3 -0.9 

Βέιγην 10,052,079 9,222,256 10,271,966 9,840,180 11,395,988 1.9 3.2 

Αιβαλία 11,288,710 12,902,700 9,252,824 9,115,197 11,176,443 1.9 -0.2 

Θίλα 19,379,494 9,754,373 8,066,190 11,362,561 8,559,146 1.4 -18.5 

Λνξβεγία 5,955,251 6,357,941 6,546,497 5,893,166 7,790,602 1.3 6.9 

Βξαδηιία 5,927,586 13,683,815 7,172,611 5,013,709 7,713,611 1.3 6.8 

Θάησ Σψξεο 11,036,093 9,783,854 14,045,688 9,363,036 7,184,278 1.2 -10.2 

ΖΑΔ 7,889,918 4,325,745 13,865,294 13,069,206 6,955,443 1.2 -3.1 

 

Νη 2 ζεκαληηθφηεξνη εμαγσγηθνί εηαίξνη γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο 

Καθεδνλίαο & Θξάθεο είλαη ε Γεξκαλία θαη ε Βνπιγαξία. Ζ πξψηε θαηέρεη 

κεξίδην 15,7% θαη ε δεχηεξε κεξίδην 15,2% γηα ην 2007. Ζ ηάζε πνπ 

εκθαλίδεη ε Γεξκαλία ζπλεπάγεηαη ζπξξίθλσζε ησλ εηζαγσγψλ ηε απφ ηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Βνξείνπ Διιάδνο, ελψ ε ηάζε ηεο Βνπιγαξίαο ππνδειψλεη 

ζηαζηκφηεηα. Ζ Ρνπξθία, ε Ηηαιία θαη νη ΖΞΑ απνηεινχλ ηξεηο αθφκε 

ζεκαληηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηελ πεξηθέξεηα θαζψο ζπλνιηθά 

ζπγθεληξψλνπλ κεξίδην 19,3% ην 2007. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε Ρνπξθία 

δηεθδηθεί κεξίδην 8%, ε Ηηαιία 6,2% θαη νη ΖΞΑ 5,1%. Απφ φιεο ηηο 

παξαπάλσ ρψξεο, κφλν νη ΖΞΑ παξνπζηάδνπλ ηάζε κεγέζπλζεο, ζε 

πνζνζηφ 10,4% γηα ηελ πεληαεηία, ελψ αμίδεη αλ επηζεκαλζεί φηη αξθεηνί 

απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εμαγσγηθνχο εηαίξνπο ηεο πεξηθέξεηαο εκθαλίδνπλ 

ηζρπξέο ηάζεηο ζπξξίθλσζεο ηελ πεληαεηία. Νη ππφινηπεο ρψξεο νη νπνίεο 

ζπλεηζθέξνπλ κε κηθξφηεξν, πιελ φκσο ζεκαληηθφ κεξίδην είλαη ε Γαιιία, 

ε Θχπξνο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ξ.Γ.Γ.Κ.  



Δζληθή ηξαηεγηθή Δμαγσγώλ & Υαξηνγξάθεζε ηεο Δμαγσγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο 

 

 114 

Πην ζχλνιν ηεο ηεηξαεηίαο 2003-2006, ε θαηαλνκή ησλ εμαγσγψλ ήηαλ 

ζπγθξηηηθά ππέξ ησλ Ρξίησλ Σσξψλ. Νη Ρξίηεο Σψξεο δηαρξνληθά 

θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ 56% κε 58% ελψ ην αληίζηνηρν γηα ηεο ρψξεο 

εληφο Δ.Δ είλαη 42% κε 44%. Ρα κεξίδηα φκσο απηά θαηά ην ηειεπηαίν έηνο 

αλαηξάπεθαλ θαη επήιζε πιήξεο εμίζσζε ζηελ επηκέξνπο θαηαλνκή.  

Πε φηη αθνξά ην εκπφξην πξνο ηηο θξίζηκεο αγνξέο, ηνλ πην αμηφινγν 

εμαγσγηθφ φγθν απαζρνινχλ νη ΖΞΑ, πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ 5ν 

ζεκαληηθφηεξν εηαίξν γηα ηελ πεξηθέξεηα. Απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο, ε Θίλα, 

θαη ηα ΖΑΔ δηεθδηθνχλ κηθξφ κεξίδην, 1,4% θαη 1,2% αληίζηνηρα ην 2007 κε 

ηάζεηο ζπξξίθλσζεο ζηελ πεληαεηία, ελψ ε Οσζία, ην Ηζξαήι θαη ε Ηαπσλία 

απαζρνινχλ κε ζπγθξηηηθά ακειεηέα κεξίδηα ηηο εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο.

 

 

Ξίλαθαο 8.7.3. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Αλ. Καθεδνλίαο & Θξάθεο 

  

2003 2004 2005 2006 2007 
Κεξίδην 

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 78.967.339 86.193.569 108.200.951 118.876.774 101.396.960 17,0 6,4 

Ξνηά & Θαπλά 69.935.584 38.266.013 66.489.540 42.940.626 36.304.400 6,1 -15,1 

Κε κεηαιιηθά νξπθηά 62.037.168 57.077.821 63.877.975 80.080.180 67.590.313 11,3 2,2 

Σεκηθά & Ξιαζηηθά 76.043.377 81.803.742 92.406.538 80.788.027 76.060.141 12,8 0,0 

Ξεηξειαηνεηδή 3.673.846 1.180.767 581.368 1.804.783 1.899.091 0,3 -15,2 

Μχιν & Σαξηί 22.533.530 32.495.451 28.986.684 18.150.187 19.845.891 3,3 -3,1 

Θισζηνυθαληνπξγία 

& Έλδπζε 290.162.713 281.617.780 275.961.929 240.674.326 219.478.196 
36,8 -6,7 

Κέηαιια 11.245.874 12.035.322 11.233.575 12.761.283 14.306.785 2,4 6,2 

Κεραλέο & Ππζθεπέο 36.417.954 50.340.926 54.863.570 69.187.393 46.822.912 7,9 6,5 

Νρήκαηα 707.719 1.357.058 2.133.056 2.919.133 4.790.724 0,8 61,3 

Άιια 3.503.827 5.255.794 8.527.521 5.561.727 7.529.743 1,3 21,1 

Πχλνιν 655.228.931 647.624.243 713.262.707 673.744.439 596.025.156 100,0 -2,3 

 

 

Ν θχξηνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ηεο 

Θισζηνυθαληνπξγίαο & Έλδπζεο. Ν θιάδνο ην 2007 εμάγεη ην 36,8% ηεο 

πεξηθέξεηαο, κεξίδην ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε 219 εθ. επξψ. Ν θιάδνο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο εκθαλίδεη ηάζε ζπξξίθλσζεο κε ξπζκφ 
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6,7%. Ζ δε ζπλνιηθή πηψζε απφ ην 2003 έσο ην 2007 ππνινγίδεηαη ζε 

24,4%. Ρνλ θιάδν ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ ζηεξίδεη θπξίσο ν Λνκφο 

Μάλζεο ζε πνζνζηφ 51% γηα ην 2007. 

Ν δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο θιάδνο γηα ηελ πεξηθέξεηα είλαη ηα Ρξφθηκα κε 

κεξίδην 17% θαη ηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ ην 2007 λα ππεξβαίλεη νξηαθά ηα 

100 εθ. επξψ. Ν θιάδνο, παξφιε ηε κείσζε πνπ ζεκείσζε ην ηειεπηαίν 

έηνο, θαηαγξάθεη γηα ην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο αχμεζε ζε πνζνζηφ 6,4%.  

Νη ππφινηπνη θιάδνη νη νπνίνη ζηεξίδνπλ ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πεξηθέξεηαο πξνέξρνληαη απφ ηε Βηνκεραλία. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην 2007 

κεξίδην 12,8% ησλ εμαγσγψλ θαηέρεη ν θιάδνο ησλ Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ, 

11,3% ν θιάδνο ησλ Κε Κεηαιιηθψλ Νξπθηψλ, ελψ ζε πνζνζηφ 7,9% 

ζπλεηζθέξεη ν θιάδνο ησλ Κεραλψλ & Ππζθεπψλ. Κε 6,1% ζπκκεηέρεη ν 

θιάδνο ησλ Ξνηψλ & Θαπλψλ, ν νπνίνο φκσο παξνπζηάδεη έληνλε αξλεηηθή 

ηάζε 15,1%. Απφ ηελ άιιε, ηδηαίηεξα πςειή ηάζε παξνπζηάδεη ν θιάδνο 

ησλ Νρεκάησλ ζε πνζνζηφ 61,3%, ν νπνίνο φκσο ζπλεηζθέξεη κε 

ακειεηέν κεξίδην, κφιηο 0,8%. 

Γηάγξακκα 8.7.2. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά Λνκφ 

 

Ζ ππνρψξεζε ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηα έηε 2006 θαη 

2007 αληαλαθιάηαη θαη ζηελ αλάιπζε αλά Λνκφ, πιελ ηνπ Λνκνχ ηνπ 

Έβξνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, πξψηνο ζε εμαγσγηθφ φγθν γηα ηελ πεξηθέξεηα 

είλαη θαζ „ φιε ηελ πεληαεηία ν Λνκφο Μάλζεο, πνπ θαηέρεη γηα ην 2007 
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κεξίδην 31,8%. Κεηά ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ ην 

2005, αθνινχζεζε κία θζίλνπζα πνξεία ε νπνία απνηππψλεηαη θαη ζηελ 

ηάζε γηα ηελ πεληαεηία ε νπνία ζεκεηψλεη αξλεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο 

2,3%. Ν θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο, πνπ ην 2007 απνζπά κεξίδην 59% 

είλαη ν θιάδνο ηεο Θισζηνυθαληνπξγίαο & Έλδπζεο, ελψ ν θχξηνο φγθνο 

ησλ εμαγσγψλ πξννξίδεηαη ζηε γεηηνληθή ρψξα, Βνπιγαξία.  

Γεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο εμαγσγηθφο Λνκφο είλαη ε Θαβάια, ε νπνία 

ζπκβάιιεη κε κεξίδην 28,2% ζηηο εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ν 

εμαγσγηθφο ηεο φγθνο ην 2007 αλέξρεηαη ζε 167 εθ. επξψ. Ζ κεηαβνιή ησλ 

εμαγσγψλ απφ ην 2003 ζην 2007 είλαη ακειεηέα, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε κεδεληθή ηάζε πνπ παξνπζηάδεη ν Λνκφο. Ν 

θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο γηα ην Λνκφ Θαβάιαο είλαη ηα Ρξφθηκα, ελψ 

ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ πξννξίδεηαη ζηε Γεξκαλία. 

Ν Λνκφο Ονδφπεο θαηέρεη ην ηξίην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ πεξηθέξεηα κε 

πνζνζηφ 16% ην 2007. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Λνκνχ ζηηο εμαγσγέο ηεο 

πεξηθέξεηαο βαζκηαία ππνρσξεί θαζψο νη εμαγσγέο βαίλνπλ κεηνχκελεο 

ζηελ πεληαεηία, κε απνθνξχθσκα ην 2007 φπνπ ε κείσζε αλήιζε ζε 

22,1%. Ζ κέζε εηήζηα κείσζε πξνζεγγίδεη ην 10%, ελψ ε ζπλνιηθή κείσζε 

ηνπ εμαγσγηθνχ φγθνπ απφ ην 2003 ζην 2007 ππνινγίδεηαη ζε 34%. Νη 

βαζηθνί εμαγσγηθνί εηαίξνη ηνπ Λνκνχ είλαη ε Ρνπξθία θαη ε Βνπιγαξία θαη 

ε θαζεκηά απνξξνθά ην 2007 κεξίδην 17,7%. Ν θχξηνο εμαγσγηθφο θιάδνο 

είλαη απηφο ηεο Θισζηνυθαληνπξγίαο & Έλδπζεο. 

Ν ηέηαξηνο θαηά ζεηξά εμαγσγηθφο Λνκφο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ν Λνκφο 

Γξάκαο. Νη εμαγσγέο ηεο Γξάκαο ην 2007 θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθή κείσζε 

θαη έηζη ν Λνκφο παξνπζηάδεη ηα ρακειφηεξν εμαγσγηθφ φγθν ηεο 

πεληαεηίαο, ν νπνίνο δελ ππεξβαίλεη ηα 83 εθ. επξψ. Έηζη, ην 2007 ην 

κεξίδην ηεο Γξάκαο επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο είλαη 

13,9%, κε ηε κέζε εηήζηα κείσζε λα ππνινγίδεηαη ζε 3,9%. Θχξηνο 

εμαγσγηθφο θιάδνο είλαη ν θιάδνο ησλ Κε κεηαιιηθψλ Νξπθηψλ, ελψ νη 

ζεκαληηθφηεξνη εμαγσγηθνί εηαίξνη ηνπ Λνκνχ είλαη ε Βνπιγαξία θαη ε Θίλα. 

Ρν κηθξφηεξν κεξίδην ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο θαηέρεη ν Λνκφο Έβξνπ 

κε κεξίδην 10,1%. Ν Λνκφο Έβξνπ, κε εμαίξεζε ην 2006, ζεκεηψλεη κία 

ζηαδηαθή βειηίσζε ζηελ εμαγσγηθή επίδνζε, γεγνλφο πνπ απεηθνλίδεηαη κε 

ηε κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ γηα ηελ πεληαεηία λα αλέξρεηαη ζε 

12,3%. Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ησλ εμαγσγψλ απφ ην 2003 έσο ην 2007 

αλέξρεηαη ζε 57,9%, κε ην ζπλνιηθφ φγθν γηα ην 2007 λα θηάλεη ηα 60,5 

εθ. επξψ. Ρν 1/3 ησλ εμαγσγψλ ηνπ Έβξνπ πξννξίδεηαη γηα ηε Βνπιγαξία, 

ελψ ν ζεκαληηθφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο είλαη ν θιάδνο ησλ Ρξνθίκσλ, 

κε κεξίδην πνπ αγγίδεη ην 50% ην 2007. 
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8.8 Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Θξήηεο 

 

 

 

Ξίλαθαο 8.8.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Θξήηεο , ζε επξψ 

  
2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 1.115.862.324 947.022.664 359.847.807 393.131.101 515.814.990 -17,5 

Δμαγσγέο 216.576.766 164.877.179 356.322.386 358.099.609 391.458.933 15,9 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην (899.285.558) (782.145.485) (3.525.421) (35.031.492) (124.356.057) -39,0 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 19,4% 17,4% 99,0% 91,1% 75,9% Λ.Α. 

Δμαγσγέο % ΑΔΞ 2.16% 1.83% 3.89% 3.77% Λ.Α. Λ.Α. 

 

 

 

  Γηάγξακκα 8.8.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Θξήηεο 
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Ζ πεξηθέξεηα ηεο Θξήηεο θαηαιακβάλεη ηελ 7ε ζέζε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε 

εμαγσγηθήο επίδνζεο ησλ πεξηθεξεηψλ. Ρν 2007 απνηεινχζε ην 2,3% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο κε φγθν ν νπνίνο άγγηδε ηα 391 εθ. επξψ. Ζ 

πνξεία ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηεο Θξήηεο παξνπζηάδεη ζπλερή θαη 

ζηαδηαθή βειηίσζε, ζεκεηψλνληαο παξάιιεια κέζε εηήζηα ηάζε γηα ηελ 

πεληαεηία 15,9%. Γηα ην 2006 νη εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο εθθξαζκέλεο ζε 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ είλαη 3,77%, έλαο δείθηεο ν νπνίνο δηαρξνληθά 

παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ελψ δελ απνηειεί ην πιένλ ελζαξξπληηθφ κέγεζνο 

γηα  ηελ πεξηθέξεηα, θαζψο ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 10ε ζέζε. Κάιηζηα, ην 2006 

παξνπζηάζηεθε κείσζε ηνπ δείθηε ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο ζε 

πνζνζηφ 3%. Ζ θαηάζηαζε αλαηξέπεηαη ζην δείθηε ησλ εμαγσγψλ ζε 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ κε έηνο βάζεο  ην 2003, θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε, 

κε πνζνζηφ 174,3% γηα ην 2006. Ζ κέζε εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

εμαγσγψλ γηα ηελ Θξήηε ηελ πεληαεηία 2003-2007 αλέξρεηαη ζε 18,2%, έλα 

πνζνζηφ ην νπνίν φκσο δελ αληηθαηνπηξίδεη νξζά ηελ ηάζε κεγέζπλζεο γηα 

ηελ πεξηθέξεηα, θαζψο νθείιεηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζηε κεηαβνιή ηεο 

πεξηφδνπ 2004-2005, φπνπ νη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 116,1%. Ρα 

επφκελα έηε, ε πνξεία ησλ εμαγσγψλ ζεκαδεχηεθε θπξίσο απφ 

ζηαζηκφηεηα.  

Αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο ηεο Θξήηεο, παξνπζηάδεηαη κία έληνλε κείσζε 

ηνπ εηζαγφκελνπ φγθνπ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηδηαίηεξα κεηά 

θαη ην 2004. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη εηζαγσγέο γηα ην 2005 παξνπζίαζαλ 

αμηνζεκείσηε θάκςε, θαζψο ην 2003 ππεξέβαηλαλ θαηά πνιχ ην 1 δηο επξψ, 

ελψ 2 ρξφληα αξγφηεξα αλήιζαλ κφιηο ζε 360 εθ. επξψ. Ρν 2006 θαη ην 

2007 νη εηζαγσγέο ζεκείσζαλ άλνδν, θηάλνληαο ην ηειεπηαίν έηνο ην κηζφ 

δηο επξψ πεξίπνπ, φκσο ελδεηθηηθφ είλαη φηη νη εηζαγσγέο γηα ηελ πεληαεηία 

παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά αξλεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε ηεο ηάμεσο ηνπ 17,5%.  

Απηή ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζαγσγψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζρεηηθή 

ζηαζεξφηεηα ησλ εμαγσγψλ βειηίσζε ζεκαληηθά ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο 

πεξηθέξεηαο ζπγθξηηηθά κε ην 2003 θαη 2004. Ρν 2007 ην έιιεηκκα 

δηνγθψζεθε θαη πάιη, θηάλνληαο ηα 125 εθ. επξψ,  παξακέλνληαο φκσο 

παξφια απηά ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ απηά ηνπ παξειζφληνο. Αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ιφγσ ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ ην 2005, ην 

εκπνξηθφ έιιεηκκα θαηέγξαςε πηψζε-ξεθφξ ζε πνζνζηφ 70%. Αθφκα, 

ελδεηθηηθφ είλαη φηη γηα ην 2007 ν δείθηεο επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ 

ηηο εμαγσγέο αλέξρεηαη ζε 75,9% . Ρν 2005  ν ίδηνο δείθηεο είρε αγγίμεη 

νξηαθά ην 100%, θάηη ην νπνίν ππνδειψλεη ηελ εμίζσζε ηνπ φγθνπ ησλ 

εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ.  
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Ξίλαθαο 8.8.2. Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο Θξήηεο 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ηηαιία 66.599.181 26.952.258 154.355.665 126.449.676 102.186.643 26,1 11,3 

Γεξκαλία 63.024.534 52.703.473 78.137.566 76.431.942 71.869.027 18,4 3,3 

Γαιιία 5.680.348 5.197.288 8.838.464 10.180.041 19.118.621 4,9 35,4 

Ζ Ξ Α 5.824.222 6.818.240 7.071.482 11.626.804 17.911.197 4,6 32,4 

Ζλ. Βαζίιεην 14.443.132 9.478.790 1.9006.432 17.032.523 16.912.135 4,3 4,0 

Θάησ Σψξεο 9.364.948 6.163.316 9.428.550 14.730.960 16.669.535 4,3 15,5 

Θχπξνο 1.991.882 1.998.199 682.404 10.397.452 8.888.966 2,3 45,3 

Ηζπαλία 6.955.051 4.817.051 14.252.437 17.087.847 7.764.810 2,0 2,8 

Οσζία 1.205.272 1.784.696 3.187.709 2.667.100 6.000.512 1,5 49,4 

Απζηξία 7.536.473 6.199.613 8.217.084 6.921.825 5.565.639 1,4 -7,3 

Ξαλακάο 45.905 724.849 19.43.922 2.696.228 4.311.193 1,1 211,3 

Ρνπξθία 4.047.024 6.457.465 3.089.517 3.337.647 4.231.664 1,1 1,1 

Ηζξαήι 3.442.214 3.684.742 4.821.104 3.701.735 3.829.438 1,0 2,7 

 

Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Θξήηεο είλαη ε 

Ηηαιία, ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, νη ΖΞΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ δε Ηηαιία 

θαηαιακβάλεη κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

ηάμεο ηνπ 26.1% γηα ην 2007, ελψ ε Γεξκαλία θαηαιακβάλεη κεξίδην ζε 

πνζνζηφ 18,4%. Νη ππφινηπνη πξννξηζκνί ηεο Θξήηεο δηεθδηθνχλ  κεξίδην 

θάησ απφ 5%. Ζ Γαιιία ζπκβάιιεη ζε πνζνζηφ 4,9%, ελψ νη ΖΞΑ θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, κε κεξίδην 4,6% θαη 4,3% αληίζηνηρα. Ζ Γαιιία θαη νη 

ΖΞΑ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθή ηάζε κε ηελ πξψηε λα εκθαλίδεη ζην 

δείθηε κέζεο εηήζηαο ηάζεο γηα ηελ πεληαεηία πνζνζηφ 35,4%, ελψ νη ΖΞΑ 

32,4%. Ηδηαίηεξα πςειή ηάζε παξνπζηάδεη ν Ξαλακάο κε πνζνζηφ πνπ 

αλέξρεηαη ζε 211,3% ν νπνίνο σζηφζν είλαη ν 11νο θπξηφηεξνο ζε φγθν, 

εμαγσγηθφο πξννξηζκφο γηα  ηελ Θξήηε, κε κεξίδην γηα ην 2007 1,1%. Ζ 

ηδηαίηεξα πςειή απηή ηάζε νθείιεηαη ζηελ εθηίλαμε ησλ εμαγσγψλ ηα 

ηειεπηαία 2 ρξφληα. Απφ ηελ άιιε έληνλα ζεηηθή ηάζε παξνπζηάδεη ε 

Θχπξνο θαη ε Οσζία. Ζ Θχπξνο εκθαλίδεη ζεηηθή ηάζε 45,3%, ελψ ε Οσζία  

49,4% κε  ηελ πξψηε λα θαηέρεη κεξίδην 2,3% θαη ηε δεχηεξε  1,5%. 

Πηαζηκφηεηα δηαθξίλεη ηε Γεξκαλία θαη ην Ζλ. Βαζίιεην πνπ απνηεινχλ 

θξίζηκνπο εμαγσγηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηελ Θξήηε.  
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 Ξίλαθαο 8.8.3. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Θξήηεο, ζε επξψ 

 

2003 2004 2005 2006 2007 
Κεξίδην 

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 143.652.612 85.577.622 257.627.576 238.952.719 196.745.526 50,3 8,2 

Ξνηά & Θαπλά 738.389 659.809 2.149.370 2.129.231 1.988.963 0,5 28,1 

Κε κεηαιιηθά 

νξπθηά 1.481.009 3.867.521 1.781.582 15.910.410 2.992.616 
0,8 19,2 

Σεκηθά & Ξιαζηηθά 42.776.663 41.490.498 50.556.677 56.306.107 79.180.002 20,2 16,6 

Ξεηξειαηνεηδή 7.574.559 10.546.377 13.384.506 13.179.258 76.938.579 19,7 78,5 

Μχιν & Σαξηί 278.840 317.728 1.024.023 968.955 173.148 0,0 -11,2 

Θισζηνυθαληνπξγία 

& Έλδπζε 15.973.403 17.383.398 22.039.559 21.495.562 25.317.542 
6,5 12,2 

Κέηαιια 72.451 8.305 260.769 40.781 59.874 0,0 -4,7 

Κεραλέο & 

Ππζθεπέο 2.796.061 3.372.982 3.703.570 4.649.226 5.733.153 
1,5 19,7 

Νρήκαηα 159.142 124.448 523.110 243.374 1.341.346 0,3 70,4 

Άιια 1.073.637 1.528.491 3.271.644 4.223.986 988.184 0,3 -2,1 

Πχλνιν 216.576.766 164.877.179 356.322.386 358.099.609 391.458.933 100,0 15,9 

 

Όπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο 

ησλ εμαγσγψλ ηεο Θξήηεο θαηαιακβάλεη ν θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ κε 

κεξίδην πνπ μεπεξλάεη ην 50% ην 2007. Ν θιάδνο παξφιν πνπ παξνπζηάδεη 

ζεηηθή κέζε εηήζηα ηάζεο ηεο  ηάμεσο ηνπ 8,2%, γηα ην 2007 ζεκεηψλεη 

ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ζε πνζνζηφ 17,7%. Πεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο δηαδξακαηίδνπλ ν θιάδνο ησλ 

Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ κε κεξίδην 20,2% ην 2007, θαζψο θαη ν θιάδνο ησλ 

πεηξειαηνεηδψλ κε κεξίδην 19,7%. Ν ηειεπηαίνο θιάδνο δε, εκθαλίδεη ηάζε 

γηα ηελ πεληαεηία 78,5%, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηε ξαγδαία αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ ην έηνο 2007, αχμεζε ε νπνία άγγημε 

ην 500%. Δπηζεκαίλνπκε φηη ην 99% ησλ εμαγσγψλ πεηξειαηνεηδψλ ην 

2007 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Λνκφ Ζξαθιείνπ. Αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν 

ησλ Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ, ε ηάζε ε νπνία εκθαλίδεη ν θιάδνο γηα ηελ 

πεληαεηία αλέξρεηαη ζε 16,6%, παξνπζηάδνληαο κία ζηαζεξή βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ηνπ γηα φιν απηφ ην δηάζηεκα.  

Ρνπο θπξηφηεξνπο  εμαγσγηθνχο θιάδνπο γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Θξήηεο, 

ζπκπιεξψλεη ν θιάδνο ηεο Θισζηνυθαληνπξγίαο & Έλδπζεο ν νπνίνο 

θαηέρεη κεξίδην 6,5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ θαη εκθαλίδεη 

παξάιιεια ζεηηθή ηάζε ζε πνζνζηφ 12,2%, έλα κέγεζνο ην νπνίν ζηηο 
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πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν έρεη πξφζεκν 

αξλεηηθφ. Ζ ζεηηθή απηή ζπγθπξία γηα ηελ πεξηθέξεηα, επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ ηε ζηαζεξή θαη ζηαδηαθή  κεγέζπλζε ηνπ θιάδνπ ζην ζχλνιν ηεο 

πεληαεηίαο, κε εμαίξεζε κφλν ην έηνο 2004 φπνπ ζεκεηψζεθε κηθξή πηψζε.  

Ρέινο, νη ππφινηπνη θιάδνη εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα κηθξά κεξίδηα, κε ηνλ 

θιάδν ησλ Κεραλψλ & Ππζθεπψλ λα  θαηέρεη πνζνζηφ 1,5% ην 2007 θαη 

λα εκθαλίδεη ηάζε πνπ πξνζεγγίδεη ην 20% ζηελ πεληαεηία, ελψ νη θιάδνη 

ησλ Ξνηψλ & Θαπλψλ, ησλ Κε Κεηαιιηθψλ Νξπθηψλ θαη ησλ Νρεκάησλ 

θαηαιακβάλνπλ κεξίδην, ην νπνίν αζξνηζηηθά δελ ππεξβαίλεη ην 1,6%. 

Γηάγξακκα 8.8.2. Ζ Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά λνκφ 

 

Ζ πεξηθέξεηα ηεο Θξήηεο ζε πνζνζηφ 74% αληιεί ηηο εμαγσγέο ηεο απφ ην 

Λνκφ Ζξαθιείνπ. Ν Λνκφο Ζξαθιείνπ, παξφιν πνπ παξνπζηάδεη 

δηαθχκαλζε ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα ην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βειηίσζε, θαζψο ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ απφ ην 

2003 σο ην 2007 έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί. Ζ κέζε εηήζηα ηάζε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αλέξρεηαη ζε 17,9% γηα ην Λνκφ Ζξαθιείνπ 

επηβεβαηψλνληαο ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ. Ξξψηνο 

εμαγσγηθφο θιάδνο ηνπ Λνκνχ είλαη ηα Ρξφθηκα, κε κεξίδην γηα ην 2007 

36,5%. Ξξψηνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο ηνπ Λνκνχ Ζξαθιείνπ είλαη ε 

Ηηαιία, κε κεξίδην γηα ην 2007 18,6% ελψ αθνινπζεί ε Αιβαλία κε κεξίδην 

16,7%. 
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Γεχηεξνο ζε φγθν εμαγσγψλ έξρεηαη ην Ιαζίζη κε κεξίδην επί ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ 16%. Ν Λνκφο Ιαζηζίνπ παξφιν πνπ γηα ηελ 

ηεηξαεηία 2003-2006 παξνπζίαδε ζεκαληηθή θαη ζηαζεξή βειηίσζε, ην 

2007 νη εμαγσγέο ηνπ Λνκνχ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή κείσζε, ππνρσξψληαο 

γηα ην 2007 θαηά 12 εθ. επξψ, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 16% 

επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηνπ 2006. Ξαξφιε ηε κείσζε πνπ ππέζηε ν 

Λνκφο, ε κέζε εηήζηα ηάζε γηα ηελ πεληαεηία αλήιζε ζε 15,4%. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

θιάδν ησλ Ρξνθίκσλ θαη ηα 2/3 ησλ εμαγσγψλ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

Ηηαιία.  

Κεηά ην Ιαζίζη, αθνινπζεί ν Λνκφο Σαλίσλ ν νπνίνο θαηέρεη κεξίδην 7,6%. 

Νη εμαγσγέο ηνπ ελ ιφγσ Λνκνχ ην ηειεπηαίν έηνο ππνρψξεζαλ ζρεδφλ 

θαηά 33%. Κεγάιε πηψζε είρε ζεκεησζεί θαη ην 2004, έπεηηα φκσο 

αθνινχζεζε απμεηηθή πνξεία κέρξη θαη ην 2006. Ζ ζπλνιηθή ηάζε γηα ηελ 

πεληαεηία είλαη 8,6%. Ρν 80% ησλ εμαγσγψλ ηνπ λνκνχ πξνέξρεηαη απφ 

ηα Ρξφθηκα θαη ν θχξηνο φγθνο πξννξίδεηαη γηα ηε Γεξκαλία. 

Ρελ ηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλεη ν Λνκφο Οεζχκλεο, κε κεξίδην κφιηο 

2,4% επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ελψ παξνπζηάδεη γηα 

ηελ πεληαεηία αξλεηηθή ηάζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,1%. Θαη γηα ην λνκφ 

Οεζχκλεο, πάλσ απφ 80% ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηνλ 

θιάδν ησλ Ρξνθίκσλ θαη ζαλ θχξην εμαγσγηθφ εηαίξν έρεη ηε γεηηνληθή 

Ηηαιία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δζληθή ηξαηεγηθή Δμαγσγώλ & Υαξηνγξάθεζε ηεο Δμαγσγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο 

 

 123 

8.9. Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο 

 

      

Ξίλαθαο 8.9.1. Δμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ζε επξψ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 

03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 283.874.452 226.694.999 279.876.031 293.909.177 264.913.610 -1,7 

Δμαγσγέο 300.603.159 286.915.576 306.041.900 348.281.537 324.336.313 1,9 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην 16.728.707 60.220.577 26.165.869 54.372.360 59.422.703 37,3 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 

 

105,9% 

 

126,6% 

 

109,3% 

 

118,5% 

 

 

122,4% 

 

 

Λ.Α. 

 

μαγσγέο % ΑΔΞ 

 

7.40% 

 

7.30% 

 

7.25% 

 

7.64% 

 

 

Λ.Α. 

 

 

Λ.Α. 

 

 

Γηάγξακκα 8.9.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Γπηηθήο Καθεδνλίαο  
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Ζ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, θαηαιακβάλεη ηελ Ρξίηε θαη 

ηειεπηαία ζέζε ζε φγθν εμαγσγψλ ζηε Βφξεηα Διιάδα θαη ηελ 8ε ζε εζληθφ 

επίπεδν. Ρν 2007 νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο αλήιζαλ 324 εθ 

επξψ. Δλαιιαθηηθά, ην πνζφ απηφ κεηαθξάδεηαη ζην 6,9% ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο, ε νπνία πέξαλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

απαξηίδεηαη απφ ηελ Αλ. Καθεδνλία & ηε Θξάθε θαζψο θαη ηελ Θεληξηθή 

Καθεδνλία. Πε εζληθφ επίπεδν, ε ζπλεηζθνξά ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

αλέξρεηαη κφιηο ζε 1,9% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Ζ πνξεία 

ησλ εμαγσγψλ κέζα ζηελ πεληαεηία παξνπζηάδεη κηθξέο δηαθπκάλζεηο ηε 

κέζε εηήζηα ηάζε γηα ηελ πεληαεηία, λα κελ ππεξβαίλεη ην 2%.  

Αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο εθθξαζκέλεο ζπλαξηήζεη ηνπ ΑΔΞ ηεο 

πεξηθέξεηαο, ην 2006 ην πνζνζηφ αλήιζε ζε 7,64%, ην νπνίν θαηαηάζζεη 

ηελ Γπηηθή Διιάδα ζηελ 5ε ζέζε ηνπ ζρεηηθνχ αξηζκνδείθηε ,  

παξνπζηάδνληαο κεηαβνιή ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο 0,4%. Ζ 

πεξηθέξεηα ππνρσξεί ζηελ 11ε ζέζε ζην δείθηε ν νπνίνο εθθξάδεη ηηο 

εμαγσγέο ζε πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ κε έηνο βάζεο ην 2003, ελψ ζε ηδηαίηεξα 

ρακειά επίπεδα θπκαίλεηαη θαη ε κέζε εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

εμαγσγψλ, κε ξπζκφ ν νπνίνο δελ μεπεξλάεη ην 5% θαη είλαη ν 4νο 

ρακειφηεξνο ζε εζληθφ επίπεδν.  

Νη εηζαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο παξνπζηάδνπλ επίζεο δηαθπκάλζεηο, 

ζεκεηψλνληαο γηα ηελ πεληαεηία ρακειή αξλεηηθή ηάζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

1,7%. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη Γεγνλφο είλαη φηη ην επίπεδν ησλ 

εηζαγσγψλ παξακέλεη δηαρξνληθά πάληα ρακειφηεξν απφ απηφ ησλ 

εμαγσγψλ πνπ απνξξέεη ζηε δεκηνπξγία εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο ζε φιε 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην 2004 ην εκπνξηθφ 

πιεφλαζκα απμήζεθε θαηά 275%, παξνπζηάδνληαο φκσο ζεκαληηθή θάκςε 

ην 2005. Θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα πξνζέγγηζε ην 

κέγηζην ηεο πεληαεηίαο θαη αλήιζε ζε 59.5 εθ. επξψ. Ζ ζεηηθή απηή πνξεία 

ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ απνηππψλεηαη θαη ζην δείθηε επηθάιπςεο ησλ 

εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πεξηθέξεηα ηεο 

Γπηηθήο Διιάδαο καδί κε ην Βφξεην Αηγαίν απνηεινχλ ηηο κνλαδηθέο 

πεξηθέξεηεο πνπ εκθαλίδνπλ βαζκφ επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο 

εμαγσγέο πςειφηεξν ηνπ 100% θαζ‟ φιε ηελ πεληαεηία. 
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Ξίλαθαο 8.9.2. Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Οσζία 112.047.151 95.379.690 93.160.130 108.195.310 102.719.778 31,7 -2,1 

ΖΑΔ 36.080.995 50.394.892 49.320.232 62.008.870 67.409.509 20,8 16,9 

Αιβαλία 34.788.990 36.847.758 39.331.018 43.815.318 52.465.171 16,2 10,8 

Ηηαιία 17.645.447 17.837.638 25.758.920 36.849.801 26.885.211 8,3 11,1 

Γεξκαλία 27.030.063 19.325.545 21.392.708 19.220.334 13.145.708 4,1 -16,5 

Ζ.Ξ.Α. 21.615.531 14.727.463 13.441.150 14.891.494 9.285.001 2,9 -19,0 

ΞΓΓΚ 11.994.645 11.726.525 11.781.554 11.048.602 7.604.450 2,3 -10,8 

Πνπεδία 2.241.410 3.088.317 4.407.955 4.899.256 5.147.663 1,6 23,1 

Γαιιία 3.771.826 5.125.884 6.154.053 6.678.605 5.077.375 1,6 7,7 

Ρνπξθία 2.861.922 1.485.441 1.893.110 2.881.749 4.460.844 1,4 11,7 

Λφηηα Θνξέα 887.587 662.002 2.077.740 4.027.180 4.440.057 1,4 49,6 

Ηζπαλία 6.825.400 7.167.912 12.481.278 11.583.090 4.005.988 1,2 -12,5 

Θίλα 183.990 622.340 1.197.591 1.615.032 2.186.014 0,7 85,7 

 

Ξξψηνο ζε φγθν εμαγσγηθφο εηαίξνο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ε Οσζία ζε 

πνζνζηφ 31,7% γηα ην 2007, θαη αθνινπζνχλ ηα ΖΑΔ κε κεξίδην 20,8%. Ζ 

Οσζία εκθαλίδεη αξλεηηθή ηάζε 2,1% γηα ηελ πεληαεηία, ελψ αληίζεηα ε 

Αξαβηθή ρψξα εκθαλίδεη ηάζε 16,9% ηελ πεληαεηία.  

Δπίζεο, ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ εμαγσγψλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο απνζπνχλ 

θαη ε Ηηαιία, ε Γεξκαλία θαη ε Αιβαλία. Ζ ηειεπηαία, είλαη ν 3νο εμαγσγηθφο 

πξννξηζκφο γηα ηελ πεξηθέξεηα ζε πνζνζηφ 16,2% ην 2007. Ζ Ηηαιία θαη ε 

Γεξκαλία απνζπνχλ κεξίδην 8,3% θαη 4,1% αληίζηνηρα. Ζ Γεξκαλία 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα αξλεηηθή ηάζε κε πνζνζηφ 16,5%, ελψ ηφζν ε 

Αιβαλία, φζν θαη ε Ηηαιία εκθαλίδνπλ ζεηηθή ηάζε ε νπνία θπκαίλεηαη ζην 

11%. 

Πηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εμαγσγηθνχο εηαίξνπο ηεο πεξηθέξεηαο 

ζπγθαηαιέγνληαη αθφκα αξθεηέο Ρξίηεο Σψξεο κε κηθξφηεξα φκσο κεξίδηα.  

Δλδεηθηηθά, λα αλαθεξζεί φηη ε ΖΞΑ θαηέρεη κεξίδην 2,9% ην 2007 θαη 

θαηαιακβάλεη ηελ 6ε ζέζε, ελψ κε κηθξφηεξε ζπκκεηνρή  αθνινπζνχλ ε 

Θίλα, ε Λφηηα Θνξέα θαη ε Ρνπξθία. Κάιηζηα, ε Θίλα θαη ε Λ. Θνξέα 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε 85,7% θαη 49,6% αληίζηνηρα. 
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Ξίλαθαο 8.9.3. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

  

2003 2004 2005 2006 2007 
Κεξίδην 

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 15.985.271 18.255.875 26.820.581 30.854.534 31.104.068 9,6 18,1 

Ξνηά & Θαπλά 390.280 415.995 405.919 348.023 483.809 0,1 5,5 

Κε κεηαιιηθά νξπθηά 4.680.464 6.052.758 6.827.945 8.602.124 7.281.895 2,2 11,7 

Σεκηθά & Ξιαζηηθά 5.597.620 5.683.878 5.761.479 5.191.849 7.631.656 2,4 8,1 

Ξεηξειαηνεηδή 3.532.321 3.193.252 3.602.938 1.894.772 464.265 0,1 -39,8 

Μχιν & Σαξηί 9.204.145 9.018.945 11.052.696 9.822.974 12.286.442 3,8 7,5 

Θισζηνυθαληνπξγία 

& Έλδπζε 249.820.580 230.239.075 237.640.852 274.644.846 242.861.220 
74,9 -0,7 

Κέηαιια 4.618.474 3.915.508 4.785.683 7.771.031 7.977.284 2,5 14,6 

Κεραλέο & Ππζθεπέο 5.415.056 8.524.479 7.607.002 7.545.197 11.181.651 3,4 19,9 

Νρήκαηα 497.252 522.904 393.864 453.125 1.806.761 0,6 38,1 

Άιια 861.696 1.092.907 1.142.941 1.153.062 1.257.262 0,4 9,9 

Πχλνιν 300.603.159 286.915.576 306.041.900 348.281.537 324.336.313 100,0 1,9 

 

Αθφκε κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηε Γπηηθή Διιάδα παξαηεξείηαη 

επίζεο αλαθνξηθά κε ηνπο θπξηφηεξνπο εμαγσγηθνχο θιάδνπο. Ξξψηνο ζε 

εμαγσγηθφ φγθν θιάδνο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ν θιάδνο ηεο 

Θισζηνυθαληνπξγίαο θαη Έλδπζεο θαζ „ φιε ηελ πεληαεηία. Ξαξά ηε 

ζρεηηθή θάκςε πνπ εκθαλίδεη ν ελ ιφγσ θιάδνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

Διιάδα, απνζπά πεξίπνπ ην 75% σλ εμαγσγψλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ην 

2007. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 84,2% ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην Λνκφ Θαζηνξηάο ην ίδην έηνο.  Ν φγθνο ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ γηα ην 2007 αλέξρεηαη ζε 243 εθ. επξψ, 

παξνπζηάδνληαο κηθξέο δηαθπκάλζεηο κέζα ζηελ πεληαεηία.  

Ν δεχηεξνο θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο είλαη απηφο ησλ ηξνθίκσλ, ν 

νπνίνο φκσο ζπλεηζθέξεη ζε πνιχ ρακειφηεξν πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

θιάδν ηεο Θισζηνυθαληνπξγίαο. Ρν κεξίδην πνπ θαηαιακβάλεη γηα ην 2007 

αλέξρεηαη ζε 9,6%. Ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ ησλ ηξνθίκσλ θαηαγξάθεη 

βειηίσζε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο θαη παξνπζηάδεη ζεηηθή ηάζε 

ε νπνία ππεξβαίλεη ην 18%. Ν θπξηφηεξνο φγθνο ησλ ηξνθίκσλ εμάγεηαη 

απφ ην Λνκφ Θνδάλεο θαη απφ ην Λνκφ Θαζηνξηάο. Κε πνιχ ρακειφηεξν 

κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 3,4% αθνινπζεί ν βηνκεραληθφο θιάδνο ησλ 

Κεραλψλ & Ππζθεπψλ, φπνπ παξνπζηάδεη ηάζε ε νπνία αγγίδεη ην 20%. 

Ρνλ ππφινηπν φγθν ησλ εμαγσγψλ ζπκπιεξψλνπλ νη θιάδνη ησλ 
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Κεηάιισλ, ηνπ Μχινπ & ηνπ Σαξηηνχ, ησλ Σεκηθψλ θαη Ξιαζηηθψλ, θαζψο 

θαη ησλ Κε Κεηαιιηθψλ Νξπθηψλ. Ρν κεξίδην ησλ θιάδσλ απηψλ αλέξρεηαη 

ζην 2% κε 2,5% αλά θιάδν.  

 Γηάγξακκα 8.9.2. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά Λνκφ 
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Γξεβελά 2.665.321 3.705.190 5.111.510 5.486.979 7.160.307

Θαζηνξηά 223.378.3 212.064.8 228.319.7 269.842.5 256.759.3

Θνδάλε 64.391.23 62.936.25 64.574.17 67.763.75 55.187.51

Φιψξηλα 10.168.24 8.261.541 8.036.478 5.188.220 5.229.107

2003 2004 2005 2006 2007

 

 

Ν ζεκαληηθφηεξνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο πξνέξρεηαη απφ ην 

Λνκφ Θαζηνξηάο, ν νπνίνο ζπκβάιεη κε πνζνζηφ 79,2%. Ν ζπλνιηθφο φγθνο 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ γηα ην 2007 πξνζεγγίδεη ζε 257εθ. επξψ θαη 

παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο κέζα ζην δηάζηεκα ηεο πεληαεηίαο νη νπνίεο φκσο 

δελ είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο. Ζ κέζε εηήζηα ηάζε  αλέξρεηαη ζε 3,5%, έλα 

πνζνζηφ ην νπνίν ππνδειψλεη κία ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα γηα ηελ πεληαεηία. 

Πρεδφλ ην 80% ησλ εμαγσγψλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ηεο 

Θισζηνυθαληνπξγίαο & Έλδπζεο θαη ν θπξηφηεξνο φγθνο πξννξίδεηαη γηα 

ηε Οσζία. 

 

Ν δεχηεξνο θξηζηκφηεξνο εμαγσγηθφο Λνκφο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη απηφο 

ηεο Θνδάλεο ν νπνίνο θαηέρεη γηα ην 2007 κεξίδην 17%. Ρν 2007 

ζεκεηψζεθε κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 19% θαη ε ζπλνιηθή ηνπο αμία 

αλήιζε ζε 55εθ. επξψ. Ν Λνκφο γηα ηελ πεληαεηία παξνπζηάδεη αξλεηηθή 

κέζε εηήζηα ηάζε 3,8%. Ν θιάδνο ηεο Θισζηνυθαληνπξγίαο 

πξσηαγσληζηεί θαη ζην λνκφ Θνδάλεο, ελψ θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο εηαίξνο 

είλαη ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. 
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Νη άιινη 2 Λνκνί πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο 

είλαη ν Λνκφο Γξεβελψλ θαη Φιψξηλαο. Ρα Γξεβελά παξνπζηάδνπλ κία 

ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο εμαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην 2006 

θαηέιαβαλ ηελ 3ε ζέζε ζηνλ εμαγσγηθφ ράξηε ηεο πεξηθέξεηαο, αθήλνληαο 

ηειεπηαία ηε Φιψξηλα. Ζ ζεηηθή απηή πνξεία απνηππψλεηαη θαη ζην δείθηε 

κέζεο εηήζηαο ηάζεο ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 28%, ελψ ην κεξίδην ηνπ 

Λνκνχ γηα ην 2007 ππνινγίδεηαη ζε 2,2%. Ξάλσ απφ ην 90% ηεο 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λνκνχ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ησλ 

Ρξνθίκσλ θαη ηα 2/3 ηνπ εμαγσγηθνχ φγθνπ πξννξίδνληαη γηα ηε Πνπεδία. 

Ν Λνκφο Φιψξηλαο απφ ηελ άιιε, παξνπζηάδεη ζηαδηαθή ππνρψξεζε ηνπ 

φγθνπ ησλ εμαγσγψλ  ηεο. Απφ ην 2003 έσο ην 2007, ε αμηά ησλ 

εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ κεηψζεθε ζρεδφλ ζην κηζφ. Ζ ηάζε ε νπνία εκθαλίδεη 

είλαη ζαθψο αξλεηηθή θαη ππεξβαίλεη ην 15%. Ρν κεξίδην ηεο Φιψξηλαο επί 

ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο αλέξρεηαη ζε 1,6%. Ν κηζφο θαη 

πιένλ εμαγσγηθφο φγθνο πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ησλ Ρξνθίκσλ θαη 

ζρεδφλ ην 70% πξννξίδεηαη γηα ηε γεηηνληθή ΞΓΓΚ. 
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8.10 Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο 

 

 

 

Ξίλαθαο 8.10.1 Ρν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, ζε επξψ 

  
2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 255.033.976 274.338.432 369.881.506 456.244.220 461.810.759 16,0 

Δμαγσγέο 285.510.701 249.832.482 343.038.103 333.608.006 312.716.017 2,3 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην 30.476.725 (24.505.950) (26.843.403) (122.636.214) (149.094.742) Λ.Α. 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 112,0% 91,1% 92,7% 73,1% 67,7% Λ.Α. 

Δμαγσγέο % ΑΔΞ 3.35% 3.24% 4.27% 3.93% Λ.Α. Λ.Α. 

  

 

  Γηάγξακκα 8.10.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Γπηηθήο Διιάδαο 
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Ζ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαηαιακβάλεη ηελ 9ε ζέζε ζε εζληθφ 

επίπεδν αλαθνξηθά κε ηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ ζε απφιπηεο ηηκέο. Θαηά ην 

ηειεπηαίν έηνο νη εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο αλήιζαλ ζε 312 εθ. επξψ 

ζπλεηζθέξνληαο ζε πνζνζηφ 1,8% ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. 

Ζ πνξεία ησλ εμαγσγψλ δηαρξνληθά ζηελ πεληαεηία παξνπζηάδεη κηθξέο 

δηαθπκάλζεηο κε ηε κέζε εηήζηα ηάζε γηα ηελ πεληαεηία αλέξρεηαη ζε 2,3%, 

πνζνζηφ ην νπνίν ππνδειψλεη θπξίσο ζηαζηκφηεηα.  

Ρελ 9ε ζέζε θαηαιακβάλεη ε πεξηθέξεηα ζηελ θαηάηαμε ηνπ δείθηε ησλ 

εμαγσγψλ εθθξαζκέλεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ γηα ην 

2006 ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 3,93%, ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά 

0,34% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Πε φηη αθνξά ηνλ δείθηε ησλ 

εμαγσγψλ εθθξαζκέλεο ζε πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ κε έηνο βάζεο ην 2003 ε 

Γπηηθή Διιάδα ππνρσξεί θαηά 2 ζέζεηο ζηελ ζρεηηθή θαηάηαμε 

θαηαιακβάλνληαο ηελ 11ε ζέζε. Ζ κέζε εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

εμαγσγψλ γηα ηελ πεληαεηία αλέξρεηαη ζε 5,3%, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη 

σο έλαο απφ ηνπο ρακειφηεξνπο ξπζκνχο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. 

Πε φηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αιιά 

ζπλερήο αχμεζε, ζε αληίζεζε κε ηηο εμαγσγέο. Ζ κέζε εηήζηα ηάζε γηα ηηο 

εηζαγσγέο ππνινγίδεηαη ζε 16%, έλα πνζνζηφ ην νπνίν ππεξβαίλεη αξθεηά 

ην αληίζηνηρν ησλ εμαγσγψλ. Πεκαληηθή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

παξαηεξείηαη ην 2005 φπνπ ε εηήζηα αχμεζε αλέξρεηαη ζε 35% ελψ πςειή 

είλαη ε κεηαβνιή ησλ εμαγσγψλ θαη ην 2006,  θαζψο απμήζεθαλ κε ξπζκφ 

23%.  

Νη παξαπάλσ εμειίμεηο ζηελ πεληαεηία νξηνζεηνχλ ηελ εηθφλα ελφο νινέλα 

δηνγθνχκελνπ ειιείκκαηνο. Έηζη, ην 2003 ε Γπηηθή Διιάδα παξνπζίαδε 

πιεφλαζκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο, 30 εθ. επξψ. Ρν 2004 ην ηζνδχγην 

ζεκεηψλεη αξλεηηθφ πξφζεκν κε ην έιιεηκκα λα θηάλεη ηα 24.5 εθ επξψ, 

ελψ κε ηε ζπλερή δηφγθσζε ησλ εηζαγσγψλ ην 2007 ην έιιεηκκα άγγημε 

ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ ζηα 150 εθ. επξψ. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ν δείθηεο 

επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο ην 2003 ήηαλ 111,95%, ελψ 

ην 2007 αλήιζε κφιηο ζε 67,72%, θαηαηάζζνληαο ηε Γπηηθή Διιάδα ζηελ 

7ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο.  
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Ξίλαθαο 8.10.2. Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο Γπηηθήο Διιάδαο 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ηηαιία 59.537.758 40.827.211 79.077.978 85.349.623 56.069.972 17,9 -1,5 

Γεξκαλία 39.479.974 38.115.525 46.710.519 38.097.349 40.226.721 12,9 0,5 

Ζ.Ξ.Α. 36.406.012 28.543.290 23.460.209 26.959.070 28.268.468 9,0 -6,1 

Ζλ. Βαζίιεην 22.183.578 14.586.215 36.895.672 31.765.806 26.442.065 8,5 4,5 

Βνπιγαξία 11.882.853 12.855.818 11.319.917 9.745.628 18.139.403 5,8 11,2 

Οσζία 791.109 1.667.064 6.551.483 7.110.863 13.835.321 4,4 104,5 

Αιβαλία 15.919.526 14.056.594 20.858.453 12.485.246 12.405.931 4,0 -6,0 

Απζηξαιία 6.532.940 6.427.756 6.428.814 9.152.460 8.738.021 2,8 7,5 

Ηαπσλία 1.582.071 1.478.334 8.035.144 13.715.472 8.221.288 2,6 51,0 

Βέιγην 1.457.102 1.684.449 2.984.669 3.565.061 7.198.035 2,3 49,1 

Ρνπξθία 4.800.278 5.003.731 3.351.804 5.123.052 6.482.726 2,1 7,8 

Ηζπαλία 11.005.189 8.836.118 11.591.795 9.359.260 5.535.903 1,8 -15,8 

Θχπξνο 2.061.618 2.087.876 3.609.355 4.000.217 5.324.637 1,7 26,8 

 

Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο είλαη ε Ηηαιία, ε Γεξκαλία, νη ΖΞΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ 

Ηηαιία ην 2007 απνζπά κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο 17,9%, φκσο σζηφζν παξνπζηάδεη εηήζηα κείσζε 34,3%. 

Αθνινπζεί ε Γεξκαλία κε πνζνζηφ 12,9%. ελψ νη ΖΞΑ θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην απνξξνθνχλ απφ 9% θαη 8,5% αληίζηνηρα. Ζ δηαρξνληθή πνξεία 

ησλ παξαπάλσ πξννξηζκψλ ζηελ πεληαεηία δηέπεηαη είηε απφ ζπξξίθλσζε, 

είηε απφ ζηαζηκφηεηα. Ππγθεθξηκέλα, ε Ηηαιία παξνπζηάδεη αξλεηηθή ηάζε 

1,5%, ελψ αξλεηηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 6,1% παξνπζηάδνπλ θαη νη 

ΖΞΑ. Πηαζηκφηεηα παξνπζηάδεη ε Γεξκαλία θαζψο ε ηάζε πνπ εκθαλίδεη 

αλέξρεηαη κφιηο ζε 0,5%, ελψ αμηνζεκείσηε είλαη γηα ην 2007 ε εηθφλα ηεο 

Βνπιγαξίαο, πνπ παξνπζηάδεη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζε πνζνζηφ 86,1%. 

Ρνπο θπξηφηεξνπο πξννξηζκνχο ζπκπιεξψλνπλ ε Οσζία, ε Αιβαλία, ε 

Απζηξαιία θαη ε Ηαπσλία κε ηελ ηειεπηαία λα ζεκεηψλεη κέζε εηήζηα ηάζε 

51%. Ηδηαίηεξα πςειή ηάζε εκθαλίδεη ε Οσζία, ζε πνζνζηφ 104,5%. 
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Ξίλαθαο 8.10.3. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 152.621.582 135.426.921 213.732.676 211.482.606 183.178.735 58,6 4,7 

Ξνηά & Θαπλά 26.244.600 18.763.087 19.225.384 18.139.032 20.843.000 6,7 -5,6 

Κε κεηαιιηθά νξπθηά 7.232.634 10.302.034 18.243.590 10.887.336 10.667.026 3,4 10,2 

Σεκηθά & Ξιαζηηθά 19.970.521 10.141.024 20.963.804 22.047.710 31.729.572 10,1 12,3 

Ξεηξειαηνεηδή 4.152.568 939.962 15.218 72.595 62.245 0,0 -65,0 

Μχιν & Σαξηί 890.232 1.375.836 3.345.134 3.097.668 2.436.272 0,8 28,6 

Θισζηνυθαληνπξγία 

& Έλδπζε 34.153.281 30.827.578 26.524.783 28.660.422 19.807.752 
6,3 -12,7 

Κέηαιια 4.404.915 13.362.230 3.369.367 4.905.726 8.192.447 2,6 16,8 

Κεραλέο & Ππζθεπέο 22.545.029 20.002.735 27.033.832 25.038.994 30.366.514 9,7 7,7 

Νρήκαηα 12.158.628 7.305.516 9.230.815 6.078.288 3.647.079 1,2 -26,0 

Άιια 1.136.711 1.385.559 1.353.500 3.197.629 1.785.375 0,6 11,9 

Πχλνιν 285.510.701 249.832.482 343.038.103 333.608.006 312.716.017 100,0 2,3 

 

Ξξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο εμαγσγέο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο δηαδξακαηίδεη ν 

θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ. Ρα Ρξφθηκα απνηεινχλ ην 58,6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηεο πεξηθέξεηαο, αιιά κεηά ην 2005 ζεκεηψλεηαη 

ζηαδηαθή ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ην 

2005, ζε πνζνζηφ 57,7%, είλαη απηή ε νπνία δηαηεξεί ηελ κέζε εηήζηα 

ηάζε γηα ηελ πεληαεηία ζε ζεηηθφ πξφζεκν, κε πνζνζηφ 4,7%. Ν δεχηεξνο 

ζεκαληηθφηεξνο θιάδνο γηα ηελ πεξηθέξεηα είλαη ν θιάδνο ησλ Σεκηθψλ & 

Ξιαζηηθψλ κε κεξίδην 10,1%, ελψ κε κεξίδην 9,7% αθνινπζεί ν θιάδνο 

ησλ Κεραλψλ & Ππζθεπψλ γηα ην 2007. Θαη νη δχν απηνί θιάδνη 

εκθαλίδνπλ ζεηηθή ηάζε γηα ηελ πεληαεηία ε νπνία αλέξρεηαη ζε 12,3% θαη 

7,7% αληίζηνηρα.  

Νη ππφινηπνη θιάδνη πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο εμαγσγέο ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο, είλαη ν θιάδνο ησλ Ξνηψλ & Θαπλψλ κε κεξίδην 6,7% θαη 

αξλεηηθή ηάζε 5,6% θαη ν θιάδνο ησλ Θισζηνυθαληνπξγηθψλ ν νπνίνο 

θαηαιακβάλεη κεξίδην 6,3% θαη εκθαλίδεη αθφκε εληνλφηεξε αξλεηηθή ηάζε 

πνπ αγγίδεη ην 12,7%. Αθφκα ν θιάδνο ησλ πεηξειαηνεηδψλ εκθαλίδεη 

έληνλε κέζε εηήζηα κείσζε ζε πνζνζηφ 65%, πνπ σζηφζν δελ αιιά δελ 

δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα θξίζηκν ξφιν ζηηο εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο 

θαηαιακβάλεη ακειεηέν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ. 



Δζληθή ηξαηεγηθή Δμαγσγώλ & Υαξηνγξάθεζε ηεο Δμαγσγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο 

 

 133 

Γηάγξακκα 3. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά Λνκφ 

 

Ρν 2007 παξαηεξείηαη κείσζε ζηηο εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο, ε νπνία 

νθείιεηαη θαηά 165% ζην Λνκφ Ζιείαο θαη θαηά 19,5% ζην Λνκφ 

Αηησιναθαξλαλίαο. Αθφκα, ζπλνιηθά παξαηεξείηαη φηη γηα φινπο ηνπο 

επηκέξνπο Λνκνχο ηεο πεξηθέξεηαο κε ζπληξηπηηθφ κεξίδην, πξψηνο 

εμαγσγηθφο θιάδνο είλαη ηα Ρξφθηκα, ελψ πξψηνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο 

ε Ηηαιία. Ξην αλαιπηηθά, ν θπξηφηεξνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ζε πνζνζηφ 63,3% ην 2007 πξνέξρεηαη 

απφ ην Λνκφ Αραΐαο. Ρν ηειεπηαίν έηνο, νη εμαγσγέο ζεκείσζαλ άλνδν ζε 

πνζνζηφ 9,8%, κε ηελ αμία ζε απφιπηεο ηηκέο λα αλέξρεηαη ζηα 198εθ 

επξψ. Ζ κέζε εηήζηα ηάζε ηνπ Λνκνχ Αραΐαο γηα ηελ πεληαεηία είλαη 3,5% 

θαη απεηθνλίδεη νπζηαζηηθά ηε ζηαζηκφηεηα ησλ εμαγσγψλ.  

Πηε δεχηεξε ζέζε βάζεη εμαγσγηθνχ φγθνπ βξίζθεηαη ν Λνκφο Ζιείαο κε 

κεξίδην 19% θαη ηηο εμαγσγέο λα κελ μεπεξλνχλ ηα 60 εθ. επξψ ην 2007. 

Νη εμαγσγέο ηνπ Λνκνχ Ζιείαο παξνπζηάδνπλ εμίζνπ έληνλεο δηαθπκάλζεηο 

κε απηέο ηνπ Λνκνχ Αραΐαο κε ηε κέζε εηήζηα ηάζε φκσο γηα ην Λνκφ 

Ζιείαο λα ζεκεηψλεη έζησ θαη νξηαθά αξλεηηθφ πξφζεκν. Αθφκα, νη 

εμαγσγέο ηνπ Λνκνχ γηα ην 2007 ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή κείσζε, ηεο ηάμεο 

ηνπ 37%. Ρειεπηαίνο ζε φγθν εμαγσγψλ Λνκφο γηα ηελ πεξηθέξεηα είλαη ν 

Λνκφο Αηησιναθαξλαλίαο κε κεξίδην πνπ ππνιείπεηαη ειάρηζηα απηνχ ηεο 

Ζιείαο θαη αλέξρεηαη ζε 17,6% γηα ην 2007. Νη δηαθπκάλζεηο είλαη εκθαλείο 

θαη ζην Λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο, ελψ φπσο δηαθξίλνπκε απφ ην δηάγξακκα 

ε πνξεία είλαη ζρεδφλ παξάιιειε κε απηή ηνπ Λνκνχ Ζιείαο. Ζ κέζε 

εηήζηα ηάζε γηα ην Λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο είλαη 1,6%, ελψ γηα ην 2007 νη 

εμαγσγέο παξνπζηάδνπλ κηθξή ππνρψξεζε, ζε πνζνζηφ 6,9%. Δίλαη εχθνιν 

λα δηαθξίλνπκε φηη εμεηάδνληαο ηνπο επηκέξνπο Λνκνχο, επηβεβαηψλεηαη ην 

γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο εκθαλίδεη πεξηζζφηεξν ζεκάδηα 

ζηαζηκφηεηαο παξά κεγέζπλζεο. 
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8.11 Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

Ζπείξνπ 

 

 

Ξίλαθαο 8.11.1. Ρν εμσηεξηθφ Δκπφξην ηεο Ζπείξνπ, ζε επξψ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 

03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 183,102,053 133,805,155 149,007,183 169,488,420 216,489,080 4.3 

Δμαγσγέο 119,897,720 124,967,310 125,223,249 129,112,401 139,075,332 3.8 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην (63,204,333) (8,837,845) (23,783,934) (40,376,019) (77,413,748) 5.2 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 65.5% 93.4% 84.0% 76.2% 64.2% Λ.Α. 

Δμαγσγέο % ΑΔΞ 2.60% 2.85% 2.86% 2.78% Λ.Α. Λ.Α. 

 

 

 

       Γηάγξακκα 8.11.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Ζπείξνπ 
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Ζ πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ είλαη ε 10ε ζε φγθν εμαγσγηθή πεξηθέξεηα ηεο 

Διιάδαο, κε ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο λα αλέξρεηαη ην 2007 ζε 139 εθ. 

επξψ. Ρν ελ ιφγσ πνζφ ζε κεξίδην επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο 

ππνινγίδεηαη ζε 0,8%, έλα πνζνζηφ ηδηαίηεξα ρακειφ. Ζ κέζε εηήζηα 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αλέξρεηαη ζε 3,8% γηα ηελ πεληαεηία 2003-2007, 

θαζψο ν εμαγσγηθφο φγθνο ζεκεηψλεη κηθξή αιιά ζηαζεξή βειηίσζε ζε 

εηήζηα βάζε.   

Ζ πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ θαηαιακβάλεη ηδηαίηεξα ρακειή ζέζε ζηελ 

θαηάηαμε ηνπ δείθηε ησλ εμαγσγψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ ηεο πεξηθέξεηαο. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ απνηεινχλ κφιηο ην 2,78% 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΞ, έλα πνζνζηφ ην νπνίν είλαη ην 3ν ρεηξφηεξν ζε 

εζληθφ επίπεδν. Πηνλ αληίζηνηρν αξηζκνδείθηε κε έηνο βάζεο ην 2003 ε 

Ήπεηξνο θαηαιακβάλεη εθ λένπ ηελ 4ε απφ ην ηέινο ζέζε ζηε ζρεηηθή 

θαηάηαμε ησλ πεξηθεξεηψλ. Ρέινο, ε κέζε εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 

εμαγσγψλ, ππνινγίδεηαη ζε 2,5% θαη είλαη δεχηεξν κηθξφηεξν κεηά απφ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο.  

Πε φηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο, κεηά απφ κία ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 27,3% γηα ην 2004, έθηνηε παξνπζηάδνπλ ζπλερή 

ζηαδηαθή άλνδν κέρξη θαη ην 2007. Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

αλέξρεηαη ζε 4,3% θαη ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ησλ εμαγσγψλ, κε 

απνηέιεζκα ηε δηφγθσζε ηνπ ειιείκκαηνο γηα ην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο. 

Ξαξαηεξνχκε φηη ε δηαρξνληθή  πνξεία ησλ εηζαγσγψλ θαη ηνπ ειιείκκαηνο 

είλαη παξάιιειε. Έηζη, ην έιιεηκκα παξνπζίαζε ζπκπίεζε κφλν ην έηνο 

2004 φπνπ ππήξμε θαη δξαζηηθή κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη απφ ην 2005 

θαη κεηά ην έιιεηκκα επαλαδηνγθψζεθε κε ζπλνιηθή αχμεζε αλάκεζα ζε 

2004 θαη 2007 ζε πνζνζηφ 775,9%. Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο γηα ην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο αλέξρεηαη ζε 5,2%. Νη αξλεηηθέο 

επηδφζεηο ηεο πεξηθέξεηαο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη εκθαλείο θαη ζην 

δείθηε επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο, θαζψο ην πνζνζηφ 

επηθάιπςεο γηα ην 2007 ππνινγίδεηαη ζε 64,2%.  
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Ξίλαθαο 8.11.2. Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο Ζπείξνπ 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Αιβαλία 44,712,320 48,852,825 48,034,175 46,815,592 51,908,913 37.3 3.8 

Ηηαιία 18,704,087 16,622,677 22,203,364 22,649,502 25,244,918 18.2 7.8 

Γεξκαλία 15,187,159 17,035,996 13,545,467 13,997,509 11,121,974 8.0 -7.5 

Βνπιγαξία 2,136,148 2,990,047 4,505,094 5,522,710 7,388,820 5.3 36.4 

Απζηξαιία 3,792,245 4,333,869 5,066,689 4,481,362 5,388,539 3.9 9.2 

Ονπκαλία 2,623,762 2,701,376 3,741,630 3,599,193 4,835,788 3.5 16.5 

Ηζπαλία 1,634,253 1,420,069 4,200,949 3,036,406 4,729,591 3.4 30.4 

Βέιγην 2,362,532 6,067,979 3,641,318 6,480,133 4,364,273 3.1 16.6 

Ζ.Ξ.Α. 4,301,857 3,878,202 4,488,186 3,190,890 3,936,907 2.8 -2.2 

Θχπξνο 1,129,111 1,126,719 1,633,333 1,764,229 3,004,744 2.2 27.7 

Ζλ. Βαζίιεην 2,411,742 1,053,451 1,248,359 1,281,704 2,649,649 1.9 2.4 

ΞΓΓΚ 2,326,486 1,395,341 1,544,131 1,732,550 2,639,111 1.9 3.2 

Θάησ Σψξεο 7,809,635 8,317,689 2,279,227 1,937,905 2,264,429 1.6 -26.6 

Θαλαδάο 1,125,636 2,041,715 1,862,164 1,566,735 1,575,115 1.1 8.8 

 

Ν ζεκαληηθφηεξνο εμαγσγηθφο εηαίξνο γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ είλαη 

ε γεηηνληθή Αιβαλία. Ζ Αιβαλία ην 2007 απνξξνθά ην 37,3% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Νη εμαγσγηθέο ζρέζεηο ηεο 

πεξηθέξεηαο κε ηελ Αιβαλία παξνπζηάδνπλ βειηίσζε κε κέζε εηήζηα ηάζε 

3,8%. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 92,3% ησλ εμαγσγψλ πξνο Αιβαλία πξνέξρεηαη 

απφ ην Λνκφ Ησαλλίλσλ-πνπ είλαη θαη ν πξψηνο εμαγσγηθά ελεξγφο Λνκφο 

ηεο Ζπείξνπ. Γεχηεξνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ε 

επίζεο γεηηνληθή Ηηαιία. Ζ Ηηαιία εηζάγεη γηα ην ίδην έηνο ην 18,2% ηνπ 

θχξηνπ εμαγσγηθνχ φγθνπ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ν φγθνο απηφο παξνπζηάδεη 

κέζε εηήζηα αχμεζε ζηελ πεληαεηία ηεο ηάμεο ηνπ 7,8%.  

Κε κεξίδην 8% αθνινπζεί ε Γεξκαλία ε νπνία σζηφζν ην 2007 εκθάληζε ην 

ρακειφηεξν φγθν εμαγσγψλ ζηελ πεληαεηία. Νη εμαγσγέο πξνο ηε Γεξκαλία 

παξνπζηάδνπλ ππνρψξεζε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 7,5%. Απφ ηελ άιιε, 

ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ εμαγσγψλ παξαηεξείηαη πξνο ηε Βνπιγαξία, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ 

εμαγσγψλ, 36,4%. Ζ Βνπιγαξία απνηειεί ηνλ 4ν ζεκαληηθφηεξν εμαγσγηθφ 

εηαίξν ηεο Ζπείξνπ κε κεξίδην 5,3%.  

Κε κεξίδηα θάησ ηνπ 4% αθνινπζνχλ ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία, ε 

Ονπκαλία, ε Ηζπαλία, ην Βέιγην θαη νη ΖΞΑ. Ζ Απζηξαιία θαηαιακβάλεη γηα 
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ην 2007 κεξίδην πνπ αγγίδεη ην 4%, ελψ κε 3,5% θαη 3,4% αληίζηνηρα 

αθνινπζνχλ  ε Ονπκαλία θαη ε Ηζπαλία. Ζ Ηζπαλία εκθαλίδεη ηδηαίηεξα 

ζεηηθή ηάζε ε νπνία ζε κέζε εηήζηα βάζε ππεξβαίλεη ην 30%.  

 

Ξίλαθαο 8.11.3. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Ζπείξνπ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 
Κεξίδην 

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 63,363,136 64,765,702 64,323,732 65,291,352 67,654,972 48.6 1.7 

Ξνηά & Θαπλά 4,967,711 2,841,531 2,829,164 2,301,036 3,004,780 2.2 -11.8 

Κε κεηαιιηθά 

νξπθηά 

2,924,738 3,131,809 3,942,173 3,304,548 4,718,708 
3.4 12.7 

Σεκηθά & 

Ξιαζηηθά 

15,308,445 18,083,229 19,911,884 20,176,345 23,719,187 
17.1 11.6 

Ξεηξειαηνεηδή 1,160,901 725,553 2,278,363 2,301,286 327,452 0.2 -27.1 

Μχιν & Σαξηί 3,611,218 3,387,499 4,444,883 5,201,845 4,743,072 3.4 7.1 

Θισζηνυθαλην

πξγία&Έλδπζε 

8,139,375 8,172,083 6,374,526 9,569,826 5,025,426 
3.6 -11.4 

Κέηαιια 8,665,040 9,663,705 11,250,990 8,342,074 11,080,716 8.0 6.3 

Κεραλέο & 

Ππζθεπέο 

7,982,594 10,168,640 4,735,813 9,078,832 12,746,172 
9.2 12.4 

Νρήκαηα 1,348,404 831,141 675,693 953,505 1,553,676 1.1 3.6 

Άιια 2,426,158 3,196,418 4,456,028 2,591,752 4,501,171 3.2 16.7 

Πχλνιν 119,897,720 124,967,310 125,223,249 129,112,401 139,075,332 100.0 3.8 

 

Ν θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ν θιάδνο ησλ 

Ρξνθίκσλ, ν νπνίνο θαηαιακβάλεη πεξίπνπ ην κηζφ ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ 

ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ρν κεξίδην ηνπ θιάδνπ γηα ην 

2007 αλέξρεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ζε 48,6%. Κε εμαίξεζε ην έηνο 2005, ην 

ππφινηπν δηάζηεκα νη εμαγσγέο ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθή 

βειηίσζε αιιά κε ηδηαίηεξα ρακεινχο ξπζκνχο, θαη ε κέζε εηήζηα αχμεζε 

ηνπ θιάδνπ δελ ππεξβαίλεη ην 2% γηα ηελ πεληαεηία. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί 

φηη θαη νη 4 Λνκνί ηεο πεξηθέξεηαο θαηά θχξην ιφγν εμάγνπλ Ρξφθηκα.  

Γεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο θιάδνο είλαη ν Βηνκεραληθφο Θιάδνο ησλ 

Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ. Ν θιάδνο απνηειεί ην 17,1% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμαγσγψλ ηεο Ζπείξνπ γηα ην 2007 θαη παξνπζηάδεη ζηαδηαθή αχμεζε ζε 

φιν ην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο, κε κέζε εηήζηα αχμεζε 11,6%. Ζ κεηαβνιή 
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ησλ εμαγσγψλ ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ απφ ην 2003 ζην 2007 ππνινγίδεηαη ζε 

53%.  

Αθφκε έλαο  βηνκεραληθφο θιάδνο ζηνλ νπνίν ζηεξίδεη ηηο εμαγσγέο ηεο ε 

πεξηθέξεηα είλαη ν θιάδνο ησλ Κεραλψλ & Ππζθεπψλ ν νπνίνο ην 2007 

ζπλεηζθέξεη ζε πνζνζηφ 9,2%. Ν θιάδνο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο κέζα 

ζην εμεηαδφκελν δηάζηεκα 2003-2007, ζπλνιηθά φκσο εκθαλίδεη κέζε 

εηήζηα αχμεζε 12,4%. Κε κεξίδην 8% ζπλεηζθέξεη ν θιάδνο ησλ 

Κεηάιισλ, ν νπνίνο κε εμαίξεζε ην έηνο 2006 παξνπζηάδεη βειηίσζε. Ζ 

κέζε εηήζηα ηάζε πνπ εκθαλίδεη είλαη ζεηηθή θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

6,3%.  

Νη ππφινηπνη θιάδνη ζπλεηζθέξνπλ ζε πνζνζηφ ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην 

3,6% γηα ην 2007. Λα ζεκεησζεί φηη απφ  ηνπο παξαπάλσ αλαθεξζέληεο 

θιάδνπο ηδηαίηεξα πςεινχο ξπζκνχο ζπξξίθλσζεο εκθαλίδεη ν θιάδνο ηεο 

θισζηνυθαληνπξγίαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ζπλερή θάκςε, θαζψο θαη νη 

θιάδνη ησλ Ξεηξειαηνεηδψλ θαη ησλ Ξνηψλ & Θαπλψλ. 

 

Γηάγξακκα 8.11.2. Ζ Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά λνκφ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρεδφλ ηα 3/4 ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο πξνέξρνληαη απφ ην Λνκφ 

Ησαλλίλσλ. Ρα Ησάλληλα κε φγθν εμαγσγψλ γηα ην 2007 πνπ αγγίδεη ηα 100 

εθ. επξψ θαηαιακβάλνπλ γηα ην ίδην έηνο κεξίδην 71,8%. Ζ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Λνκνχ Ησαλλίλσλ παξνπζηάδεη κηθξέο δηαθπκάλζεηο, κε 

εμαίξεζε ην ηειεπηαίν έηνο φπνπ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή άλνδνο ζε 
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Άξηα 17,247,181 13,405,115 14,620,313 14,158,873 11,730,333

Θεζπξσηία 8,367,942 5,721,673 9,954,382 10,120,853 13,083,390

Ησάλληλα 78,138,971 86,347,974 86,682,467 86,286,232 99,886,681

Ξξέβεδα 16,143,626 19,492,548 13,966,087 18,546,443 14,374,928

2003 2004 2005 2006 2007
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πνζνζηφ 16,2%. Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ γηα ηελ 

πεληαεηία ππνινγίδεηαη ζε 6,3%. Ν πξψηνο εμαγσγηθφο θιάδνο ηεο 

πεξηθέξεηαο είλαη ν θιάδνο ησλ Ρξνθίκσλ, ν νπνίνο σζηφζν , κε κεξίδην 

γηα ην 2007 33,7%, δελ απνζπά ηνλ θχξην φγθν ησλ εμαγσγψλ ζε επίπεδν 

θιάδσλ, φπσο ζπκβαίλεη γηα ηνπο ππφινηπνπο Λνκνχο. Ν κηζφο ζρεδφλ 

εμαγσγηθφο φγθνο ηνπ Λνκνχ πξννξίδεηαη ζηελ Αιβαλία. Κε κεξίδην 10,3% 

ην 2007 αθνινπζεί ν Λνκφο Ξξεβέδεο, νη εμαγσγέο ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνπλ 

έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηελ πεληαεηία. Ν θχξηνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ γηα 

ην 2007 λα αλέξρεηαη ζε 14,4 εθ. επξψ. θαη ε αληίζηνηρε κέζε εηήζηα ηάζε 

είλαη αξλεηηθή κε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 3%. Ν θχξηνο εμαγσγηθφο θιάδνο 

είλαη απηφο ησλ ηξνθίκσλ κε πνζνζηφ 86,5% ην 2007, ελψ ν θχξηνο 

εμαγσγηθφο φγθνο πξννξίδεηαη ζηελ Ηηαιία ζε πνζνζηφ 57,8%. 

Ρξίηνο εμαγσγηθφο Λνκφο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ν Λνκφο Θεζπξσηίαο ν 

νπνίνο ζπλεηζθέξεη ζε πνζνζηφ 9,4% ην 2007. Απφ ην 2004 πνπ 

ζεκεηψζεθε κία ζεκαληηθή πηψζε ησλ εμαγσγψλ θαη έπεηηα, παξνπζηάδεηαη 

ζεκαληηθή βειηίσζε. Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε γηα ηελ πεληαεηία αλέξρεηαη ζε 

11,8% θαη είλαη ε πςειφηεξε κεηαμχ ησλ Λνκψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ν 

θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ γηα ην 2007 εμάγεη αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ πνπ 

εμάγεη θαη γηα ην Λνκφ Ξξεβέδεο, δειαδή 86,5%. Δλψ ηα 2/3 ησλ 

εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ πξννξίδνληαη γηα ηε γεηηνληθή Ηηαιία.  

Ρειεπηαίνο ζε ζπλεηζθνξά ζηηο εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο έξρεηαη ν Λνκφο  

Άξηαο. Νη εμαγσγέο ηνπ Λνκνχ ην 2007 αλέξρνληαη ζε 11,7 εθ. επξψ. κε 

ην αληίζηνηρν κεξίδην ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο ππνινγίδεηαη ζε 8,4%. 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πνξεία ηεο Άξηαο ζηελ πεληαεηία δηαγξάθεη 

βαζκηαία αιιά ζεκαληηθή ππνρψξεζε, κε ηε ζπλνιηθή απφθιηζε αλάκεζα 

ζε 2003 θαη 2007 λα ππνινγίδεηαη ζε 31,4%. Έηζη, ελψ ν Λνκφο Άξηαο 

κέρξη θαη ην 2006 θαηαιάκβαλε βάζεη εμαγσγηθνχ φγθνπ ηελ ηξίηε ζέζε, 

ππεξβαίλνληαο ην Λνκφ Θεζπξσηίαο, ε ζεκαληηθή πηψζε ησλ εμαγσγψλ ην 

2007 ζε πνζνζηφ 17,2% θαη αληίζηνηρα άλνδνο ηνπ Λνκνχ Θεζπξσηίαο ζε 

πνζνζηφ 29,3% αλέηξεςε ηα δεδνκέλα ηεο πεξηθέξεηαο. Ν θχξηνο φγθνο 

ησλ εμαγσγψλ θαη γηα ηελ Άξηα πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ησλ Ρξνθίκσλ, 

ελψ ν θχξηνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο είλαη ε Ηηαιία κε κηθξφηεξν φκσο 

πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο Λνκνχο. 
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8.12. Ζ Δμαγσγηθή Γξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 

 

 

 

Ξίλαθαο 8.12.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Βνξείνπ Αηγαίνπ, ζε επξψ 

  
2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 70.265.130 38.874.322 65.575.420 66.257.820 90.200.855 
6,4 

Δμαγσγέο 71.374.302 58.877.401 99.283.800 115.170.275 110.392.391 
11,5 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην 1.109.172 20.003.079 33.708.380 48.912.455 20.191.536 
106,6 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 101,6% 151,5% 151,4% 173,8% 122,4% N.A. 

Δμαγσγέο % ΑΔΞ 2,70% 2,51% 4,00% 4,31% N.A. N.A. 

 

 

      Γηάγξακκα 8.12.1. Δμσηεξηθφ εκπφξην Βνξείνπ Αηγαίνπ 
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Δίλαη εκθαλέο φηη ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ ζε απφιπηεο ηηκέο είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειφο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα ε 

πεξηθέξεηα ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαηαιακβάλεη ηελ 11ε ζέζε ζην ζχλνιν 

ησλ 13 πεξηθεξεηψλ κε ηνλ εμαγσγηθφ φγθν γηα ην 2007 λα αλέξρεηαη ζε 

110,4 εθ. επξψ. Ρν πνζφ απηφ ζε εζληθφ επίπεδν απνηειεί ην 0.6% ηνπ 

ζπλνιηθνχ εμαγσγηθνχ φγθνπ ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, κε εμαίξεζε ην έηνο 

2003 θαη 2007 νη εμαγσγέο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε. Απφ ηελ αξρή 

κέρξη θαη ην ηέινο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ 

θαηέγξαςε αχμεζε ζε πνζνζηφ 55%. Ρν γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη θαη 

ζην πνζνζηφ κέζεο εηήζηαο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ φπνπ γηα ηελ πεληαεηία 

ππνινγίδεηαη ζε 11%.     

Νη εμαγσγέο απνηεινχλ ην 4,31% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΞ ηεο πεξηθέξεηαο γηα 

ην 2006, θαηαιακβάλνληαο ηελ 8ε ζέζε. Ζ πεξηθέξεηα, παξά ην ρακειφ 

πνζνζηφ ηνπ δείθηε έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή βειηίσζε απφ ην 2003.  Πε 

φηη αθνξά ηνλ ίδην δείθηε εμαγσγψλ κε έηνο βάζεο ην 2003, ε πεξηθέξεηα 

πιένλ θαηαιακβάλεη ην 2006 ηε δεχηεξε ζέζε ηεο θαηάηαμεο, γεγνλφο ην 

νπνίν επηβεβαηψλεη ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηελ νπνία αλαθέξακε απφ ην 

2003. Ξαξάιιεια ζην δείθηε ηεο εηήζηαο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ησλ 

εμαγσγψλ εκθαλίδεηαη γηα ηελ πεξηθέξεηα πνζνζηφ κεγέζπλζεο ηεο ηάμεσο 

ηνπ 17,3%, πνζνζηφ ην νπνίν απνηειεί ην 4ν πςειφηεξν ζε εζληθφ 

επίπεδν.  

Αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο, παξαηεξείηαη απφ ην 2004 ζεκαληηθή αχμεζε, 

κε ηνλ ζπλνιηθφ εηζαγσγηθφ φγθν γηα ην 2007 λα ππνινγίδεηαη ζε 90,2 εθ. 

επξψ. Ζ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ ηελ πεξίνδν 2006-2007 ήηαλ 

ζεκαληηθή θαη άγγημε ην 36,4%. Ζ ζεκαληηθή απηή άλνδνο επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ην κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ν νπνίνο αλήιζε ην 6,4%. Ρν 

ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηηο εηζαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο, είλαη φηη παξφιεο ηηο 

απμήζεηο ηηο νπνίεο επηδέρνληαη δηαρξνληθά, δελ ππεξβαίλνπλ ηνλ φγθν ησλ 

εμαγσγψλ.  

Απηή ε δηαρξνληθή εμέιημε ιεηηνπξγεί ππέξ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο φπνπ εκθαλίδεη γηα ηελ πεληαεηία κφλν πιεφλαζκα. Ζ 

πεξηθέξεηα ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, καδί κε απηήλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο 

είλαη νη κφλεο πεξηθέξεηεο κεηαμχ ησλ 13, φπνπ εκθαλίδνπλ ζεηηθφ 

πξφζεκν ζην εκπνξηθφ ηνπο ηζνδχγην γηα φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Ρν 

εκπνξηθφ πιεφλαζκα απφ ην 2003 κέρξη θαη ην 2006 παξνπζίαδε ζπλερή 

θαη αμηφινγε κεγέζπλζε. Ρν 2007 σζηφζν ζεκεηψζεθε κία ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο ε νπνία άγγημε ην 60%. Ξαξφια απηά 

ην εκπνξηθφ ηζνδχγην παξέκεηλε πιενλαζκαηηθφ, θάηη ην νπνίν 

απνηππψλεηαη θαη ζην δείθηε επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο 

εμαγσγέο. Ζ πεξηθέξεηα θαηαιακβάλεη ηε 2ε ζέζε ζε εζληθφ επίπεδν, πίζσ 

απφ ηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, κε πνζνζηφ επηθάιπςεο 122,4%. 



Δζληθή ηξαηεγηθή Δμαγσγώλ & Υαξηνγξάθεζε ηεο Δμαγσγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο 

 

 142 

Ρν Βφξεην Αηγαίν κέρξη θαη ην 2006, ήηαλ ε 1ε πεξηθέξεηα ζε βαζκφ 

επηθάιπςεο.

Ξίλαθαο 8.12.2. Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηνπ Β. Αηγαίνπ 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην 

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ηηαιία 25.001.144 12.574.821 26.241.976 30.096.161 26.093.093 23,6 1,1 

Γαιιία 14.911.514 12.725.067 18.035.370 20.984.992 17.612.982 16,0 4,3 

Ζλ. Βαζίιεην 4.242.055 4.984.615 8.209.001 9.489.422 10.943.889 9,9 26,7 

Ηζπαλία 12.099.578 7.547.420 14.437.068 14.251.773 10.816.981 9,8 -2,8 

Ξνξηνγαιία 1.695.568 3.350.536 5.989.112 9.292.466 8.637.592 7,8 50,2 

Γεξκαλία 4.324.551 4.064.211 7.909.421 9.185.002 6.505.744 5,9 10,7 

Ζ.Ξ.Α. 2.863.271 3.631.183 3.900.194 3.868.114 5.192.297 4,7 16,0 

Ρνπξθία 601.625 929.443 3.213.378 4.574.997 4.205.773 3,8 62,6 

Θάησ Σψξεο 1.737.656 1.887.795 3.739.954 4.857.907 3.294.662 3,0 17,3 

Ζ.Α.Δ.  315.190 583.876 430.852 193.560 2.866.261 2,6 73,7 

Θχπξνο 334.992 1.298.292 1.210.447 1.688.214 2.267.480 2,1 61,3 

 

 

 

 

Ξξψηνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ είλαη 

ε Ηηαιία, κε κεξίδην 23,6% γηα ην 2007. Ζ ελ ιφγσ ρψξα παξνπζηάδεη 

ζρεηηθά ζηαζεξή πνξεία ηελ πεληαεηία κε νξηαθά ζεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε 

1,1%, ελψ σζηφζν ην 2007 παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πηψζε ζε πνζνζηφ 

13,3%. Αθνινπζεί ε Γαιιία κε κεξίδην 16% γηα ην 2007, ε νπνία νκνίσο 

ην 2007 απνξξφθεζε κηθξφηεξν κεξίδην ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο θαηά 16,1%. Αμίδεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη ζην ζχλνιν 

ησλ έληεθα θπξηφηεξσλ εμαγσγηθψλ πξννξηζκψλ, πνπ απνξξνθνχλ κέρξη 

θαη 2,1% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ζηελ πεληαεηία, νη 

επηά πξννξηζκνί παξνπζηάδνπλ έληνλα ζεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε, ε νπνία 

ελδεηθηηθά γηα ηελ Ρνπξθία αγγίδεη ην 63%, γηα ηελ Θχπξν ην 61% θαη γηα 

ηελ Ξνξηνγαιία ην 50%. Αθφκα, αμίδεη λα επηζεκάλνπκε ηελ εθπιεθηηθή 

εηήζηα αχμεζε πεξηθέξεηαο ζηα ΖΑΔ, ε νπνία ππνινγίδεηαη ην 2007 ζε 

πνζνζηφ 1.380%, ελψ νη εμαγσγέο ζηελ ελ ιφγσ ρψξα πξνέξρνληαη ζηελ 

πεληαεηία απνθιεηζηηθά απφ ην Λνκφ Σίνπ. 
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Ξίλαθαο 8.12.4. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηνπ Β. Αηγαίνπ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 60.150.906 45.011.810 86.439.021 100.401.712 92.531.392 83,8 11,4 

Ξνηά & Θαπλά 6.783.398 7.687.439 6.397.581 8.428.548 6.354.700 5,8 -1,6 

Κε κεηαιιηθά 

νξπθηά 11.000 345 1.453 1.400 317 
0,0 -58,8 

Σεκηθά & Ξιαζηηθά 1.090.322 2.255.948 1.467.116 1.166.855 1.151.372 1,0 1,4 

Ξεηξειαηνεηδή 13.550 15.080 76.128 71.829 1.895.773 1,7 243,9 

Μχιν & Σαξηί 48.377 25.772 59.511 40.744 10.283 0,0 -32,1 

Θισζηνυθαληνπξγία 

& Έλδπζε 352.908 406.190 325.956 481.239 993.167 
0,9 29,5 

Κέηαιια 20.580 48.624 3.700 35.853 9.122 0,0 -18,4 

Κεραλέο & Ππζθεπέο 195.204 174.727 99.957 55.434 28.858 0,0 -38,0 

Νρήκαηα 201.650 1.000 20.395 30.266 47.494 0,0 -30,3 

Άιια 2.506.407 3.250.466 4.392.982 4.456.395 7.369.913 6,7 30,9 

Πχλνιν 71.374.302 58.877.401 99.283.800 115.170.275 110.392.391 100,0 11,5 

 

 

Ρν ζπληξηπηηθφ κεξίδην ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ 

γηα ην 2007 απνζπά ν θιάδνο ησλ Ρξνθίκσλ, κε κεξίδην 83,8%. Ν ελ ιφγσ 

θιάδνο παξνπζηάδεη αμηφινγε κέζε εηήζηα αχμεζε ζηελ πεληαεηία ζε 

πνζνζηφ 11,4%, ελψ σζηφζν ην 2007 ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θιάδνπ εκθαλίδεη εηήζηα κείσζε ζε πνζνζηφ 7,8%. Ρνλ θιάδν ησλ 

Ρξνθίκσλ, κε πνιχ κηθξφηεξν κεξίδην γηα ην 2007 αθνινπζεί ν θιάδνο ησλ 

πνηψλ θαη θαπλψλ, πνπ απνξξνθά κεξίδην 5,8% επί ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ελψ νη ππφινηπνη θιάδνη πνπ ζπκπιεξψλνπλ 

ηελ πεξηθέξεηα απαζρνινχλ κε ακειεηέα κεξίδηα ηηο εμαγσγέο ηεο 

πεξηθέξεηαο γηα ην 2007. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηελ πεληαεηία νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θιάδνπο εκθαλίδνπλ αξλεηηθή κέζε 

εηήζηα ηάζε, ελψ αληίζεηα ν θιάδνο ησλ πεηξειαηνεηδψλ εκθαλίδεη ηελ 

ηδηαίηεξα πςειή κέζε εηήζηα αχμεζε ζε πνζνζηφ 243,9% ηελ πεληαεηία.
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 Γηάγξακκα 8.12.2.  Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά λνκφ 

 

 

Ζ πεξηθέξεηα ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο λνκνχο ηεο Σίνπ, 

Πάκνπ θαη Ιέζβνπ. Ξξψηνο ζηελ θαηάηαμε βάζεη εμαγσγηθνχ φγθνπ έξρεηαη 

κε δηαθνξά, ν Λνκφο Σίνπ πνπ γηα ην 2007 απαζρνιεί ην 90,4% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ πνξεία ηνπ ελ ιφγσ Λνκνχ βαίλεη 

ζηαζεξά απμαλφκελε ηελ πεληαεηία, κε ηε κεγαιχηεξε θαη θαζνξηζηηθή 

κεηαβνιή ζηηο εμαγσγέο λα παξαηεξείηαη ην έηνο 2005, φπνπ 

παξνπζηάζηεθε αχμεζε 75,9%. Ππλνιηθά ηελ πεληαεηία ν Λνκφο Σίνπ 

εκθαλίδεη κέζε εηήζηα αχμεζε 20,9%. Ξξψηνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο ηνπ 

ελ ιφγσ Λνκνχ είλαη ε Ηηαιία θαη γηα ην 2007 απνξξνθά κεξίδην 25,4% επί 

ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηνπ Λνκνχ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη 

φινη νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηνπ Λνκνχ ζηελ πεληαεηία 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε, κε ηελ Ρνπξθία λα εκθαλίδεη ηε 

κεγαιχηεξε πνπ ππνινγίδεηαη ζε 87%. Θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο ηνπ 

Λνκνχ θαη κε ζπληξηπηηθή δηαθνξά είλαη ν θιάδνο ησλ Ρξνθίκσλ, πνπ γηα 

ην 2007 απνζπά κεξίδην 91%. Δπηζεκαίλεηαη αθφκα φηη, σο αλακελφκελν 

βάζεη εμαγσγηθνχ φγθνπ, ν Λνκφο Σίνπ εμάγεη ην 98% ηνπ ζπλνιηθνχ 

φγθνπ ησλ Ρξνθίκσλ φιεο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

Αθνινπζεί κε κεγάιε δηαθνξά φγθνπ ν Λνκφο Πάκνπ. Γηα ην 2007 ν ελ 

ιφγσ Λνκφο θαηαιακβάλεη κεξίδην 5,1% επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηνπ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ, ελψ ε πνξεία πνπ δηαγξάθεη ηελ πεληαεηία παξνπζηάδεη 

θάπνηεο κηθξέο δηαθπκάλζεηο, κε κέζε εηήζηα κείσζε 3,4%. Ξξψηνο θαη 

θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο ηνπ Λνκνχ κε κεξίδην 73% γηα ην 2007 

είλαη ε Γαιιία, ελψ βαζηθφηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο είλαη ηα πνηά θαη 

θαπλά κε κεξίδην 84,1% θαη κέζε εηήζηα κείσζε 6,6%. Ρειεπηαίνο ζηελ 

θαηάηαμε ησλ Λνκψλ γηα ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ έξρεηαη ν 

Λνκφο Ιέζβνπ, κε κηθξή δηαθνξά απφ ηνλ πξνεγνχκελν θαη κε κεξίδην 
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4,5% γηα ην 2007. Ν Λνκφο Ιέζβνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο ζηελ πεληαεηία. Ξξψηε θαη κεγαιχηεξε κεηαβνιή 

παξνπζηάδεηαη ην 2004, κε εηήζηα κείσζε ησλ εμαγσγψλ ζε πνζνζηφ 

88,3% θαη δεχηεξε ην 2007 κε εηήζηα κείσζε 60,3%. Ππλνιηθά νη 

εμαγσγέο ηνπ Λνκνχ Ιέζβνπ απφ ην 2003 ζην 2007 παξνπζηάδνπλ πηψζε 

ζε πνζνζηφ 73%. Θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο εηαίξνο ηνπ Λνκνχ είλαη ε 

Γεξκαλία ελψ πξψηνο εμαγσγηθφο θιάδνο είλαη ηα Ρξφθηκα, πνπ σζηφζν ην 

2007 παξνπζηάδνπλ ηζρπξή πηψζε 80,3%. 
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8.13 Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Λνηίνπ Αηγαίνπ 

 

 

 

Ξίλαθαο 8.13.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Λνηίνπ Αηγαίνπ, ζε επξψ 

  
2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 76.932.763 75.155.017 109.804.142 93.573.204 105.427.977 
8,2 

Δμαγσγέο 36.703.270 36.816.241 48.064.493 46.388.926 101.819.116 
29,1 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην (40.229.493) (38.338.776) (61.739.649) (47.184.278) (3.608.861) 
-45,3 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 47,7% 49,0% 43,8% 49,6% 96,6% N.A. 

Δμαγσγέο % ΑΔΞ 0,57% 0,68% 0,90% 0,82% N.A. N.A. 

 

 

 

 Γηάγξακκα 8.13.1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Λνηίνπ Αηγαίνπ 
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Ζ πεξηθέξεηα ηνπ Λ. Αηγαίνπ θαηαιακβάλεη ηελ 12ε ζέζε ζην ζχλνιν ησλ 

13 πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο κε ηηο εμαγσγέο ηεο λα απνηεινχλ ην 0,6% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ γηα ην 2007. Ρν πνζνζηφ απηφ ζε φγθν κεηαθξάδεηαη 

ζε 102 εθ. επξψ. Νη εμαγσγέο παξνπζηάδνπλ ζπλερή αχμεζε ηελ πεληαεηία 

2003-2007 κε απνθνξχθσκα ην ηειεπηαίν έηνο φπνπ ε αχμεζε αλήιζε 

πεξίπνπ ζε 120%. Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε γηα ηελ πεληαεηία ππεξβαίλεη ην 

29%, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ εμαγσγψλ γηα 

ην 2007.  

Γηα ην 2006 νη εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Λ. Αηγαίνπ απνηεινχλ ην 

0,82% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΞ ηεο πεξηθέξεηαο θαηαιακβάλνληαο ηελ 12ε ζέζε 

ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε. Ρν πνζνζηφ απηφ αλακέλεηαη λα έρεη βειηησζεί 

αηζζεηά ην 2007. Πην αληίζηνηρν δείθηε κε έηνο βάζεο ην 2003, ε 

πεξηθέξεηα θαηαθηά γηα ην 2006 ηελ 5ε. Ρν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 145,3% 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε απνηππψλεη παξάιιεια ηε ζηαδηαθή βειηίσζε 

ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο απφ ην 2003. Ζ κέζε εηήζηα 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ εμαγσγψλ ππνινγίδεηαη ζε 17,3% θαη βξίζθεηαη 

κεηαμχ ησλ 5 πςειφηεξσλ ξπζκψλ ζε εζληθφ επίπεδν.  

Αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο ηηο πεξηθέξεηαο παξαηεξνχκε φηη δηέπνληαη 

απφ δηαθπκάλζεηο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην 2005 παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ ηεο ηάμεο ηνπ 46,5%. Νη εηζαγσγέο γηα 

ην 2007 θπκάλζεθαλ ζρεδφλ ζηα ίδηα πςειά επίπεδα κε ηνπ 2005. Ζ κέζε 

εηήζηα αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ππνινγίδεηαη ζε 8,2%, ελψ ε ζπλνιηθή 

κεηαβνιή ηνπο απφ ην 2003 ζην 2007 ππνινγίδεηαη ζε 36,4%.  

Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη παξά ηε ζεκαληηθή απηή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ, 

απφ ην 2005  παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ. Ζ δηφγθσζε ηνπ ειιείκκαηνο αληηζηαζκίδεηαη απφ ηνλ 

πνιιαπιάζην ξπζκφ κεγέζπλζεο ησλ εμαγσγψλ έλαληη ησλ εηζαγσγψλ. Ρν 

εκπνξηθφ έιιεηκκα γηα ην 2007 αλέξρεηαη ζε 3.6 εθ. επξψ ζεκεηψλνληαο 

γηα ηελ πεληαεηία κέζε εηήζηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 45,3%. Νη επηδφζεηο 

ηεο πεξηθέξεηαο αλαθνξηθά κε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην απνηππψλνληαη θαη ζην 

δείθηε επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο. Ζ  πεξηθέξεηα ηνπ 

Λνηίνπ Αηγαίνπ θαηέρεη ηελ 3ε ζέζε κε πνζνζηφ 96,58%. 
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Ξίλαθαο 8.13.2. Νη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηνπ Λνηίνπ Αηγαίνπ, ζε επξψ 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 03/07 

(%) 

Ζ.Ξ.Α. 12.074.667 10.844.944 11.872.891 12.240.637 13.399.113 13,2 2,6 

Θαλαδάο 9.419.559 7.487.598 12.466.814 11.491.034 9.704.964 9,5 0,7 

Νπθξαλία 462 13.243 8.751 133.652 4.153.152 4,1 873,7 

Ηηαιία 836.388 2.553.425 8.369.103 2.926.817 3.147.502 3,1 39,3 

Οσζία 1.937.988 1.506.307 2.796.127 3.562.564 2.942.724 2,9 11,0 

Γαιιία 352.429 640.678 894.058 1.515.966 2.233.596 2,2 58,7 

Ηζξαήι 2.876.270 2.242.650 2.034.218 3.380.087 1.713.213 1,7 -12,1 

Ιηβεξία 20.418 16.225 0 0 863.035 0,8 NA 

Βξαδηιία 0 0 7.973 72.867 853.248 0,8 NA 

Γεξκαλία 934.582 560.104 698.910 632.811 833.495 0,8 -2,8 

 

 

Ν θπξηφηεξνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Λ. Αηγαίνπ γηα ην 

2007 ηα πξννξίδεηαη γηα ηηο ΖΞΑ, νη νπνίεο εηζάγνπλ ην 13,2% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ. Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ΖΞΑ 

αλήιζε γηα ηελ πεληαεηία ζε 2,6%.  

Πεκαληηθνί εηαίξνη ηεο πεξηθέξεηαο είλαη επηπιένλ ν Θαλαδάο θαη ε 

Νπθξαλία κε κεξίδηα 9,5% θαη 4,1% αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

αμηνζεκείσηε κέζε εηήζηα αχμεζε παξνπζηάδεη ε Νπθξαλία ε νπνία αλήιζε 

ζε 873,7%. Αληίζεηα νη εμαγσγέο πξνο ηνλ Θαλαδά παξνπζηάδνπλ ηάζε 

ζηαζηκφηεηαο. 

Πεκαληηθή κέζε εηήζηα αχμεζε εκθαλίδνπλ επίζεο νη ρψξεο ηεο Ηηαιία θαη 

ηεο Γαιιίαο. Ζ Ηηαιία κε ξπζκφ κεγέζπλζεο ησλ εηζαγσγψλ ηεο απφ ην 

Λφηην Αηγαίν 39,3%, απνηεινχλ ηνλ 4ν ζεκαληηθφηεξν εμαγσγηθφ εηαίξν 

ηεο πεξηθέξεηαο κε κεξίδην 3,1%. Ζ Γαιιία, εκθαλίδεη κέζν εηήζην ξπζκφ 

αχμεζεο 58,7%, κε κεξίδην 2,2%, απνηειψληαο ηνλ 6ν ζεκαληηθφηεξν 

πξννξηζκφ ηεο λεζησηηθήο πεξηθέξεηαο.  
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Ξίλαθαο 8.13.3. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ηνπ Λνηίνπ Αηγαίνπ, ζε επξψ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 1.993.381 2.686.880 8.772.723 4.025.229 3.632.040 3,6 16,2 

Ξνηά & Θαπλά 1.955.035 4.255.918 1.036.225 490.062 698.102 0,7 -22,7 

Κε κεηαιιηθά 

νξπθηά 15.919.914 13.720.606 15.042.876 15.746.749 15.307.192 
15,0 -1,0 

Σεκηθά & Ξιαζηηθά 14.219.405 13.674.998 18.791.315 20.196.057 20.301.841 19,9 9,3 

Ξεηξειαηνεηδή 199.809 469.980 791.491 2.426.716 56.855.526 55,8 310,7 

Μχιν & Σαξηί 18.251 12.388 22.742 6.180 21.532 0,0 4,2 

Θισζηνυθαληνπξγία 

& Έλδπζε 708.509 437.675 789.048 1.021.358 1.016.212 
1,0 9,4 

Κέηαιια 93.930 587.355 252.156 808.022 756.464 0,7 68,5 

Κεραλέο & Ππζθεπέο 197.414 233.276 1.422.303 691.354 2.075.254 2,0 80,1 

Νρήκαηα 149.891 57.400 9.370 69.300 26.738 0,0 -35,0 

Άιια 1.247.731 679.765 1.134.244 907.899 1.128.215 1,1 -2,5 

Πχλνιν 36.703.270 36.816.241 48.064.493 46.388.926 101.819.116 100,0 29,1 

 

Ν θπξηφηεξνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ησλ 

Ξεηξειαηνεηδψλ. Γηα ην 2007 ν θιάδνο θαηέρεη κεξίδην 55,8% θαη 

θαηαγξάθεη ηδηαίηεξα εληππσζηαθή κέζε εηήζηα αχμεζε ε νπνία αλήιζε ζε 

310%. Ζ πςειή απηή ηάζε νθείιεηαη ζηελ απφηνκε αχμεζε πνπ 

θαηέγξαςε ν θιάδνο ην 2007, θαζψο απφ ηα 2,5 εθ. επξψ ην 2006, έλα 

ρξφλν αξγφηεξα νη εμαγσγέο εθηνμεχηεθαλ ζηα 56,8 εθ. επξψ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ε ζεκαληηθή απηή αχμεζε ηνπ θιάδνπ έρεη άκεζε ζρέζε θαη 

ηελ εμίζνπ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο πεξηθέξεηαο ην 2007. Ν θπξηφηεξνο φγθνο ησλ πεηξειαηνεηδψλ εμάγεηαη 

απφ ην λνκφ Γσδεθαλήζνπ. 

Ν δεχηεξνο θξηζηκφηεξνο θιάδνο γηα ηελ πεξηθέξεηα είλαη απηφο  ησλ 

Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ. Ν θιάδνο δηεθδηθεί κεξίδην ην νπνίν πξνζεγγίδεη ην 

20%, ελψ εκθαλίδεη κέζε εηήζηα αχμεζε ζε πνζνζηφ 9,3%. Κεξίδην 15% 

επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο θαηέρεη ν θιάδνο ησλ Κε 

Κεηαιιηθψλ Νξπθηψλ. Ν θιάδνο εκθαλίδεη κέζε εηήζηα κείσζε, ε νπνία 
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φκσο είλαη ηδηαίηεξα ρακειή. Ν θχξηνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ 

πξννξίδεηαη γηα ην λνκφ Γσδεθαλήζνπ.  

Κε ζεκαληηθά ρακειφηεξν κεξίδην αθνινπζεί ν θιάδνο ησλ Ρξνθίκσλ, 

φπνπ παξφιν ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγνο θαη 

αλέξρεηαη ζε 16,2%, ν φγθνο παξακέλεη  θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεληαεηίαο ηδηαίηεξα ρακειφο. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ θιάδν ησλ 

Κεραλψλ & Ππζθεπψλ φπνπ ε ηάζε γηα ηελ πεληαεηία είλαη έληνλα 

απμεηηθή θαζψο ππεξβαίλεη ην 80%, αιιά ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ γηα ην 

2007 δελ ππεξβαίλεη ην 2%. 

Γηάγξακκα 8.13.2.  Ζ Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά λνκφ,  ζε επξψ 

2003 2004 2005 2006 2007

Γσδεθάλεζα 13.306.285 15.359.307 20.037.753 16.986.995 63.855.838

Θπθιάδεο 23.396.985 21.456.934 28.026.740 29.401.931 37.963.278
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Γηα ην 2007 ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο 

ηνπ Λ. Αηγαίνπ  θαηαιακβάλεη ν λνκφο Γσδεθαλήζνπ. Ρν κεξίδην απηφ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 62,7%.  Ν λνκφο παξνπζίαζε ζπλερή απμεηηθή ηάζε 

κε εμαίξεζε ην 2006 φπνπ ζεκεηψζεθε κηθξή θάκςε. Ζ αχμεζε γηα ην 2007 

ήηαλ εληππσζηαθή θαη ππεξέβε ην 220%. Θα κπνξνχζακε θάιιηζηα λα 

ζπζρεηίζνπκε ηελ έληνλε απηή κεηαβνιή ησλ εμαγσγψλ γηα ην λνκφ 

Γσδεθαλήζνπ κε ηελ εμίζνπ εληππσζηαθή άλνδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ γηα 

ην ίδην έηνο. Ζ αχμεζε ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζε απφιπηεο ηηκέο ην 2007 

άγγημε ηα 47 εθ. επξψ, δειαδή φζε αθξηβψο είλαη θαη ε κεηαβνιή ησλ 

εμαγσγψλ ηνπ λνκνχ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. 

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε  ησλ εμαγσγψλ ηνπ λνκνχ γηα ηελ πεληαεηία 

ππνινγίδεηαη ζε 48%. Ν θχξηνο απνδέθηεο ησλ εμαγσγψλ ηνπ λνκνχ είλαη 
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νη ΖΞΑ. Ν λνκφο Θπθιάδσλ εμάγεη ην 37,3% ηνπ ζπλνιηθνχ εμαγσγηθνχ 

φγθνπ ηνπ Λ. Αηγαίνπ. Νη εμαγσγέο ηνπ λνκνχ ησλ Θπθιάδσλ, 

παξνπζηάδνπλ ζπλερή βειηίσζε ζε ρακειφηεξν φκσο ξπζκφ απφ απηφλ ηνπ 

έηεξνπ λνκνχ ηεο πεξηθέξεηαο. Κε εμαίξεζε ην 2004 φπνπ ζεκεηψζεθε κία 

κηθξή κείσζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ λνκνχ νη εμαγσγέο,  ηα ππφινηπα έηε 

ραξαθηεξηζηήθαλ απφ άλνδν. Γηα ηελ πεληαεηία νη εμαγσγέο θαηέγξαςαλ 

ζεκαληηθή κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 12,8%. Ν θπξηφηεξνο 

εμαγσγηθφο θιάδνο ησλ Θπθιάδσλ είλαη απηφο ησλ Σεκηθψλ & Ξιαζηηθψλ 

κε κεξίδην 42,3%, ελψ θπξηφηεξνο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο είλαη ν Θαλαδάο 

ν νπνίνο απνξξνθά ην 1/4 ηνπ ζπλνιηθνχ εμαγσγηθνχ φγθνπ ηνπ λνκνχ. 
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8.14 Ζ εμαγσγηθή Γξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ησλ Ηνλίσλ 

Λήζσλ 

 

 

 

Ξίλαθαο 8.14.1. Ρν Δμσηεξηθφ εκπφξην Ηνλίσλ Λήζσλ, ζε επξψ 

  
2003 2004 2005 2006 2007 

ΚΔΡ 03/07 

(%) 

Δηζαγσγέο 40.142.100 34.801.874 55.684.448 47.649.698 34.951.693 -3,4 

Δμαγσγέο 21.789.914 15.766.559 36.314.543 26.055.909 23.389.367 1,8 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην (18.352.186) (19.035.315) (19.369.905) (21.593.789) (11.562.326) -10,9 

Δμαγσγέο/Δηζαγσγέο 54,3% 45,3% 65,2% 54,7% 66,9% Λ.Α. 

Δμαγσγέο % ΑΔΞ 0.62% 0.53% 1.18% 0.80% Λ.Α. Λ.Α. 

 

 

 

      Γηάγξακκα 1. Δμσηεξηθφ εκπφξην Ηνλίσλ Λήζσλ 
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Ζ πεξηθέξεηα ηνπ Ηνλίνπ θαηαιακβάλεη ηελ 13ε θαη ηειεπηαία ζέζε  ζην 

ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ εμαγσγηθφ ηεο φγθν γηα φιε 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ γηα ην 

2007 αλήιζε ζε 23,4 εθ. επξψ κε ην πνζφ απηφ λα κεηαθξάδεηαη ζε 

κεξίδην 0,1% επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. 

Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο κε εμαίξεζε ηα έηε 2004 θαη 

2005, παξνπζηάδεη ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα. Ν ρακειφο φγθνο ησλ εμαγσγψλ 

ηεο πεξηθέξεηαο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη απφ ην δείθηε ησλ εμαγσγψλ 

εθθξαζκέλσλ ζπλαξηήζεη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΞ, φπνπ ε πεξηθέξεηα 

θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηελ ζρεηηθή θαηάηαμε ζε εζληθφ 

επίπεδν, κε ηηο εμαγσγέο γηα ην 2007 λα απνηεινχλ ην 0,80% ηνπ ΑΔΞ ηεο 

πεξηθέξεηαο. Πηνλ αληίζηνηρν δείθηε κε έηνο βάζεο ην 2003 ην Ηφλην 

θαηαιακβάλεη ηελ 7ε ζέζε ην ηειεπηαίν έηνο θαη πνζνζηφ 128,9%, κε ην 

πνζνζηφ απηφ λα θαηαδεηθλχεη ηε ζρεηηθή βειηίσζε ησλ εμαγσγψλ απφ  

ηελ αξρή ηεο πεληαεηίαο ζπγθξηηηθά κε ην 2007. Ζ κέζε εηήζηα κεηαβνιή 

ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο ππνινγίδεηαη ζε 6,1%, φπνπ είλαη κία 

κέηξηα επίδνζε ζε εζληθφ επίπεδν. 

Πρεηηθά ελζαξξπληηθφ γεγνλφο γηα ηελ πεξηθέξεηα απνηειεί φηη θαηά ηε 

δηεηία 2004-2005 παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο πεξηθέξεηαο, ε νπνία εθθξάδεηαη θαη ζηηο 

εηζαγσγέο κε εηήζηα αχμεζε 60%, αιιά θαηά θχξην ιφγν ζηηο εμαγσγέο κε 

αληίζηνηρε αχμεζε 130,3%. 

Θάκςε παξαηεξείηαη ζηηο εηζαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο ζην ζχλνιν ηεο 

πεληαεηίαο, κία θάκςε ε νπνία απνηππψλεηαη ζηε κέζε εηήζηα κείσζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 3,4%.  

Ξαξφια απηά, νη εηζαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο απνηεινχλ ζε φγθν πεξίπνπ ην 

δηπιάζην ησλ εμαγσγψλ, γεγνλφο πνπ επηδεηθλχεηαη θαη απφ ην ζρεηηθφ 

δείθηε ηεο επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο, φπνπ εκθαλίδεη 

πνζνζηφ 67% γηα ην 2007. Ζ επίδνζε ζην δείθηε απηφ θαηαηάζζεη ην Ηφλην 

ζηελ 7ε ζέζε ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε. 
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Ξίλαθαο 8.14.2. Νη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηνπ Ηνλίνπ 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 03/07 

(%) 

Ηηαιία 16.526.864 9.584.732 26.664.489 16.336.394 11.388.108 48,7 -8,9 

Ηζξαήι 340.366 816.468 1.308.262 1.553.069 1.957.660 8,4 54,9 

Αιγεξία 116.208 392.924 1.086.963 2.081.572 1.772.562 7,6 97,6 

Γαιιία 1.116.634 612.235 1.499.544 1.089.511 1.119.905 4,8 0,1 

Ρπλεζία 132.912 442.036 652.158 647.692 783.205 3,3 55,8 

Ηζπαλία 675.932 1.667.379 513.558 828.469 564.493 2,4 -4,4 

Αιβαλία 81.622 194.144 182.872 84.559 453.511 1,9 53,5 

Ζλ. Βαζίιεην 1.578.760 695.909 1.793.926 1.466.915 437.840 1,9 -27,4 

Ρνπξθία 0 0 0 227.914 420.887 1,8 N.A 

Γεξκαλία 190.579 101.559 276.201 95.079 241.197 1,0 6,1 

Ζ.Α.Δ. 0 188.623 231.130 0 226.370 1,0 N.A 

Ξνξηνγαιία 0 505.259 988.574 829.306 133.552 0,6 N.A 

Ζ.Ξ.Α. 13.709 7.798 157.837 0 103.206 0,4 N.A 

 

 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, θπξηφηεξν εμαγσγηθφ εηαίξν ησλ Ηνλίσλ λήζσλ 

απνηειεί ε γεηηνληθή ρψξα Ηηαιία, ε νπνία απνξξνθά πεξίπνπ ην 50% ησλ 

εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο, εκθαλίδνληαο σζηφζν αξλεηηθή κέζε εηήζηα 

ηάζε ζε πνζνζηφ 8,9%. Ρν κεξίδην ησλ εμαγσγψλ πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ 

Ηηαιία έξρεηαη λα θαιχςεη ην Ηζξαήι, πνπ σο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο 

εκθαλίδεη κέζε εηήζηα αχμεζε ζε πνζνζηφ 54,9%, ελψ ζεκαληηθή αχμεζε 

παξνπζηάδεη θαη ε Αιγεξία, ε νπνία γηα ηελ πεληαεηία εκθαλίδεη  αμηφινγε  

κέζε εηήζηα αχμεζε ζε πνζνζηφ 97,6%. Ωζηφζν, νη δχν ρψξεο 

εμαθνινπζνχλ λα θαηαιακβάλνπλ κηθξφ ζπγθξηηηθά κεξίδην ζηηο ζπλνιηθέο 

εμαγσγέο ηεο πεξηθέξεηαο κε 8,4% θαη 7,6% γηα ην 2007 αληίζηνηρα. Θα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο πξνο 

ην Ηζξαήι εμάγεηαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα απφ ην λνκφ Θεθαιιελίαο. 

Αθφκα, ε πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηνπ Ηνλίνπ πξνο ηηο ΖΞΑ, ε νπνία εκθαλίδεη 

ηελ εθπιεθηηθή κέζε εηήζηα αχμεζε 239,3%, θαηά θχξην ιφγν νθείιεηαη 

ζηηο κεδεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα γηα ην έηνο 2006.  

Πηνλ αληίπνδα ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ βξίζθνληαη νη ρψξεο Ξνξηνγαιία 

κε κέζε εηήζηα κείσζε 35,8% θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην κε αληίζηνηρε κείσζε 

27,4%. Ρν γεγνλφο απηφ  νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαηαθφξπθε 
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πηψζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζηνπο δχν πξννξηζκνχο ην έηνο 2007 θαζψο ε 

εηήζηα κείσζε γηα ηελ Ξνξηνγαιία αλήιζε ζε 83,9% θαη γηα ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην ζε 70,2% αληίζηνηρα.  

 

 

Ξίλαθαο 8.14.3. Ρα εμαγψγηκα πξντφληα ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ 

  

2003 2004 2005 2006 2007 

Κεξίδην  

07 (%) 

MET 

03/07 

(%) 

Ρξφθηκα 19.713.821 12.665.586 31.271.319 21.018.724 14.108.342 60,3 -8,0 

Ξνηά & Θαπλά 39.672 14.454 20.376 48.027 71.736 0,3 16,0 

Κε κεηαιιηθά νξπθηά 440.775 1.259.359 2.834.765 3.488.137 3.376.742 14,4 66,4 

Σεκηθά & Ξιαζηηθά 221.489 759.706 983.523 1.028.940 1.912.390 8,2 71,4 

Ξεηξειαηνεηδή 0 0 0 0 3.601.584 15,4 N.A 

Μχιν & Σαξηί 1.070.623 798.541 1.058.842 267.610 240.187 1,0 -31,2 

Θισζηνυθαληνπξγία & 

Έλδπζε 66.976 182.166 12.686 51.480 49.159 
0,2 -7,4 

Κέηαιια 3.000 0 39.581 0 24 0,0 N.A 

Κεραλέο & Ππζθεπέο 131.372 17.065 33.005 79.967 20.236 0,1 -37,4 

Νρήκαηα 16.684 32.941 18.340 62.918 1.000 0,0 -50,5 

Άιια 85.502 36.741 42.106 10.106 7.967 0,0 -44,8 

Πχλνιν 21.789.914 15.766.559 36.314.543 26.055.909 23.389.367 100,0 1,8 

 

Ρε κεξίδα ηνπ ιένληνο αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο ηνπ Ηνλίνπ αλά θιάδν 

θαηαιακβάλνπλ ηα Ρξφθηκα, φπνπ ην αληίζηνηρν κεξίδην γηα ην 2007 είλαη 

60,3%. Ν ελ ιφγσ θιάδνο σζηφζν εκθαλίδεη αξλεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε ζε 

πνζνζηφ 8%. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ν θπξηφηεξνο φγθνο ηνπ θιάδνπ ησλ 

Ρξνθίκσλ εμάγεηαη απφ ην λνκφ Θεθαιιελίαο ζε πνζνζηφ 64,3% ζην 

ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. Ρνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ κε πνιχ κηθξφηεξν κεξίδην 

αθνινπζνχλ ηα Ξεηξειαηνεηδή κε κεξίδην 15,4% γηα ην 2007, ηα Κε 

Κεηαιιηθά Νξπθηά κε 14,4% θαη ηα Σεκηθά θαη Ξιαζηηθά 8,2% γηα ην ίδην 

έηνο. Νη ππφινηπνη θιάδνη εκθαλίδνπλ πνιχ κηθξή εμαγσγηθή αλάπηπμε γηα 

ηελ πεληαεηία. 

Κε εμαίξεζε ηνπο θιάδνπο ησλ Κε Κεηαιιηθψλ Νξπθηψλ, ησλ Σεκηθψλ θαη 

Ξιαζηηθψλ θαη ησλ Ξνηψλ θαη Θαπλψλ, φινη νη ππφινηπνη θιάδνη 
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εκθαλίδνπλ έληνλα αξλεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε, αληαλαθιψληαο ηε 

ζπλνιηθή επίδνζε ηεο πεξηθέξεηαο αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο. 

 

 Γηάγξακκα 4. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αλά Λνκφ 

 

 

Δμεηάδνληαο ηελ θαηαλνκή ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

Ηνλίνπ αλά λνκφ, παξαηεξνχκε φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ 

πξνέξρεηαη απφ ην λνκφ Θεθαιιελίαο, ζε πνζνζηφ 60,9% γηα ην 2007. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν ελ ιφγσ λνκφο ην έηνο 2005 θαηέγξαςε εληππσζηαθή 

άλνδν ζε πνζνζηφ 90%, θαη έθηνηε θπκαίλεηαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα. 

Ρν 2007 ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ γηα ην λνκφ Θεθαιιελίαο αλήιζε ζηα 14,2 

εθαη. επξψ. Ρα 2/3 ηνπ εμαγσγηθνχ φγθνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ζρεδφλ ν κηζφο φγθνο πξννξίδεηαη γηα ηε γεηηνληθή Ηηαιία. 

Γεχηεξνο ζε εμαγσγηθέο επηδφζεηο έξρεηαη ν λνκφο Θέξθπξαο, κε κεξίδην 

γηα ην 2007 26,4% θαη αξλεηηθή κέζε εηήζηα ηάζε 9,7%. Ν λνκφο 

Θέξθπξαο παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ηελ πεληαεηία. Κε εμαίξεζε ηα 

έηε 2003 θαη 2005, φπνπ ν εμαγσγηθφο φγθνο ηεο πεξηθέξεηαο αλήιζε 

πεξίπνπ ζηα 9,2 εθαη. επξψ, ηα ππφινηπα έηε, θπκάλζεθε απφ 5,3 κέρξη 

θαη 6,1 εθαη. επξψ. Ρν 58,3% ηνπ φγθνπ απηνχ αληηζηνηρεί ζηνλ θιάδν 

ησλ Ξεηξειαηνεηδψλ, ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ εμαγσγψλ πξννξίδεηαη γηα ηελ 

Ηηαιία.  
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Ρξίηνο ζε φγθν εμαγσγψλ γηα ην 2007 είλαη ν λνκφο Εαθχλζνπ, κε κεξίδην 

12,6% επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ν ζπγθεθξηκέλνο 

λνκφο ην 2005 εκθάληζε εθπιεθηηθή άλνδν ζε πνζνζηφ 464,6%, πνπ 

νθείιεηαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ζηηο εμαγσγέο Ρξνθίκσλ πνπ είλαη 

άιισζηε θαη ν κφλνο εμαγσγηθά ελεξγφο θιάδνο ηνπ λνκνχ. Ν θπξηφηεξνο 

εμαγσγηθφο φγθνο φπσο είλαη αλακελφκελν πξννξίδεηαη γηα ηελ Ηηαιία. 

Ρέηαξηνο ζηελ θαηάηαμε θαη κε κεγάιε ζπγθξηηηθά δηαθνξά απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο, έξρεηαη ν λνκφο Ιεπθάδαο,  κε κεξίδην γηα ην 2007, κφιηο 

0,1%. Ν ελ ιφγσ λνκφο εκθαλίδεη ζρεηηθά αμηφινγν εμαγσγηθφ φγθν κφλν 

ην έηνο 2003, γηα λα ην κεδελίζεη ην 2004 θαη απφ ην 2005 θαη έπεηηα λα ην 

απμάλεη ζηαδηαθά κε κέζε εηήζηα αχμεζε 735,2%. Ρν πνζνζηφ είλαη ηφζν 

κεγάιν ιφγσ κεδεληζκνχ ησλ εμαγσγψλ ην έηνο 2004. Ζ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκνχ Ιεπθάδαο, αλ θαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθά ελεξγή 

κεηά ην έηνο 2004, ε πνξεία ηεο δηαθαίλεηαη αξλεηηθή, θαζψο κεηά κηα 

εληππσζηαθή άλνδν ην 2006, ην 2007 εκθάληζε κεγάιε πηψζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 66,6%. Πε απηή ηελ θπκαηλφκελε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκνχ 

θπξίαξρν ξφιν  δηαδξακαηίδεη ν θιάδνο ησλ Ρξνθίκσλ θαη ε πιεηνλφηεηα 

ησλ εμαγσγψλ έρνπλ σο απνδέθηε ηελ Ηηαιία. 
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10. Ιεμηθφ ξσλ Δμαγσγψλ θαη Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

 

  

Αγνξά αδαζκνινγήησλ / Duty-free Purchase  

Αγνξά πνπ δε ζπκπεξηιακβάλεη "θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο" (ΦΞΑ), ηελ 

νπνία θάζε θάηνηθνο μέλεο ρψξαο κπνξεί λα θάλεη, ππνθείκελνο ζε θάπνηεο 

ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπφ ηνπ/ηεο, ην είδνο ησλ αγαζψλ θαη 

ζπκκνξθνχκελνο/ε κε θάπνηεο ηππηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

Άδεηα απνζηνιήο / DP (Delivery Permit)  

Έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ην ηεισλείν θαη επηηξέπεη ζηνπο εηζαγσγείο λα 

παξαιάβνπλ ηα εκπνξεχκαηα. 

 

Άδεηα απνζηνιήο / DP (Delivery Permit)  

Έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ην ηεισλείν θαη επηηξέπεη ζηνπο εηζαγσγείο λα 

παξαιάβνπλ ηα εκπνξεχκαηα. 

 

Άδεηα εμαγσγήο (εηζαγσγήο) / Export licence (import licence)  

Ζ άδεηα είλαη έλα δηνηθεηηθφ έγγξαθν ειέγρνπ ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, 

πνπ εμνπζηνδνηεί ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 

ππνθεηκέλσλ ζην θαζεζηψο πνζνζηψζεσλ. 

 

ΑΔΞ / GDP  

Αθαζάξηζην Δγρψξην Ξξνίφλ (Gross Domestic Product). 

 

Αεξνπνξηθή θνξησηηθή / Airway bill  

Κία αεξνπνξηθή θνξησηηθή είλαη κία ζχκβαζε κεηαθνξάο εθδηδνκέλε εηο 

ηξηπινχλ απφ ηνλ κεηαθνξέα γηα έλα αεξνπνξηθφ θνξηίν. 

 

Άκεζε εμαγσγή / Direct export 

Ρξφπνο πψιεζεο αγαζψλ απεπζείαο ζε πειάηε εμσηεξηθνχ ρσξίο ηε ρξήζε 

αληηπξνζψπνπ. 

 

Αληηπξνζψπεπζε / Agency 

Ζ εξγαζία πνπ εθηειείηαη απφ έλα πξφζσπν (αληηπξφζσπν / πξάθηνξα), 

πνπ έρεη επηιεγεί λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ελφο άιινπ (ηνπ εληνινδφηε). 
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Αληηπξφζσπνο (εηαηξεία) / Representative  

Κία εηαηξεία ε νπνία πσιεί εκπνξεχκαηα γηα ινγαξηαζκφ άιιεο εηαηξείαο.  

 

Αληηπξφζσπνο (κε αλάιεςε θηλδχλνπ) / Del credere agent  

Ξξφζσπν πνπ πσιεί αγαζά γηα ινγαξηαζκφ άιινπ θαη ζπκθσλεί λα 

πιεξψζεη γηα απηά εάλ δελ ην θάλεη ν αγνξαζηήο.  

 

Αληηπξφζσπνο (πξφζσπν) / Representative  

Πηηο ΖΞΑ, έλαο αληηπξφζσπνο είλαη έλαο εζσηεξηθφο πξάθηνξαο πσιήζεσλ, 

δει. είλαη εξγαδφκελνο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ νπνία ελεξγεί. Γεληθά ηνπ 

αλαηίζεηαη κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πσιήζεσλ θαη δηαηεξεί ζπλερή ζρέζε 

κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο (γηα παξάδεηγκα ρνλδξεκπφξνπο θαη 

ιηαλνπσιεηέο).  

 

Γηαθξηηηθά ζεκεία / Markings  

Ρα δηαθξηηηθά ζεκεία εμππεξεηνχλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο θχζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ κέζσ δηαθφξσλ ζπκβφισλ πνπ δίλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ηχπνπ ησλ εκπνξεπκάησλ (ηνμηθά πξντφληα : δειεηήξην, επηθίλδπλα 

πξντφληα εχθιεθην αιθνφι, θιπ.). 

  

Γηακεηαθφκηζε / Transit 

Ρεισλεηαθή ξχζκηζε πνπ επηηξέπεη, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ηε 

δηαθίλεζε αγαζψλ κε ηελ αλαζηνιή δαζκψλ, θφξσλ θαη άιισλ 

νηθνλνκηθψλ, θνξνινγηθψλ ή ηεισλεηαθψλ κέηξσλ.  

 

Γηαηίκεζε / Tariff 

Ξνζφ ρξεκάησλ πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί φηαλ ζπγθεθξηκέλα αγαζά 

εηζάγνληαη ζε κία ρψξα. 

  

Γηαρείξηζε εθκίζζσζεο / Lease management  

Πχκβαζε κε ηελ νπνία ν ηδηνθηήηεο ή ε δηνίθεζε κίαο εηαηξεία δίλεη κεξηθά 

ή πιήξε δηθαηψκαηα ζε έλα άηνκν λα ιεηηνπξγήζεη ηελ εηαηξεία γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ θαη κε δηθφ ηνπ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, κε αληάιιαγκα 

ηελ πιεξσκή ελνηθίνπ ή κεξηδίνπ απφ ηα θέξδε. 

 

Γηεζλείο Δκπνξηθνί ξνη / INternational COmmercial TERMS  

Γηεζλείο νξηζκνί γηα κία θνηλή θαηαλφεζε ησλ άξζξσλ ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. Θαζνξίζζεθαλ απφ ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, πνπ ηνπο 

εμέδσζε πξψηε θνξά ην 1936. Ρειεπηαία ελεκέξσζε έγηλε ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2000. 
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Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην / ICC  

Ρν Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζπκβνπιεχεη εηαηξείεο φζνλ αθνξά ηελ 

δηεζλή εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ππεξαζπίδεηαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δηεζλέο εκπφξην.  

 

Γίθηπν δηαλνκήο / Distribution network  

Πχλνιν πξνζψπσλ θαη εηαηξεηψλ πνπ αλακηγλχνληαη ζηε δηαλνκή ελφο 

πξντφληνο, απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή.  

 

ΓΛΡ / IMF 

Ρν Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ παξέρεη 

δάλεηα ζε ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ 

ηνπο. 

 

Διεχζεξε (Γηα)θίλεζε / Free Movement  

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγρψξηαο Δπξσπατθήο αγνξάο : ε 

δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ρσξίο εκπφδηα νπνηνπδήπνηε είδνπο, είηε απηά 

είλαη πνζνηηθά, δαζκνινγηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά ή θαλνληθνπνίεζεο. Απηή 

ε αξρή έρεη εθαξκνζζεί σο θχξηα θαη ζε άιιεο ζπκθσλίεο ειεπζέξνπ 

εκπνξίνπ θαη ζε ζπκθσλίεο Ρεισλεηαθψλ Δλψζεσλ. 

 

Διεχζεξε δψλε / Freeport  

Εψλε φπνπ ηα εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ ρσξίο πιεξσκή 

νπνηνπδήπνηε θφξνπ θαη ρξεψζεσο κέρξηο φηνπ πεξάζνπλ ηα ζχλνξα. 

  

Διεχζεξν εκπφξην / Free trade 

Κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί (δηαηηκήζεηο) ζηελ 

εηζαγσγή θαη εμαγσγή αγαζψλ.  

 

Δκπνξηθφ ζήκα / Brand 

Γηαθξηηηθφ ζήκα ην νπνίν ρξεζηκεχεη ζηελ αλαγλψξηζε πξντφληνο ή 

επηρείξεζεο ή ζηε δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

Δλαξκνληζκέλν Πχζηεκα / Harmonised System (HS) 

Πχζηεκα, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Ρεισλείσλ, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ αγαζψλ, πηνζεηεκέλν ζε δηεζλέο 

ζπλέδξην, ελ ηζρχ απφ 01.01.1989. Απνηειείηαη απφ κία 6-ςήθηα 

θσδηθνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, γεληθνχο θαλφλεο εξκελείαο θαη έγγξαθα 

ηαμηλφκεζεο. 
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Δλέγγπα πίζησζε / Documentary letter of credit 

Ρξαπεδηθή κέζνδνο ε νπνία δίλεη εγγχεζε ζηνλ εμαγσγέα φηη ζα πιεξσζεί 

γηα ηελ πψιεζε θαη ζηνλ εηζαγσγέα φηη ζα ιάβεη ηα αγαζά φπσο 

ζπκθσλήζεθε ζην εκπνξηθφ ζπκβφιαην. Δίλαη κία δέζκεπζε ηεο ηξάπεδαο 

ηνπ εηζαγσγέα (ή ηνπ αγνξαζηή), πνπ αθνινπζεί κία αίηεζε πνπ έγηλε 

απ'απηφλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, λα πιεξσζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ 

θαζνξηδφκελν απφ ην ζπκβφιαην, ζηνλ εμαγσγέα (ή πσιεηή) έλαληη 

εγγξάθσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ησλ απνζηειινκέλσλ αγαζψλ. 

 

Δληαία αγνξά / Single market 

Ζ ζχλδεζε ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, λα επηηξέπνπλ ρξήκαηα, αγαζά, ππεξεζίεο θαη αλζξψπνπο λα 

θηλνχληαη ειεχζεξα εληφο ηεο Δλψζεσο. 

 

Δμαγσγή / Export 

Απνζηνιή ελφο αγαζνχ απφ κία ρψξα ζε κία άιιε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε. 

 

Δμαγσγηθή πίζησζε / Export credit 

Απηή ε ηερληθή θαιχπηεη φινπο ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο εμαγσγέαο. Νη δηάθνξνη ηχπνη εμαγσγηθήο 

πίζησζεο είλαη νη ιεγφκελεο θαηεπζπλφκελεο πηζηψζεηο, θαζαξά πίζησζε 

κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο θαζψο θαη αλνηθηή πίζησζε (απιή ηξαπεδηθή 

πίζησζε). Απηνί νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη πίζησζεο κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε 

δχν νκάδεο : πίζησζε αγνξάο πνπ παξέρεηαη ζηνλ αγνξαζηή γηα λα ηνπ 

επηηξέςεη λα ηαθηνπνηήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζε κεηξεηά θαη πίζησζε 

πξνκεζεπηή, πνπ είλαη κία έθπησζε επί ηνπ ρξένπο πξνο ηνλ πηζησηή ν 

νπνίνο δηέζεζε κία κνξθή πιεξσκήο πξνο ηνλ αγνξαζηή ηνπ. 

 

Δηαηξεία / Company 

Πχκβαζε - θαη θαη'επέθηαζε, ε ίδηα ε λνκηθή νληφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ απηή ηε ζχκβαζε - κε ηελ νπνία δχν ή παξαπάλσ νληφηεηεο 

ζπκθσλνχλ λα δηαζέζνπλ ζε κία θνηλή επηρείξεζε ηα αγαζά ή ππεξεζίεο 

ηνπο κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ην δηακνηξαζκφ ησλ θεξδψλ ή ησλ νηθνλνκηψλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ απηή. Κπνξεί επίζεο λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

κία λνκηθή πξάμε, ή απφ ηε ζέιεζε ελφο αηφκνπ. 

 

Δηαηξηθή επσλπκία / Corporate name 

Όλνκα ππφ ην νπνίν κία εηαηξεία εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηεο. Κπνξεί λα είλαη 

επίζεην, ή ςεπδψλπκν ή εκπνξηθφ ζήκα. Δίλαη έλα απφ ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 
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Εεκία / Damage 

Απψιεηα ή δεκία ζε κεηαθεξζέληα αγαζά. 

 

Εεηνπκέλε ηηκή / Quotation 

Ρηκή πνπ δίλεηαη γηα δνπιεηά πνπ ζα γίλεη ή γηα ππεξεζία παξερνκέλε ζην 

κέιινλ. 

 

Θπγαηξηθή / Subsidiary  

Κία εηαηξεία πνπ ηειεί ππφ ηε δηεχζπλζε κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ θαηέρεη 

ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηεο. Ωο κία αλεμάξηεηε λνκηθά νληφηεηα, ε 

ζπγαηξηθή απνιακβάλεη απηνλνκία δηαρείξηζεο. 

 

Θαη' αμίαλ / Ad valorem 

Απηή ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

Θαηάζηεκα ιηαληθήο / Chain store 

Έλα απφ ηα παξφκνηα θαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα εηαηξεία. 

 

Θαηεγνξία δηαηίκεζεο / Tariff category  

Δίλαη ν θαζνξηζκφο αγαζψλ ζε φξνπο ηεισλεηαθψλ δαζκψλ.  

 

Θεληξηθά γξαθεία / Head office  

Ππγθεθξηκέλνο ρψξνο πνπ αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, 

απνηειεί ηε δηεχζπλζή ηεο θαη θαζνξίδεη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηελ 

εζληθφηεηά ηεο. 

 

Θνηλφ εμσηεξηθφ δαζκνιφγην / CET (Common External Tariff) 

Ρν Θνηλφ Ρεισλεηαθφ Γαζκνιφγην είλαη κία δηαηίκεζε πνπ εθαξκφδεηαη ζε 

εηζαγφκελα αγαζά. 

 

Θνηλφ Ρεισλεηαθφ Γαζκνιφγην / CCT (Common Customs Tariffs) 

Ρν Θνηλφ Ρεισλεηαθφ Γαζκνιφγην είλαη κία θσδηθνπνίεζε πνπ θαζνξίδεη ηα 

θφζηε εθηεισληζκνχ ζε Θνηλνηηθφ επίπεδν. 

 

Θνηλνηηθά αγαζά / Community goods 

Απηή ε έθθξαζε αλαθέξεηαη ζε αγαζά είηε απνθηεκέλα πιήξσο εληφο ηεο 

ηεισλεηαθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Θνηλφηεηαο, ρσξίο εηζδνρή αγαζψλ 

εηζαγνκέλσλ απφ ρψξεο ή πεξηνρέο εθηφο ηεο ηεισλεηαθήο αξκνδηφηεηαο 

ηεο Θνηλφηεηαο, ή εηζαγνκέλσλ απφ ρψξεο ή πεξηνρέο εθηφο ηεο 
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ηεισλεηαθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Θνηλφηεηαο, επξηζθνκέλσλ φκσο ζε 

ειεχζεξε δψλε. 

 

Θφκβνο / Hub 

Θνκβηθφ ζεκείν γηα ηε ζπιινγή, απνζηνιή θαη αλαδηαλνκή ζε κεγάιε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

 

Λφκηζκα ηηκνιφγεζεο / Billing Currency  

Ζ επηινγή ηνπ λνκίζκαηνο ηηκνιφγεζεο (εγρψξην ή αιινδαπφ) ζα πξέπεη 

λα εμεηάδεη εκπνξηθέο πηπρέο (πνιππινθφηεηα θαη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν 

ησλ αγνξαζηψλ ζε πεξίπησζε εγρσξίνπ λνκίζκαηνο) θαζψο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο (εκπεξηερφκελν ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν γηα πσιεηέο πνπ ηηκνινγνχλ ζε μέλν λφκηζκα. 

 

ΝΝΠΑ / OECD (Organisation for Economic Cooperation and 

Development)  

Ν Νξγαληζκφο γηα ηελ Νηθνλνκηθή Ππλεξγαζία θαη Αλάπηπμε πεξηιακβάλεη 

ρψξεο φπσο απηέο ηεο ΔΔ, ηηο ΖΞΑ, Θαλαδά, Ηαπσλία θιπ. Ν θχξηνο ζθνπφο 

ηνπ ΝΝΠΑ είλαη λα κειεηήζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη λα βνεζήζεη 

ηηο νηθνλνκηθά κεηνλεθηνχζεο ρψξεο. Ν ΝΝΠΑ αλαιχεη επίζεο ηνπο 

δηαθφξνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ην δηεζλέο εκπφξην.  

 

ΝΞΔΘ / OPEC 

Νξγαληζκφο Ξεηξειαηνεμαγσγηθψλ Θξαηψλ : Έλαο νξγαληζκφο πνπ 

ζπγθεληξψλεη 13 πεηξειαηνπαξαγσγνχο ρψξεο κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ 

ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο.  

 

Ξαγθφζκηα Ρξάπεδα / World bank  

Ζ θεληξηθή ηξάπεδα, πνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ ΝΖΔ, πνπ δαλείδεη ρξήκαηα ζηα 

θξάηε-κέιε.  

 

ΞΝΔ / WTO  

Ν Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο Δκπνξίνπ (World Trade Organization) 

δεκηνπξγήζεθε ην 1947 ππφ ηελ παιαηά νλνκαζία ηνπ "GATT" (General 

Agreement on Tariffs and Trade - Γεληθή Ππκθσλία Γαζκψλ θαη 

Δκπνξίνπ). Ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

θαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ. Ν ΞΝΔ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 

100 ρψξεο πνπ ζπλππέγξαςαλ. Νη ησξηλέο επηδηψμεηο ηνπ ΞΝΔ είλαη ε 

απνκάθξπλζε ησλ δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ θαη ε εγθαζίδξπζε θνηλψλ 

ξπζκίζεσλ ψζηε λα επέιζεη πιήξεο εκπνξηθή απειεπζέξσζε.  
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Ξνηφηεηα / Quality 

Πχλνιν ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο ή ππεξεζίαο ηα νπνία 

ηνπ απνδίδνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηήζεη εθθξαζκέλεο θαη ζησπεξέο 

αλάγθεο. 

 

Ξνηνηηθή έξεπλα αγνξάο / Qualitative market research 

Ζ εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ σο πξνο ηη, πνπ θαη πφζν 

αγνξάδνπλ.  

 

Ξνζφζησζε / Quota 

Ξνζνηηθφο πεξηνξηζκφο ζηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή ελφο πξντφληνο είηε σο 

γεληθφο θαλφλαο ή, ζπρλφηεξα, ζηε βάζε ηεο ρψξαο πξνειεχζεσο ή 

πξννξηζκνχ ηνπ. 

 

Ξξάθηνξαο κεηαθνξψλ / Forwarding agent (Forwarder)  

Ν πξάθηνξαο κεηαθνξψλ είλαη απηφο πνπ νξγαλψλεη ηε κεηαθνξά ησλ 

αγαζψλ απφ ηελ αλαρψξεζε έσο ηελ άθημε ζηνλ πξννξηζκφ. 

 

Ξξαθηφξεπζε (αληηπξνζψπεπζε) πσιήζεσλ / Dealership  

Κνξθή ζπλεξγαζίαο βαζηζκέλε ζε ζπκβφιαην δηθαηνρξεζίαο κίαο κάξθαο. 

Ρν ζπκβφιαην δηθαηνρξεζίαο νπζηαζηηθά εκπεξηέρεη ηελ ελνηθίαζε κίαο 

εκπνξηθήο επσλπκίαο θαη ηελ εγγχεζε πξνο ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

αληηπξφζσπν (πξάθηνξα) απνθιεηζηηθφηεηαο ζε κία πεξηνρή. 

 

Πηαζκφο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ / Multimodal Terminals 

Δγθαηάζηαζε γηα ηελ αληαιιαγή Κνλάδσλ Ππλδπαζκέλεο Κεηαθνξάο απφ 

έλαλ ηξφπν κεηαθνξάο ζε άιινλ, φπνπ κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ θαη άιιεο 

ζρεηηθέο κε ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο ηερληθέο θαη εκπνξηθέο 

ιεηηνπξγίεο. 

 

Πηαηηζηηθή αμία / Statistical value 

Ζ ζηαηηζηηθή αμία αληαπνθξίλεηαη ζην ζπκπιεξνχκελν ζηνηρείν αξ. 46 ηνπ 

Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ. Απηή ε αμία αλαθέξεηαη ζηελ αμία ησλ 

αγαζψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο, έσο ηα 

ζχλνξα ηεο ρψξαο. 

 

Ρεισλείν / Customs house  

Κέξνο ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο ηππηθέο 

δηαδηθαζίεο ησλ ηεισλείσλ (ππνβνιή ηεισλεηαθψλ δειψζεσλ θιπ.).  
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Ρηκάξηζκνο παξαγσγνχ / Producer Price Index (PPI)  

Πχλνιν αξηζκψλ πνπ δείρλνπλ ηελ θίλεζε ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ απνθηψληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη απφ ηε βηνκεραλία ζε κία 

πεξίνδν ρξφλνπ. 

 

Ρνπνζέηεζε / Positioning  

Σαξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο φπσο εθθξάδνληαη ζην πεδίν αληαγσληζκνχ 

ηνπ, θαζνξίδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ κέζσ ηεο εγγχηεηαο ή απνζηάζεψο ηνπ 

απφ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα ή/θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

πνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε / After-sale service  

Ζ ζηήξημε πξνο έλα πξντφλ πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ 

πψιεζε. 

 

Σνλδξέκπνξνο / Wholesaler 

Νξγαληζκφο (ή άηνκν) πνπ αγνξάδεη κεγάιεο πνζφηεηεο αγαζψλ απφ 

θαηαζθεπαζηέο θαη ηα πσιεί ζηνπο ιηαλνπσιεηέο πνπ πσινχλ απ'επζείαο 

ζην θνηλφ. Ν ρνλδξέκπνξνο αγνξάδεη κε ζθνπφ λα κεηαπσιήζεη ζε 

εκπφξνπο, ιηαλνπσιεηέο ή εηαηξείεο.  

 

Σξεσζηηθφ ζεκείσκα / Debit note 

Έγγξαθν πνπ πιεξνθνξεί ηνλ πειάηε γηα ρξήκαηα πνπ ρξσζηνχληαη πξνο 

εηαηξεία γηα παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.  

 

Σξεκαηνδφηεζε θαηάπησζεο / Forfeit financing  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαηάπησζεο είλαη κία, βαζηζκέλε ζηελ έλλνηα ηεο 

πξνεμφθιεζεο, ρξεκαηνδνηηθή ηερληθή πνπ ζηεξίδεηαη ζε πξνεμφθιεζε 

αλάιεςεο θηλδχλνπ (έλαληη ηνπ εμαγσγέα) βξαρππξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ 

εκπνξηθά έγγξαθα νπηζζνγξαθεκέλα ή εγγπεκέλα απφ κία ηξάπεδα 

απνδεθηή ζηνλ ηξαπεδίηε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηάπησζεο. 

 

ACP / ACP 

Νη ρψξεο ηνπ ACP (Aθξηθή, Θαξατβηθή, Δηξεληθφο) ππέγξαςαλ κία 

ζπκθσλία ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Θνηλφηεηα ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1989 

ζην Lomη. Ρν ACP απνηειείηαη απφ 69 ρψξεο. Θαηά ηε ζπκθσλία, 

ζπγθεθξηκέλα είδε πξντφλησλ εμαηξνχληαη απφ ηεισλεηαθνχο δαζκνχο θαη 

ραίξνπλ πξνλνκηαθήο δηαηίκεζεο. 
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CE / EC  

Απηφ ην αθξσλχκην αληηπξνζσπεχεη ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ρν εκπνξηθφ ζήκα CE ή EC απνδεηθλχεη φηη ην πξντφλ πιεξνί ηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη πγείαο, αζθαιείαο. Ρν εκπνξηθφ ζήκα CE ή 

EC ηζρχεη κφλν εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Δ.Δ. 

 

CIM / CIM  

Γηεζλήο Ππλζήθε γηα ηε κεηαθνξά Αγαζψλ. 

 

Container / Container 

Κέζα ζαιαζζίαο ή ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο γηα ηηο θάζεηο πνπ 

πξνεγνχληαη ή έπνληαη κεηαθνξά κέζσ ζαιάζζεο. 

 

Dumping / Dumping 

Ξψιεζε αγαζψλ ζε αγνξά μέλεο ρψξαο ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο.  

 

Embargo 

Θπβεξλεηηθή εληνιή λα ζηακαηήζεη ην εκπφξην κε θάπνηα άιιε ρψξα. 

 

EONIA / ΔΝΛΗΑ  

Ρν Πηαζκηθφ Δπηηφθην Κίαο Ζκέξαο (ηεο δψλεο) ηνπ Δπξψ αληηθαζηζηά ην 

Πηαζκηθφ Δπηηφθην Κίαο Ζκέξαο . EONIA είλαη ε αλαθνξά ηεο θαζεκεξηλήο 

ηζνηηκίαο ηνπ Δπξψ, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ ΔΘΡ ζηε βάζε ηεο επηηξνπήο 

ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ EURIBOR. 

 

EURIBOR 

Ρν Γηαηξαπεδηθφ Δπηηφθην Αγνξάο ζε Δπξψ είλαη ην επηηφθην ζην νπνίν νη 

δηαηξαπεδηθέο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε Δπξψ εληφο ηεο επξσδψλεο 

πξνζθέξνληαη απφ κία ηξάπεδα πξψηεο ηάμεσο ζε κία άιιε ηξάπεδα 

πξψηεο ηάμεσο. Έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνπο εζληθνχο δείθηεο ησλ θξαηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δλψζεσο.  

 

Factoring 

Ππλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο ηερληθήο απνπιεξσκήο νθεηιήο, κίαο 

ηερληθήο θάιπςεο θηλδχλσλ πιεξσκήο θαη ελφο ηξφπνπ ρξεκαηνδνηήζεσο 

νθεηιψλ. Ν παξέρσλ ηε δηθαηνρξεζία δηαθαλνλίδεη πξνθαηαβνιηθά ηα 

εηζπξαθηέα πνζά ηνπ πσιεηή. Απηφ δελ είλαη έθπησζε αιιά πιεξσκή κε 

ππνθαηάζηαζε, κε απφδεημε ππνθαηάζηαζεο.  
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Geomarketing 

Πχζηεκα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκεχεη ζηελ αλαγλψξηζε 

γεσγξαθηθψλ κηθξνδσλψλ, γηα ηελ αλάπηπμε ή ηε ξχζκηζε επελδχζεσλ ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο, βαζηζκέλν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ 

απνηεινχλ απηή ηε δψλε. 

 

MERCOSUR 

Εψλε ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κε ζπκκεηνρή ηεο Αξγεληηλήο, Βξαδηιία, 

Ξαξαγνπάεο θαη Νπξνπγνπάεο. Ζ Σηιή θαη Βνιηβία είλαη ζπλδεδεκέλα κέιε. 

 

MFA  

Ζ Ξνιχ-Ηληθή Οχζκηζε είλαη κία δηεζλήο ζπκθσλία ζηνλ ηνκέα ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ ξχζκηζε είλαη ην επαθφινπζν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε πνζνζηψζεηο εηζαγσγψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ απφ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ Ξνιχ-Ηληθή Οχζκηζε 

ζπκπεξηιακβάλεη 42 ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρνπξθίαο. 

 

NAFTA / NAFTA 

Βνξεηνακεξηθαληθή Εψλε Διεπζέξσλ Ππλαιιαγψλ. Κία θνηλή αγνξά πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο ΖΞΑ, Θαλαδά θαη Κεμηθφ.  

 

NIC / NIC  

Ξξφζθαηα Δθβηνκεραληζζείζεο Σψξεο (Newly Industrialised Countries) : 

Νκάδα ρσξψλ, θπξίσο ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, πνπ έρνπλ δηέιζεη κέζσ 

πεξηφδνπ έληνλεο εθβηνκεράληζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ '70 θαη '80 θαη 

έρνπλ ζήκεξα επίπεδν δηαβίσζεο πνιχ θνληά ζε απηφ ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ (π.ρ. Λφηηα Θνξέα, Πηγθαπνχξε, Καιαηζία θιπ.).  

 

ΝΖΗΚ / Office for Harmonisation of the Internal Market 

Γξαθείν Δλαξκφληζεο ηεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο. 

 


