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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η περίληψη της ερευνητικής µελέτης συµπεριλαµβάνει τους βασικούς σκοπούς, τη 

µεθοδολογία έρευνας καθώς και τα τελικά ευρήµατα της εργασίας συνοπτικά. 

Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι ο εντοπισµός, η µελέτη, η ανάλυση και η 

κατανόηση των βασικών διαδικασιών στρατηγικού µάρκετινγκ στον τοµέα του 

ακτινιδίου που ακολουθούνται στην Ελλάδα και σε άλλες αξιόλογες ξένες αγορές 

(Κίνα, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Γαλλία, Ισπανία).  

Η ερευνητική µέθοδος που αξιοποιείται είναι η ποιοτική µέθοδος µε βάση µελέτες – 

περιπτώσεις, η οποία ταιριάζει πολύ µε τη φύση του θέµατος καθώς µε σκοπό την 

καλύτερη ανάλυση και κατανόησή του ταίριαζε περισσότερο να διεξαχθεί εµπειρική 

έρευνα.  

Τέλος όπως προέκυψε µε βάση τα τελικά ευρήµατα της µελέτης, από άποψη όγκου 

παραγωγής ακτινιδίου παγκοσµίως  οι πιο αξιόλογες αγορές είναι αυτές της Κίνας, της 

Ιταλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Χιλής και της Ελλάδας. Επιπλέον µε βάση τις 

εξαγωγικές τους επιδόσεις παγκοσµίως, ξεχωρίζουν οι: Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Χιλή και 

Ελλάδα.  

Οι αγορές της Γαλλίας και της Ισπανίας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα αξιόλογη 

παραγωγή ούτε και εξαγωγές. 
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

Α΄ ΜΕΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Θεωρητικό) 

1. Εισαγωγή 

Απώτερο σκοπό της κείµενης εργασίας αποτελεί η µελέτη, κατανόηση και παρουσίαση 

των στρατηγικών µάρκετινγκ του ακτινιδίου, στην εγχώρια αγορά µεν καθώς και στις 

ξένες αγορές χωρών µε αξιόλογη παρουσία στον τοµέα του φρούτου αυτού. Για το λόγο 

αυτό στο κύριο σώµα της εργασίας, αξιοποιούνται µελέτες – περιπτώσεων (case-

studies) για τις αγορές των χωρών του βορείου ηµισφαιρίου (Κίνα, Ιταλία, Ελλάδα, 

Γαλλία, Ισπανία,) καθώς και του νοτίου ηµισφαιρίου (Νέα Ζηλανδία, Χιλή). Πιο 

συγκεκριµένα, µελέτες – περιπτώσεων που αφορούν την πιο αντιπροσωπευτική 

εταιρεία ακτινιδίου σε κάθε χώρα, βρέθηκαν και κατ’ επέκταση αναλύονται µόνο για τη 

Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή, την Ελλάδα και τη Γαλλία. Στην Κίνα, την Ιταλία και την 

Ισπανία η παραγωγή ακτινιδίου φαίνεται να διενεργείται σε επίπεδο κράτους και 

εποµένως η ανάλυσή τους έγινε µε βάση αυτό το δεδοµένο και όχι µε συγκεκριµένα 

case – studies. 

Ο στόχος της παράθεσης των case – studies που αφορούν τους πιο αξιόλογους 

«παίκτες» της αγοράς του ακτινιδίου, είναι η γνωριµία µε τους φορείς παραγωγής του 

φρούτου αλλά και τις στρατηγικές καλλιέργειας, συγκοµιδής, αποθήκευσης, 

τυποποίησης – συσκευασίας, τιµολόγησης, διανοµής καθώς και την εξαγωγική 

στρατηγική του ακτινιδίου σε κάθε χώρα. 

Η µελέτη των διαφορετικών στρατηγικών µάρκετινγκ του ακτινιδίου που εφαρµόζονται 

σε κάθε χώρα παραγωγής γίνεται στο πλαίσιο µιας υποκατηγορίας του γενικού 

µάρκετινγκ, που ονοµάζεται αγροτικό µάρκετινγκ.  

Αποτελεί πλέον γενική παραδοχή πως ο σύγχρονος αγρότης δεν παράγει αποκλειστικά 

για ίδια κατανάλωση αλλά λειτουργεί περισσότερο ως επιχειρηµατίας που εµπορεύεται 

τα αγροτικά προϊόντα που παράγει. Κατά την ενέργειά του αυτή υποστηρίζεται 

σηµαντικά από ένα ορθά οργανωµένο µάρκετινγκ επί των αγροτικών προϊόντων. 
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Οι Μπουρής, Καλδής, Αλεξόπουλος, Γιαννουζάκου και Τσελές (2011) αναφέρουν στη 

µελέτη τους ότι το αγροτικό µάρκετινγκ περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες από την 

παραγωγική φάση του προϊόντος έως και την τελική του διάθεση µαζί µε τις ενέργειες 

που πραγµατοποιούνται αργότερα στη µεταπωλητική φάση του προϊόντος, ώστε να 

διαπιστωθεί η ικανοποίηση του πελάτη. Κύριος στόχος σύµφωνα µε τους ίδιους (2011, 

σ. 6) είναι, « η παραγωγή των καταλληλότερων προϊόντων στην κατάλληλη χρονική 

στιγµή, τα οποία πρέπει να παρουσιάζονται στον καταναλωτή µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο». 

Κατά συνέπεια είναι εύκολα αντιληπτό το πόσο σηµαντικό αλλά και ενδιαφέρον είναι 

να υφίσταται το αποτελεσµατικό µάρκετινγκ και στις αξιόλογες αγορές του ακτινιδίου 

που µελετώνται εδώ. 

Παρακάτω θα δούµε χωριστά τις στρατηγικές µάρκετινγκ, µε τις οποίες κάθε χώρα της 

παγκόσµιας αγοράς ακτινιδίου κινείται και ανταγωνίζεται τις άλλες. 
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

Το πεδίο έρευνας της παρούσας εργασίας αποτελεί το στρατηγικό µάρκετινγκ του 

ακτινιδίου αφενός στην αγορά της Ελλάδος και αφετέρου σε άλλες ξένες αξιόλογες 

αγορές, όπως η Ιταλία, η Νέας Ζηλανδία, η Χιλή, η Γαλλία, η Ισπανία αλλά και η Κίνα. 

Προκειµένου να καταστούν κατανοητές οι διαδικασίες από την παραγωγή έως τη 

διάθεση του ακτινιδίου που ακολουθεί κάθε χώρα, αξιοποιούνται και συγκρίνονται 

µεταξύ τους µελέτες – περιπτώσεων είτε των πιο αντιπροσωπευτικών εταιρειών 

ακτινιδίου κάθε χώρας, είτε της κεντρικής κυβέρνησης της εκάστοτε χώρας που έχει 

αναλάβει την παραγωγή και εµπορία – διακίνηση του φρούτου εντός και εκτός 

συνόρων.  

Η εργασία διαρθρώνεται σε συγκεκριµένες βασικές θεµατικές περιοχές.  

Το πρώτο θεωρητικό µέρος της εργασίας δοµείται ως εξής: ο αγροτικός τοµέας στην 

Ελλάδα, η αγορά του ακτινιδίου µε τις υποενότητές της “προϊόν και χαρακτηριστικά του 

ακτινιδίου”, “ παγκόσµια αγορά ακτινιδίου” και “εγχώρια αγορά ακτινιδίου”, ο διεθνής 

ανταγωνισµός στην αγορά του ακτινιδίου και οι παράγοντες επίδρασης και τέλος τα 

συµπεράσµατα. 

Το δεύτερο εµπειρικό µέρος της εργασίας περιλαµβάνει τον ορισµό της έννοιας 

“ ανάλυση case-study”, την αξία χρήσης της µεθόδου “ ανάλυση case – study” στο 

µάρκετινγκ του ακτινιδίου, τα βασικά χαρακτηριστικά και κριτήρια µελέτης και σύγκρισης 

των case – studies µεταξύ τους, την παρουσίαση και ανάλυση των case- studies, τα 

αποτελέσµατα και συµπεράσµατα µε τις υποενότητες “αποτελέσµατα σχετικά µε τις 

στρατηγικές µάρκετινγκ του ακτινιδίου σε κάθε χώρα” και “συµπεράσµατα για τις 

τάσεις σε κάθε αγορά” και τέλος ο σχολιασµός. 

Περνώντας στο τρίτο και τελευταίο µέρος της µελέτης δίνονται τα γενικά 

συµπεράσµατα, οι περιορισµοί της έρευνας και οι προτάσεις προς µελλοντική διερεύνηση 

του θέµατος. 

Κλείνει η µελέτη µε την τελική βιβλιογραφία. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται τα είδη των µελετών που εντοπίστηκαν πάνω στις βασικές 

θεµατικές περιοχές της εργασίας καθώς και οι επικρατούσες απόψεις που αυτές 

εκφράζουν. 

Αναφορικά µε τον ελληνικό αγροτικό τοµέα εντοπίστηκαν µελέτες του ινστιτούτου 

ΙΣΤΑΜΕ, της ΠΑΣΕΓΕΣ αλλά και άρθρα εφηµερίδων, τα οποία σχολιάζουν τη 

σηµαντική συµβολή του ελληνικού αγροτικού τοµέα στην ελληνική κοινωνία και 

οικονοµία. Επιπλέον τονίζονται διάφορα ζητήµατα του κλάδου, όπως η έλλειψη 

εξαγωγικής στρατηγικής για τα αγροτικά προϊόντα, η ισχνή ανταγωνιστικότητα των 

ελληνικών αγροτικών προϊόντων, κενά στους τοµείς τυποποίησης – συσκευασίας και 

διακίνησης στην Ελλάδα καθώς και ο µικρός και πολυτεµαχισµένος γεωργικός κλήρος. 

Σχετικά µε τη χαρτογράφηση του προφίλ της συνολικής αγοράς του ακτινιδίου, 

βρέθηκαν βιβλία, άρθρα, στατιστικά δεδοµένα αλλά και διεθνείς εκδόσεις αγροτικών 

site για την παγκόσµια παραγωγή και µάρκετινγκ του φρούτου. Οι πηγές αυτές µας 

πληροφορούν για τη δοµή και τις αποδόσεις της παγκόσµιας βιοµηχανίας ακτινιδίου 

καθώς και τη θέση του φρούτου στο “παγκόσµιο καλάθι” φρούτων. 

Εν συνεχεία παρατέθηκαν µελέτες και άρθρα επιστηµονικών περιοδικών που 

ειδικεύονται σε θέµατα, όπως η προέλευση και τα χαρακτηριστικά του ακτινιδίου, τα 

συστατικά του, οι προδιαγραφές ποιότητας του φρούτου, οι παράγοντες διαµόρφωσης 

του κόστους παραγωγής αλλά και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα κατά τη 

διάρκεια της καλλιεργητικής φάσης αλλά και µετέπειτα.  

Επίσης εντοπίστηκαν επιστηµονικές µελέτες, άρθρα επιστηµονικών περιοδικών, άρθρα 

εφηµερίδων, case – studies, αλλά και άρθρα αγροτικών site, τα οποία µας κατατοπίζουν 

αναφορικά µε τους φορείς παραγωγής, τις στρατηγικές καλλιέργειας – συλλογής – 

αποθήκευσης – τυποποίησης και συσκευασίας – τιµολόγησης και διανοµής, τη ζήτηση 

του ακτινιδίου στο εσωτερικό της κάθε χώρας αλλά και τις εξαγωγές της. Στοιχεία 

τέτοια δίνονται για την Ιταλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την 

Κίνα και την Ισπανία.  
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Αναφορικά µε το τοπίο του ανταγωνισµού στο χώρο του ακτινιδίου, βρέθηκαν άρθρα 

αγροτικών εφηµερίδων, τα οποία µας κατατοπίζουν σχετικά µε τους κύριους 

ανταγωνιστές, τις στρατηγικές ανταγωνισµού της κάθε χώρας, τις αγορές όπου η κάθε 

χώρα απευθύνεται και τα µερίδια που κατέχει εκεί. 

Έπειτα στο εµπειρικό µέρος της µελέτης αξιοποιήθηκαν επιστηµονικά εγχειρίδια µε 

αντικείµενο πάνω στη µεθοδολογία έρευνας, υποστηρίζοντας την προσπάθεια 

συγγραφής του µεθοδολογικού µέρους της µελέτης. Τα εγχειρίδια αυτά υποστήριξαν 

επίσης πολύ καλά την κατανόηση της σηµασίας της µεθόδου στην περίπτωσή µας αλλά 

κυρίως την επιτυχή εφαρµογή της στη µελέτη. 

Τέλος, τα αποτελέσµατα για τις σαφείς στρατηγικές µάρκετινγκ της κάθε χώρας που 

δραστηριοποιείται στο χώρο του ακτινιδίου καθώς και τις τάσεις κάθε αγοράς, 

προκύπτουν µετά την ανάλυση των case – studies στο εµπειρικό κοµµάτι.  
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2.1 Μεθοδολογία  

Αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή έκβαση κάθε ερευνητικής µελέτης, η 

οµοιότητα της φύσεως του ερευνητικού µας ερωτήµατος µε το είδος της µεθόδου 

έρευνας που θα ακολουθηθεί προκειµένου να συλλεχθεί, να αναλυθεί και να ερµηνευθεί 

το υλικό µας. Στην περίπτωση που αυτό ισχύει, υπάρχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να 

έχουµε πιο έγκυρα και σχετικά, µε το ζήτηµά µας, ευρήµατα και συµπεράσµατα. 

Πιο συγκεκριµένα στην παρούσα µελέτη, εφόσον το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται 

στις στρατηγικές µάρκετινγκ του ακτινιδίου που ακολουθούν οι πιο αντιπροσωπευτικές 

για το φρούτο χώρες, κρίθηκε ως πιο κατάλληλη µέθοδος έρευνας η ποιοτική και 

συγκεκριµένα η έρευνα µε µελέτες – περιπτώσεων. Οι παρακάτω αναφορές εξηγούν, 

πιο εµπεριστατωµένα, τους λόγους. 

Σύµφωνα µε το απόσπασµα του Morse (1991) και όπως αυτό παρουσιάζεται στο 

εγχειρίδιο του Creswell (2014, σ. 20) «Η ποιοτική έρευνα είναι χρήσιµη, ειδικά όταν ο 

ερευνητής δεν γνωρίζει  τις σηµαντικές µεταβλητές που εξετάζει. Αυτός ο τύπος 

προσέγγισης ενδέχεται να χρειάζεται επειδή το θέµα είναι νέο, το αντικείµενο δεν έχει 

ερευνηθεί µε αναφορά σ’ ένα σίγουρο δείγµα ή οµάδα ανθρώπων και οι υπάρχουσες 

θεωρίες δεν έχουν εφαρµοστεί σε συγκεκριµένο δείγµα ή οµάδα υπό µελέτη». 

Σύµφωνα µε τους Dul και Hak (2008, σ. 4) «Η µελέτη – περίπτωσης, είναι µια µελέτη, 

στην οποία (α) µία περίπτωση (µονή µελέτη – περίπτωσης) ή ένας µικρός αριθµός 

περιπτώσεων (συγκριτική µελέτη περιπτώσεων) επιλέγονται στο πραγµατικό τους 

πλαίσιο, και (β) οι αποδόσεις που παρατηρούνται απ’ αυτές τις µελέτες – περιπτώσεων 

αναλύονται µε τρόπο ποιοτικό». 

Στη µελέτη µας δεν υπάρχουν καθορισµένες και σταθερές µεταβλητές έρευνας εξ 

αρχής, το θέµα είναι αρκετά νέο καθώς δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία και επίσης η 

έρευνα δεν πραγµατοποιείται βάσει ενός δείγµατος ατόµων µε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια για την επιτυχή µελέτη του ζητήµατος, 

επιστρατεύθηκαν case – studies των πιο αξιόλογων για το ακτινίδιο χωρών ενώ 

παράλληλα ορίστηκαν τα κοινά χαρακτηριστικά των case – studies αλλά και τα βασικά 

κριτήρια σύγκρισης των µελετών µεταξύ τους.  
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Τα προς µελέτη κοινά χαρακτηριστικά των case – studies είναι οι φορείς παραγωγής του 

ακτινιδίου σε κάθε χώρα, οι ποικιλίες και οι µέθοδοι καλλιέργειας, οι µέθοδοι συλλογής 

– αποθήκευσης – τυποποίησης και συσκευασίας – τιµολόγησης – διανοµής, τα επίπεδα 

της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών. Έτσι προκύπτουν και τα κριτήρια σύγκρισης 

των χωρών µεταξύ τους που είναι οι στρατηγικές µάρκετινγκ του φρούτου σε κάθε χώρα, 

οι καλλιεργούµενες ποικιλίες, η οργανωτική δοµή και η γεωγραφική κάλυψη κάθε χώρας 

παραγωγής.  

Ο Creswell (2014) αναφέρει στο βιβλίο του πως τα χαρακτηριστικά των ποιοτικών 

µεθόδων είναι οι αναδυόµενες µέθοδοι έρευνας, οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου, η 

ανάλυση βάσει συµφραζοµένων και εικόνων, η χρήση σταθερών µοτίβων ερµηνείας 

δεδοµένων και οι τεχνικές συλλογής στοιχείων διαµέσου συνεντεύξεως, παρατηρήσεως, 

επίσηµων γραπτών αλλά και οπτικοακουστικών ντοκουµέντων.  

Στην παρούσα µελέτη αξιοποιείται η ποιοτική µέθοδος των case - studies, η οποία 

παρουσιάζει µερικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ο Creswell (2014) αναφέρει 

ότι η συλλογή στοιχείων µέσω γραπτών ντοκουµέντων, όπως είναι και τα case – 

studies, πλεονεκτεί στο ότι ο ερευνητής παρατηρεί άνετα τη γλώσσα και τις λέξεις που 

χρησιµοποιούν οι συµµετέχοντες στην έρευνα, η µελέτη τέτοιων πηγών γίνεται σε 

χρόνο της επιλογής του ερευνητή, δίνονται στοιχεία τα οποία οι συµµετέχοντες 

θεωρούν σηµαντικά και ως γραπτή πηγή εξοικονοµεί χρόνο για τον ερευνητή ενώ 

µειώνει και την πιθανότητα επαναλήψεων των δεδοµένων στο κείµενο. 

Σύµφωνα πάλι µε τον Creswell (2014) η µέθοδος παρουσιάζει µειονεκτήµατα, όπως το 

ότι η πληροφορία αυτών των πηγών µπορεί να είναι µη προσβάσιµη στο κοινό, η 

αναζήτηση τέτοιου είδους πηγών ίσως να είναι δύσκολη, απαιτούν συνήθως ειδικούς 

κωδικούς για πλήρη πρόσβαση µέσω υπολογιστή, οι πηγές µπορεί να µην είναι 

αυθεντικές και ακριβείς και τα υλικά των πηγών µπορεί να είναι ελλιπή.  

Ο Bryman (2008) στο βιβλίο του αναφέρει µερικούς περιορισµούς σχετικά µε την 

ποιοτική µέθοδο. Σύµφωνα µε αυτόν η ποιοτική µέθοδος είναι πολύ υποκειµενική, τα 

ποιοτικά δεδοµένα είναι δύσκολο να αναπαραχθούν καθώς η έρευνα βασίζεται σε 

αδόµητες µεθόδους και στην εφευρετικότητα του ερευνητή, υπάρχουν προβλήµατα στη 

γενίκευση των αποτελεσµάτων και τέλος έχουµε ζητήµατα διαφάνειας. 
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Εκτός των ποιοτικών µεθόδων υπάρχουν οι ποσοτικές µέθοδοι αλλά και οι µικτές 

ερευνητικές µέθοδοι.  

Οι µικτές µέθοδοι είναι ένας συνδυασµός ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων 

έρευνας. 

Ο Creswell (2014) τονίζει ότι τα βασικά ειδοποιά στοιχεία των ποσοτικών µεθόδων 

έρευνας, είναι οι προκαθορισµένες ερευνητικές µέθοδοι, οι ερωτήσεις δοµηµένες βάσει 

συγκεκριµένων ερευνητικών µέσων, η στατιστική ανάλυση και ερµηνεία των 

δεδοµένων και οι τεχνικές συλλογής στοιχείων διαµέσου της παρατήρησης, στοιχεία 

βάσει των επιδόσεων και των απόψεων των συµµετεχόντων στην έρευνα αλλά και 

απογραφικά στοιχεία. 

Ο Creswell (2014) στο εγχειρίδιό του αναφέρει πως οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες 

µέθοδοι συλλογής ποσοτικών δεδοµένων είναι η δειγµατοληψία, η δοµηµένη 

συνέντευξη, τα αυτό -  ολοκληρωµένα ερωτηµατολόγια, οι ερωτήσεις ανοικτού και 

κλειστού τύπου, η δοµηµένη παρατήρηση, η ανάλυση περιεχοµένου, η χρήση επίσηµων 

στατιστικών δεδοµένων και η αξιοποίηση στοιχείων που συλλέγονται από άλλους 

ερευνητές και διάφορα ιδρύµατα κατά τη διάρκεια της επιχειρηµατικής τους 

δραστηριότητας.  

Στην περίπτωσή µας το ερευνητικό ζήτηµα σχετικά µε τις στρατηγικές µάρκετινγκ του 

ακτινιδίου στις πιο αξιόλογες αγορές, δεν ήταν δυνατόν να µελετηθεί στην πράξη µε 

ποσοτικές προσεγγίσεις που απαιτούν χρήση και µέτρηση αριθµητικών δεδοµένων και 

γενικά είναι πολύ αυστηρά δοµηµένες. Ο λόγος είναι, πως για τη συλλογή υλικού δεν 

υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης σε ένα συγκεκριµένο αντιπροσωπευτικό δείγµα ατόµων 

από κάθε χώρα ή και χρήση ερωτηµατολογίων και άµεσων συνεντεύξεων στους φορείς 

του ακτινιδίου των χωρών αυτών.  

Κατά συνέπεια, ως καταλληλότερη µέθοδος έρευνας κρίθηκε η ποιοτική µέθοδος των 

case – studies, που διαµέσου µελετών – περιπτώσεων από τις πραγµατικές συνθήκες 

εντός των οποίων εφαρµόζεται το µάρκετινγκ του ακτινιδίου σε κάθε χώρα, µελετούµε 

και κατανοούµε το υπό εξέταση ζήτηµα. Αυτές οι µελέτες – περιπτώσεων αναλύθηκαν 

και κατανοήθηκαν πάντα µε αναφορά στο πραγµατικό πλαίσιο της χώρας στην οποία 

αναφέρονται (ανάλυση συµφραζοµένων) και µε τη µέθοδο εκείνη που κάθε φορά 

εξυπηρετεί τον ερευνητή (αναδυόµενη µέθοδος). 
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2.2 Ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα 

Αποτελεί πραγµατικότητα, ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα που στηρίζει σηµαντικά την 

οικονοµική και κοινωνική της ζωή, στον αγροτικό τοµέα. Τα στοιχεία που δίνονται 

παρακάτω για το ποσοστό συµµετοχής του αγροτικού τοµέα στο συνολικό εγχώριο 

ακαθάριστο προϊόν (ΑΕΠ), τα ποσοστά απασχόλησης στη γεωργία αλλά και η 

συµµετοχή της αγροτικής παραγωγής στο εξωτερικό εµπορικό ισοζύγιο της χώρας,  

αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. 

Η συµβολή του ελληνικού αγροτικού τοµέα στο συνολικό εγχώριο ακαθάριστο προϊόν 

(ΑΕΠ) επί σειρά ετών, αποβαίνει σηµαντικά µεγαλύτερη από τον µέσο όρο αυτής στην 

Ε.Ε. Πιο συγκεκριµένα, η Καλοφώνου (2011) στη µελέτη της για το Ινστιτούτο 

Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών (ΙΣΤΑΜΕ) – Α. Παπανδρέου αναφέρει ότι 

κατά το έτος 2010 ο ελληνικός αγροτικός τοµέας συµµετέχει στο ΑΕΠ µε ποσοστό της 

τάξεως του 4,5% έναντι του αντίστοιχου ποσοστού 2,9% που ισχύει ως µέσος όρος για 

την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Μπαλτά (2013, σ. 2) «η 

συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στον ΑΕΠ της Ελλάδος είναι 6% έναντι 2% της Ε.Ε». 

Απ’ τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η ελληνική οικονοµία υποστηρίζεται όλο και 

πιο δυναµικά από την αγροτική της ζωή, ενώ µεταξύ των χωρών της Ε.Ε µε «αγροτικό 

προφίλ» κατέχει σηµαντική θέση. 

Στον ελληνικό αγροτικό τοµέα τα προϊόντα που συναντούµε ως ελληνική αγροτική 

παραγωγή είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δηµητριακά, το ελαιόλαδο µαζί µε τις ελιές, 

τα βιοµηχανικά και κτηνοτροφικά φυτά, τα ζώα, τα ζωικά και γαλακτοκοµικά προϊόντα 

και ένα µικρό ποσοστό αφιερώνεται σε λοιπές αροτραίες καλλιέργειες.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ΠΑΣΕΓΕΣ (2013, σ. 5) «Μεταξύ των παραγόµενων 

προϊόντων, στο διάστηµα της πενταετίας 2008 – 2012, το προβάδισµα ως προς την 

κατανοµή της αξίας κατέχουν τα φρούτα και τα κηπευτικά, µε ποσοστά 16% και 15,5% 

αντίστοιχα. Ακολουθούν τα δηµητριακά (13,1%), το γάλα (10,4%), το ελαιόλαδο 

(10,3%) και τα προϊόντα των αροτραίων καλλιεργειών (9%)». Γίνεται λοιπόν εµφανές 

πως το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού αγροτικού τοµέα εντοπίζεται κυρίως 

στα οπωρολαχανικά, τα δηµητριακά και το ελαιόλαδο µαζί µε τα παράγωγά του.  
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Η ΠΑΣΕΓΕΣ (2013) στη µελέτη της αναφέρει ότι η συµµετοχή στην απασχόληση του 

αγροτικού τοµέα ανέρχεται σε ποσοστό 12,4 % κατά το έτος 2011. Επίσης τονίζει ότι η 

απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα, κατά το έτος 2012, δέχθηκε τη µικρότερη µείωση 

της τάξεως του (-3,4%) εν σχέση µε την απασχόληση στο δευτερογενή και τον 

τριτογενή τοµέα της χώρας. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι ο πρωτογενής τοµέας 

συνεχίζει δυναµικά να υποστηρίζει την ελληνική οικονοµία και κοινωνία. 

Το εξωτερικό εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας παρουσιάζεται ελλειµµατικό παρά την 

ύπαρξη κάποιων κατηγοριών αγροτικών προϊόντων, όπως τα οπωροκηπευτικά, τα 

δηµητριακά και το ελαιόλαδο, που ενισχύουν σηµαντικά τις εξαγωγές της. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(2012, σ. 127) «Η τάση στις εισαγωγές είναι σταθερά ανοδική γεγονός που αποτελεί 

καίριο ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια δηµιουργίας εµπορικού πλεονάσµατος 

στο εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της χώρας, τη στιγµή που δεν υπάρχει 

τουλάχιστον αντίστοιχη τάση και στις εξαγωγές». 

Σύµφωνα µε το Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (2012, σ. 128) 

«Οι γεωργικές εξαγωγές της Ελλάδος αντιπροσωπεύουν κατά µέσο όρο το 24,2% των 

συνολικών εξαγωγών της χώρας κατά την 6ετία 2004 – 2009». Σύµφωνα µε την ίδια 

πηγή οι κυριότερες κατηγορίες που στηρίζουν τις ελληνικές εξαγωγές είναι τα φρούτα 

(πορτοκάλια) και λαχανικά, ο καπνός και τα παράγωγά του, τα δηµητριακά (σκληρό 

σιτάρι) και τα παρασκευάσµατά τους, οι φυσικές υφαντικές ίνες ( βαµβάκι) και τέλος τα 

έλαια – λίπη.  

Σύµφωνα πάλι µε την ίδια πηγή (2012, σ. 127) «Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων 

αντιπροσωπεύουν κατά µέσο όρο το 12,3% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών, την 

6ετή περίοδο 2004 – 2009». Στην ίδια πηγή τονίζεται ότι τα κύρια εισαγόµενα αγροτικά 

προϊόντα είναι οπωροκηπευτικά, δηµητριακά (αραβόσιτος και µαλακό σιτάρι)  ποτά, 

καπνός µαζί µε τα παράγωγά του, αγελαδινό γάλα, χοιρινό και βόειο κρέας. Το 

παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει τα κύρια αλλά και δευτερεύοντα εισαγόµενα και 

εξαγόµενα γεωργικά είδη:    
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Εµπορικό Ισοζύγιο Κυριότερων Αγροτικών Προϊόντων (σε ποσότητες),  ∆ιάγραµµα 1  

 

Ο ελληνικός αγροτικός τοµέας αν και έχει στη «φαρέτρα» του πολύ ισχυρά όπλα για να 

ανταγωνιστεί τις ξένες αγροτικές οικονοµίες, εν τέλει καταλήγει να είναι ελάχιστα έως 

καθόλου ανταγωνιστικός στην παγκόσµια αγορά. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε µια 

σειρά ζητηµάτων που τυγχάνουν κακής διαχείρησης από το ελληνικό κράτος.  

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους Χριστοδουλάκη και Στάθη (2014, σ. 261) «Η 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις διενείς αγορές είναι 

χαµηλή, γεγονός που οφείλεται στις υψηλές τιµές, στις σηµαντικές αποκλίσεις 

ποιότητας και στην αδυναµία σταθερής προσφοράς ικανής ποσότητας προϊόντων». 

Σύµφωνα πάλι µε την ίδια πηγή «διαπιστώνεται και η µη αποτελεσµατική διαχείρηση 

των αγροτικών προίόντων». Σε παρακάτω σηµείο της ίδιας µελέτης, τονίζεται πως άλλα 

ζητήµατα έλλειψης ανταγωνιστικότητας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων είναι το 

κακό δίκτυο διανοµής αλλά και η έλλειψη επιθετικής εξαγωγικής στρατηγικής των 

προϊόντων µας. 
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Συµπερασµατικά, προκύπτει πως για να αναγνωριστεί στο εξωτερικό η αξία των 

προϊόντων µας πρέπει να δοθεί έµφαση στην ποιότητα, στο καλό δίκτυο διανοµής µέσω 

ανάπτυξης συνεργασιών αλλά και στην αποτελεσµατική προώθησή τους στις αγορές 

που ενδιαφέρουν τους εξαγωγείς τους. 
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2.3 Η αγορά του ακτινιδίου 

2.3.1 Προϊόν και χαρακτηριστικά του ακτινιδίου 

Στην παρούσα µελέτη µας απασχολεί το µάρκετινγκ του φρούτου «ακτινίδιο» ή όπως 

αναφέρεται στην παγκόσµια βιβλιογραφία «kiwifruit». Το εν λόγω φρούτο, ανήκει στην 

οικογένεια των ακτινιδιοειδών. Σύµφωνα µε τον Nishiyama (2007, σ. 294) «Μεταξύ 

των φρούτων του γένους των ακτινιδιοειδών, το ακτινίδιο είναι το πιο γνωστό και είναι 

µία από τις λίγες καλλιέργειες που απαντώνται στις αγορές όλου του κόσµου».  

Ο Nishiyama (2007) αναφέρει στη µελέτη του, πως η καλλιέργεια του ακτινιδίου 

πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα στην Κίνα µε µορφή ανεπεξέργαστη και 

χωρίς την υποψία ακόµη για εµπορευµατοποίηση της καλλιέργειας. Εν έτει 1904, 

µερικοί σπόροι του φρούτου ήρθαν για πρώτη φορά στη Νέα Ζηλανδία. Έπειτα, στη 

Νέα Ζηλανδία καλλιεργήθηκε πιο συστηµατικά και τελικά βγήκε στις παγκόσµιες 

αγορές τη δεκαετία του 1960. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Nishiyama (2007, σ. 294) 

«Το ακτινίδιο είναι µια από τις µόλις τέσσερις καινούριες καλλιέργειες φρούτων, που 

εισήχθησαν στο διεθνές εµπόριο κατά τον 20ο αιώνα».  

∆ιάφορες ποικιλίες φρούτου, καλλιεργούνται σήµερα σε πολλές χώρες ανά τον κόσµο. 

Σύµφωνα µε τον Nishiyama (2007, σ. 294) «Τα ακτινίδια τώρα καλλιεργούνται σε 

πολλές χώρες, ειδικά στην Ιταλία, την Κίνα, τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή, τη Γαλλία, την 

Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Αµερική».  

Ο Nishiyama (2007) αναφέρει στη µελέτη του ότι οι ποικιλίες του ακτινιδίου, 

διαφέρουν ευρέως ως προς το µέγεθος, το σχήµα, την τριχοφυϊα της φλούδας, το χρώµα 

της σάρκας, τη θρεπτική αξία, τη γεύση και το άρωµα του καρπού. 

Ο Nishiyama (2007) στη µελέτη του αναφέρει, ότι σήµερα στο διεθνές εµπόριο του 

φρούτου κυριαρχούν δύο τύποι ακτινιδίου: το Actinidio Deliciosa και το Actinidio 

Chinensis. Λίγο αργότερα προστέθηκε στην αγορά και το Actinidio Arguta.  
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Ο Nishiyama (2007) πάλι αναφέρει ότι το πιο γνωστό είδος ακτινιδίου στις αγορές 

σήµερα είναι το Actinidio Deliciosa. Συνεχίζει λέγοντας ότι οι καρποί αυτού του είδους 

καλλιέργειας, είναι σκούροι καφέ και µε έντονη τριχοφυϊα στη φλούδα τους ενώ η 

σάρκα τους είναι διάφανη και ανοικτο – πράσινη µε πυρήνα άσπρο και µαύρους 

σπόρους. Στον τύπο Actinidio Deliciosa, αναφέρει πως ανήκουν οι καλλιέργειες 

Hayward, Koryoku και Sanryoku.  

Η ποικιλία Hayward είναι η πιο γνωστή από τον τύπο Actinidio Deliciosa. Επίσης, 

σύµφωνα µε τον Nishiyama (2007, σ. 295) « Η ποικιλία Hayward είναι η πιο διαθέσιµη 

ποικιλία στο εµπόριο». ∆ηλαδή είναι η ποικιλία που παράγεται και διακινείται 

περισσότερο σήµερα. Σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της Hayward, σύµφωνα µε τον 

Nishiyama (2007, σ. 295) «Το ώριµο φρούτο έχει µια ισρροπηµένη σχέση σακχάρων – 

οξέων και η γεύση της από πολλούς θεωρείται ανώτερη από άλλων ποικιλιών. Το πιο 

σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της ποικιλίας είναι η αξιοσηµείωτη µακρά διάρκεια 

αποθηκευτικής ζωής του φρούτου, που επιτρέπει τις εξαγωγές µε πλοίο σε µακρινές 

αγορές». 

Ένα άλλο είδος ακτινιδίου είναι το Actinidio Chinensis. Ο Nishiyama (2007) αναφέρει, 

ότι τα ακτινίδια αυτού του τύπου έχουν οµαλή φλούδα και η σάρκα τους συνήθως είναι 

κίτρινη. Στο Actinidio Chinensis ανήκουν οι καλλιέργειες Hort16A, Sanuki gold, 

Jintao, Hongyang, Chuhong.  

Με δεδοµένο, το ότι στην παρούσα µελέτη το ενδιαφέρον εστιάζεται σηµαντικά και 

στην παραγωγή και τις καλλιέργειες του ακτινιδίου στη Νέα Ζηλανδία, θα πούµε εδώ 

λίγα λόγια παραπάνω για την κίτρινη ποικιλία Hort16A, την οποία εµπορεύεται η χώρα 

αυτή πολύ επιτυχώς. Ο Nishiyama (2007) αναφέρει στη µελέτη του, ότι η ποικιλία αυτή 

έχει σάρκα χρώµατος λαµπερού κίτρινου ενώ έχει και ένα χαρακτηριστικό σχήµα µε 

µια προεξοχή στο τελείωµά του. Σήµερα επίσης, διακινείται από την εταιρεία «Zespri 

International» µε την εµπορική ονοµασία «ZESPRI TM GOLD Kiwifruit».  
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Ο τύπος Actinidio Arguta εισήλθε στην αγορά µετά τους τύπους Deliciosa και 

Chinensis. Ο Nishiyama (2007) αναφέρει στη µελέτη του, ότι αυτός ο τύπος ακτινιδίου 

ονοµάζεται αλλιώς και «hardy kiwi». Ο τύπος αυτός του ακτινιδίου έχει υψηλή αντοχή 

στο ψύχος, καρπούς σε µέγεθος ρόγας σταφυλιού µε βάρος 5 -15 g και φλούδα οµαλή 

και βρώσιµη. Το µειονέκτηµά του είναι ότι έχει µικρότερη διάρκεια αποθηκευτικής 

ζωής και ζωής στο ράφι της αγοράς. Πολλές είναι και οι ποικιλίες αυτού  του τύπου 

ακτινιδίου που κινούνται ήδη στην παγκόσµια αγορά και σύµφωνα µε τον Nishiyama 

(2007) µία απ’ αυτές είναι η «Ananasnaya», η οποία σήµερα κατέχει την εµπορική 

ονοµασία «Baby kiwi» ή «Kiwi berry». 

Επίσης, σύµφωνα µε τον Nishiyama (2007, σ. 317) «Το ακτινίδιο περιέχει αρκετά 

στοιχεία ευεργετικά για την υγεία. Μεταξύ των συστατικών, αντιοξειδωτικά όπως η 

βιταµίνη C, η βιταµίνη E, τα καροτενοειδή και τα πολυφαινολικά θεωρούνται ότι είναι 

οι κύριοι παράγοντες προώθησης της υγείας από το ακτινίδιο».  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως ο καρπός του ακτινιδίου κερδίζει όλο και 

περισσότερους καταναλωτές ανά τον κόσµο λόγω της νέας  παγκόσµιας τάσης για 

στροφή προς την υγιεινή και µεσογειακή διατροφή. Γι’ αυτό το λόγο, το ακτινίδιο 

αξιοποιείται ευρέως στη µαγειρική αλλά και τη ζαχαροπλαστική.  

Εντύπωση προκαλεί η πρόσφατη χρήση του ακόµη και σε πίτσες µε γλυκιά γεύση. 

Υπάρχουν πιτσαρίες, που στο µενού τους πλέον έχουν εντάξει πίτσες µε φρούτα, µε 

επιλογές όπως η πίτσα µε ολόκληρα κοµµάτια πορτοκαλιού και ακτινιδίου. Ακολουθεί 

ενδεικτική εικόνα: 
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2.3.2 Παγκόσµια αγορά ακτινιδίου 

Σύµφωνα µε τους Ward και Courtney (2013, σ. 4) «Ξεκινώντας από το 1970, η 

καµπύλη της παγκόσµιας παραγωγής του ακτινιδίου κλιµακώθηκε, µε στοιχειώδη 

αύξηση το 1970, εκθετική αύξηση το 1980, στατική παραγωγή το 1990 και σταθερή 

ανάπτυξη καθ’ όλη την τελευταία δεκαετία». Οι µεταβολές αυτές αφορούν την πορεία 

ανάπτυξης της παγκόσµιας βιοµηχανίας ακτινιδίου.  

Οι Ward και Courtney (2013) αναφέρουν στο εγχειρίδιό τους, ότι παρά τις µεταβολές 

στο µέγεθος της αγοράς του φρούτου τα τελευταία χρόνια, η παγκόσµια παραγωγή 

ακτινιδίου υπερδιπλασιάζεται τα τελευταία είκοσι χρόνια σταθερά. Ακολουθεί 

σχεδιάγραµµα που απεικονίζει τη σταθερά ανοδική πορεία παραγωγής: 

 

         Εξέλιξη  Παγκόσµιας Παραγωγής Ακτινιδίου (1970 – 2010),  ∆ιάγραµµα 2 
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Σύµφωνα µε τους Saunders, Anker – Kofoed και Kaye – Blake «Τα δύο τρίτα της 

συνολικής παγκόσµιας παραγωγής του ακτινιδίου εισάγονται στην παγκόσµια αγορά 

και είναι σχετικά λίγοι οι βασικοί παίκτες του παγκόσµιου εµπορίου του ακτινιδίου».  

Οι Ward και Courtney (2013) στο εγχειρίδιό τους αναφέρουν, ότι οι κυριότερες κατά 

σειρά όγκου παραγωγής του ακτινιδίου, χώρες ανα τον κόσµο είναι: η Κίνα, η Ιταλία, η 

Νέα Ζηλανδία, η Χιλή, η Ελλάδα και η Γαλλία. Υπάρχουν και άλλες µε µικρότερο όγκο 

παραγωγής, που δεν µπορούν να ανταγωνιστούν πολύ καλά τις πρώτες, όπως η 

Ιαπωνία, το Ιράν, η Αµερική και η Ισπανία. Ακολουθεί πίνακας µε τη σειρά κατάταξης 

από την ίδια πηγή:  

 

Παγκόσµια Κατάταξη Χωρών – Παραγωγών του Ακτινιδίου ( 2009 – 2012),  Πίνακας 1  
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Αναφορικά µε τις χώρες εξαγωγής του ακτινιδίου, σύµφωνα µε τον O’Rourke (2012) 

όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο των Ward και Courtney (2013, σ. 6) «περίπου τα δύο 

τρίτα της παγκόσµιας παραγωγής του ακτινιδίου εξάγεται, µε την Ιταλία, τη Νέα 

Ζηλανδία και τη Χιλή ως τους µεγαλύτερους εξαγωγείς ακτινιδίων στον κόσµο. Αυτές 

οι χώρες αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% όλων των εξαγωγών του ακτινιδίου το 

2010». Η Cataldo (2013) στη ειδική διεθνή έκθεση για τις εξελίξεις στο χώρο του 

ακτινιδίου, παραθέτει ένα ραβδόγραµµα που απεικονίζει την πορεία των χωρών µε τις 

πιο αξιόλογες εξαγωγές συγκρινόµενες µε τις παγκόσµιες εξαγωγές για τα έτη 2009 -

2012. ∆ίνεται παρακάτω: 

                    

  

Εξαγωγές Ιταλία – Νέα Ζηλανδία – Χιλή και Παγκόσµιες Εξαγωγές Ακτινιδίου, 

∆ιάγραµµα 3 

Η Anker – Kofoed (2008) στην ερευνητική της µελέτη αναφέρει ότι οι εξαγωγές της 

Ελλάδος τα τελευταία χρόνια είχαν επηρεαστεί σηµαντικά εξαιτίας των καιρικών 

συνθηκών που έπληξαν την καλλιέργεια. Όµως από το 2004 και έπειτα το ελληνικό 

ακτινίδιο άρχισε να κερδίζει το χαµένο έδαφος. Επίσης, αναφέρει ότι άλλες εξαγωγικές 

χώρες όπως η Γαλλία, η Αµερική και η Ισπανία παρουσιάζουν σταθερή πορεία από το  

1999 και έπειτα. 
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Η Κίνα είναι µια χώρα που κατατάσσεται πρώτη στην παραγωγή του ακτινιδίου, αλλά 

οι εξαγωγές της κινούνται σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Σύµφωνα µε τους Saunders, Anker 

– Kofoed και Kaye – Blake «Η βιοµηχανία επικεντρώνεται στον εφοδιασµό της 

εγχώριας αγοράς πρώτα απ’  όλα και έπειτα στις αγορές του εξωτερικού. Μόνο µικρές 

ποσότητες έχουν εξαχθεί στις Ασιατικές αγορές και µερικές αποστολές έχουν γίνει στις 

αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής». 

Παρά τη διαρκή ανάπτυξη της αγοράς του ακτινιδίου, το ακτινίδιο ως φρούτο 

εξακολουθεί και σήµερα να αποτελεί πολύ µικρό κοµµάτι της παγκόσµιας παραγωγής 

φρούτων. Σύµφωνα µε τους Ward και Courtney (2013, σ. 8) «Παρά τη σηµαντική 

ανάπτυξη του παγκοσµίου όγκου ακτινιδίων κατά τα τελευταία 30 χρόνια, το ακτινίδιο 

έχει παραµείνει ένα πολύ εξειδικευµένης ζήτησης προϊόν, υπολογιζόµενο σε λιγότερο 

απ’ το ένα τέταρτο του 1% της παγκόσµιας παραγωγής φρούτων. Η παγκόσµια 

παραγωγή εξακολουθεί να απαρτίζεται απ’ τις παραδοσιακές κατηγορίες των κίτρων, 

των µήλων, των µπανανών και των σταφυλιών». 

Ακολουθεί µια χαρακτηριστική εικόνα που µας δίνει το ποσοστό συµµετοχής του 

ακτινιδίου στο «παγκόσµιο µπολ φρούτων»: 
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Τέλος, σύµφωνα µε τους Ward και Courtney (2013, σ. 10) «Η ισχνή παρουσία του 

ακτινιδίου στην παγκόσµια αγορά φρούτων δείχνει ότι η αγορά του ακτινιδίου 

παραµένει υπο ανάπτυξη σε µερικούς βασικούς τοµείς ανάπτυξης του κόσµου και 

εποµένως η δυναµική της για ανάπτυξη παρααµένει ισχυρή».  

Εύκολα λοιπόν κανείς µπορεί να συµπεράνει ότι η αγορά του ακτινιδίου έχει πολύ 

καλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης εν σχέση µε τις αγορές φρούτων που ήδη 

καταλαµβάνουν πολύ καλά ή και ηγετικά µερίδια στην παγκόσµια αγορά φρούτων. 
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Χώρες παραγωγής και εξαγωγής ακτινιδίου 

Κίνα  

Η Κινεζική αγορά ακτινιδίου, είδαµε ότι κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή του 

φρούτου ενώ από την άλλη δε σηµειώνει αξιόλογες εξαγωγές ανάλογες µε τον όγκο 

παραγωγής της. Σύµφωνα µε τους Huang και Ferguson (2001, σ. 9) «Βασικά όλα τα 

ακτινίδια που παράγονται καταναλώνονται µέσα στην Κίνα και οι εξαγωγές προς το 

παρόν υπολογίζονται για όχι περισσότερο από το 1 – 2% της συνολικής παραγωγής».  

Οι Huang και Ferguson (2001) αναφέρουν στη µελέτη τους ότι τα δυο πιο σηµαντικά 

εµπορεύσιµα είδη ακτινιδίου παγκοσµίως είναι οι τύποι Actinidia chinensis και 

Actinidia deliciosa. Παράλληλα τονίζουν πως και τα δύο είδη προέρχονται απ’ την 

Κίνα, παρόλο που σήµερα τη βασική διακίνηση και εµπορία του φρούτου σ’ όλο τον 

κόσµο την έχουν αναλάβει άλλες χώρες.  

Οι Huang και Ferguson (2001) αναφέρουν στη µελέτη τους πως στη Κίνα 

καλλιεργούνται ακτινίδια τύπου deliciosa και chinensis. Σύµφωνα µε τους Huang και 

Ferguson (2001, σ. 7) «Έξι καλλιέργειες του τύπου A. deliciosa και επτά καλλιέργειες 

του τύπου A. Chinensis µαζί υπολογίζεται ότι πλησιάζουν το 85% της συνολικής 

καλλιεργούµενης περιοχής ακτινιδίου». Από τις κατά βάση πρασινόσαρκες ποικιλίες, 

σύµφωνα µε τους Huang και Ferguson (2001, σ. 7) « Η τύπου A. deliciosa καλλιέργεια 

“Qinmei” είναι η πιο ευρέως καλλιεργούµενη, αλλά εξακολουθεί να κατέχει κάτι 

περισσότερο από το 40% των συνολικών φυτεύσεων ακτινιδίου, ενώ καµία άλλη 

ποικιλία δεν κατέχει πάνω από το 10% της συνολικής καλλιεργούµενης έκτασης». 

Σύµφωνα πάλι µε τους ίδιους συγγραφείς (2001, σ. 7) «Η Κίνα είναι επίσης πλούσια 

και σε ακτινίδια γενετικού υλικού, όπως η εισαγόµενη καλλιέργεια “Hayward” που 

είναι η τρίτη κατά σειρά πιο ευρέως καλλιεργούµενη και συχνά προτιµάται για την 

ποιότητα των ακτινιδίων της». Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια µελέτη ενδεικτικά µερικές 

κατά βάση κιτρινόσαρκες αλλά και κοκκινόσαρκες ποικιλίες της Κίνας, είναι η Zaoxian 

και η Kuimi. 

Σύµφωνα µε τους Huang και Ferguson (2001, σ. 2) «Ο τύπος A. deliciosa 

προσαρµόζεται πιο εύκολα στο κρύο από ότι ο τύπος A. chinensis». Ακολούθως 

αναφέρουν ότι (2001, σ. 2) « Ο τύπος deliciosa βρίσκεται πιο εσωτερικά σε ψυχρότερες 

περιοχές κυρίως στα δυτικά των περιοχών Sichuan και Shaanxi».  
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Οι Huang και Ferguson (2001) υποστηρίζουν ακόµη πως ο τύπος chinensis βρίσκεται 

σε πιο θερµές και µε µικρότερο υψόµετρο περιοχές απ’ ότι ο τύπος deliciosa.  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, στην Κίνα καλλιεργούνται πολλά είδη ακτινιδίων τύπου 

deliciosa και chinensis µε σκοπό την κάλυψη πρωτευόντως της εγχώριας ζήτησης. 

Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε τους Huang και Ferguson (2001, σ. 5) «Η συλλογή άγριων 

ακτινιδίων έχει παραµείνει σηµαντική στην Κίνα µε τις ποσότητες των φρούτων που 

συλλέγονται να είναι, έως πρόσφατα, κατά πολύ µεγαλύτερες από τις ποσότητες που 

παράγονται διαµέσου της καλλιέργειας». Οι Huang και Ferguson (2001) αναφέρουν ότι 

µεγάλες ποσότητες ακτινιδίων που καλλιεργούνται ή συλλέγονται από αγριοακτινιδιές 

προωθούνται προς πώληση στις τοπικές αγορές. Όµως σύµφωνα πάλι µε τους Huang 

και Ferguson (2001, σ. 5) «Τα άγρια ακτινίδια προκύπτουν λιγότερο σηµαντικά καθώς 

συχνά είναι πολύ µικρά και χαµηλής ποιότητας και δεν µπορούν να ανταγωνιστούν τα 

φρούτα που παράγονται από εµπορικούς οπωρώνες». 

Αναφορικά µε το χρονικό ορίζοντα συγκοµιδής κάθε καλλιέργειας, σύµφωνα µε τους 

Huang και Ferguson (2001, σ. 8 ) «Περίπου το 6% των φυτεύσεων περιγράφονται ως 

πρόωρης ωρίµανσης και γι’ αυτό συλλέγονται έως τα µέσα Σεπτέµβρη. Αυτό µπορεί να 

αναφέρεται σχεδόν σε όλες τις καλλιέργειες του τύπου chinensis. Ένα άλλο 30% 

αποτελούµενο από τις καλλιέργειες deliciosa και chinensis, είναι που ωριµάζουν στα 

µέσα της σεζόν και εποµένως συλλέγονται από τα µέσα του Σεπτέµβρη έως τις αρχές 

του Οκτώβρη. Ένα υπόλοιπο 64%, αποτελούµενο βασικά από την ποικιλία deliciosa, 

είναι αργής ωρίµανσης και συλλέγεται µεταξύ των µέσων Οκτώβρη έως τα µέσα 

Νοέµβρη».  
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Σχετικά µε τις υποδοµές ψύξης και αποθήκευσης για το ακτινίδιο στην Κίνα, σύµφωνα 

µε τους Huang και Ferguson (2001, σ. 8) «η έλλειψη τέτοιων εγκαταστάσεων σε πολλές 

περιοχές της Κίνας, είναι κάτι το οποίο θα µπορούσε να ωθήσει στη συλλογή του 

φρούτου µετέπειτα της κανονικής ηµεροµηνίας συγκοµιδής του, όταν δηλαδή η 

θερµοκρασία θα είναι χαµηλότερη και το φρούτο θα περιέχει λιγότερη θερµότητα στο 

εσωτερικό του». Συγκεκριµένα, σύµφωνα πάλι µε την ίδια µελέτη (2001, σ. 8) 

«Εγκαταστάσεις ψύξης και αποθήκευσης έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές κύριας 

παραγωγής απ’ το 1992 και σε πολλές περιοχές, το 25 – 33% της συνολικής παραγωγής 

µπορεί να αποθηκευτεί. Σε πολλές περιοχές υπάρχουν πολύ απλές ή πολύ βασικές 

εγκαταστάσεις, όπως κελάρια, που επιτρέπουν την αποθήκευση για πάνω από µήνα σε 

φρούτα που κατευθύνονται στις τοπικές αγορές». Συνειδητοποιεί λοιπόν κανείς ότι ο 

τοµέας συντήρησης του ακτινιδίου είναι ακόµη υπο – ανάπτυξη. 

Αναφορικά µε τον τοµέα τυποποίησης και συσκευασίας του ακτινιδίου, σύµφωνα µε 

τους Huang και Ferguson (2001, σ. 8) «∆εν υπάρχουν προς το παρόν οδηγίες 

συσκευασίας και στάνταρ ποιότητας. Εφόσον όλα σχεδόν τα ακτινίδια πωλούνται εντός 

της Κίνας, τα κόστη παραµένουν στο ελάχιστο χρησιµοποιώντας την πολύ βασική 

συσκευασία». Συµπερασµατικά και ο τοµέας αυτός είναι σχετικά παραµεληµένος, 

εξαιτίας του ότι η Κίνα παράγει αλλά και εισάγει ακτινίδια κυρίως για την κάλυψη της 

εγχώριας κατανάλωσης. 

Τέλος, αναφορικά µε το δίκτυο διανοµής του ακτινιδίου εντός της χώρας, µαθαίνουµε 

ότι σύµφωνα µε τους Huang και Ferguson (2001, σ. 8) «Αγροτικές εκµεταλλεύσεις ή 

συνεταιρισµοί σε περιοχές καλλιέργειας στέλνουν τα ακτινίδια σε κέντρα διανοµής 

(µεγάλα εµπορικά κέντρα οργανωµένα από τοπικές κυβερνήσεις) και από εκεί το 

φρούτο αποστέλλεται σε καταστήµατα φρούτων και κέντρα χονδρικής πώλησης στις 

πόλεις».  
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Ιταλία 

Η ιταλική βιοµηχανία ακτινιδίου έχει µια πολύ αξιόλογη και δυναµική παρουσία στην 

παγκόσµια αγορά του φρούτου αυτού.  

Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 23) «Η ιταλική 

βιοµηχανία ακτινιδίου είναι κατακερµατισµένη όπως και η ιταλική γεωργία γενικώς. Οι 

εκµεταλλεύσεις είναι µικρές και η καθεµία παράγει σχετικά µικρές ποσότητες του 

φρούτου». Οι Testolin και Ferguson (2009) τονίζουν στη µελέτη τους πως µόνο λίγοι 

Ιταλοί αγρότες ανήκουν στον ιταλικό οργανισµό παραγωγών (Organizzazioni di 

Produttori), ενώ ακόµη οι περισσότεροι αποστέλλουν τα φρούτα τους σε ιδιώτες 

εµπόρους οι οποίοι ελέγχουν τις αγορές στις περιοχές καλλιέργειας του φρούτου και 

στις κύριες πόλεις της χώρας. Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, η ευκολία εξαγωγών του 

φρούτου ενισχύει τον κατακερµατισµό της βιοµηχανίας καθώς οι ανταγωνιστές µεταξύ 

τους παραγωγοί, εξαγωγείς, marketers δρουν ατοµικά και κατά βούληση. Επιπλέον η 

συνεργασία παραγωγού – εξαγωγέα δυσχεραίνει, εφόσον τα περισσότερα ακτινίδια 

παράγονται στη νότια Ιταλία ενώ οι περισσότεροι εξαγωγείς εδρεύουν στη βόρεια 

Ιταλία.  

Σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 23) «Γίνονται προσπάθειες για 

καλύτερη συνεργασία σ’ όλα τα επίπεδα». Σύµφωνα µε τους ιδίους συγγραφείς (2009 , 

σ. 23) «To 1984 ιδρύθηκε η ένωση Consorzio Italiano del Kiwi (CIK) από 18 οµάδες 

οργανώσεων παραγωγών και marketers, µε σκοπό τον ορισµό των προδιαγραφών του 

προς πώληση ακτινιδίου, την εναρµόνιση των στρατηγικών µάρκετινγκ του ακτινιδίου 

σ’ όλη τη χώρα καθώς και την προώθηση του ακτινιδίου στους καταναλωτές». Η ένωση 

αυτή έγινε µε σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών κατά την παραγωγική και προωθητική 

φάση του φρούτου. Σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 24) «Το 1998 η 

ένωση CIK διαλύθηκε και οι ευθύνες της µεταφέρθηκαν στην ένωση CSO (Centro 

Servizi Ortofrutticoli). 
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Η Ιταλία αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά µεγαλύτερη παραγωγό χώρα ακτινιδίου στον 

κόσµο καθώς έρχεται αµέσως µετά την Κίνα. Σύµφωνα, όµως, µε τους Testolin και 

Ferguson (2009, σ. 2) «Ακόµη και εάν η Ιταλία είναι µια από τις µεγαλύτερες 

παραγωγούς ακτινιδίου, η βιοµηχανία της παραµένει σχετικά µικρή εάν τη θεωρήσουµε 

στο πλαίσιο της συνολικής ιταλικής παραγωγής φρούτων: η καλλιέργεια ακτινιδίου 

καταλαµβάνει µόλις το 3,5% του συνόλου των καλλιεργειών φρούτου και λιγότερο του 

4% της συνολικής παραγωγής σε βάρος. Σε όρους “ακαθάριστης εµπορεύσιµης 

παραγωγής” το ακτινίδιο αποτελεί την έκτη κατά σειρά πιο σηµαντική καλλιέργεια 

µετά από αυτές των κίτρων, των µήλων, των επιτραπέζιων σταφυλιών, των 

ροδάκινων/νεκταρινιών και των αχλαδιών». Συµπεραίνουµε λοιπόν, πως η καλλιέργεια 

ακτινιδίου δεν είναι η κύρια ούτε και η µοναδική καλλιέργεια µε την οποία 

ασχολούνται εντός και εκτός συνόρων οι Ιταλοί παραγωγοί και εξαγωγείς. 

Αναφορικά µε το είδος των καλλιεργειών ακτινιδίου στην Ιταλία, σύµφωνα µε τους 

Testolin και Ferguson (2009, σ. 6) «Μέχρι το 1983 άνω του 70% των καλλιεργειών 

ήταν τύπου “Hayward” και αυτή η εξάρτηση από το ακτινίδιο “Hayward” συνέχισε να 

αυξάνεται για πολλά χρόνια και τελικά έγινε η µόνη καλλιεργούµενη καρποφόρα 

ποικιλία». Επιπλέον, σύµφωνα µε την ίδια µελέτη (2009, σ. 6) «Μόνο πρόσφατα 

εµφανίστηκαν άλλες καλλιέργειες του τύπου A. deliciosa και A. chinensis που έδιναν 

εµπορεύσιµες ποσότητες του φρούτου αυτού». Οι Testolin και Ferguson (2009) 

αναφέρουν στη µελέτη τους ότι το 92% των θηλυκών δένδρων ακτινιδίου εξακολουθεί 

και σήµερα να είναι τύπου “Hayward”.  

Ακολουθεί µια πιο αναλυτική περιγραφή των πιο επικρατούντων καλλιεργειών 

ακτινιδίου στη χώρα µε έµφαση στα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές 

συλλογής, το χρόνο συγκοµιδής αλλά και τις απαιτούµενες συνθήκες ψύξης και 

αποθήκευσης. 
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Ο πρώτος τύπος καλλιέργειας που αξιοποιείται ευρέως στην Ιταλία είναι το A. 

deliciosa. Η πιο συχνά καλλιεργούµενη ποικιλία αυτού του τύπου είναι η “Hayward”. 

Οι Testolin και Ferguson (2009) αναφέρουν ότι ο καρπός “Hayward” είναι µεγάλος µε 

σφαιρικό σχήµα, φλούδα καφέ µε έντονη τριχοφυΐα και σάρκα ανοικτού πράσινου 

χρώµατος. Όσον αφορά τις προδιαγραφές συλλογής της ποικιλίας “Hayward”, οι 

Testolin και Ferguson (2009) αναφέρουν ότι το φρούτο θεωρείται ότι ωρίµασε και είναι 

προς συλλογή όταν φθάνει τα 6.2 Brix κατά το χρονικό διάστηµα 160 – 180 ηµέρες 

µετά την ανθοφορία της καλλιέργειας. Αναφορικά µε το χρόνο συγκοµιδής του, οι 

Testolin και Ferguson (2009) τονίζουν ότι η “Hayward” κανονικά συλλέγεται αρχές 

Νοέµβρη στην Ιταλία. Επίσης, τονίζεται ότι στις θερµότερες περιοχές καλλιέργειας του 

φρούτου στη χώρα, το φρούτο αφήνεται να φθάσει τα 7,5 – 9 Brix, εφόσον δεν υπάρχει 

ο κίνδυνος παγετού και ως εκ τούτου συλλέγονται τέλη Νοέµβρη ή και ∆εκέµβρη. 

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην ίδια µελέτη (2009), αφήνεται το φρούτο να 

αποκτήσει το επιθυµητό επίπεδο Brix και ξηράς ουσίας, ώστε να διασφαλιστεί η καλή 

του ποιότητα προς κατανάλωση αλλά και η αποθηκευτική του ζωή. Σχετικά µε τη 

διάρκεια αποθηκευτικής ζωής της “Hayward”, αναφέρεται στην ίδια µελέτη ότι ο 

καρπός αυτός αποθηκεύεται εξαιρετικά καλά και µάλιστα επιτρέπει την παρατεταµένη 

αποθήκευσή του κάτι που επιτρέπει το εξαγωγικό εµπόριο διαµέσου θαλάσσης.  

Οι Testolin και Ferguson (2009) αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλες παραλλαγές που 

θυµίζουν πολύ τη “Hayward” όπως η Clone 8, η Clone K, η Clone Maeba και η 

Kramer.  

Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, εντοπίζονται κάποιες ποικιλίες οι οποίες έχουν 

χαρακτηριστικά αρκετά διαφορετικά από αυτά της “Hayward”. Τέτοιες ποικιλίες στην 

Ιταλία είναι η Bo – Erica, η Earligreen, η Green Light, η Top Star και η Summerkiwi.  

Η πρώτη πιο αξιόλογη και συχνά καλλιεργούµενη, από αυτές ποικιλία στην Ιταλία είναι 

η Earligreen. Σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 7) «Το κύριο 

πλεονέκτηµα της καλλιέργειας αυτής είναι ότι µπορεί να συλλεχθεί 40 - 50 ηµέρες 

νωρίτερα απ’ τη “Hayward” και έτσι παρουσιάζει ζηµιές από παγετό πολύ πιο σπάνια». 

Από την άλλη σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, ένα µειονέκτηµα της  είναι ότι τα φρούτα 

της δεν ωριµάζουν όλα µαζί στον οπωρώνα καθώς και επίσης ότι η καλλιέργεια 

παρουσιάζει µικρότερη διάρκεια ζωής στο ράφι εν σχέση µε τη “Hayward”.  
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Η επόµενη καλλιέργεια Green Light, σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 

7) «έχει παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτά της “Hayward”, εκτός από το ότι το 

ακτινίδιο της Green Light ωριµάζει 30 -35 ηµέρες νωρίτερα».  

Σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 7) «Η ποικιλία Top Star διαφέρει από 

αυτή της “Hayward”, καθώς οι καρποί της είναι πιο αραιά µεταξύ τους στο δένδρο και 

έχει πιο κοντό κορµό οπότε απαιτεί λιγότερο κλάδεµα το καλοκαίρι. Τα φύλλα της 

τείνουν να σγουραίνουν ενώ οι βλαστοί και οι καρποί είναι κατά βάση οµαλής υφής µε 

τον καρπό να παρουσιάζει µερικές δυσδιάκριτες φακίδες στη φλούδα του».  

Αναφορικά µε την ποικιλία Summerkiwi, οι Testolin και Ferguson (2009) στη µελέτη 

τους αναφέρουν ότι ο όρος Summerkiwi αποτελεί την εµπορική ονοµασία για δύο 

πρώιµες ποικιλίες, τη “Summer 3373” και τη “Summer 4605”. Σύµφωνα µε την ίδια 

µελέτη (2009, σ. 8) «Η ποικιλία “Summer 3373” είναι η πιο πολλά υποσχόµενη 

ποικιλία και η µόνη που προς το παρόν  πολλαπλασιάζεται». Οι Testolin και Ferguson 

(2009) αναφέρουν στη µελέτη τους ότι οι καρποί της “Summer 3373” είναι πιο 

επιµήκεις από της “Hayward”, µε έντονα τριχοφυή φλούδα, πιο µαλακό πυρήνα και 

λιγότερο όξινη γεύση. Πλεονεκτεί στην ηµεροµηνία συλλογής, καθώς µπορεί να 

συλλεχθεί 45 – 50 ηµέρες πριν τη “Hayward”, αποφεύγοντας έτσι τους φθινοπωρινούς 

παγετούς. Πριν διακινηθεί στις αγορές, απαιτεί αποθήκευση στους µηδέν βαθµούς 

κελσίου, ενώ µπορεί να διατεθεί νωρίτερα από την κανονική ποικιλία της “Hayward”.  

Ο δεύτερος τύπος ακτινιδίου που καλλιεργείται στη χώρα είναι το A. Chinensis. 

Σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 8) «Οι δύο πιο ευρέως 

καλλιεργούµενες ποικιλίες τύπου A. chinensis στην Ιταλία, η “Hort16A” και η “Jintao”, 

έχουν φρούτο µε οµαλή φλούδα σχεδόν άτριχη µε σάρκα χρυσοκίτρινου χρώµατος». 
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Σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ.9) «η ποικιλία “Hort16A” επίσηµα 

κυκλοφόρησε στις αγορές το 2000 υπό την εµπορική ονοµασία ZESPRI TM GOLD 

Kiwifruit». Οι Testolin και Ferguson (2009) αναφέρουν στη µελέτη τους ότι οι καρποί 

της “Hort16A” είναι επιµήκεις µε φλούδα σκουρόχρωµη καφέ, σάρκα αρχικά πράσινη 

και καθώς ωριµάζει το φρούτο η σάρκα κιτρινίζει καθώς και διαθέτουν τη 

χαρακτηριστική κορυφή στο τελείωµα τους που τα κάνει να ξεχωρίζουν. Η ανθοφορία 

της ποικιλίας παρατηρείται ένα µήνα πριν της “Hayward” και µάλιστα δίνει µεγαλύτερη 

σοδειά από τη “Hayward”. Σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 10) «Ο 

χρόνος συλλογής είναι ως εκ τούτου ένας συµβιβασµός µεταξύ της διασφάλισης ότι η 

σάρκα είναι πλήρως κίτρινη και της εξασφαλισµένης επαρκούς σταθερότητας του 

φρούτου, ώστε να επιτραπεί η επαρκής αποθήκευσή του αργότερα». Οι παραπάνω είναι 

οι προδιαγραφές ωριµότητας του προς συλλογή φρούτου, ώστε να συλλεχθεί ένας 

ποιοτικός καρπός άρα και ανταγωνιστικός στην παγκόσµια αγορά. Αναφορικά µε τον 

χρόνο συλλογής της ποικιλίας, σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 10) 

«Η ποικιλία αυτή συχνά συλλέγεται περίπου µαζί µε την ποικιλία “Hayward”, οπότε η 

“Hort16A” απαιτεί µεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης απαλλαγµένης από παγετούς». Αυτό 

συµπεραίνεται από το γεγονός ότι η “Hort16A” αν και είναι πρώιµης ωρίµανσης, 

συλλέγεται συχνά µαζί µε τη “Hayward” που είναι πιο όψιµη ποικιλία.  

Μια ακόµη αξιόλογη ποικιλία A. Chinensis της Ιταλίας είναι η “Jintao”. Οι Testolin και 

Ferguson (2009) αναφέρουν στη µελέτη τους ότι η “Jintao” είναι µια κιτρινόσαρκη 

ποικιλία τύπου chinensis, που σήµερα διακινείται από την Ιταλία υπό την εµπορική 

ονοµασία “Jingold TM”. Οι Testolin και Ferguson (2009) αναφέρουν ότι το ακτινίδιο 

“Jintao” διαθέτει οµαλή, σκούρη καφέ φλούδα µε σάρκα λαµπερού κίτρινου χρώµατος 

και µικρό πυρήνα. Το φρούτο έχει το σωστό µέγεθος και σχήµα όταν η γονιµοποίηση 

γίνεται σωστά. Η ποικιλία αυτή ανθοφορεί µία εβδοµάδα νωρίτερα απ’ την ποικιλία 

“Hayward”, ενώ το φρούτο µπορεί να συλλεχθεί έως και τρεις εβδοµάδες πριν από τον 

καρπό της “Hayward”. Εποµένως αποτελεί µια πιο πρώιµης ωρίµανσης ποικιλία, όπως 

και οι περισσότερες κιτρινόσαρκες ποικιλίες συγκριτικά µε την πράσινης σάρκας 

ποικιλία “Hayward”. Σύµφωνα πάλι µε την ίδια µελέτη, το ακτινίδιο “Jintao” 

παρουσιάζει καλή αποθηκευτική ζωή.  
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Οι Testolin και Ferguson (2009) αναφέρουν ότι υπάρχει ακόµη µια κιτρινόσαρκη 

ποικιλία που αργότερα άρχισε να καλλιεργείται πιο συχνά, η Soreli. Ο καρπός είναι 

µεγαλύτερος των 100g, όµορφος, µε σκουροκίτρινη σάρκα και ωραία γεύση. Σύµφωνα 

µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 11) «Η ανθοφορία συµβαίνει πάνω από µία 

εβδοµάδα νωρίτερα συγκριτικά µε της “Hayward” ανάλογα µε την περιοχή 

καλλιέργειας, αλλά ο καρπός ωριµάζει περίπου έναν µήνα νωρίτερα». Επίσης, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται έχει µικρή διάρκεια αποθηκευτικής ζωής. 

Μια συνοπτική και περιεκτική εικόνα των τακτικών καλλιέργειας, συγκοµιδής, 

µεταφοράς, αποθήκευσης, ταξινόµησης και διάθεσης στην αγορά των ιταλικών 

ακτινιδίων θα µπορούσε να είναι η εξής: 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, στην Ιταλία καλλιεργούνται κυρίως οι τύποι 

καλλιεργειών deliciosa και chinensis. Οι Testolin και Ferguson (2009) αναφέρουν στη 

µελέτη τους, ότι οι πρώιµες ποικιλίες όπως οι “Summerkiwi”, “Summer 3373” και 

“Jintao”, συλλέγονται όταν φθάσουν τα 6,5 – 7,5 Brix. Από την άλλη όψιµες ποικιλίες 

όπως η “Hayward”, συλλέγονται συνήθως αρχές Νοέµβρη όταν φθάνουν το επίπεδο 

ωριµότητας 6,2 Brix. Σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 20) «Οι καρποί 

των καλλιεργειών chinensis και deliciosa συλλέγονται από τους µίσχους τους µε το 

χέρι, τοποθετούνται σε κουτιά ή τσάντες και στη συνέχεια µέσα σε κάδους των 220 – 

250 kg µεταφέρονται στο χώρο αποθήκευσης». Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη (2009, σ. 

20) «Στους αποθηκευτικούς χώρους το φρούτο δεν ταξινοµείται ούτε ψύχεται αµέσως, 

αλλά αρχικά ωριµάζει καθώς διατηρείται σε θερµοκρασία δωµατίου για περισσότερες 

από 7 ηµέρες». Αυτή η τακτική, σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 21) 

«διατηρεί την υγρασία του φρούτου σε επίπεδα άνω του 94 – 95 % εντός των ψυκτικών 

θαλάµων, βοηθώντας το φρούτο να σηµειώνει απώλειες βάρους όχι µεγαλύτερες από 2 

– 7%».  

Άλλωστε σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 21) «Όταν το φρούτο 

συλλέγεται µε τη σωστή ωριµότητα και όλες οι συνθήκες αποθήκευσης είναι ιδανικές 

(θερµοκρασία, σχετική υγρασία, συγκέντρωση αιθυλενίου, σύνθεση αερίων), το 

ακτινίδιο µπορεί να αποθηκευθεί για 5 – 6 µήνες, έτσι ώστε, όταν βγει από τον ψυκτικό 

θάλαµο, η ποιότητά του να είναι πολύ ανώτερη απ’ την απαιτούµενη».  
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Τέλος, σύµφωνα πάλι µε την ίδια µελέτη (2009, σ. 21) «το φρούτο κανονικά 

ταξινοµείται σε κλάσεις ποιότητας και πακετάρεται µετά την αποθήκευσή του, κοντά 

στη στιγµή που θα διατεθεί στην αγορά». 

Σχετικά µε τις εξαγωγές ακτινιδίου της Ιταλίας, σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson 

(2009, σ. 21) «Η Χιλή, η Ιταλία και η Νέα Ζηλανδία είναι υπεύθυνες για περίπου το 

80% των παγκόσµιων εξαγωγών ακτινιδίου». Στην ίδια µελέτη (2009, σ. 21) 

αναφέρεται «ότι η Ιταλία µε τη µεγάλη και διαρκώς επεκτεινόµενη αγορά της εξάγει 

περίπου τα τρία τέταρτα της συνολικής της παραγωγής σε ακτινίδιο». Κατανοούµε 

λοιπόν πως η Ιταλία αποτελεί µια από τις βασικότερες χώρες εξαγωγείς του ακτινιδίου 

και σύµφωνα µε το ραβδόγραµµα που δόθηκε στην ενότητα «η παγκόσµια αγορά του 

ακτινιδίου», µε στοιχεία της 3ετίας 2009 - 2012 κατέχει την πρώτη θέση στις εξαγωγές 

του φρούτου αυτού. Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Testolin και Ferguson (2009, σ. 21) 

«Οι εξαγωγές του ιταλικού ακτινιδίου ξεκινούν δειλά νωρίς τον Σεπτέµβρη και 

κορυφώνονται κατά την περίοδο µεταξύ ∆εκεµβρίου και Απριλίου». 
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Νέα Ζηλανδία 

Η Νέο – Ζηλανδική βιοµηχανία ακτινιδίου αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες και πιο 

αξιόλογες αγορές στην παγκόσµια αγορά του φρούτου αυτού.  

Οι Bano και Scrimgeour (2012) αναφέρουν στη µελέτη τους, ότι η αιτία για την απαρχή 

της µεγάλης και αξιόλογης Νέο – Ζηλανδικής βιοµηχανίας ακτινιδίου όπως τη 

γνωρίζουµε σήµερα, ήταν η εισαγωγή σπόρων του ακτινιδίου από την Κίνα στη Νέα – 

Ζηλανδία το 1904 µε τη συνδροµή µιας ερευνήτριας, της Isabel Fraser. Σύµφωνα µε 

τους Bano και Scrimgeour (2012, σ. 74) «Στη συνέχεια το 1925 ο Hayward Wright, 

ένας Νέο – Ζηλανδός γεωργός, δηµιούργησε την πολύ γνωστή πράσινη ποικιλία 

ακτινιδίου, η οποία κατέληξε να ονοµάζεται ποικιλία “Hayward”». Οι Bano και 

Scrimgeour (2012) τονίζουν ότι οι πρώτες παραγόµενες ποσότητες ακτινιδίου στη Νέα 

– Ζηλανδία στόχευαν στην ιδιωτική κατανάλωση, ενώ από το 1940 και έπειτα η 

παραγωγή απευθυνόταν στην τοπική αγορά καθώς και τις µικρότερες αναδυόµενες 

τοπικές αγορές. Αργότερα, δειλά στην αρχή και πιο δυναµικά έως το 1974, η παραγωγή 

αρχίζει και λαµβάνει εξαγωγικό προσανατολισµό µε όλο και περισσότερες εταιρείες να 

αναλαµβάνουν δράση. Σύµφωνα µε τους Bano και Scrimgeour (2012, σ. 74) «Έως το 

1976, η εξαγόµενη ποσότητα ξεπέρασε την τοπική κατανάλωση για πρώτη φορά». Οι 

Bano και Scrimgeour (2012) αναφέρουν ότι από το 1959 ακόµη, σε µια προσπάθεια για 

ένα επιτυχηµένο µάρκετινγκ του ακτινιδίου και στις διεθνείς αγορές, η Νέα – Ζηλανδία 

προχωρά στην καθιέρωση της ονοµασίας “kiwifruit” αντί για “Chinese gooseberry” για 

το ακτινίδιό της. Σύµφωνα µε τους Bano και Scrimgeour (2012, σ. 74) «Προς τα τέλη 

της δεκαετίας του 1970, η έρευνα στράφηκε προς την αναζήτηση νέων ποικιλιών 

ακτινιδίου». Οι Bano και Scrimgeour (2012) αναφέρουν ότι η Νέο – Ζηλανδική 

βιοµηχανία ακτινιδίου εν έτει 1998 άρχισε να εξάγει και την ποικιλία της “Zespri Gold” 

και κατά συνέπεια έγινε πλέον βιοµηχανία δύο φρούτων. Αυτό προκύπτει καθώς πλέον 

κινείται στις διεθνείς αγορές µε δύο βασικές ποικιλίες, την πράσινη “Hayward” και την 

κίτρινη “Zespri Gold”. Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Bano και Scrimgeour (2012, σ. 74) 

«Ισχυρή ανάπτυξη της βιοµηχανίας ακτινιδίου σηµειώθηκε και κατά την περίοδο 2003 

– 2008».  
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Η Νέα – Ζηλανδία είναι η πρώτη χώρα που πραγµατοποίησε δυναµικό εξαγωγικό 

εµπόριο του ακτινιδίου και ακόµη και σήµερα στηρίζει την οικονοµία της πολύ σ’ αυτό, 

εν αντιθέσει µε χώρες όπως η Κίνα, που παρά τον µεγαλύτερο όγκο παραγωγής της 

εξάγει ελάχιστες ποσότητες. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε τον Webby (2008, σ. 45) «Τα 

κέρδη από την καλλιέργεια του ακτινιδίου εν σχέση µε αυτά των εναλλακτικών 

καλλιεργειών ενθάρρυναν τους υπάρχοντες παραγωγούς να επεκτείνουν τις εκτάσεις 

και την παραγωγικότητά τους, προκάλεσαν παραγωγούς να εγκαταλείψουν τις 

καλλιέργειές τους και να στραφούν στο ακτινίδιο καθώς και ενθάρρυναν νέες χώρες να 

µπουν στο χώρο παραγωγής του ακτινιδίου».  

Συµπερασµατικά, η αγορά έχει γίνει πολύ πιο ανταγωνιστική συγκριτικά µε παλαιότερα 

και κατά συνέπεια η Νέα Ζηλανδία για να διατηρήσει το ισχυρό µερίδιο αγοράς της 

πρέπει να αναπτύξει νέες στρατηγικές στο χώρο του ακτινιδίου. Έτσι, σύµφωνα µε τον 

Beverland (2001, σ. 384) «Μετά από χρόνια ισχνών κερδών και την αδυναµία των Νέο 

Ζηλανδών παραγωγών να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους ή να κερδίσουν 

προνοµιακές τιµές για την εξαιρετική ποιότητα, το συµβούλιο µάρκετινγκ για το 

ακτινίδιο στη Νέα Ζηλανδία ανάπτυξε το πρόγραµµα ZESPRI TM».  

Ο Beverland (2001) αναφέρει ότι το πρόγραµµα ZESPRI TM αποτελεί µια 

πρωτοβουλία της Νέο – Ζηλανδικής κυβέρνησης, µε σκοπό τη δηµιουργία της εταιρείας 

Zespri η οποία ανέλαβε το µάρκετινγκ των καλλιεργειών φρούτου στη Νέα Ζηλανδία 

αλλά και στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η χώρα. Συγκεκριµένα στο ακτινίδιο της 

χώρας δόθηκε η επωνυµία Zespri σε µια προσπάθεια να γίνει το προϊόν πιο ισχυρό και 

αναγνωρίσιµο στο εξωτερικό.  

Για τη σηµαντικότερη εταιρεία που ασχολείται µε το µάρκετινγκ του ακτινιδίου στη 

Νέα Ζηλανδία, τη Zespri International Ltd, θα µιλήσουµε αναλυτικά στο εµπειρικό 

µέρος της εργασίας στο πλαίσιο της ανάλυσης των case – studies.  

Σύµφωνα µε τους Bano και Scrimgeour (2012, σ. 76) «Μερικές από τις µικρότερες 

χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή και η Ελλάδα έχουν τα υψηλότερα επίπεδα RCA 

(Revealed Comparative Advantage) στο ακτινίδιο, ενώ µεγαλύτερα έθνη όπως η 

Αµερική, η Κίνα και σε κάποιο βαθµό η Ιαπωνία έχουν πολύ χαµηλό δείκτη RCA».  
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Πιο συγκεκριµένα το iFAB 2013 PRODUCE REVIEW αναφέρει, ότι το γεγονός πως η 

Νέα – Ζηλανδία εµπορεύθηκε πρώτη το ακτινίδιο αλλά και επενδύει συνεχώς στην 

ποιότητά του, της δίνει σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο φρούτο αυτό και 

την κάνει την τρίτη µεγαλύτερη παραγωγό χώρα παγκοσµίως. 

Η Νέα – Ζηλανδία αν και είναι η πρώτη χώρα που αντιµετώπισε εµπορικά την 

καλλιέργεια του ακτινιδίου, είναι τρίτη στη σειρά µετά την Κίνα και την Ιταλία από 

άποψη όγκου παραγωγής. Μιας και εκτός από το ακτινίδιο, µια άλλη καλλιέργεια όπου 

στηρίζει πολύ την οικονοµία της είναι το µήλο, παρακάτω δίνεται η σειρά της στην 

παγκόσµια κατάταξη παραγωγών – χωρών ακτινιδίου και µήλου: 

 

Η Θέση της Νέας Ζηλανδίας στην Παγκόσµια Παραγωγή Ακτινιδίου και Μήλου, 

Πίνακας 2 

 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα λοιπόν, η Νέα Ζηλανδία αποτελεί την τρίτη κατά 

σειρά παραγωγό – χώρα στον τοµέα του ακτινιδίου σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ 

αποτελεί την  εικοστή έκτη χώρα – παραγωγό στην παραγωγή του µήλου. 
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Ταυτοχρόνως, το εξαγωγικό εµπόριο της Νέας – Ζηλανδίας στηρίζεται κατά βάση σε 

δύο είδη: το ακτινίδιο και το µήλο. Ακολουθούν µε αρκετά µεγάλη διαφορά οι 

κατηγορίες των φρέσκων λαχανικών και άλλων φρούτων φρέσκων και αποξηραµένων.  

 

Ακολουθεί διάγραµµα που παρουσιάζει την εικόνα αυτή: 

 

 

         Οι Εξαγωγές της Νέας Ζηλανδίας ανά κατηγορία προϊόντων, ∆ιάγραµµα 4 
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Εν συνεχεία ακολουθούν οι βασικές διεθνείς αγορές, όπου απευθύνεται µε τα προϊόντα 

της η Νέα – Ζηλανδία. Μάλιστα κάποιες από αυτές ήδη αποτελούν πηγές µεγάλων 

κερδών, άλλες είναι αναδυόµενες και αποτελούν µελλοντικές ευκαιρίες ενώ άλλες 

παρουσιάζουν αρκετά υποτονική ζήτηση για τα εξαγόµενα προϊόντα της Νέας –

Ζηλανδίας. Σύµφωνα µε το iFAB 2013 PRODUCE REVIEW (2014, σ. 8) «Οι 

νοτιοανατολικές Ασιατικές αγορές όπως η  Ινδονησία, η Ταϋλάνδη, οι Φιλιππίνες  και 

το Βιετνάµ αποτελούν µια ραγδαία αναπτυσσόµενη αγορά – ευκαιρία  καθώς είναι 

καθαροί εισαγωγείς φρούτων και λαχανικών ευαίσθητων στις θερµοκρασιακές 

µεταβολές». Σύµφωνα πάλι µε την ίδια πηγή (2014, σ.8) «Η Κίνα είναι τώρα η πέµπτη 

κατά σειρά µεγαλύτερη αγορά εξαγωγής του όγκου παραγωγής της Νέας Ζηλανδίας και 

ήταν η πιο ραγδαία αναπτυσσόµενη τον τελευταίο χρόνο». Επιπρόσθετα, πέρα από την 

αγορά της Κίνας και τις υπόλοιπες αναπτυσσόµενες νότιες και ανατολικές Ασιατικές 

αγορές, η Ευρώπη αλλά και η Αυστραλία ακολουθούν σηµειώνοντας καλούς δείκτες 

ζήτησης.  

Ακολουθεί σχετικό διάγραµµα που απεικονίζει τις αγορές των εξαγόµενων προϊόντων 

της Νέας Ζηλανδίας: 
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Στο σηµείο αυτό δίνονται µερικά στοιχεία σχετικά µε το είδος των ανταγωνιστών που 

έχει η Νέα Ζηλανδία, αφ’ ενός στο νότιο και αφ’ ετέρου στο βόρειο ηµισφαίριο. 

Σύµφωνα µε το iFAB 2013 PRODUCE REVIEW στο νότιο ηµισφαίριο η Νέα 

Ζηλανδία ανταγωνίζεται κυρίως µε τη Χιλή στον τοµέα των ακτινιδίων και των µήλων, 

ενώ στο βόρειο ηµισφαίριο ανταγωνίζεται πρωταρχικά µε τις πιο πλούσιες χώρες, όπως 

ο Καναδάς και η Ολλανδία. Στο βόρειο ηµισφαίριο δευτερευόντως ανταγωνίζεται µε 

χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία αλλά και η Κίνα. Με την Κίνα φυσικά στον 

τοµέα του ακτινιδίου ανταγωνίζεται κυρίως ως προς τον όγκο παραγωγής του φρούτου 

και όχι τόσο στις εξαγωγές, αφού η Κίνα εξάγει περιορισµένες ποσότητες. 
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Χιλή 

Η Χιλιανή βιοµηχανία ακτινιδίου αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές αγορές στο χώρο 

του ακτινιδίου, και από την άποψη του παραγόµενου όγκου του φρούτου και από την 

άποψη των εξαγωγικών της επιδόσεων σε αγορές χωρών του βορείου και νοτίου 

ηµισφαιρίου.  

Ο Cruzat (2013) αναφέρει στη µελέτη του για τη Χιλιανή βιοµηχανία ακτινιδίου ότι οι 

φορείς που συνεισφέρουν σε αυτή, είναι η Χιλιανή κυβέρνηση µαζί µε το υπουργείο 

αγροτικής ανάπτυξης της χώρας σε συνεργασία µε την επιτροπή Χιλιανού ακτινιδίου 

(Chilean Kiwi Committee). Σύµφωνα πάλι µε τον Cruzat (2013), η επιτροπή Χιλιανού 

ακτινιδίου συστάθηκε από την ένωση Χιλιανών παραγωγών ακτινιδίου (fedefruta) και 

την ένωση εξαγωγών ακτινιδίου της χώρας (ASOEX). 

Παρόλα αυτά καθώς η Chilean Kiwi Committee φαίνεται να αποτελεί τον βασικότερο 

φορέα απασχόλησης µε το ακτινίδιο στη Χιλή, επιλέχθηκε να είναι το case – study που 

θα αναλυθεί στο εµπειρικό µέρος της εργασίας για τη χώρα αυτή. 

Ο Cruzat (2013) µας αναφέρει ότι οι βασικοί στόχοι της Χιλιανής παραγωγής 

ακτινιδίου είναι πρώτον η προσφορά ενός ακτινιδίου κατάλληλου προς κατανάλωση µε 

υπέροχη γεύση που δίνει µια όµορφη γευστική εµπειρία, δεύτερον η επίτευξη του 

σωστού επιπέδου ωριµότητας του φρούτου για κατανάλωση µε τη χρήση τεχνολογιών 

κλιµατισµού και προ – ωρίµανσης µε σκοπό την απελευθέρωση όλων των 

οργανοληπτικών του συστατικών καθώς και η επίτευξη υψηλής κερδοφορίας µέσω της 

αύξησης των πωλήσεων ενός ακτινιδίου µε καλή και ποιοτική διάρκεια ζωής στο ράφι. 

Στην ίδια µελέτη, ο Cruzat (2013) αναφέρει ότι προκειµένου να επιτευχθούν οι 

παραπάνω στόχοι στην παραγωγή του Χιλιανού ακτινιδίου πρέπει να ισχύουν 

ορισµένες προδιαγραφές:  

Ως προς τη γεύση απαιτούνται υψηλά σάκχαρα, χαµηλή οξύτητα, µαλακός και 

πολτοποιηµένος πυρήνας, σωστή ωριµότητα – σχήµα – µέγεθος, υψηλή περιεκτικότητα 

σε βιταµίνη C – ασβέστιο – κάλιο.  
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Ως προς τη συνεργασία απαιτούνται στενές, ποιοτικές και µακροπρόθεσµες σχέσεις 

µεταξύ παραγωγών, διακινητών (εξαγωγείς) αλλά και αγορών (εισαγωγείς) που 

παραλαµβάνουν τις εξαγόµενες ποσότητες Χιλιανού ακτινιδίου. Επίσης, καταστήµατα 

λιανικής πώλησης (super – markets) και διανοµείς θα πρέπει να συµφωνούν µε τις 

αυστηρές απαιτήσεις της εταιρείας µε την οποία συνεργάζονται, σχετικά µε τη 

στρατηγική πωλήσεων.  

Ως προς τη συσκευασία του ακτινιδίου πρέπει να υπάρχει ευελιξία, ώστε αν εµφανιστεί 

ευκαιρία να πωληθεί µεγαλύτερη ποσότητα, η συσκευασία να µπορεί να υποστηρίξει 

αυτή τη δυνατότητα. 

Ως προς την προώθηση του φρούτου, τονίζεται ότι ως κοµµάτι του µάρκετινγκ θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση µε ενέργειες όπως η συµµετοχή σε εγχώριες και 

διεθνείς εκθέσεις µε στόχο την ενηµέρωση και τη γευσιγνωσία. 

Ο Cruzat (2013) στη µελέτη του αναφέρει πως η Χιλιανή βιοµηχανία ακτινιδίου θεωρεί 

πως για να υπάρξει το ακτινίδιο ως µια ισχυρή και αναγνωρίσιµη κατηγορία φρούτου, 

πρέπει όλοι οι παραγωγοί και εξαγωγείς ακτινιδίου ανά τον κόσµο να προσφέρουν ένα 

οµοιογενές προϊόν που θα προσφέρει µια όµορφη γευστική εµπειρία. 

Στο σηµείο αυτό θα χαρτογραφηθεί η πορεία της παραγωγής και των εξαγωγών 

ακτινιδίου της Χιλής. Ήδη στην ενότητα µελέτης της Νέας Ζηλανδίας, αναφέρθηκε ότι 

η Χιλή είναι ο κύριος ανταγωνιστής της στον τοµέα ακτινιδίου και µήλου, τουλάχιστον 

όσον αφορά τις χώρες του νοτίου ηµισφαιρίου. Επιπλέον στην ενότητα για την 

παγκόσµια αγορά του ακτινιδίου είχε παρατεθεί ένας πίνακας µε την παγκόσµια 

κατάταξη των παραγωγών – χωρών του φρούτου, όπου η Χιλή εµφανίζεται να κατέχει 

την τέταρτη θέση µε µέση παραγωγή 230.333 τόνους κατά την 3ετία 2009 – 2012. 

Επίσης σύµφωνα µε τον Cruzat (2013) «Η Χιλή διαθέτει περισσότερα από 11.000 

εκτάρια γης µε καλλιέργεια ακτινιδίου. Απ’ αυτά το 35% είναι νεαρά δενδρύλλια ενώ 

το 5% της συνολικής καλλιεργούµενης έκτασης είναι οι νέες κιτρινόσαρκες και 

πρασινόσαρκες ποικιλίες ακτινιδίου».  

Αναφορικά µε τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στη Χιλή, ο Cruzat (2013) αναφέρει 

στη µελέτη του ότι από τις κιτρινόσαρκες ποικιλίες καλλιεργούνται κυρίως η Jingold ή 

αλλιώς Jintao, και η Kiwi Kiss. Ακολουθούν οι ENZA Gold και Soreli ενώ µία έκταση 

µεγέθους 25 εκταρίων γης καλύπτεται από λοιπές κιτρινόσαρκες ποικιλίες. Από τις  
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πρασινόσαρκες ποικιλίες καλλιεργείται µε µεγάλη διαφορά η Summer Kiwi ενώ και η 

Green Light καλύπτει ένα καλό ποσοστό της Χιλιανής παραγωγής ακτινιδίου.  

Ως προς τις εξαγωγικές της επιδόσεις σύµφωνα µε τον Cruzat (2013) «Η Χιλή είναι ο 

τρίτος µεγαλύτερος εξαγωγέας ακτινιδίου στον κόσµο».  

Σχετικά µε το είδος των αγορών όπου απευθύνεται το Χιλιανό ακτινίδιο, ο Cruzat 

(2013) αναφέρει στη µελέτη του ότι άνω της µισής παραγωγής Χιλιανού ακτινιδίου 

(54%)  κατευθύνεται στην Ευρώπη, ενώ ένα ποσοστό (16%) απευθύνεται στη Βόρεια 

και ένα ισότιµο (15%) στη Λατινική Αµερική. Παρακάτω παρατίθεται ένα διάγραµµα – 

πίτα που απεικονίζει τις αγορές που εισάγουν το Χιλιανό ακτινίδιο:  

 

  

                     Οι αγορές εξαγωγών της Χιλής , ∆ιάγραµµα 6 

 

 

                                                                                                                                         39 



Γαλλία 

Η Γαλλία ανήκει στις χώρες – παραγωγούς του ακτινιδίου στο βόρειο ηµισφαίριο. Τα 

επίπεδα παραγωγής αλλά και εξαγωγών της, ακόµη και εν έτει 2013, βρίσκονται σε 

µέτρια επίπεδα, συγκριτικά µε την Κίνα, την Ιταλία, τη Νέα – Ζηλανδία, τη Χιλή αλλά 

και την Ελλάδα.  

Αναφορικά µε το επίπεδο της γαλλικής παραγωγής ακτινιδίου, σύµφωνα µε τους 

Fournier, Hassan και Monier –Dilhan «Στη Γαλλία η κατανάλωση του ακτινιδίου και 

πιο συγκεκριµένα η παραγωγή, είναι πρόσφατα φαινόµενα. Η παραγωγή ξεκίνησε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 και διαθέτει εµπειρία δέκα ετών ισχυρής ανάπτυξης». Οι 

Fournier, Hassan και Monier – Dilhan παραθέτουν στη µελέτη τους διάγραµµα που 

απεικονίζει την εξελικτική πορεία της γαλλικής παραγωγής ακτινιδίου καθώς και των 

εξαγωγών κατά τα έτη 1983 – 2002: 

 

              Η παραγωγή ακτινιδίου της Γαλλίας (1983 – 2002),  ∆ιάγραµµα 7 

Σύµφωνα µε τους Fournier, Hassan και Monier – Dilhan «Φαίνεται από το διάγραµµα 

1, ότι παρόλο που η παραγωγή ήταν µικρότερη των 6.000 τόνων εν έτει 1983 µέχρι το 

τέλος του 1992 είχε ξεπεράσει τους 55.000 τόνους και σε αυτό το σηµείο περίπου 

φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί έως και σήµερα». 
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Σύµφωνα µε το ίδιο διάγραµµα, οι εξαγωγές φαίνεται να ξεκινούν από το 1992 και να 

διατηρούνται σχεδόν σε σταθερά επίπεδα έως το 2002. Οι  Fournier, Hassan και Monier 

– Dilhan αναφέρουν στη µελέτη τους ότι η Γαλλία εξάγει περί τους 20.000 τόνους 

ακτινιδίου σε αγορές Ευρωπαϊκών χωρών, ποσότητα σηµαντική που αντιστοιχεί στο 1/3 

της συνολικής παραγωγής της. 

Αναφορικά µε την εγχώρια ζήτηση του ακτινιδίου, οι Fournier, Hassan και Monier – 

Dilhan αναφέρουν ότι η ζήτηση των Γάλλων πολιτών για ακτινίδιο διακρίνεται σε δύο 

βασικές χρονικές περιόδους και καλύπτεται κατά βάση από την εθνική παραγωγή. Οι 

Fournier, Hassan και Monier – Dilhan τονίζουν ότι η περίοδος υψηλής ζήτησης 

εκτείνεται από τον Νοέµβριο έως τον Μάιο και καλύπτεται από τη γαλλική παραγωγή 

αφ’ ενός και από τη γενική παραγωγή των χωρών του βορείου ηµισφαιρίου αφετέρου. 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους Fournier, Hassan και Monier – Dilhan «Από τους 

50.000 τόνους που αγοράζουν οι Γάλλοι καταναλωτές, το µεγαλύτερο µέρος, περίπου 

40.000 τόνοι, παρέχεται απ’ τους εγχώριους παραγωγούς. Οι υπόλοιποι 10.000 τόνοι 

έρχονται απ’ την Ιταλία, την κύρια Ευρωπαϊκή παραγωγό – χώρα του ακτινιδίου, που 

παρήγαγε 350.000 τόνους το 2010, δηλαδή τα ¾ της Ευρωπαϊκής παραγωγής». Οι 

Fournier, Hassan και Monier – Dilhan εξηγούν ότι υπάρχει και η περίοδος της χαµηλής 

ζήτησης από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, όπου ζητούνται περίπου 20.000 τόνοι 

ακτινιδίου. Σύµφωνα όµως µε τους Fournier, Hassan και Monier – Dilhan «Αυτή η 

ζήτηση ουσιαστικά συναντάται µε τη φάση χαµηλής παραγωγής ακτινιδίου στις χώρες 

του βορείου ηµισφαιρίου». Οι Fournier, Hassan και Monier – Dilhan αναφέρουν πως 

κατά συνέπεια για να καλυφθεί η µικρή εγχώρια ζήτηση αυτής της περιόδου, 

εισάγονται ακτινίδια από τις χώρες του νοτίου ηµισφαιρίου. Αναφορικά µε την 

κατανόηση της µειωµένης ζήτησης αυτής της φάσης, σύµφωνα µε τους Fournier, 

Hassan και Monier – Dilhan «Μία αύξηση στην τιµή του ακτινιδίου κατά την ίδια 

φάση, δεδοµένης της άφιξης στην αγορά των καλοκαιρινών φρούτων, µπορεί να 

εξηγήσει αυτή την πτώση στην κατανάλωση του ακτινιδίου».  
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Σχετικά µε τις αγορές όπου απευθύνεται το γαλλικό ακτινίδιο, σύµφωνα µε τo άρθρο 

“The French kiwi competes for the Spanish market” της εφηµερίδας Fruittoday 

Euromagazine «Κατά τα λίγα πιο πρόσφατα χρόνια οι Γάλλοι παραγωγοί ακτινιδίου 

διαπίστωσαν µία σηµαντική ανάπτυξη της ισπανικής αγοράς». Κατά συνέπεια, η 

Ισπανία αποτελεί βασική αγορά µε προοπτικές για το γαλλικό ακτινίδιο. Πιο 

συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο «Τα ακτινίδια που αγοράζονται απ’ τη 

Γαλλία αντιπροσωπεύουν περί τους 11.000 τόνους στην ισπανική αγορά, παρεχόµενα 

µεταξύ των µηνών Νοεµβρίου και Μαΐου».  

Αναφορικά µε τις κύριες γαλλικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ισπανική 

αγορά, το άρθρο “The French kiwi competes for the Spanish market” της εφηµερίδας 

Fruittoday Euromagazine αναφέρει ότι ξεχωρίζουν οι: Sikig (µέλος της Eurobanan 

Group), Prim΄Land (µέλος της Pomona Group) και Barniol. Ως προς τα µερίδιά τους 

στην ισπανική αγορά αναφέρεται ότι η Sikig παρέχει περί τους 3.000 τόνους, η 

Prim΄Land µε την επωνυµία ακτινιδίου Oscar κυρίως παρέχει περί τους 2.000 τόνους 

ενώ µεταξύ 1.000 και 2.000 τόνους φρούτου παρέχουν οι Blue Whale και Barniol.  

Την ευκαιρία για αύξηση κερδών που προσφέρει η µεγάλη ζήτηση ακτινιδίου απ’ τους 

Ισπανούς, δεν την συνειδητοποίησε µόνο η Γαλλία. Άλλες αξιόλογες χώρες που την 

ανταγωνίζονται στην ισπανική αγορά, είναι η Ιταλία, η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή αλλά και 

η ίδια η Ισπανία µε τις νέες ποικιλίες που αρχίζει να καλλιεργεί.  

Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο “The French kiwi competes for the Spanish market” της 

εφηµερίδας Fruittoday Euromagazine αναφέρει ότι το γαλλικό ακτινίδιο ανταγωνίζεται 

µε το ιταλικό στην ισπανική αγορά, το οποίο ήδη κατέχει το µερίδιο 37% της ισπανικής 

αγοράς. Η Γαλλία παρόλα αυτά φαίνεται να διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

συγκριτικά µε την Ιταλία, καθώς σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο «Ο Γάλλος παραγωγός έχει 

το επιπλέον πλεονέκτηµα της γεωγραφικής εγγύτητας καθώς και ευκολότερη 

εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία πολύ θετικά επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. 

Σε γενικές γραµµές η φιλοσοφία των Γάλλων παραγωγών σε αντίθεση µε των Ιταλών, 

είναι περισσότερο η µέριµνα για την ποιότητα παρά για την ποσότητα».  
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Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο «Η Ισπανία είναι επίσης αξιόλογος εισαγωγέας των 

ακτινιδίων της Νέας Ζηλανδίας. Οι πωλήσεις από τη γνωστή εταιρεία ακτινιδίων 

“Zespri” υπολογίζεται ότι φθάνουν τους 27.000 τόνους». Συµπερασµατικά και η Νέα 

Ζηλανδία είναι άξιος ανταγωνιστής της Γαλλίας στην ισπανική αγορά.  

Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο και η Χιλή εξάγει περί τους 18.000 τόνους ακτινιδίου στην 

ισπανική αγορά.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο “The French kiwi competes for the Spanish market” 

της εφηµερίδας Fruittoday Euromagazine «Η αύξηση της ισπανικής παραγωγής και η 

τοποθέτηση της µάρκας που αναπτύχθηκε απ’ την Γαλικιανή εταιρεία “kiwi Atlantico” 

κατά την πρόσφατη εποχή, µπορεί σύντοµα να εµφανίσει ανταγωνισµό για το γαλλικό 

ακτινίδιο». Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, το 75% της ποικιλίας καταναλώνεται στην 

εγχώρια αγορά. Επιπλέον, σύµφωνα µε την ίδια πηγή «Το Γαλικιανό ακτινίδιο έχει το 

πλεονέκτηµα ανάπτυξης σε ένα πιο ευνοϊκό κλίµα εν σχέση µε το γαλλικό, κάτι που 

επιτρέπει τη συγκοµιδή του στις αρχές Νοεµβρίου µε υψηλά επίπεδα σακχάρων».  

Συµπερασµατικά οι παραγωγοί της ποικιλίας “kiwi Atlantico” θεωρούν ότι αυτό είναι 

το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της ποικιλίας τους, και κατά συνέπεια σύµφωνα 

και µε το άρθρο «µπορεί να ανταγωνιστεί επάξια τις γαλλικές εταιρείες Sikig και Oscar, 

σε αγορές όπως αυτή της Μαδρίτης». 
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Ισπανία 

Η Ισπανία αποτελεί µια χώρα – παραγωγό του ακτινιδίου στο βόρειο ηµισφαίριο, που 

όµως τα επίπεδα παραγωγής και εξαγωγών του ακτινιδίου της δεν είναι ιδιαίτερα 

αξιόλογα. Γενικά, είναι γνωστή ως η µεγαλύτερη Ευρωπαϊκή εισαγωγέας χώρα στον 

τοµέα του ακτινιδίου.  

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο “Spain, top European importer of kiwi” της 

εφηµερίδας Fruittoday Euromagazine «Η παραγωγή της Ισπανίας είναι ασήµαντη και 

αν και υπολογίζεται περί τους 12.000 τόνους, µόνο µία εταιρεία η “kiwi Atlantico” από 

τη Γαλικία θα ξεπεράσει τους 5.000 τόνους αυτό το έτος, µε το 75% να παραµένει στην 

ισπανική αγορά». Επιπλέον, το άρθρο “The French kiwi competes for the Spanish 

market” της εφηµερίδας Fruittoday Euromagazine αναφέρει ότι η ποικιλία “Galician 

kiwi” της ισπανικής εταιρείας “kiwi Atlantico” έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται σε 

ευνοϊκότερο κλίµα εν σχέση µε το γαλλικό ακτινίδιο και γι’ αυτό µπορεί να 

συγκοµιστεί νωρίς τον Νοέµβρη και µάλιστα µε υψηλό επίπεδο σακχάρων. 

Εκπρόσωποι της “kiwi Atlantico”, υποστηρίζουν ότι η ποικιλία αυτή στηριζόµενη σ’ 

αυτό της το πλεονέκτηµα µπορεί να ανταγωνιστεί τις γαλλικές εταιρείες “Sikig” και 

“Oscar” σε ισπανικές αγορές όπως αυτή της Μαδρίτης.  

Το άρθρο “Spain, top European importer of kiwi” της εφηµερίδας Fruittoday 

Euromagazine, αναφέρει ότι µόνο το 25% της ποικιλίας “Galician kiwi” εξάγεται από 

την Ισπανία στις Ευρωπαϊκές αγορές κυρίως της Γαλλίας, της Γερµανίας, της 

Ολλανδίας, της Αγγλίας και της Πολωνίας. 

Το άρθρο “Spain, top European importer of kiwi” της εφηµερίδας Fruittoday 

Euromagazine, αναφέρει ότι η Ισπανία προκειµένου να καλύψει τη διαρκή και 

αυξηµένη ζήτησή της σε ακτινίδιο όλο το χρόνο εισάγει ακτινίδια από την Ιταλία, τη 

Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή και τη Γαλλία. Γι’ αυτό το λόγο η ισπανική αγορά θεωρήθηκε 

ευκαιρία κέρδους από όλες τις µεγάλες χώρες – παραγωγούς του ακτινιδίου και των δύο 

ηµισφαιρίων. 
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Το άρθρο “Spain, top European importer of kiwi” της εφηµερίδας Fruittoday 

Euromagazine αναφέρει ότι εν έτει 2003 το ιταλικό ακτινίδιο κατέχει το 37% της 

ισπανικής αγοράς, προµηθεύοντάς την µε 37.000 τόνους ακτινιδίου. Άλλωστε, 

σύµφωνα µε την ίδια πηγή, «Μετά τη Γερµανία, η Ισπανία είναι ο κυριότερος πελάτης 

της ιταλικής αγοράς». 

Ένας ακόµη πολύ αξιόλογος προµηθευτής ακτινιδίου στην ισπανική αγορά είναι η Νέα 

Ζηλανδία. Καθώς σύµφωνα µε το άρθρο “Spain, top European importer of kiwi” της 

εφηµερίδας Fruittoday Euromagazine, «Η Ισπανία εισάγει περί τους 27.000 τόνους από 

τους 240.000 τόνους ακτινιδίου που καλλιεργούνται στη Νέα Ζηλανδία». 

Επιπροσθέτως η ίδια πηγή αναφέρει ότι η Ισπανία αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά 

σηµαντικότητας πελάτη της Χιλής, η οποία την προµηθεύει µε ποσότητα περί τους 

18.000 τόνους ακτινιδίου. 

Εν συνεχεία, σύµφωνα µε το άρθρο “Spain, top European importer of kiwi” της 

εφηµερίδας Fruittoday Euromagazine, η Ισπανία είναι ο σηµαντικότερος πελάτης της 

Γαλλίας λαµβάνοντας απ’ αυτή περί τους 11.000 τόνους ακτινιδίου.  

Αναφορικά µε τα επίπεδα κατανάλωσης ακτινιδίου στην Ισπανία, το άρθρο “Spain, top 

European importer of kiwi” της εφηµερίδας Fruittoday Euromagazine, λέει ότι αν και η 

Ισπανία εξακολουθεί να αποτελεί κορυφή στις Ευρωπαϊκές χώρες εισαγωγής του 

ακτινιδίου, η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι µακράν µεγαλύτερη συγκριτικά µε 

άλλων χωρών, ήτοι 2,3 κιλά. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ίδια πηγή «στην 

Ελλάδα είναι σχεδόν 3 κιλά ανά άτοµο ετησίως ενώ στην Ιταλία, που είναι η 

µεγαλύτερη παραγωγός – χώρα παγκοσµίως, η κατανάλωση είναι 2,5 κιλά. Η 

κατανάλωση σε όλες τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, είναι µικρότερη από τον µέσο 

όρο της Ισπανίας». Συνεπώς, εκτός της Ελλάδας και της Ιταλίας, η Ισπανία υπερέχει 

έναντι όλων των υπολοίπων χωρών στην προτίµηση του ακτινιδίου. 

Αν θέλουµε να αναφερθούµε µε αριθµητικά δεδοµένα στην κατανάλωση της Ισπανίας, 

το άρθρο “Spain, top European importer of kiwi” της εφηµερίδας Fruittoday 

Euromagazine, τονίζει ότι η κατανάλωση ακτινιδίου από 400 gr στα τέλη της δεκαετίας 

του ’90 αυξήθηκε στο επίπεδο των 2.330 gr εν έτει 2003.  
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Τέλος το άρθρο “Spain, top European importer of kiwi” της εφηµερίδας Fruittoday 

Euromagazine, αναφέρει ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές ανάπτυξης της ισπανικής 

βιοµηχανίας ακτινιδίου καθώς ακόµη δεν έφτασε στο απόγειό της.                           
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2.3.3 Εγχώρια αγορά ακτινιδίου 

Ελλάδα 

Η ελληνική βιοµηχανία ακτινιδίου αποτελεί µια πολύ αξιόλογη αγορά στην παγκόσµια 

αγορά ακτινιδίου, τόσο σε παραγωγή όσο και σε εξαγωγές. Το σηµαντικό δε είναι, ότι 

παρουσιάζει πολύ καλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στο χώρο αυτής της πολλά 

υποσχόµενης καλλιέργειας για παραγωγούς, εµπόρους αλλά και εξαγωγείς.  

Σύµφωνα µε τους Laiopoulou και Haralabidi (2002, σ. 50) «Η παραγωγή του ακτινιδίου 

εισήχθη στην Ελλάδα εν έτει 1973». Κατά συνέπεια, αποτελεί µια αρκετά νέα 

καλλιέργεια στη χώρα µας συγκριτικά µε άλλες, όπως αυτές των σιτηρών ή του καπνού. 

Οι Laiopoulou και Haralabidi (2002) αναφέρουν στη µελέτη τους, ότι το ακτινίδιο 

ανήκει στις καλλιέργειες εκείνες που έχουν συνήθως πολύ µεγαλύτερη προσφορά απ’ 

ότι ζήτηση και κατά συνέπεια αποθαρρύνεται η καλλιέργειά τους. Από την άλλη 

πλευρά, σύµφωνα µε τους Laiopoulou και Haralabidi (2002, σ. 50) «Η καλλιέργεια του 

ακτινιδίου είναι πολύ παραγωγική. Ενώ η καλλιεργούµενη µε ακτινίδιο γη στην Ελλάδα 

αντιστοιχεί σε ποσοστό µικρότερο του 5%, η συνεισφορά τους στην ακαθάριστη αξία 

της συνολικής παραγωγής φρούτων και λαχανικών αγγίζει το 8%».  

Σύµφωνα µε τον Νάνο στο άρθρο «Ακτινίδιο, φρούτο µε… βιταµίνες για τον 

παραγωγό» (2013) για την εφηµερίδα Έθνος, «Πρόκειται για µια πολλά υποσχόµενη 

καλλιέργεια που βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη µε την εγχώρια παραγωγή να έχει 

διαρκώς αυξητικές τάσεις». Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον πίνακα παγκόσµιας 

κατάταξης των χωρών – παραγωγών του ακτινιδίου που δόθηκε στην ενότητα της 

παγκόσµιας αγοράς του ακτινιδίου, η Ελλάδα φαίνεται να καταλαµβάνει την πέµπτη 

θέση µε µέση παραγωγή περί τους 83.167 τόνους κατά την 3ετία 2009 – 2012. 

Επιπλέον σύµφωνα µε πληροφορίες από τον κ. Μανώση, πρόεδρο της µεγαλύτερης 

ελληνικής εταιρείας ακτινιδίου “Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε”, «Με στοιχεία για το έτος 2013, η 

Ελλάδα πλέον καταλαµβάνει την τέταρτη θέση µε παραγωγή περί τους 85.000 τόνους 

ακτινιδίου, ενώ έχει πολύ καλές προοπτικές σύντοµα να ξεπεράσει και τους 150.000 

τόνους. Έτσι θα καταστεί µία εκ των σηµαντικότερων χωρών – παραγωγών του 

ακτινιδίου στην Ευρώπη».  
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Πιο ειδικά, σύµφωνα µε τον Νάνο στο άρθρο «Ακτινίδιο, φρούτο µε… βιταµίνες για 

τον παραγωγό» (2013) για την εφηµερίδα Έθνος, «Η Πιερία έχει την πρωτοκαθεδρία 

στην καλλιέργεια ακτινιδίου παράγοντας περίπου το 40% της εθνικής παραγωγής, ενώ 

σηµαντικές καλλιεργητικές εκτάσεις διαθέτουν οι νοµοί Ηµαθίας, Πέλλας, Άρτας, 

Φθιώτιδας και Λάρισας». 

Σύµφωνα µε τον Νάνο στο άρθρο «Κέρδη – χρυσάφι από το κίτρινο ακτινίδιο» (2014) 

για την εφηµερίδα Έθνος, «Σύµφωνα µε στοιχεία του Συνδέσµου των επιχειρήσεων 

εξαγωγής φρούτων που εξάγουν το ακτινίδιο, η χώρα µας βρίσκεται στην 5η θέση 

παγκοσµίως». Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Νάνο στο άρθρο «Ακτινίδιο, φρούτο µε… 

βιταµίνες για τον παραγωγό» (2013) για την εφηµερίδα Έθνος, «Το ακτινίδιο είναι 

καθαρά εξαγώγιµο προϊόν σε ποσοστό του 95% της παραγωγής του». Σύµφωνα µε τους 

Laiopoulou και Haralabidi (2002, σ. 50) «Το µερίδιο των εξαγωγών ακτινιδίου στις 

συνολικές εξαγωγές φρούτων και λαχανικών είναι περίπου 7,8%». Αναφορικά µε τις 

αγορές όπου εξάγεται το ελληνικό ακτινίδιο, σύµφωνα µε τον Νάνο στο άρθρο «Κέρδη 

– χρυσάφι από το κίτρινο ακτινίδιο» (2014) για την εφηµερίδα Έθνος, «Το ελληνικό 

ακτινίδιο εξάγεται σε 51 χώρες και κυρίως στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στη Ρουµανία, 

στη Βουλγαρία και στη Γερµανία». Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους Laiopoulou 

και Haralabidi (2002, σ. 50) «Η Γερµανία εισάγει 41% της ελληνικής παραγωγής και η 

Ολλανδία περίπου το 19%». 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της εταιρείας “Ζευς – Ακτινίδιο Α.Ε”, κ. Μανώση, 

«Άλλες αγορές, όπου στοχεύει το ελληνικό ακτινίδιο είναι το Ηνωµένο Βασίλειο, το 

Βέλγιο, η Αµερική και πιο πρόσφατα η Κίνα». Τονίζει επίσης ότι «Στην Ελλάδα 

επιθυµούµε ανεπτυγµένες αγορές για το ακτινίδιο, οι οποίες λόγω µεγάλου πληθυσµού, 

υψηλού εισοδήµατος αλλά και υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών, θα 

αποδεχθούν εύκολα το ακτινίδιο και µάλιστα θα είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν 

υψηλότερες τιµές».  
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Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε τον κ. Μανώση «Άλλες νέες αναπτυσσόµενες αγορές, που 

αποτελούν µελλοντικές ευκαιρίες για το ελληνικό ακτινίδιο είναι αυτές της Κίνας, της 

Ινδίας, της Ν. Κορέας, της Ν. Αφρικής και της Βραζιλίας». Σύµφωνα µάλιστα µε την 

ίδια πηγή «Η Ελλάδα σ’ αυτές τις αγορές πρέπει να απευθυνθεί µε πρασινόσαρκες αλλά 

ιδιαίτερα µε κιτρινόσαρκες ποικιλίες, οι οποίες να προσοµοιάζουν µε τη γεύση της 

µπανάνας». Αυτό γιατί οι καταναλωτές αυτών των αγορών, προτιµούν πιο γλυκό 

ακτινίδιο. 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ελληνικής εταιρείας “Ζευς – Ακτινίδιο Α.Ε” κ. Μανώση, 

«Το ελληνικό ακτινίδιο µπορεί να ανταγωνιστεί επάξια την Ιταλία και τη Νέα 

Ζηλανδία, µόνο εάν βασιστεί στην ποιότητα, όχι στην ποσότητα. Οι συνιστώσες της 

ποιότητας που οφείλουν να προσέξουν οι Έλληνες παραγωγοί ακτινιδίου είναι η γεύση 

και η εµφάνιση του φρούτου, οι υποδοµές για καλλιέργεια - µεταφορά – ψύξη – 

αποθήκευση καθώς και η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας κατά τη συγκοµιδή και 

διανοµή».  

Αναφορικά µε το είδος των ποικιλιών ακτινιδίου που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, 

σύµφωνα µε τους Sotiropoulo, Koukourikou – Petridou, Petridi, Stylianidi, Almalioti, 

Papadaki, Therio και Molassioti (2009, σ. 466) «Στην Ελλάδα, η κυρίαρχη ποικιλία 

ακτινιδίου απ’ το 1973, ήταν η “Hayward” µε ετήσια παραγωγή φρούτου περί τους 

40.000 τόνους και έκταση φύτευσης περί τα 4.400 στρέµµατα. Ωστόσο, η επιλογή 

µεταξύ 15.000 σποροφύτων που προέρχονταν από γονιµοποιηµένα φυτά της ποικιλίας 

“Hayward” στη Βόρειο Ελλάδα το 1989 απ’ τον παραγωγό Χρήστο Τσεχελίδη, 

κατέληξε στην εµφάνιση της νέας ποικιλίας “Τσεχελίδης”». Συµπερασµατικά, από 

πρασινόσαρκες ποικιλίες στην Ελλάδα καλλιεργούνται οι “Hayward” και “Τσεχελίδης”. 

Σύµφωνα µε τον Νάνο στο άρθρο «Κέρδη – χρυσάφι από το κίτρινο ακτινίδιο» (2014) 

για την εφηµερίδα Έθνος, «Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αναπτύσσεται και 

το κιτρινόσαρκο ακτινίδιο. Στη χώρα µας η κιτρινόσαρκη ποικιλία που καλλιεργείται 

κυρίως είναι η “Soreli”».  

Ακολουθεί µια συγκριτική µελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 2 

πρασινόσαρκων ποικιλιών, της “Hayward” και της “Tσεχελίδης”.  
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Οι Sotiropoulos, Koukourikou – Petridou, Petridis, Stylianidis, Almaliotis, Papadakis, 

Therios και Molassiotis (2009) αναφέρουν στη µελέτη τους ότι η “Τσεχελίδης” 

συγκριτικά µε τη “Hayward” παρουσιάζει µεγαλύτερο αριθµό καρπών, βλασταίνει και 

ανθοφορεί νωρίτερα από τη “Hayward” ενώ οι καρποί της ωριµάζουν περίπου µια 

εβδοµάδα νωρίτερα και κατ’ επέκταση είναι έτοιµοι για συγκοµιδή ήδη µεταξύ 20 – 23 

Οκτωβρίου. Επιπλέον, αναφέρουν ότι η “Τσεχελίδης” παρουσιάζει χαµηλότερο 

ποσοστό διπλών και τριπλών ανθών καθώς και παραµορφωµένων καρπών µε 

αποτέλεσµα να απαιτεί λιγότερο αραίωµα από τη “Hayward”. Επιπρόσθετα, σύµφωνα 

µε την ίδια πηγή, η “Τσεχελίδης” παρουσιάζει µεγαλύτερη στρεµµατική απόδοση από 

τη “Hayward”, συγκρινόµενες οι 2 καλλιέργειες µε όρους βάρους καρπού. Ακόµη, 

σύµφωνα µε την ίδια πηγή (2009) «Το µεγαλύτερο µέγεθος καρπών, η οµοιότητα του 

σχήµατος αλλά και η απουσία παραµορφωµένων καρπών, παρέχουν στην ποικιλία 

“Τσεχελίδης” σταθερά πλεονεκτήµατα ως προς την εµφάνιση των φρούτων της». 

Καταλήγουµε λοιπόν πως η “Τσεχελίδης” υπερέχει αρκετά της “Hayward” και µάλιστα 

µε πολύ καλές προοπτικές καλλιέργειας και εµπορίας.  

Η κιτρινόσαρκη ποικιλία “Soreli” που αρχίζουµε να συναντούµε στην Ελλάδα 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια, είναι µια καλλιέργεια µε πολύ καλές προοπτικές 

ανάπτυξης εξαιτίας της διαρκώς αυξανόµενης ζήτησής της από πολλές αγορές του 

κόσµου. Ο Νάνος στο άρθρο «Κέρδη – χρυσάφι από το κίτρινο ακτινίδιο» (2014) για 

την εφηµερίδα Έθνος, αναφέρει ότι η “Soreli” είναι µια πολύ παραγωγική ποικιλία µε 

300 – 500 καρπούς ανά δένδρο και µέση παραγωγή περί τους 2,7 – 4,5 τόνους ανά 

στρέµµα. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, ανθίζει την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου, δίνει 

καρπούς λείους – γλυκούς – αρωµατικούς ενώ ωριµάζει προς συγκοµιδή την περίοδο 

Οκτωβρίου – Νοεµβρίου. Παρόλα αυτά, ένα βασικό της µειονέκτηµα είναι η µικρότερη 

διάρκεια συντήρησής της εν σχέση µε τις άλλες ποικιλίες, αφού συντηρείται µόλις για 

100 -120 ηµέρες. 
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Ο Νάνος στο άρθρο «Ακτινίδιο, φρούτο µε… βιταµίνες για τον παραγωγό» (2013) για 

την εφηµερίδα Έθνος, αναφέρει ότι το ακτινίδιο επηρεάζεται πάρα πολύ από τη 

θερµοκρασία αλλά και τη σύσταση του εδάφους στην περιοχή όπου καλλιεργείται. 

Συγκεκριµένα δε όπως αναφέρει, τη µεγαλύτερη ζηµιά την παθαίνει κατά τα τέλη 

Απριλίου µε µέσα Μαΐου που είναι και η περίοδος ανθοφορίας του. Ως προς τη 

σύσταση του εδάφους όπως αναφέρει, η καλλιέργεια απαιτεί εδαφικό PH µεταξύ 6 -7 

καθώς επίσης και αρκετή υγρασία.  

Σύµφωνα µε τον Νάνο στο άρθρο «Κέρδη – χρυσάφι από το κίτρινο ακτινίδιο» (2014) 

για την εφηµερίδα Έθνος, «Τα ακτινίδια συγκοµίζονται όταν αποκτήσουν την 

κατάλληλη περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά (σάκχαρα)». Προκειµένου λοιπόν να µην 

υπάρχουν καρποί λιποβαρείς και ξινοί, η ΠΑΣΕΓΕΣ στο άρθρο της «Η ποιότητα 

“κλειδί” για την άνοδο των εξαγωγικών επιδόσεων του ακτινιδίου» (2013) αναφέρει ότι 

η ηµεροµηνίας συγκοµιδής των ακτινιδίων δεν πρέπει να ξεκινά πριν τις 20 Οκτωβρίου, 

µε εξαίρεση τις πρώιµες ποικιλίες όπως η Summer Kiwi. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο 

«Μάλιστα για τα ακτινίδια ΠΓΕ (της Πιερίας και της Σπερχειάδας, µε ποσοστό 

παραγωγής που αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής εθνικής παραγωγής), σύµφωνα µε 

τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις, απαιτούνται ακόµη υψηλότερα από τα αναγκαία 

σάκχαρα (6,5 – 7 Brix)».  

Αναφορικά µε τη συντήρηση του ακτινιδίου, ο Νάνος στο άρθρο «Κέρδη – χρυσάφι 

από το κίτρινο ακτινίδιο» (2014) για την εφηµερίδα Έθνος, αναφέρει ότι το ακτινίδιο 

πρέπει να µπει σε ψυκτικούς χώρους µε θερµοκρασία 0ο C και σχετική υγρασία 95% 

µέσα σε 24 ώρες µετά τη συγκοµιδή του. Εκεί µπορεί να παραµείνει µέχρι να διατεθεί 

στις αγορές ακόµη και περισσότερο από ένα εξάµηνο. 

Αναφορικά µε τις προδιαγραφές τυποποίησης – συσκευασίας του ελληνικού ακτινιδίου, 

το τεχνικό δελτίο για τη συγκοµιδή – τυποποίηση – συσκευασία και εµπορία ακτινιδίου 

(2011) αναφέρει ότι οι τυποποιητές – συσκευαστές κάθε περιοχής καλλιέργειας του 

ακτινιδίου πρέπει να τυποποιούν και να συσκευάζουν το ακτινίδιο όταν αυτό φθάσει 

τουλάχιστον στο επίπεδο σακχάρων (6,2 Brix) καθώς και η µέση περιεκτικότητα ξηράς 

ουσίας να είναι 15%.  
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Ήδη έχει αναφερθεί πως το ακτινίδιο αποτελεί µια πολύ επικερδή καλλιέργεια, λόγω 

της συνεχώς αυξανόµενης παγκόσµιας ζήτησής της. Χαρακτηριστική ένδειξη αποτελεί 

το γεγονός, ότι σύµφωνα µε τον Νάνο στο άρθρο «Ακτινίδιο, φρούτο µε… βιταµίνες 

για τον παραγωγό» (2013) για την εφηµερίδα Έθνος, «Ενώ το 2000 η τιµή παραγωγού 

για το ακτινίδιο δεν υπερέβαινε τα 0,05 – 0,07 λεπτά ανά κιλό, τα τελευταία 2 χρόνια η 

τιµή για τους Έλληνες παραγωγούς φθάνει έως και 0,50 λεπτά ανά κιλό».  

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της εταιρείας “Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε”, κ. Μανώση, «Οι φορείς 

διακίνησης του ελληνικού ακτινιδίου είναι είτε οµάδες παραγωγών, είτε συνεταιρισµοί, 

είτε ελεύθεροι έµποροι». Όπως αναφέρει επίσης «Η περίοδος διακίνησης του ακτινιδίου 

στην Ελλάδα είναι από Νοέµβριο έως αρχές Μαΐου». Σχετικά µε τη σηµερινή 

κατάσταση στη διακίνηση του ελληνικού ακτινιδίου, σύµφωνα µε τον κ. Μανώση «Αν 

και η καλλιέργεια αναπτύσσεται ραγδαία στην Ελλάδα, υπάρχει αναρχία στη 

διακίνηση. Αυτό συµβαίνει, καθώς η διακίνηση βασίζεται µόνο στα super – markets 

που είναι λίγα και µεγάλα µε αποτέλεσµα έτσι να δηµιουργείται πρόβληµα στη 

διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών. Ως εκ τούτου για να επιτευχθεί ποιότητα, 

πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες».  

Ο ίδιος συµπληρώνει, πως για να µη θιγεί το brand name του διακινούµενου ελληνικού 

ακτινιδίου, θα πρέπει να διαθέτει επίπεδο σακχάρων από 6,5 – 7 Brix και άνω, επίπεδο 

ξηράς ουσίας άνω του 15%, βάρος άνω των 65 – 70 gr για να είναι εµπορεύσιµο, να 

είναι άθικτο από χτυπήµατα και ασθένειες καθώς και µε γενόσηµο – χώρα προέλευσης 

και όνοµα συσκευαστή πάνω στη συσκευασία του.  
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2.4 ∆ιεθνής ανταγωνισµός στην αγορά ακτινιδίου και παράγοντες επίδρασης 

Ο ανταγωνισµός στην παγκόσµια αγορά ακτινιδίου µε την πάροδο των ετών γίνεται όλο 

και πιο οξύς.  

Αυτό συµβαίνει, καθώς σύµφωνα µε τον Webby (2008, σ. 45) «Τα κέρδη από την 

καλλιέργεια του ακτινιδίου συγκριτικά µε εναλλακτικές καλλιέργειες φρούτων έχουν 

ενθαρρύνει τους υπάρχοντες παραγωγούς να επεκτείνουν τις εκτάσεις και την 

παραγωγικότητά τους, έχουν παρακινήσει παραγωγούς άλλων φρούτων να 

εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους για το ακτινίδιο καθώς και έχουν ενθαρρύνει νέες 

χώρες να µπουν στην παραγωγή ακτινιδίου».   

Οι µεγαλύτερες παραγωγοί και εξαγωγείς χώρες του ακτινιδίου και στα 2 ηµισφαίρια 

(Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Ελλάδα, Γαλλία), ανταγωνίζονται πολύ δυναµικά και σε 

επίπεδο παραγωγής αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών.  

 Οι αγορές της Ισπανίας και της Κίνας αποτελούν µάλλον ευκαιρίες παρά απειλές για 

τις χώρες – εξαγωγείς του ακτινιδίου. Πιο συγκεκριµένα η Ισπανία ως η µεγαλύτερη 

Ευρωπαϊκή χώρα – εισαγωγέας του ακτινιδίου, αποτελεί πελάτη πολλών χωρών όπως 

είναι: η Ιταλία, η Γαλλία, η Νέα Ζηλανδία αλλά και η Χιλή. Αλλά και η αγορά της 

Κίνας, δέχεται µεγάλο όγκο ακτινιδίων κυρίως από Ιταλία,  Ελλάδα και Ισπανία. 

Άλλες µελλοντικές αγορές – ευκαιρίες φαίνεται να αποτελούν οι αναπτυσσόµενες 

αγορές της Ινδίας, της Σιγκαπούρης, του  Χόνγκ – Κόνγκ, της Βραζιλίας, της Ν. 

Κορέας αλλά και της Ν. Αφρικής.  
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2.5 Συµπεράσµατα 

Στη σύγχρονη εποχή οι κύριοι παίκτες της αγοράς ακτινιδίου σε παγκόσµιο επίπεδο 

συνοψίζονται σε περίπου 7 χώρες: Κίνα, Ιταλία, Νέα – Ζηλανδία, Χιλή, Ελλάδα, 

Γαλλία και Ισπανία.  

Πιο συγκεκριµένα η Κίνα αν και αποτελεί τον µεγαλύτερο παραγωγό ακτινιδίου 

παγκοσµίως, οι εξαγωγές της ξεκίνησαν πρόσφατα και µάλιστα βρίσκονται σε σχετικά 

χαµηλά επίπεδα. Έχει σαν προτεραιότητά της την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, την 

οποία καλύπτει µε αθρόες εισαγωγές. Κατά συνέπεια αποτελεί ευκαιρία για τις χώρες 

εξαγωγείς. 

Η Ιταλία, αποτελεί τη µεγαλύτερη Ευρωπαϊκή παραγωγό – χώρα και την 1η εξαγωγό 

χώρα σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Η Νέα Ζηλανδία, κατέχει την τρίτη θέση παγκοσµίως από άποψη παραγωγής – αν 

υπολογίσουµε και την παραγωγή της Κίνας - ενώ είναι δεύτερη στις εξαγωγές µετά την 

Ιταλία. 

Η Χιλή, βρίσκεται στην τέταρτη θέση από άποψη παραγωγής, ενώ είναι τρίτη στις 

εξαγωγές σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Η Ελλάδα, βρίσκεται στην πέµπτη θέση παγκοσµίως – συµπεριλαµβανοµένης και της 

Κινεζικής παραγωγής – ενώ ως εξαγωγός χώρα κατέχει την τέταρτη θέση. Επιπλέον 

όπως είδαµε, το ακτινίδιο ως αγροτικό προϊόν συνεισφέρει πολύ στο εγχώριο ΑΕΠ 

καθώς και καταλαµβάνει µια πολύ καλή θέση στις συνολικές εξαγωγές ελληνικών 

αγροτικών προϊόντων.  

Η Γαλλία, κατέχει την έκτη θέση από άποψη παραγωγής παγκοσµίως ενώ ως εξαγωγός 

κατέχει την πέµπτη θέση. 

Τέλος, η Ισπανία αποτελεί µια Ευρωπαϊκή χώρα µε όχι και τόσο αξιόλογη παραγωγή 

καταλαµβάνοντας την έβδοµη θέση παγκοσµίως ενώ στις εξαγωγές ακτινιδίου φαίνεται 

να κατέχει την έκτη θέση. 

 

 

                                                                                                                                         54 



Β΄  ΜΕΡΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ (Εµπειρικό) 

1. Η µέθοδος “case – study” 

Όπως αναφέρθηκε και στο κοµµάτι της µεθοδολογίας στην αρχή της µελέτης, σύµφωνα 

µε τους Dul και Hak (2008, σ. 4) «Μία µελέτη – περίπτωσης είναι µια µελέτη στην 

οποία (α) µία περίπτωση (µονή µελέτη περίπτωσης) ή ένας µικρός αριθµός 

περιπτώσεων (συγκριτική µελέτη περίπτωσης) επιλέγονται στο πραγµατικό τους 

πλαίσιο, και (β) οι αποδόσεις που παρατηρούνται από αυτές τις περιπτώσεις αναλύονται 

µε έναν ποιοτικό τρόπο».  

Ως προς το περιεχόµενό της κάθε µελέτη περίπτωσης µας αναφέρει για το κύριο ζήτηµα 

που την απασχολεί, δίνει πληροφορίες για τις πραγµατικές συνθήκες όπου εκτυλίσσεται 

το ζήτηµα καθώς και αναφέρει πιθανές λύσεις – ενέργειες προς επίλυση του ζητήµατος. 

Αυτές οι 3 συνιστώσες ενός case – study αποτελούν τη βάση για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων και έπειτα τη διενέργεια συγκριτικής µελέτης  µε άλλα συναφούς 

θέµατος cases. 
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2. Αξία χρήσης της µεθοδολογίας “case – study” στην παρούσα µελέτη 

Ο απώτερος σκοπός της παρούσας ερευνητικής µελέτης είναι να εντοπίσει, να 

σχολιάσει και να συγκρίνει τις διαδικασίες και τακτικές του στρατηγικού µάρκετινγκ 

του ακτινιδίου στην εγχώρια αγορά αλλά και στις πολύ αξιόλογες αγορές της Κίνας, της 

Ιταλίας, της Νέας – Ζηλανδίας, της Χιλής, της Γαλλίας αλλά και της Ισπανίας.  

Η φύση του ερευνητικού ζητήµατος είναι καθαρά ποιοτική και κατά συνέπεια 

διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα. Συγκεκριµένα επιλέχθηκε η ποιοτική µέθοδος των case 

– studies, τα οποία συλλέχθηκαν µε προσωπική έρευνα σε ελληνικές και ξένες 

βιβλιοθήκες µε επιστηµονικά άρθρα, επιστηµονικά εγχειρίδια αλλά και αγροτικά sites. 

Οι µελέτες – περιπτώσεων που συλλέχθηκαν για κάθε χώρα παρέχουν πλούσιο 

θεωρητικό υπόβαθρο για το µάρκετινγκ του ακτινιδίου και τις συνθήκες που 

διενεργείται σε κάθε τόπο. Επιπλέον, αυτή η µέθοδος έρευνας µας διευκολύνει στη 

στρατηγική ανάλυση και κατανόηση του µάρκετινγκ ακτινιδίου κάθε χώρας καθώς και 

στη µετέπειτα συγκριτική µελέτη µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων και τάσεων 

κάθε αγοράς.  

Ο σκοπός αυτός θεωρήθηκε ότι δεν θα ήταν εφικτός είτε µε ποιοτικές µεθόδους 

έρευνας όπως η συνέντευξη και η αδόµητη παρατήρηση, είτε ακόµη περισσότερο µε 

ποσοτικές µεθόδους όπως το ερωτηµατολόγιο και η δειγµατοληπτική έρευνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      56 



3. Βασικά χαρακτηριστικά και κριτήρια µελέτης – σύγκρισης των “cases” 

Όπως φάνηκε έως τώρα από την ανάλυση στην παρούσα ερευνητική µελέτη, οι κύριοι 

“παίκτες” της αγοράς του ακτινιδίου είναι η Κίνα, η Ιταλία, η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή, η 

Ελλάδα, η Γαλλία και η Ισπανία.  

Με βάση τη διαθεσιµότητα του ερευνητικού υλικού, case – studies για κάποια 

συγκεκριµένη και πιο αντιπροσωπευτική εταιρεία ακτινιδίου σε µια χώρα, 

εντοπίστηκαν µόνο για τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή, την Ελλάδα και τη Γαλλία.  

Για τις χώρες της Κίνας, της Ιταλίας αλλά και της Ισπανίας µε βάση το εντοπισθέν 

υλικό, η παραγωγή ακτινιδίου φαίνεται να διενεργείται κυρίως σε κρατικό επίπεδο 

παρά από κάποια ή κάποιες µεµονωµένες εταιρείες. Κατά συνέπεια για τις 3 αυτές 

χώρες, µελετήθηκε και αναλύθηκε το µάρκετινγκ του ακτινιδίου µε βάση τις 

συνιστώσες των φορέων παραγωγής – καλλιέργειας – συλλογής – αποθήκευσης – 

τυποποίησης και συσκευασίας – τιµολόγησης – διανοµής – εγχώριας ζήτησης καθώς και 

εξαγωγών. Αυτό διενεργήθηκε στο κύριο θεωρητικό µέρος της µελέτης. 

Από την άλλη µεριά για τις χώρες της Νέας Ζηλανδίας, της Χιλής, της Ελλάδας και της 

Γαλλίας, στο κύριο θεωρητικό µέρος πραγµατοποιήθηκε µελέτη πάνω στο µάρκετινγκ 

του ακτινιδίου κάθε χώρας µε την ευρύτερη έννοια αρχικά. Αυτό έγινε καθώς φαίνεται, 

πως οι φορείς παραγωγής και εµπορίας του ακτινιδίου στις χώρες αυτές είναι και το 

ευρύτερο κράτος αλλά και ορισµένες ιδιωτικές και δηµόσιες εταιρείες που 

συνεργάζονται µ’ αυτό ή λειτουργούν αυτόνοµα.  

Κατά συνέπεια, παρακάτω θα παρατεθούν και θα αναλυθούν case – studies σχετικά µε 

τις πιο αντιπροσωπευτικές εταιρείες ακτινιδίου στη Νέα Ζηλανδία (Zespri International 

Ltd), στη Χιλή (Chilean Kiwifruit Committee), στην Ελλάδα (Ζευς – Ακτινίδιο Α.Ε) 

και στη Γαλλία (Priḿ Land).  

Τα κριτήρια σύγκρισης των µελετών περιπτώσεων – ακόµη και των χωρών, όπου η 

παραγωγή και διακίνηση πραγµατοποιείται µόνο σε κρατικό επίπεδο – επιλέχθηκαν να 

είναι τα εξής: η οργανωτική δοµή, οι στρατηγικές µάρκετινγκ, η γεωγραφική κάλυψη 

αλλά και οι καλλιεργούµενες ποικιλίες κάθε χώρας. 
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Τέλος είναι σηµαντικό να αναφερθεί, πως στην ενότητα των αποτελεσµάτων – 

συµπερασµάτων της µελέτης, θα συµπεριληφθούν ευρήµατα για το στρατηγικό 

µάρκετινγκ του ακτινιδίου και των 7 χωρών. 
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4. Παρουσίαση και ανάλυση µελετών – περιπτώσεων  

            Νέα Ζηλανδία: “Zespri International Ltd” 

Η Νέο – Ζηλανδική εταιρεία ακτινιδίου “Zespri International Ltd” αποτελεί σήµερα την 

πρώτη και κύρια εταιρεία που ασχολείται µε το ακτινίδιο στη Νέα Ζηλανδία. Πλέον, η 

νέο – ζηλανδική βιοµηχανία ακτινιδίου στηρίζεται πλήρως στη δράση της “Zespri 

International Ltd”. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Webby (2008, σ. 46) «Η οικονοµική 

σταθερότητα της νέο – ζηλανδικής βιοµηχανίας ακτινιδίου, είναι βασισµένη στην 

ικανότητα της εταιρείας “Zespri International Ltd” να εµπορεύεται επικερδώς το 

ακτινίδιο στις διεθνείς αγορές». Η σηµαντική οικονοµική της συµβολή στην πρόοδο της 

νέο – ζηλανδικής βιοµηχανίας ακτινιδίου συγκριτικά µε άλλες εταιρείες ακτινιδίου στη 

χώρα, φαίνεται και από το παρακάτω διάγραµµα: 

 

 

                     Οι  Νεο – Ζηλανδικές εταιρείες ακτινιδίου, ∆ιάγραµµα 8   
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Όπως παρατηρούµε, η “Zespri International Ltd” σε ετήσια βάση και µε βάση στοιχεία 

του 2013 σηµειώνει τζίρο περί τις 1.487 $, ξεπερνώντας τουλάχιστον κατά 817 $ τη 

δεύτερη κατά σειρά εταιρεία, “T&G”. Η διαφορά της κερδοφορίας της µε κάθε εταιρεία 

όπως κοιτούµε µε καθοδική µατιά το διάγραµµα, είναι σαφώς όλο και µεγαλύτερη. 

 Η εταιρεία “Zespri International Ltd” στο αρχείο pdf  “Zespri kiwifruit”, αναφέρει ότι 

η σύστασή της αποτελείται από περίπου 2.700 νέους και παλιούς Νέο – Ζηλανδούς 

παραγωγούς ακτινιδίου, διαχειρίζεται περίπου το 30% της διακινούµενης ποσότητας 

ακτινιδίου παγκοσµίως αποτελώντας τον ηγέτη στην αγορά αυτή καθώς και εδρεύει στη 

Νέα Ζηλανδία.  

Σύµφωνα µε την ίδια πηγή το ιστορικό εµφάνισής της είναι το εξής: εν έτει 1988 

αφενός ιδρύεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ακτινιδίου στη Νέα Ζηλανδία και αφ’ ετέρου 

εµφανίζεται το καθεστώς των γραφείων ενιαίων εξαγωγών ακτινιδίου, το 1989 ιδρύεται 

η πρώτη εταιρεία µάρκετινγκ της “Zespri” στο Βέλγιο, το 1997 η εταιρεία “Zespri 

International Ltd” λειτουργεί ως εταιρεία µάρκετινγκ διακινώντας στην αγορά το 

ακτινίδιο µε την εµπορική ονοµασία “Zespri brand”, εν έτει 2000 η “Zespri Group 

Limited” γίνεται η µητρική της “Zespri International Ltd”, καθιερώνοντας τους ήδη 

υπάρχοντες παραγωγούς ακτινιδίου στην ένωση ως αποκλειστικούς της ενώ το 2001 

πέντε εταιρείες που ανήκαν στη “Zespri International Ltd” ενσωµατώνονται στην 

Ευρώπη.  

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, η σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στην καθιέρωση 

της εταιρείας “ZESPRI TM” καθώς και της εµπορικής ονοµασίας “Zespri kiwifruit” 

που επικράτησε τελικά για το διακινούµενο νέο – ζηλανδικό ακτινίδιο. 
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Ο Beverland (2001) αναφέρει στη µελέτη του, ότι παρόλο που το ακτινίδιο 

αξιοποιήθηκε εµπορικά πρώτη φορά στη Νέα Ζηλανδία, σταδιακά και µην 

αντιµετωπίζοντας εµπόδια, εισήλθαν στο χώρο και άλλες χώρες δυναµικά (Ιταλία, 

Χιλή). Όπως αναφέρει, αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να αυξηθεί η προσφορά πολύ 

περισσότερο απ’ τη ζήτηση και συνακόλουθα να µειωθεί δραµατικά η τιµή του 

ακτινιδίου στις αγορές. Έτσι, σύµφωνα µε τον Beverland (2001, σ. 384) «Η νέο – 

ζηλανδική βιοµηχανία ακτινιδίου απέτυχε να προστατέψει τη χρήση του ονόµατος 

“kiwi fruit” και στάθηκε ανίκανη να διαφοροποιήσει το προϊόν της µε µικρότερο 

κόστος από τους Χιλιανούς και τους Ιταλούς παραγωγούς, που µπορούσαν να 

εµπορεύονται το προϊόν τους µε την ονοµασία “kiwi fruit” αν και δεν είχαν καµία 

συνεργασία µε τη Νέα Ζηλανδία».  

Σύµφωνα µε τον Beverland (2001, σ. 384) «Ως απάντηση στο γεγονός αυτό, η Νέα 

Ζηλανδία ανάπτυξε µία νέα δοµή και στρατηγική branding για το ακτινίδιο της, υπό την 

ονοµασία “ZESPRI TM”». Σύµφωνα µε τον Beverland (2001, σ. 385) «Αυτή η 

στρατηγική branding βοήθησε στη διαφοροποίηση του νέο – ζηλανδικού ακτινιδίου, 

επισηµαίνοντάς το ως ένα προνοµιούχο προϊόν, µετακινώντας το από την κατηγορία 

των ευαίσθητων εµπορευµάτων στην κατηγορία των προνοµιακά τιµολογούµενων 

καταναλωτικών προϊόντων. Το branding είναι ένα σηµαντικό στοιχείο στη στρατηγική, 

καθώς βοηθά στην αύξηση της κατανάλωσης του ακτινιδίου διαµέσου της τοποθέτησης 

ως ένα “συναρπαστικό βασικό φρούτο που τρώγεται καθηµερινά”». Ο Beverland 

(2001) αναφέρει στη µελέτη του ότι η Νέα Ζηλανδία προκειµένου να ενισχύσει ακόµη 

περισσότερο το νέο ακτινίδιο “Zespri kiwifruit”, το επανατοποθετεί ως ένα ζωτικό, 

θρεπτικό και σχετικό µε την ποιότητα του ακτινιδίου της Νέας Ζηλανδίας έτσι όπως 

αυτό διακινούνταν πριν τη νέα εµπορική ονοµασία “Zespri kiwifruit”.  

Σύµφωνα µε τον Beverland (2001, σ. 385) «Η “Zespri International” εµπορεύεται 4 

κοµβικές ποικιλίες ακτινιδίου: το “Organic”, το “Jumbo”, το “Gold” και το “Green”». 

Ως προς το είδος των αγορών όπου αναφέρεται η “Zespri” µε τις ποικιλίες της, ο 

Beverland (2001) αναφέρει στη µελέτη του ότι η ποικιλία “Jumbo” απευθύνεται κυρίως 

στο παιδικό κοινό της ενδοχώρας, η “Organic” απευθύνεται σε όσους προωθούν την 

υγεία τους, η “Gold” απευθύνεται κυρίως στις Ασιατικές αγορές και η “Green” του 

τύπου Hayward απευθύνεται και στην ενδοχώρα και στις ξένες αγορές.  
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 Η εταιρεία “Zespri International Ltd” στο αρχείο pdf  “Zespri kiwifruit”, αναφέρει ότι 

η περίοδος προσφοράς του πράσινου ακτινιδίου της Νέας Ζηλανδίας στην Ευρώπη 

είναι Μάιο – Νοέµβριο, ενώ του κίτρινου Μάιο – Αύγουστο. Επίσης, σύµφωνα µε τους 

Skallerud και Olsen (2011, σ. 317) «Η Νέα Ζηλανδία προσπαθεί να ανταποκριθεί στην 

παγκόσµια ζήτηση του ακτινιδίου της µε 12µηνη προσφορά, είτε µε δική της είτε µε 

άδεια για παραγωγή σε εκτάσεις ξένων αγορών αλλά και σε αγορές του βορείου 

ηµισφαιρίου». 

Ο Beverland (2001) στη µελέτη του αναφέρει ότι η συσκευασία του νεοζηλανδικού 

ακτινιδίου όταν αυτό απευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού, είναι µε µορφή εξάδας. 

Από την άλλη, όταν το ακτινίδιο απευθύνεται στην ενδοχώρα προσφέρεται σε 

συσκευασία – δίκτυ µε το σήµα της “Zespri” πάνω σε κάθε ακτινίδιο της συσκευασίας. 

Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, η ενέργεια αυτή στόχευε στο να αντιληφθούν οι Νέο – 

Ζηλανδοί το ακτινίδιο ως ένα σνακ για όλες τις ώρες. 

Σύµφωνα µε τους Skallerud και Olsen (2011, σ. 318), «Η τιµή του νέο – ζηλανδικού 

ακτινιδίου στις αγορές είναι περίπου 30 – 40% πάνω από την τιµή του ιταλικού και του 

χιλιανού ακτινιδίου». Συνεπώς και οι αποδόσεις για τους παραγωγούς και διακινητές 

κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα.  

Σύµφωνα µε τους Skallerud και Olsen (2011, σ. 317) «Η “Zespri” φροντίζει να ελέγχει 

τη διανοµή των προϊόντων της από το περιβόλι έως και τον λιανοπωλητή». Πιο 

συγκεκριµένα αναφορικά µε την προώθηση των προϊόντων της στα καταστήµατα 

πώλησης, ο Beverland (2001) αναφέρει ότι η “Zespri” στηρίζεται στους εµπορικούς 

διανοµείς αλλά τους βοηθά και η ίδια να προωθήσουν τα προϊόντα της.  
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         Χιλή: “Chilean Kiwifruit Committee” 

Η Επιτροπή Χιλιανού ακτινιδίου είναι το πιο βασικό όργανο ενασχόλησης µε το 

µάρκετινγκ του ακτινιδίου στη Χιλή αλλά και στις ξένες αγορές.  

Ο Cruzat (2013) αναφέρει στη µελέτη του ότι η Επιτροπή Χιλιανού ακτινιδίου 

συστάθηκε το 2009 και αποτελεί µια εθελοντική ένωση παραγωγών και εξαγωγών, οι 

οποίοι εκπροσωπούνται στην ένωση αυτή από τις οργανώσεις τους FedeFruta και 

ASOEX αντίστοιχα.  

Ο Cruzat (2013) αναφέρει, πως απώτερος σκοπός της ένωσης είναι η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας του χιλιανού ακτινιδίου στις αγορές. Έτσι όπως αναφέρει, η ένωση 

δίνει έµφαση στη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών παραγωγής του ακτινιδίου, 

στη βελτίωση της συνοχής και οµοιογένειας του καρπού, στην ενδυνάµωση της εικόνας 

του φρούτου στους επιθυµητούς καταναλωτές και φυσικά στην προσφορά µιας 

ευχάριστης γευστικής εµπειρίας στον τελικό καταναλωτή.  

Ο Cruzat (2013) αναφέρει ότι οι φάσεις κατά τις οποίες η “Chilean Kiwifruit 

Committee” δραστηριοποιείται πάνω στο ακτινίδιο, είναι πρωταρχικά η φάση της 

παραγωγής και της µετα – συγκοµιδής, έπειτα η προώθηση του ακτινιδίου και τέλος οι 

δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της Χιλιανής βιοµηχανίας ακτινιδίου. 

Σύµφωνα πάλι µε την ίδια πηγή στη φάση της παραγωγής και συγκοµιδής όπου 

κυριαρχούν οι παραγωγοί, η Επιτροπή ακτινιδίου φροντίζει να εφαρµόζει το 

πρόγραµµα “Quality Assurance Program (PAC)” καθώς και πρωτόκολλα ωρίµανσης µε 

σκοπό τη διασφάλιση ποιότητας.  

Στη φάση της προώθησης, η Επιτροπή φροντίζει να συµµετέχει σε διεθνείς εκθέσεις, 

συνεντεύξεις, γευστικές αξιολογήσεις για το ακτινίδιό της καθώς και να διαχέει τη 

γνώση για τις δράσεις της διαµέσου του ενιαίου σήµατός της, το οποίο υπάρχει πάνω σε 

κάθε συσκευασία ακτινιδίων που εξάγεται απ’ τη Χιλή.  

Τέλος, o Cruzat (2013) αναφέρει ότι η Επιτροπή φροντίζει να διατηρεί το µερίδιό της 

καθώς και να αναπτύσσεται περαιτέρω, µε έρευνα και ανάπτυξη νέων αγορών και 

ποικιλιών ακτινιδίου καθώς και πρωτόκολλα υγειονοµικής φυτοπροστασίας.  
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         Ελλάδα: “Ζευς Ακτινίδια Α.Ε” 

Σύµφωνα µε την ελληνική εταιρεία ακτινιδίου “Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε” στην ιστοσελίδα 

“made in GREECE”, «Η εταιρεία “Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε” αποτελεί τη µεγαλύτερη 

εταιρεία παραγωγό ακτινιδίου στην Ελλάδα». Συνεπώς η ισχυρή της παρουσία στην 

ελληνική καθώς και στις αγορές όλου του κόσµου, µε ώθησαν να την επιλέξω ως πιο 

αντιπροσωπευτική για το ελληνικό ακτινίδιο. 

Σύµφωνα µε τους Kokkinos, Kizos και Sophoulis (2003, σ. 463) «Η εταιρεία “Ζευς 

Ακτινίδια Α.Ε” ιδρύθηκε από µία ένωση παραγωγών το 1993 και το 2002 αριθµούσε 

περί τα 154 συνδεδεµένα µέλη». Σύµφωνα όµως µε την εταιρεία “Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε”  

στην ιστοσελίδα “made in GREECE”, «Η οµάδα παραγωγών της Ζευς σήµερα αριθµεί 

περί τα 250 µέλη». Επιπλέον εδρεύει στην περιφέρεια Πιερίας, όπου παράγεται περί 

του 40% της συνολικής εθνικής παραγωγής ακτινιδίου.  

Σύµφωνα µε την εταιρεία “Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε” στην ιστοσελίδα “made in GREECE”, 

«Η Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε αποτελεί µια πρωτοπόρο οργάνωση στην παραγωγή, συντήρηση 

και διακίνηση των ακτινιδίων. Σύµφωνα µε τους Kokkinos, Kizos και Sophoulis (2003, 

σ. 463) «Εκτός από τα ακτινίδια (5.500 τον./χρόνο), η εταιρεία εµπορεύεται ροδάκινα 

(περίπου 1.500 τον./χρόνο), σταφύλια (1.000 τον./χρόνο) και δαµάσκηνα (800 

τον./χρόνο), που έρχονται από δικά της αγροκτήµατα, αν και µόνο η παραγωγή 

ακτινιδίου είναι πιστοποιηµένη».  

Η “Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε” επιµένει πολύ στην ποιότητα των τελικών προϊόντων της, γι’ 

αυτό και όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα “made in GREECE”, λειτουργεί ως µια 

καθετοποιηµένη οργάνωση µε πλήρη έλεγχο από την ίδια όλων των φάσεων του 

ακτινιδίου (παραγωγή, συγκοµιδή, συντήρηση, τυποποίηση, εξαγωγή).  

Σύµφωνα µε την ίδια πηγή εφαρµόζει το υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό σύστηµα 

ιχνηλασιµότητας µε τη µέθοδο bar – code, το οποίο συνδέει επιτυχώς όλες τις 

διαδικασίες από τη φάση της παραγωγής έως και της πώλησης. Το site “FreshFruit 

Portal.com” στο άρθρο “Greek kiwifruit company looks toward new markets, stronger 

varieties”, αναφέρει ότι η “Ζευς” διαθέτει σύστηµα ιχνηλασιµότητας από το 2005 κάτι 

το οποίο είναι εντελώς απαραίτητο εφόσον απευθύνεται σε πολύ απαιτητικές αγορές 

όπως αυτή του Ηνωµένου Βασιλείου.  
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Οι Kokkinos, Kizos και Sophoulis (2003) αναφέρουν στη µελέτη τους, ότι η “Ζευς 

Ακτινίδιο Α.Ε” εφαρµόζει ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης της παραγωγής της 

(Integrated Farm Management Systems). Το σύστηµα αυτό της επιτρέπει να παράγει 

υψηλής ποιότητας τελικά προϊόντα ενώ παράλληλα αξιοποιούνται φυσικοί πόροι και 

ρυθµιστικοί µηχανισµοί για να αποµακρυνθούν επικίνδυνοι παράγοντες και να 

εξασφαλιστεί µια βιώσιµη γεωργία. 

Σύµφωνα µε την “Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε” στην ιστοσελίδα “made in GREECE”, η 

εταιρεία εφαρµόζει στην παραγωγή της και Global – Gap καθώς επίσης έχει 

προχωρήσει και σε βιολογική καλλιέργεια ακτινιδίου και πρασινόσαρκων ποικιλιών 

τύπου “Hayward” και κιτρινόσαρκων κυρίως της ποικιλίας “Soreli”.  

Επιπλέον είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί, πως η “Ζευς Ακτινίδια Α.Ε” έχει 

φροντίσει να πιστοποιήσει το ακτινίδιό της µε την ένδειξη ΠΓΕ (Προϊόν Γεωγραφικής 

Ένδειξης) έτσι ώστε να µπορεί να το διακινεί µε ασφάλεια στις αγορές του εξωτερικού.  

Τέλος το site “Fresh Fruit Portal.com” στο άρθρο “Greek kiwifruit company looks 

toward new markets, stronger varieties”, αναφέρει ότι η εταιρεία “Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε” 

εν έτει 2014 εξάγει το κύριο µέρος της παραγωγής της στο Ηνωµένο Βασίλειο και την 

υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης, εξάγει και στην Ασία, τη Βόρειο Αµερική και τη Μέση 

Ανατολή. Αξιοσηµείωτο είναι, ότι η εταιρεία στοχεύει µε πολύ καλές προοπτικές και 

στην Κίνα, τον Καναδά, την Αµερική και τις Σκανδιναβικές χώρες.  
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          Γαλλία:  “Prim ΄Land”    

Σύµφωνα µε τον Pinel (2014), «Η εταιρεία “Prim΄Land” αναπτύσσεται συνεχώς και εν 

έτει 2014 εξακολουθεί να αποτελεί τη µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγό ακτινιδίου στη 

Γαλλία».  

O Pinel (2014) αναφέρει πως η “Prim΄Land” αριθµεί περισσότερα από 30 χρόνια 

ύπαρξης και είναι µια συνεταιριστική οργάνωση Γάλλων παραγωγών, αποτελώντας έως 

και σήµερα τον κύριο βραχίονα παραγωγής και πωλήσεων ακτινιδίου στη Γαλλία.  

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Pinel (2014) «Η ποσότητα του φρούτου που η 

“Prim΄Land” φέρνει στην αγορά κάθε χρόνο αποτελεί περίπου το 30% της συνολικής 

εθνικής παραγωγής ακτινιδίου στη Γαλλία». Παρακάτω δίνεται ένα ραβδόγραµµα που 

µας δίνει απεικονιστικά την εξελικτική πορεία συµβολής της γαλλικής εταιρείας 

“Prim΄Land” µε όρους όγκου παραγωγής µεταξύ των ετών 2003 – 2013: 

 

 

        Η παραγωγή της εταιρείας “Prim΄Land” (2003 – 2013),  ∆ιάγραµµα 9 
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Είναι φανερό λοιπόν πως η συµβολή της γαλλικής “Prim΄Land” στην οικονοµία της 

γαλλικής βιοµηχανίας ακτινιδίου αυξάνει συνεχώς, καθώς από το 2003 που σηµείωνε 

παραγωγή περί τους 7.000 τόνους, έως το 2013 έφτασε να εφοδιάζει την εγχώρια αγορά 

µε περίπου 16.000 τόνους ακτινιδίου. Επίσης σύµφωνα µε τον Pinel (2014), «Η 

εταιρεία σχεδιάζει να φέρει 17.000 τόνους ακτινιδίου στην αγορά κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 2013 – 2014».  

Ο Pinel (2014) αναφέρει ότι από τους 17.000 τόνους που σχεδιάζει να παράγει η 

εταιρεία, άνω της µισής ποσότητας θα εξαχθεί σε αγορές του εξωτερικού και κυρίως 

της Ευρώπης. Παράλληλα άλλες αγορές στις οποίες σχεδιάζει να επεκτείνει τις ήδη 

υπάρχουσες εξαγωγές της, είναι αυτή της Ασίας, της Αυστραλίας και της Αµερικής. 

Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Pinel (2014) «Η εταιρεία έχει καλή εµπειρία παγκόσµιας 

επέκτασης, καθώς αποτελεί την πρώτη γαλλική εταιρεία πάροχο ακτινιδίου στη Νότια 

Κορέα».  

Άξιο αναφοράς είναι ότι σύµφωνα µε τον Pinel (2014), «Η εξέχουσα θέση της εταιρείας 

στις αγορές έχει επιτευχθεί κατά ένα µεγάλο µέρος µε τη στήριξη της επωνυµίας “Oscar 

kiwi”, που αριθµεί περισσότερα από 30 χρόνια ύπαρξης».  

Ο Pinel (2014) αναφέρει, ότι η αξιοσηµείωτη επέκταση της εταιρείας στις ξένες αγορές 

στηρίζεται στις καλές της πρακτικές ως προς την ποιότητα του ακτινιδίου (λ.χ ISO 

9001, Global GAP, BRC, και Certification Conformité Produit), στην εξασφάλιση 

σωστών συνθηκών στις φάσεις καλλιέργειας – συγκοµιδής – συσκευασίας,  στην ισχυρή 

εφοδιαστική αλυσίδα της καθώς και στην προσπάθεια επέκτασης της προϊοντικής της 

γραµµής µε ποικιλίες (λ.χ η πρώιµη πρασινόσαρκη ποικιλία Summerkiwi και η 

kiwiberry Nergi). 

Καταληκτικά, σύµφωνα µε Pinel (2014) «Η ικανοποίηση του πελάτη είναι κοµβικής 

σηµασίας στην επιχειρησιακή στρατηγική της “Prim΄Land”». Κατά συνέπεια, όλες οι 

δράσεις της εταιρείας προσανατολίζονται πρωταρχικά σ’ αυτό το σκοπό.  
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5. Αποτελέσµατα και Συµπεράσµατα 

5.1 Αποτελέσµατα αναφορικά µε τις στρατηγικές µάρκετινγκ του ακτινιδίου   

σε κάθε χώρα     

Στο µέρος αυτό της µελέτης θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι στρατηγικές µάρκετινγκ 

του ακτινιδίου που ακολουθεί καθεµία χώρα απ’ αυτές που εξετάστηκαν. 

Η Κίνα, αν και είναι πρώτη παγκοσµίως ως προς τον παραγόµενο όγκο ακτινιδίων, 

ενδιαφέρεται πρωτίστως για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης είτε µε αθρόες 

εισαγωγές, είτε µε καλλιέργειες δικές της, είτε µε συλλογή ακτινιδίων από αυτοφυείς 

αγριοακτινιδιές. Καθώς λοιπόν η διακίνηση του φρούτου εστιάζεται στην ενδοχώρα, οι 

διαδικασίες µάρκετινγκ του ακτινιδίου βρίσκονται υπό ανάπτυξη, όπως φαίνεται από 

τις υποτυπώδεις µονάδες συντήρησης, το ισχνό δίκτυο διανοµής αλλά και την παντελή 

έλλειψη συγκεκριµένων προδιαγραφών ποιότητας και συσκευασίας. 

Η Ιταλία, αποτελεί τη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή παραγωγό χώρα του ακτινιδίου και την 

πρώτη εξαγωγό χώρα παγκοσµίως. Καλλιεργεί ποικιλίες τύπου Chinensis και Deliciosa 

άλλες πρώιµες και άλλες όψιµες αλλά το αξιοσηµείωτο είναι πως διαθέτει αυστηρές 

προδιαγραφές καλλιέργειας, συγκοµιδής, µεταφοράς, συντήρησης, αποθήκευσης, 

ταξινόµησης, τυποποίησης και διανοµής του ακτινιδίου µε σκοπό την υψηλή ποιότητα.  

Η Νέα Ζηλανδία µετά τη ραγδαία επέκταση της Ιταλίας κατά τα τελευταία χρόνια, 

πέρασε στη δεύτερη θέση των χωρών εξαγωγών παγκοσµίως και στην τρίτη θέση κατά 

σειρά παραγωγής. Σήµερα, η βιοµηχανία ακτινιδίου της εκπροσωπείται κατά βάση από 

τη Νέο – Ζηλανδική εταιρεία “Zespri International Ltd” και είναι από τις πιο αξιόλογες 

στον κόσµο. Μερικές από τις κοµβικές της στρατηγικές είναι η 12µηνη προσφορά 

ακτινιδίου στις αγορές του κόσµου, ένα δίκτυο διανοµής που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο 

του προϊόντος από το χωράφι έως το ράφι καθώς και η διαφοροποίηση της συσκευασίας 

σύµφωνα µε την αγορά που απευθύνεται το προϊόν κάθε φορά. 

Η Χιλή αποτελεί την τρίτη µεγαλύτερη χώρα εξαγωγό ακτινιδίου καθώς και την τέταρτη 

κατά σειρά παραγωγής παγκοσµίως. Αποτελεί µια από τις πιο αξιόλογες αγορές στην 

παγκόσµια αγορά του ακτινιδίου ενώ η Clilean Kiwifruit Committee είναι ο θεσµός που 

ασχολείται κατά βάση µε το χιλιανό ακτινίδιο σήµερα. Σκοπός, η διασφάλιση υψηλής 

ποιότητας µέσω πρωτοκόλλων ωρίµανσης αλλά και προγραµµάτων όπως το Quality 

Assurance Program (PAC). 

                                                                                                                                       68 



Η Ελλάδα αποτελεί την τέταρτη εξαγωγό χώρα και την πέµπτη κατά σειρά παραγωγής 

ακτινιδίου παγκοσµίως. ∆εδοµένου του ότι άνω του 40% του ελληνικού ακτινιδίου 

σήµερα παράγεται στην Πιερία καθώς και του ότι η εταιρεία “Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε” που 

εδρεύει εκεί έχει µεγάλη φήµη στην ενδοχώρα αλλά και το εξωτερικό λόγω της 

ποιότητας του ακτινιδίου της, η µελέτη για το µάρκετινγκ του ελληνικού ακτινιδίου 

εστιάστηκε στις πρακτικές της εταιρείας αυτής. Με στόχο της την άριστη ποιότητα, η 

εταιρεία εφαρµόζει ηλεκτρονικό σύστηµα ιχνηλασιµότητας, ολοκληρωµένα συστήµατα 

διαχείρισης παραγωγής, διαθέτει καθετοποιηµένη οργάνωση καθώς και ισχυρό δίκτυο 

διανοµής.  

Η Γαλλία παρουσιάζει επίπεδα παραγωγής και εξαγωγών σε σχετικά µέτρια επίπεδα. Οι 

εξαγωγές της ξεκινούν απ’ το 1992 περίπου και για 10 χρόνια είναι σχετικά σταθερές. 

Η παραγωγή κινείται σε υψηλότερα επίπεδα αλλά και αυτή µένει σχετικά σταθερή έως 

το 2002. Η µεγαλύτερη γαλλική εταιρεία παραγωγός ακτινιδίου φαίνεται να είναι η 

“Prim΄Land” µε πιο κυρίαρχη µάρκα, την “Oscar kiwi”. Η στρατηγική της εταιρείας 

περιλαµβάνει συστήµατα ποιότητας, ισχυρή εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και επέκταση 

της προϊοντικής γραµµής της µε νέες ποικιλίες.  

Η Ισπανία παρουσιάζει αρκετά χαµηλά επίπεδα παραγωγής και ακόµη χαµηλότερα 

εξαγωγών ακτινιδίου. Γενικά θεωρείται η µεγαλύτερη ευρωπαϊκή εισαγωγέας χώρα 

ακτινιδίου λόγω της αυξηµένης εγχώριας ζήτησής της, γι’ αυτό και θεωρείται ευκαιρία 

µεγάλων κερδών από την Ιταλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή και τη Γαλλία. Φαίνεται 

πως µόνο η εταιρεία “Kiwi Atlantico” µε την ποικιλία της “Galician Kiwi” παράγει 

ακτινίδιο στην Ισπανία, µε µόλις το 25% της παραγωγής να εξάγεται.  
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5.2 Συµπεράσµατα για τις τάσεις σε κάθε αγορά του ακτινιδίου 

Στο µέρος αυτό θα παρουσιαστούν οι πιο σηµαντικές τάσεις που εντοπίζονται σε κάθε 

αγορά του ακτινιδίου είτε µε όρους επέκτασης εξαγωγών, είτε µε όρους αύξησης 

παραγωγής, είτε µε όρους καινοτοµιών είτε ακόµη και µε όρους νέων συνεργασιών. 

Η αγορά της Κίνας εµφανίζει πολύ υψηλή ζήτηση σε ακτινίδιο και προβλέπεται η 

ζήτηση αυτή να αυξηθεί κατά πολύ, καθώς ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού της είναι 

µεγάλος αλλά και η προτίµηση του ακτινιδίου είναι µεγάλη. Οι εξαγωγές της αν και 

πρόσφατα φαίνεται να έχουν µια µικρή άνοδο, παρόλα αυτά δεν µπορούν να φθάσουν 

τα επίπεδα των βασικών χωρών εξαγωγέων. Έτσι, η Κίνα αποτελεί περισσότερο 

ευκαιρία παρά απειλή στην παγκόσµια αγορά ακτινιδίου. 

Η Ιταλία τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει από άποψη όγκου παραγωγής την µέχρι 

πρότινος κυρίαρχη Νέα Ζηλανδία και µέχρι σήµερα, εκτός της Κίνας, καµιά άλλη δεν 

την ξεπερνά µε όρους ποσότητας. Άλλες όµως ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα αλλά 

και χώρες του νοτίου ηµισφαιρίου, την ανταγωνίζονται επάξια µε όρους ποιότητας. 

Άξιο αναφοράς είναι ότι προκειµένου να ενισχύσουν την ταυτότητα του ακτινιδίου τους 

στο εξωτερικό, η Ιταλία και η Χιλή συνεργάστηκαν. 

Η Νέα Ζηλανδία σήµερα στηρίζει τη βιοµηχανία ακτινιδίου της αποκλειστικά στις 

δραστηριότητες της εταιρείας “Zespri International Ltd” και στο ακτινίδιο µε τη νέα 

επωνυµία “Zerpri kiwifruit”. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως από τότε που η 

εταιρεία “Zespri” ανέλαβε το εγχώριο και διεθνές µάρκετινγκ του νεοζηλανδικού 

ακτινιδίου, η βιοµηχανία σηµείωσε κατά πολύ υψηλότερα κέρδη. Οι σηµερινές της 

αποδόσεις δείχνουν πολύ καλές προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης. 

Η χιλιανή παραγωγή ακτινιδίου σήµερα στηρίζεται κατά βάση στο θεσµό “Chilean 

Kiwifruit Committee”. Μαζί µε τη Νέα Ζηλανδία αποτελούν τις 2 κορυφαίες 

παραγωγούς και εξαγωγείς χώρες του ακτινιδίου στο νότιο ηµισφαίριο. Επιπλέον, η 

Χιλή εµφανίζεται να κατευθύνει τουλάχιστον τη µισή παραγωγή της προς τις 

Ευρωπαϊκές αγορές κάτι το οποίο έχει καλές προοπτικές ανόδου. 
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Η ελληνική παραγωγή ακτινιδίου, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της εταιρείας “Ζευς 

Ακτινίδιο Α.Ε” κ. Μανώση, είδαµε για το 2013 ότι ανέρχεται περίπου στους 85.000 – 

100.000 τόνους. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, η ελληνική παραγωγή θα φθάσει και θα 

ξεπεράσει τους 150.000 τόνους τα επόµενα χρόνια. Αλλά και πέρα από τις καλές 

προοπτικές στην αύξηση της παραγωγής, η ίδια πηγή µας ενηµερώνει ότι η Ελλάδα ήδη 

έχει αρχίσει να ανοίγεται σε νέες και πολλά υποσχόµενες αγορές, όπως η Ινδία, η Κίνα, 

η Βραζιλία, η Νότια Κορέα και η Νότια Αφρική. 

Η γαλλική παραγωγή ακτινιδίου ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 και όπως και οι εξαγωγές 

της συγκριτικά µε τις εξαγωγές ακτινιδίου των άλλων χωρών, παραµένουν έως σήµερα 

σταθερές σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. Η εταιρεία “Prim΄Land” µε το ακτινίδιο µάρκας 

“Oscar Kiwi” φαίνεται να είναι η κύρια εταιρεία παραγωγής και διακίνησης ακτινιδίου 

και στην εγχώρια αγορά αλλά και σε αγορές του εξωτερικού (Ευρώπη, Ασία, Αµερική, 

Αυστραλία), όπου η Γαλλία προσπαθεί µε όχηµα την ποιότητα να επεκτείνει συνεχώς 

το µερίδιό της. 

Όσον αφορά την Ισπανία που αποτελεί ήδη τον µεγαλύτερο ευρωπαίο εισαγωγέα 

ακτινιδίου, η ζήτηση αυτή έχει προοπτικές ανάπτυξης καθώς οι Ισπανοί προτιµούν 

ιδιαίτερα το φρούτο ως µέρος µιας ισορροπηµένης διατροφής. Άρα η χώρα αποτελεί 

µεγάλη ευκαιρία για εξαγωγείς ακτινιδίου, όπως η Γαλλία, η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή και 

η Ιταλία. Καλές προοπτικές, έστω και χαµηλού ποσοστού παραγωγής και εξαγωγών, 

εµφανίζει η ισπανική εταιρεία “Kiwi Atlantico” µε την ποικιλία “Galician Kiwi”.  
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6. Σχολιασµός 

Σ’ αυτό το εµπειρικό µέρος της µελέτης παρουσιάστηκαν µελέτες – περιπτώσεων των 

πιο αντιπροσωπευτικών εταιρειών κάθε χώρας για τις αγορές της Νέας Ζηλανδίας, της 

Χιλής, της Ελλάδας και της Γαλλίας. Από την άλλη για τις χώρες της Κίνας, της Ιταλίας 

και της Ισπανίας, εξαιτίας της µη διαθεσιµότητας υλικού δεν εντοπίστηκαν µελέτες – 

περιπτώσεων αντιπροσωπευτικών εταιρειών του ακτινιδίου παρά µόνο έγινε 

παρουσίαση και ανάλυση στις στρατηγικές µάρκετινγκ που εφαρµόζουν ενιαία ως 

χώρες στο θεωρητικό µέρος.  

Βέβαια στην ενότητα των αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων παρουσιάστηκαν 

συνοπτικά οι στρατηγικές µάρκετινγκ για όλες τις αγορές.  
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

1. Γενικά Συµπεράσµατα Μελέτης 

Καταληκτικά, κάνοντας µια εκ βάθους αναζήτηση, µελέτη και ανάλυση των πιο 

σηµαντικών αγορών του κόσµου στον τοµέα στρατηγικού µάρκετινγκ του ακτινιδίου, 

είδαµε πως είναι οι χώρες του βορείου ηµισφαιρίου (Κίνα, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, 

Ισπανία) και του νοτίου ηµισφαιρίου (Νέα Ζηλανδία, Χιλή).  

Από άποψη όγκου παραγωγής οι πιο αξιόλογες αγορές είναι η Κίνα, η Ιταλία, η Νέα 

Ζηλανδία, η Χιλή ενώ τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα σηµειώνει διαρκώς άνοδο και 

µάλιστα στην παραγωγή πολλών διαφορετικών πρασινόσαρκων και κιτρινόσαρκων 

ποικιλιών. Η Γαλλία και η Ισπανία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα αξιόλογη παραγωγή. 

Στον τοµέα των εξαγωγών ξεχωρίζουν οι αγορές της Ιταλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της 

Χιλής αλλά και της Ελλάδας, της οποίας το ποιοτικό ακτινίδιο και ειδικά της Πιερίας 

έχει γίνει πολύ γνωστό στο εξωτερικό. Επιπλέον, το ελληνικό ακτινίδιο επιχειρεί να 

κερδίσει όλο και περισσότερες ασιατικές και αµερικανικές αγορές. Απ’ την άλλη µεριά 

η Γαλλία εµφανίζει σχετικά λίγες εξαγωγές, ενώ η Ισπανία σε ένα πολύ µεγάλο 

ποσοστό εισάγει παρά εξάγει ακτινίδιο. 
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2. Περιορισµοί Έρευνας 

Το ερευνητικό ζήτηµα της µελέτης αναφορικά µε τις διαδικασίες στρατηγικού 

µάρκετινγκ του ακτινιδίου στην εγχώρια και στις ξένες αγορές, ήταν πολύ 

εξειδικευµένο µε αποτέλεσµα η διαθεσιµότητα υλικού και δη επίσηµου να είναι σχετικά 

µικρή.  

Πιο συγκεκριµένα για το ακτινίδιο ως καλλιέργεια από τη βιολογική άποψη βρέθηκαν 

πολλές πηγές έντυπες και ηλεκτρονικές, αλλά για το µάρκετινγκ του ακτινιδίου δεν 

βρέθηκε κανένα εγχειρίδιο ούτε και σηµαντικά πολλά επίσηµα άρθρα επιστηµονικών 

περιοδικών.  

Βέβαια στην πορεία είτε µέσω αναζήτησης σε βιβλιοθήκες, είτε στο διαδίκτυο, 

εντοπίστηκε ένας σχετικά καλός αριθµός επιστηµονικών άρθρων. Επιπλέον, µια πολύ 

βοηθητική και επίσηµη πηγή αποτέλεσε και η συνέντευξη του προέδρου της ελληνικής 

εταιρείας “Ζευς Ακτινίδιο Α.Ε”, κ. Μανώση.  

Κατά τη φάση της συγγραφής όµως φάνηκε πως απαιτείται και άλλο σχετικό 

υποστηρικτικό υλικό, οπότε ανέτρεξα και σε πιο ανεπίσηµο υλικό από αγροτικά sites.  

Εγχειρίδια επίσηµου τύπου εντοπίστηκαν και αξιοποιήθηκαν µόνο για την κατανόηση 

και συγγραφή του µεθοδολογικού µέρους της ερευνητικής µελέτης.  
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3. Προτάσεις προς µελλοντική διερεύνηση 

Η αγορά ακτινιδίου της Κίνας θεωρείται ότι αξίζει να διερευνηθεί από 2 απόψεις: 

πρώτον ως αξιόλογη αγορά εισαγωγέας του ακτινιδίου και δεύτερον ως αγορά µε 

αρκετά καλές προοπτικές εξαγωγών τα επόµενα χρόνια εξαιτίας του µεγάλου όγκου 

παραγωγής της.  

Η αγορά της Ιταλίας είναι µια άλλη αγορά που εγείρει το ερευνητικό ενδιαφέρον, 

καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή της ξεπερνώντας 

ακόµη και τη Νέα Ζηλανδία και συνεχίζει να επεκτείνεται αλλά και γιατί κατακτά 

συνεχώς νέες αγορές. 

Η ελληνική αγορά ακτινιδίου στην παρούσα φάση διαθέτει πολύ αξιόλογη και 

ιδιαιτέρως ανταγωνιστική παραγωγή και εξαγωγές, στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν 

πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης και στο µέλλον. Αυτό αποτελεί γεγονός, καθώς η 

Ελλάδα ήδη ανταγωνίζεται πολύ επιτυχώς µε βάση την ποιότητα και σύµφωνα µε το 

ρυθµό αύξησης του παραγωγικού της όγκου σε ακτινίδιο κατά τα επόµενα χρόνια θα 

είναι ικανή να ανταγωνιστεί ίσως και µε όρους ποσότητας. 

Άλλες αναπτυσσόµενες αγορές που τώρα αρχίζουν να εµφανίζουν ζήτηση για το 

ακτινίδιο και στις οποίες σκοπεύει να εστιάσει και η Ελλάδα είναι η Ινδία, η Κίνα, η 

Βραζιλία, η Νότιος Κορέα και η Νότιος Αµερική. Συνεπώς και αυτές οι αναδυόµενες 

αγορές αποτελούν σηµαντικό πεδίο ενδιαφέροντος προς µελλοντική διερεύνηση. 
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