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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ ζέζεη ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο, εληάζζνληαο ζηαδηαθά ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο ζηξαηεγηθή ηηο εμαγσγέο ζαλ 

αλαπηπμηαθή επηινγή. Χζηφζν, ην εμσηεξηθφ εκπφξην παγθνζκίσο δηαλχεη µηα δχζθνιε 

πεξίνδν. Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα απμάλεηαη, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηελ αδπλαµία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα βειηηψζνπλ ηηο «εμαγσγηθέο 

επηδφζεηο» ηνπο, µε απνηέιεζµα ε Διιάδα λα παξαµέλεη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζπγθξηηηθά 

µε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο.    

ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζηα ζηειέρε κηαο 

επηρείξεζεο ηξνθίκσλ, ψζηε λα είλαη ελήκεξνη φρη κφλν γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα 

αληηκεησπίζεη ε επηρείξεζε αιιά θαη γηα ηηο λέεο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ΔΔ, απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα δνθηκάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζε 

λέεο αγνξέο θαη λα ζρεδηάζνπλ πξνζεθηηθά κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή εμαγσγηθήο 

επέθηαζεο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ειεθηξνληθέο 

πεγέο, επηζηεκνληθά άξζξα, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαζψο θαη ζηαηηζηηθέο έξεπλεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, 

φπνπ εηζάγεηαη ν αλαγλψζηεο ζηελ έλλνηα ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, 

αλαθέξνληαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ µηα επηρείξεζε λα δνθηµάζεη ηελ είζνδν ζε αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ηα νπνία αληηζηαζµίδνπλ ηα εκπφδηα πνπ πθίζηαληαη θαη απνηεινχλ 

θαηαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ην εμαγσγηθφ εκπφξην. Αθφκε, κειεηάηαη ν θιάδνο ησλ 

ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ν ξφινο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ζηελ παξαγσγηθή 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο. εκαληηθή είλαη θαη ε πεξηγξαθή ελφο πξσηνπνξηαθνχ κνληέινπ 

ηξηψλ ζηαδίσλ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επηινγή ηεο ειθπζηηθφηεξεο δπλεηηθήο αγνξάο.  

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί  ε παξνπζίαζε θαη ν ζρνιηαζκφο ηεζζάξσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ σο 

ρψξεο πξννξηζκνχ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξφθηκα. 

  ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα εμεξεχλεζεο ηεο αγνξάο ηεο 

Αγγιίαο. Αθνινπζεί κηα νξζή θαη πνιχπιεπξε αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε 

απηή θαη αλαθέξνληαη ηφζν νη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ Άγγισλ ζηα ηξφθηκα θαη ζηα 

πνηά φζν θαη νη παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ. εκαληηθή είλαη επίζεο ε εθηελήο 

παξνπζίαζε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ πξνο ηελ Αγγιία απφ ηελ Ακεξηθή, ηελ Διιάδα αιιά 

θαη άιιεο αληαγσληζηηθέο ρψξεο.  

Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο. Παξαηίζεληαη αλαιπηηθά 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο θαζψο επίζεο θαη νη 
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δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ ελ δπλάκεη αγνξαζηψλ, ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηινγή 

ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο εηζφδνπ ζηε ρψξα. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη εμαγσγέο 

θπξίσο απφ ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Διιάδα, κειεηψληαο ηε ζέζε απηψλ αλάκεζα ζε άιιεο 

ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην, επηιέγεηαη ε Ηηαιία γηα ρψξα πξννξηζκνχ κεηαμχ άιισλ ζηελ 

ΔΔ. Αλαιχεηαη ν βαζκφο θηλδχλνπ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα αλαιάβεη κηα επηρείξεζε πνπ ζα 

εμάγεη ζηελ αγνξά απηή αιιά θαη νη επθαηξίεο πνπ απηή πξνζθέξεη, θαζψο αξθεηά πξντφληα 

ηεο ππνιείπνληαη ηεο δήηεζεο.  

Δπηπιένλ, ζην πέκπην θεθάιαην αθνινπζεί ε ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή αγνξά ηεο 

Γαιιίαο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ηεο ρψξαο, νη αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ Γάιισλ 

θαη αλαιχεηαη εθηελψο ην εμαγσγηθφ εκπφξην πξνο απηήλ, κε βάζε ηε δηεξεχλεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. 

Σέινο, θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, νη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ 

εμαγσγηθή επέθηαζε κηαο ειιεληθήο επηρείξεζεο ζηηο αγνξέο ηεο Αγγιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο 

Ηηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο θαη παξαηίζεληαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαζψο θαη νη 

ειεθηξνληθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗO 1. ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

1.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Οη εμαγσγέο είλαη κία απφ ηηο ζηξαηεγηθέο άζθεζεο δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη  απνηεινχλ ηελ πξψηε κνξθή δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο-εκπφξνπο πξηλ απφ πνιιά ρξφληα. Δίλαη γλσζηφ 

φηη φιεο νη πνιπεζληθέο άξρηζαλ ηε "ζηαδηνδξνκία" ηνπο ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο θάλνληαο εμαγσγηθέο επεθηάζεηο.  Χζηφζν, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηφζν ε 

πνιππινθφηεηα ηεο ελαζρφιεζεο κε ηηο εμαγσγέο  φζν θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ κεγεζπλζεί δξαζηηθά.  

Ζ ελαζρφιεζε κε ηηο εμαγσγέο  απνηειεί πιένλ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ θηινδνμνχλ λα απμήζνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο θαη ηα θέξδε ηνπο κε γξήγνξνπο 

ξπζκνχο, αθ' ελφο ιφγσ ηεο  δηεζλνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ  

ζπλαιιαγψλ θαη αθ' εηέξνπ ιφγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο  ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο ηνπηθέο 

αγνξέο. Ζ επηηπρήο ελαζρφιεζε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ην εμαγσγηθφ εκπφξην έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Έηζη ηθαλνπνηείηαη θαη ε επηζπκία ησλ 

ρσξψλ πνπ ζέινπλ λα δνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο λα αλαπηχζζεηαη κε ξπζκνχο πνπ είλαη ηθαλνί 

λα κεηψζνπλ ηελ αλεξγία (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). 

 

1.2 Ζ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

Οη εμαγσγέο κπνξεί λα είλαη ε απινχζηεξε ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κηαο επηρείξεζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, φκσο ε δηαδηθαζία ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε ζε 

ζχγθξηζε κε ηε δηαδηθαζία πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ζ 

δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ε εμσζηξέθεηα απνηεινχλ ηα ζεκεία εθθίλεζεο γηα θάζε 

εμαγσγηθή επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα είλαη αληαγσληζηηθή θαη βηψζηκε (Υαηδεδεκεηξίνπ, 

2003).  

 Δίλαη γλσζηφ φηη κηα επηρείξεζε γηα λα επεθηαζεί θαη λα εηζέιζεη ζε μέλεο αγνξέο 

πξέπεη λα δηαζέηεη επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα, θεθάιαην, θαζψο θαη γλψζε. Ζ αχμεζε ηεο 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη θάηη επθαηξηαθφ θαη ζπκβάιιεη ζην λα επεθηείλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ εμαγσγψλ είλαη 

έληνλε, φηαλ απμάλνληαη ηα θέξδε θαη ν θχθινο εξγαζηψλ, φηαλ ππάξρεη πιενλάδνπζα 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα θαη ην πξντφλ είλαη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλν θαη ηέινο φηαλ ν 
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εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο είλαη ηζρπξφο θαη εληνπίδνληαη επθαηξίεο ζε μέλεο αγνξέο. πλεπψο 

νη εμαγσγέο δελ απνηεινχλ κηα επθαηξηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εμππεξεηεί ηηο κεκνλσκέλεο 

αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο, αιιά κία ζπλεηδεηνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή επηινγή αλάπηπμεο θαη 

έλα ζεκαληηθφ βήκα ζην business plan ηεο. Ύςηζηεο ζεκαζίαο είλαη επίζεο, φηη ηελ επνρή 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη εμαγσγέο απνηεινχλ ηνλ πξεζβεπηή ηεο θάζε ρψξαο ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ (Ησάλλνπ, 2005). Γηα ηελ Διιάδα, ε εμαγσγηθή επέθηαζε παξακέλεη έλαο απφ 

ηνπο «πγηείο» ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο εμαθνινπζεί λα θηλείηαη ζε ζεηηθή ηξνρηά θαη λα 

επηηαρχλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ε ζεκαζία ησλ εμαγσγψλ γηα ηελ νηθνλνκία είλαη 

γλσζηή. Ζ εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο ζηε ρψξα, ε αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηεο απαζρφιεζεο, ε ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ε κεγέζπλζε ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο θαη ε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ηεο ρψξαο είλαη θάπνηνη 

απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (ηεθαλίδεο, 1997).   

ε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ηα νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε είλαη αθφκα  ζεκαληηθφηεξα. 

Ζ παξνπζία ζηηο δηεζλείο αγνξέο νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ πσιήζεψλ 

ηνπο, απνηειψληαο γηα απηέο δηέμνδν απφ κία θνξεζκέλε εγρψξηα αγνξά, κεηψλεη ην 

παξαγσγηθφ θφζηνο θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηα θαζαξά θέξδε, εληζρχεη ηελ επειημία θαη 

ειαρηζηνπνηεί ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (ηεθαλίδεο, 1997). 

Ζ έληαμε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο, ινηπφλ, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα θάζε επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα εθηνμεχζεη ηα θέξδε ηεο θαη λα επηβηψζεη ζε 

έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αλάπηπμε επηηπρεκέλεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη θάηη απιφ θαη ζίγνπξα δελ θαηνξζψλεηαη ρσξίο νξγαλσκέλν 

ζρέδην. Τπάξρνπλ, νπσζδήπνηε, θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ ε πξνζπάζεηα δελ είρε επηηπρή 

έθβαζε, είηε ιφγσ ζπγθπξηψλ είηε γηα ιφγνπο πνπ είραλ ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπο ζην εμαγσγηθφ κάξθεηηλγθ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ εμαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). Ζ αλάπηπμε εθείλεο ηεο 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα αθνινπζήζεη ην δξφκν γηα ηελ επηηπρία, θαηνξζψλεηαη κε 

νξγαλσκέλν ζρέδην εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, κε κεζνδεπκέλε ζηξαηεγηθή marketing 

θαη κε ζπλερή κειέηε ησλ αγνξψλ - ζηφρσλ (Ησάλλνπ, 2005). 
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1.3 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΚΖΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

Γχν είλαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα επηιέμεη κηα 

επηρείξεζε γηα λα εηζέιζεη ζε δηεζλείο αγνξέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Οη 

άκεζεο θαη νη έκκεζεο εμαγσγέο ζπληζηνχλ ηηο δπν επηινγέο ηεο επηρείξεζεο. 

 

1.3.1 ΑΜΔΔ ΔΞΑΓΧΓΔ  

ηηο άκεζεο εμαγσγέο ηφζν ε επηινγή ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ζα εμαρζνχλ ηα πξντφληα, 

φζν θαη ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη 

ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ μέλν πειάηε ζηε ρψξα πξννξηζκνχ θαζψο θαη ν έιεγρνο 

ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ ηεο απφ ηνπο μέλνπο αγνξαζηέο, 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξαγσγφ-επηρείξεζε (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). πλεπψο, νη άκεζεο 

εμαγσγέο πεξηιακβάλνπλ απεπζείαο πσιήζεηο ηεο παξαγσγνχ-επηρείξεζεο ζε κία εηζαγσγηθή 

επηρείξεζε ή ζε έλαλ θαηαλαισηή πνπ βξίζθεηαη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, ειέγρνληαο φια ηα 

ζηάδηα ηεο εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (Albaum et al., 1998).  

Ζ εμαγσγηθή επηρείξεζε δειαδή θαιείηαη λα εληνπίζεη πειάηεο θαη λα επηθνηλσλήζεη 

καδί ηνπο θαη λα δηεθπεξαηψζεη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ αζθάιηζε θαη ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ εμαγσγηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ, ηελ εθηίκεζε θεξεγγπφηεηαο ησλ μέλσλ αγνξαζηψλ 

θαη ηέινο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ηνπ αληίζηνηρνπ αληηηίκνπ. Ζ επηρείξεζε πνπ ζα 

επηιέμεη απηή ηελ ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξε γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ 

δηαζέηεη θαη γηα ηα ζηειέρε πνπ ηελ απαξηίδνπλ φζν αθνξά ηελ θαηάξηηζε, ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηνπο (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003).  

εκαληηθή θαηεγνξία ησλ άκεζσλ εμαγσγψλ απνηεινχλ νη ελδνεπηρεηξεζηαθέο 

ζπλαιιαγέο. Απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε πξντφλησλ απφ κία επηρείξεζε ζε κία άιιε 

ζπγαηξηθή ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θάπνηα μέλε ρψξα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο, θαζψο εηζάγνπλ θαη εμάγνπλ 

εκηηειή πξντφληα θαη πξψηεο χιεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

(Griffin and Pustay, 1999).  

Μία αθφκα ζεκαληηθή θαηεγνξία ησλ άκεζσλ εμαγσγψλ είλαη νη γθξίδεο εμαγσγέο 

(gray market exports). Οη γθξίδεο εμαγσγέο (παξάιιειεο εηζαγσγέο) είλαη νη λφκηκεο 

εηζαγσγέο γλήζησλ αγαζψλ ζε κηα ρψξα απφ δηαλνκείο πνπ δελ είλαη επίζεκα 

εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ηνπο εμαγσγείο (Albaum et al., 1998).   
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1.3.2 ΔΜΜΔΔ ΔΞΑΓΧΓΔ  

Οη έκκεζεο εμαγσγέο ζπλεπάγνληαη φηη νη εμαγσγηθή εηαηξεία παξάγεη ην πξντφλ αιιά 

δελ αζρνιείηαη εθηελέζηεξα, δειαδή δελ ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ (Albaum et al., 1998).  

Οη εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα μέλε ρψξα δηεθπεξαηψλνληαη απφ 

θάπνηα άιιε επηρείξεζε ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ή/θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εγρψξηα 

αγνξά. Απηή ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο 

παξαγσγνχ επηρείξεζεο θαη ηνπ αιινδαπνχ αγνξαζηή. Ζ επηρείξεζε - δηακεζνιαβεηήο 

κπνξεί λα είλαη είηε εγρψξηαο είηε αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαγσγφ 

επηρείξεζε ε νπνία αληηκεησπίδεη θαη εμππεξεηεί ηηο επηρεηξήζεηο-δηακεζνιαβεηέο κε ηνλ ίδην 

αθξηβψο ηξφπν φπσο θαη ηνπο ππφινηπνπο εγρψξηνπο πειάηεο ηεο. Δπηπιένλ ε επηρείξεζε-

παξαγσγφο ρξεζηκνπνηεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο παξαγσγηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο, ην ήδε 

ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, θαζψο θαη ηελ ήδε ππάξρνπζα ηεξαξρηθή θαη νξγαλσηηθή 

ηεο δνκή. Σέινο, ε παξαγσγφο επηρείξεζε δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί ή λα αθηεξψζεη πφξνπο 

γηα ηε κειέηε θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, θαζψο απηή 

πνπ ηνπο αλαιακβάλεη είλαη ε επηρείξεζε-δηακεζνιαβεηήο (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003).   

 

1.4 ΚΗΝΖΣΡΑ ΔΝΑΥΟΛΖΖ ΜΔ ΣΗ ΔΞΑΓΧΓΔ 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ε εμαγσγηθή επέθηαζε ζε δηεζλείο αγνξέο είλαη κηα ηδηαίηεξα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία ζε ζχγθξηζε κε ηε δηαδηθαζία πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Μνινλφηη φκσο ε δπζθνιία ελαζρφιεζεο κε ηηο εμαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο είλαη κεγάιε, παξαηεξείηαη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ αλά ηνλ 

θφζκν επηιέγνπλ λα εκπιαθνχλ κε ην εμαγσγηθφ εκπφξην θαη λα δηεηζδχζνπλ ζε μέλεο 

αγνξέο, παξακειψληαο ηελ εγρψξηα αγνξά. Kάζε επηρείξεζε έρεη δηαθνξεηηθά θίλεηξα πνπ 

ηελ σζνχλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: έιμε (ελεξγεηηθά 

θίλεηξα) θαη ψζεζε (παζεηηθά θίλεηξα) (Hollensen, 2009). 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

είλαη ε αληαπφθξηζε ζηηο λέεο επθαηξίεο. Ζ αλαγλψξηζε θαη ε αμηνπνίεζε- εθκεηάιιεπζε ησλ 

δπλαηψλ ζεκείσλ κηαο επηρείξεζεο είλαη πην εχθνιε ζαλ δηαδηθαζία απφ ηελ αλαδήηεζε 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε ζρέζε µε ηνπο ππφινηπνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ίδην θιάδν. Όκσο, νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, φπσο νη 

δηαζέζηκνη πφξνη, νη ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ην αλζξψπηλν δπλαµηθφ έρνπλ ζπλήζσο 
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µεγαιχηεξε ζεµαζία απφ ηηο εμσγελείο ζπλζήθεο, φπσο ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ εγρψξηα 

αγνξά θαη ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη (Rundh, 2003).  

Δπηπιένλ, κε ηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο κπνξεί κία επηρείξεζε λα 

δηεπξχλεη ην πεδίν ησλ πξννπηηθψλ ηεο. Ο δηεζλήο πξνζαλαηνιηζµφο θαη ην µέγεζνο ησλ 

παγθφζµησλ αγνξψλ είλαη πνιχ ειθπζηηθφο, ηφζν απφ άπνςε παξαγσγήο θαη θφζηνπο 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, φζν θαη απφ άπνςε λννηξνπίαο, ιφγσ ηεο µεγάιεο 

αλνµνηνµνξθίαο πνπ θπξηαξρεί. Ζ εγρψξηα αγνξά είλαη ε δηεζλήο αγνξά θάπνηνπ άιινπ 

αληαγσληζηή. ε θάπνηα άιιε ρψξα ινηπφλ ζα ππάξρεη κία αληαγσληζηηθή επηρείξεζε πνπ 

κπνξεί είηε λα πξνσζεί έλα παξφκνην πξντφλ, αιιά λα είλαη πην θαιά νξγαλσκέλν θαη λα 

θαιχπηεη θάπνηεο αλάγθεο θαιχηεξα ή λα πηνζεηήζεη ηελ ηδέα ελφο πην θαηλνηφκνπ γηα ηελ 

εγρψξηα αγνξά πξντφληνο πνπ ζα πξνβιέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε λέσλ αλαγθψλ (Cateroa, 2011). 

πλεπψο, ππάξρνπλ απφ ηε κία ζπλζήθεο πνπ γελλνχλ ηελ αλάγθε γηα δηεζλείο 

ζπλεξγαζίεο θαη εμσζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε απηέο θαη απφ ηελ άιιε εξεζίζµαηα πνπ 

δεµηνπξγνχλ έιμε πξνο ηε δηεζλή αγνξά. 

 

1.4.1 ΔΠΔΚΣΑΖ Δ ΞΔΝΔ ΑΓΟΡΔ ΛΟΓΩ ΑΝΔΠΑΡΚΩΝ                                                                                                                                                                     

         ΤΝΘΖΚΩΝ ΣΖΝ ΔΓΥΧΡΗΑ ΑΓΟΡΑ    

Σα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα μεθηλνχλ είηε απφ ην ελδνεπηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ είηε 

απφ εμσγελείο παξάγνληεο δίλνπλ ψζεζε γηα δηεζλείο ζπλεξγαζίεο.   

 

Κίλεηξα απφ ην ελδνεπηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ:  

• Δπνρηαθέο πσιήζεηο: Οη επνρηαθέο πσιήζεηο απνηεινχλ θίλεηξν γηα ηελ αιιαγή 

πιεχζεο ηεο ελ δπλάκεη εμαγσγηθήο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ κεηέπεηηα αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ή θαη ηελ θάιπςε ηνπ θελνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ. 

Ζ χπαξμε επνρηθψλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ δήηεζε, θαζηζηά δχζθνιε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

παξαγσγήο, κε θπζηθφ επαθφινπζν ηε κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο.  

• Βξαρππξφζεζµν θέξδνο: Σν βξαρππξφζεζκν θέξδνο είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα θίλεηξα 

γηα εμαγσγηθφ μεθίλεκα θπξίσο γηα ηηο µηθξνµεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ νξακαηίδνληαη λα 

αλαπηπρζνχλ γξήγνξα θαη λα γίλνπλ βηψζηκεο θαη αληαγσληζηηθέο. 

• Δηθφλα ηεο επηρείξεζεο: Ζ ελίζρπζε ηεο ζέζεο θαη ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

ηνπηθή αγνξά αθνχ ηα πξντφληα ηεο θπθινθνξνχλ θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη νπνίεο έρνπλ ζαλ επαθφινπζν ηε 
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βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο.     

• Γηεζλήο Κχθινο Εσήο Πξντφλησλ: Ζ ζεσξία ηνπ Γηεζλνχο Κχθινπ Εσήο ησλ 

Πξντφλησλ πνπ ππνζηεξίδεη φηη µεηά ηελ θάζε ηεο σξηµφηεηαο ηνπ πξντφληνο ζηελ εγρψξηα 

αγνξά, ε παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο θαη ε θεξδνθνξία πνπ απηφ απνθέξεη, µεηψλνληαη. Έηζη, 

ζηξεθφκελνη ζην εμσηεξηθφ, ε δήηεζε γηα ην πξντφλ ζα είλαη πςειή γηα εθείλν ην δηάζηεµα 

πνπ ν αληαγσληζµφο ζα είλαη ραµειφο. Έηζη, κεηψλεηαη ε εμάξηεζή ηεο απφ ηελ εγρψξηα 

αγνξά, ε νπνία θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο πνξεία.  

• Γηαζπνξά θηλδχλνπ: Τπάξρεη κεγαιχηεξε δηαζπνξά θηλδχλνπ θαη ειαρηζηνπνηνχληαη 

νη ρξεµαηννηθνλνµηθνί θίλδπλνη πνπ ζπληξέρνπλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηελέξγεηα εμαγσγψλ. Έηζη, 

ε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κεηψλεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν πνπ 

νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θάζε ρψξα. 

 

Κίλεηξα πξνεξρφµελα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ:  

• Ο ηζρπξφο αληαγσληζµφο δεκηνπξγεί θφβν λα ραζεί µεξίδην απφ ηελ εγρψξηα αγνξά. 

Όηαλ ε «πίηα» ηεο εγρψξηαο αγνξάο είλαη κηθξή θαη ε ελ δπλάκεη εμαγσγηθή επηρείξεζε 

απεπζχλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη πεξηνξηζκέλν θνηλφ, ηφηε ε ζηξνθή ηνπ αληαγσληζµνχ 

ζε δηεζλείο αγνξέο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε.   

• Τπεξβνιηθέο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε παξαγσγή ελφο 

πξντφληνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα πσιεζεί ζηελ εγρψξηα αγνξά, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κε πξνζδνθφκελε κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο. 

Απφδνζε ηεο αγνξάο θάησ ηνπ αλαµελφµελνπ, έρνληαο σο απνηέιεζµα λα µελ µπνξεί λα 

απνξξνθήζεη µεγάιεο πνζφηεηεο (Rundh, 2003).   

 

1.4.2 ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΓΟΡΑ ΠΟΤ ΟΓΖΓΟΤΝ Δ     

         ΤΝΔΡΓΑΗΔ    

Όηαλ νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ μέλε αγνξά είλαη ειθπζηηθέο, ηφηε ε πξφθιεζε 

γηα δηεζλείο ζπλεξγαζίεο είλαη έληνλε θαη ε ψζεζε πεγάδεη απφ εθεί. Καη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, νη πξνυπνζέζεηο πξνέξρνληαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο είηε απφ 

εμσγελείο παξάγνληεο ζηε δηεζλή αγνξά.    

     

       



9 
 

Κίλεηξα απφ ην ελδνεπηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ:   

• Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα: Δλφςεη δηεζλνχο αλνίγµαηνο, ε επηρείξεζε απνζθνπεί 

ζπλήζσο ζηελ παξαγσγή ελφο ξηδνζπαζηηθνχ πξντφληνο µε εμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο. Σν λέν 

απηφ πξντφλ αθελφο απνηειεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ θαη αθεηέξνπ 

είλαη ζεµαληηθφ θίλεηξν γηα λα εηζέιζεη ζε αιινδαπέο αγνξέο. 

• Δπηζεηηθή πνιηηηθή: Με ηελ πξννπηηθή µηαο δηεζλνχο θήµεο κπνξεί ε επηρείξεζε λα 

επηιέμεη λα θηλεζεί πην επηζεηηθά ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηελ μέλε αγνξά, 

αηθληδηάδνληαο ηνπο αληαγσληζηέο ηεο κε ηα δηθά ηεο πξντφληα θαη ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο.   

• Οηθνλνµίεο θιίµαθαο: Οη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ζε δηεζλείο αγνξέο ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε θαηλνχξησλ αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

• Πφξνη αλεθµεηάιιεπηνη: Ζ επηρείξεζε µπνξεί λα δηαζέηεη πφξνπο πνπ παξαµέλνπλ 

αλεθµεηάιιεπηνη θαη νη νπνίνη είλαη ρξήζηκνη ζηελ εμαγσγηθή ρψξα.   

• Γηνίθεζε ζε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο: Ζ δηνίθεζε ζε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

έλα ηζρπξφ θίλεηξν πνπ πξνζδίδεη ελζνπζηαζµφ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηηο θάλεη ηθαλέο λα 

πξνζπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ κέρξη λα πεηχρνπλ ηνλ 

ηειηθφ ζηφρν. Ζ επίδεημε ζεηηθήο δηάζεζεο απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα ηηο εμαγσγέο, 

κπνξεί λα ππνθηλήζεη θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο εμαγσγέο ζε πην 

ζνβαξφ επίπεδν (Westhead et al., 2004).  

 

Κίλεηξα πξνεξρφµελα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ:   

• Διαθξχλζεηο ιφγσ ηεο ΔΔ: Ζ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ πνπ αθνξνχλ δαζκνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο, άξζε ηεισλεηαθψλ κέηξσλ, αιιά θαη ε παξνρή θηλήηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θξάηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμαγσγηθήο επέθηαζεο.    

• Γξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Ζ ελαξκφληζε κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ν 

θνηλφο άμνλαο πνπ απαηηείηαη ζηελ ΔΔ, δηεπθνιχλεη πνιχ ηηο εµπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Δπίζεο, 

δεµηνπξγείηαη έλα ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο μέλνπο επηρεηξεµαηίεο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

επεθηαηηθή ηνπο πνιηηηθή.     

• Άληιεζε γλψζεσλ: Ζ εμαγσγηθή επέθηαζε κπνξεί λα δψζεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηηο θαηλνηφκεο παξαγσγηθέο κεζφδνπο, ηα δηαθνξεηηθά 

πξντφληα, ηηο ηερληθέο marketing πνπ εθαξκφδνπλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ μέλσλ 

αληαγσληζηψλ. Σα νθέιε πνπ πξνζδίδεη απηή ε πιεξνθφξεζε, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηηο 
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κειινληηθέο ελέξγεηεο. Έηζη ινηπφλ, ε έιμε απφ ηηο γλψζεηο πνπ ζα απνθνκίζεη ζε μέλεο 

αγνξέο είλαη πνιχ ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ εμαγσγηθή εθθίλεζε. 

• Δπηθνηλσλία: Ζ ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ κέζσλ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία, αθνχ 

έρεη κεηψζεη ην θφζηνο. Οη επηρεηξήζεηο γλσξίδνπλ λένπο πειάηεο, αθνχ είλαη πξνζηηή ε 

αλαδήηεζε πειαηψλ ζην Γηαδίθηπν αιιά θαη δπλεηηθνί πειάηεο ζηξέθνληαη απφ µφλνη ηνπο 

ζηελ επηρείξεζε, εθδειψλνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηα πξντφληα ηεο, κε θπζηθφ επαθφινπζν λα 

γίλνληαη νη δηεζλείο αγνξέο εχθνια πξνζβάζηκεο (Westhead et al., 2004). 

 

1.5 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ εμαγσγψλ δελ είλαη κία απιή δξαζηεξηφηεηα. Τπάξρνπλ εκπφδηα ηα 

νπνία φκσο κε ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, γλψζε θαη εκπεηξία κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ή 

λα πεξηνξηζηνχλ. Απφ ηε κία πιεπξά κπνξεί λα κελ απαηηείηαη ε δέζκεπζε κεγάισλ 

θεθαιαίσλ ζε επελδχζεηο γηα ηε δηελέξγεηα εμαγσγψλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε κεγάιε δέζκεπζε ζε ρξφλν, επηκνλή θαη ζέιεζε απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ψζηε λα απνθηήζεη ηηο εηδηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη θαη λα είλαη θαηάιιεια 

πξνεηνηκαζκέλν γηα έλα μέλν εμίζνπ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003): 

1. Ζ δπζθνιία ηεο εχξεζεο πειαηψλ ζηηο αιινδαπέο ρψξεο.  

2. Ζ έιιεηςε ζηειερψλ κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία ζηηο εμαγσγηθέο 

ιεηηνπξγίεο.  

3. Ζ έιιεηςε ζηειερψλ πνπ λα γλσξίδνπλ ηε γιψζζα ησλ ρσξψλ-ζηφρσλ.  

4. Πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε θαιψλ θαη αμηφπηζησλ αληηπξνζψπσλ ή/θαη 

δηαλνκέσλ ζηηο μέλεο αγνξέο, θαζψο θαη ζηελ ππνθίλεζή ηνπο γηα λα πξνσζνχλ ελεξγά ηα 

πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. 

5. εκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αιινδαπνχο πειάηεο.  

6. Έιιεηςε θαη δπζθνιίεο εμαζθάιηζεο έγθπξεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο μέλεο 

ρψξεο.  

7. Γπζθνιίεο ζηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζηηο αιινδαπέο αγνξέο.  

8. Πξνβιήκαηα κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμαγσγψλ.  

9. Γπζθνιίεο κε ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά θαη ηδηαίηεξα κε απηά πνπ 

απαηηνχλ νη αιινδαπέο ρψξεο, θαζψο θαη κε ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.  

10. Πξνβιήκαηα κε ηελ είζπξαμε ηεο πιεξσκήο απφ ηνπο αιινδαπνχο πειάηεο.  

11. Πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ δαζκνινγηθνχο θαη κε δαζκνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ζεζπίδεη ε θάζε ρψξα.  
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12. Δπηπιένλ θφζηνο πνπ πξέπεη λα επσκηζζεί πξνθαηαβνιηθά ε εμαγσγηθή επηρείξεζε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ην πξντφλ ηεο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αιινδαπψλ 

πειαηψλ αιιά θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο εμαγσγήο.  

13. Πξνβιήκαηα κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ θαη αμηφπηζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

14. Έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο βνήζεηαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ηεο κεηξηθήο ρψξαο.  

Δπηπιένλ, νη Craig θαη Zafar αλέιπζαλ ηα δεδνκέλα πνπ απνηεινχλ εκπφδηα ζηηο 

εμαγσγέο φπσο ε ρακειή ειθπζηηθφηεηα ηεο μέλεο αγνξάο, νη μέλεο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο 

δε ζπκβηβάδνληαη νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, ην ραξαθηεξηζηηθφ εγρείξεκα γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ εμαγσγψλ, ε δπζθνιία ζηελ πξφζβαζε - δηαλνκή, ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο 

ηεο μέλεο αγνξάο θαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. ηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ ε αμηνιφγεζε 

ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηδηνηήησλ θαη ε επεμήγεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ εκπφδηα ζηηο 

εμαγσγέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 (Craig and 

Zafar, 2005). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ θαη παγθφζκησλ εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ έρεη θαηαθέξεη λα ππεξληθήζεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ εκπφδηα κε 

ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξνζήισζε ησλ ζηειερψλ ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). 
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Πίλαθαο 1: Πεξίιεςε ηεο δηεξεπλεηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

Παξάγνληαο Κπξίαξρα πξνβιήκαηα πληειεζηήο 

επηβάξπλζεο 

Παξάγνληαο 1 

Διθπζηηθφηεηα 

μέλεο αγνξάο 

Ζ δπζθνιία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηά 

ηελ πψιεζε. 

Σν πξφβιεκα κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο. 

Σν πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο γηα ηελ 

απνζηνιή ησλ πξντφλησλ ζε μέλεο αγνξέο. 

Σν πςειφ θφζηνο  πψιεζεο ζην εμσηεξηθφ.  

Ζ δπζθνιία ζηελ είζπξαμε πιεξσκψλ απφ 

πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Ζ δπζθνιία ηαθηνπνίεζεο ηεο αδεηνδφηεζεο. 

0.74 

 

0.67 

 

0.65 

 

0.64 

0.53 

 

0.50 

Παξάγνληαο 2 

Ξέλεο πξαθηηθέο κε ηηο 

νπνίεο δε 

ζπκβηβάδνληαη νη εγρψξηεο 

επηρεηξήζεηο 

 

Οη μέλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο είλαη 

δχζθνιν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ ηηο 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. 

Ζ πςειή αμία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ζηηο 

εμαγσγηθέο αγνξέο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηνπο θαλνληζκνχο θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο μέλσλ πξντφλησλ. 

Οη θίλδπλνη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πψιεζε 

ζην εμσηεξηθφ. 

0.61 

 

 

0.59 

 

0.59 

 

0.59 

Παξάγνληαο 3 

Υαξαθηεξηζηηθφ εγρείξεκα 

γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ εμαγσγψλ 

Ζ δηαρείξηζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εγρψξησλ 

αγνξψλ. 

Ζ αδηαθνξία πξνο ηελ αμία ησλ εμαγσγέσλ. 

Ζ έιιεηςε ηθαλφηεηαο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

πξνζθνξάο ησλ εμαγσγψλ. 

Σν αλεπαξθέο πξνζσπηθφ γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο δηεζλνχο δξαζηεξηφηεηαο. 

0.77 

 

0.73 

0.71 

 

0.50 

Παξάγνληαο 4 

Πξφζβαζε - Γηαλνκή 

Ζ έιιεηςε ζε μέλα θαλάιηα δηαλνκήο. 

Ζ δπζθνιία ζηελ επηινγή ελφο αμηφπηζηνπ 

δηαλνκέα ζηελ μέλε ρψξα. 

Ζ δπζθνιία ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο μέλεο αγνξέο. 

0.76 

0.73 

 

0.60 

 

 

Παξάγνληαο 5 

Πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο 

ηεο μέλεο αγνξάο 

Ζ πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. 

Οη δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ ζηηο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Ζ γιψζζα θαη νη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο.  

Οη απαηηήζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ηηκψλ θαη ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ αλάινγα 

κε ηελ θαηάζηαζε ηεο μέλεο αγνξάο. 

0.77 

 

0.72 

 

0.60 

0.51 

 

 

 

Παξάγνληαο 6 

Κπβεξλεηηθή Πνιηηηθή 

Ζ έιιεηςε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εμάγνπλ. 

Ζ έιιεηςε θξαηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ 

ππέξβαζε θξαγκψλ ζηηο εμαγσγέο. 

0.77 

 

0.65 

 

Πεγή: Craig and Zafar, 2005 

 

1.5.1 ΛΑΘΖ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

Δίλαη ζεκαληηθφ θάζε επηρείξεζε λα γλσξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ εκπφδηα 

γηα ηελ εμαγσγηθή επέθηαζε νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο. ε φηη αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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δηαρείξηζεο ησλ εμαγσγψλ, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Craig θαη Zafar έδεημαλ φηη ε 

αδηαθνξία πξνο ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ, ε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ εγρψξησλ αγνξψλ, ε 

έιιεηςε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ησλ εμαγσγψλ θαη ην αλεπαξθέο πξνζσπηθφ 

έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε ηνπ εμαγσγηθνχ κάξθεηηλγθ (Craig and Zafar, 

2005). 

Δπηπξφζζεηα, ε αδηαθνξία ηεο δηνίθεζεο πξνο ηελ ηηκή εμαγσγήο, είλαη άιιν έλα 

ζεκαληηθφ εκπφδην. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα εμεηάδεη ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμαγσγέο ζε ηαθηηθή 

βάζε θαη φρη κφλν φηαλ ε εγρψξηα αγνξά είλαη αδχλακε θαη ππάξρεη πιενλάδνπζα παξαγσγή. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε επηρείξεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη ηε κνίξα ηεο, λα δηαηεξήζεη 

θαη λα απμήζεη ηελ θεξδνθνξία ζε ζπλερή βάζε, φρη κφλν φηαλ ε εγρψξηα αγνξά είλαη αξγή ή 

βξίζθεηαη ζε παξαθκή (Craig and Zafar, 2005).  

Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο είλαη πεξηζζφηεξν ππνθεηκεληθφο. Οη ηθαλφηεηεο ησλ 

αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ε εθπαίδεπζε ζε δηεζλείο επηρεηξήζεηο θαη νη γλψζεηο ηνπο 

ζηηο μέλεο γιψζζεο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ εμαγσγηθή επίδνζε ηνπ κάξθεηηλγθ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ηα επξήκαηα απηά θαζηζηνχλ δσηηθήο ζεκαζίαο ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

φρη κφλν ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ αιιά φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Craig and Zafar, 2005). 

Οη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο, ηα πξνβιήµαηα επηθνηλσλίαο θαη ηα γισζζηθά εµπφδηα αιιά 

θαη νη απαηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ είλαη αθφµα µεγαιχηεξεο γηα ηηο µηθξνµεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Σν πςειφ θφζηνο θαη ν 

θφβνο ηηο απνζαξξχλεη λα πξνζιάβνπλ έµπεηξα ζηειέρε πνπ ζα µπνξνχζαλ λα ηηο 

θαζνδεγήζνπλ ζην δχζθνιν εμαγσγηθφ ηνπο μεθίλεκα (Craig and Zafar, 2005). 

 

1.5.2 ΔΛΛΔΗΦΖ ΠΟΡΧΝ   

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη 

ησλ πεξηνξηζκψλ (αδπλακίεο) κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επηινγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ 

θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εθηειέζεη ε επηρείξεζε ηε ζηξαηεγηθή πνπ επηιέρζεθε (Aaker, 1988). 

Οη πφξνη κηαο επηρείξεζεο, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Day and Wensley, 1988), ε 

δηεζλήο εκπεηξία (Douglas and Craig, 1989), νη αλζξψπηλνη πφξνη (Lages, 2000) θαη νη 

δηαζέζηκνη πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ (O' Cass and Julian, 2003) επηηξέπνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ 

απνηειεζκαηηθά, επηηπγράλνληαο έηζη θαιχηεξε επίδνζε ζην εμαγσγηθφ κάξθεηηλγθ 

(Cavusgil and Zou, 1994). 
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Ζ έιιεηςε πφξσλ θαζηζηά αδχλαηεο ηηο ζπρλέο µεηαθηλήζεηο ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ άκεζα ππνςήθηνπο ζπλεξγάηεο. Αθφµα 

θαη αλ απνθαζίζνπλ λα επεθηαζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζην εμσηεξηθφ, νη δπζθνιίεο δηαλνµήο 

θαη πξνψζεζεο ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη ην πςειφ θφζηνο ζην μεθίλεµα, είλαη νη πξψηεο 

δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ. Άιια πξνβιήµαηα εληνπίδνληαη θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, 

φπσο ε γξαθεηνθξαηία πνπ δπζρεξαίλεη θαη θαζπζηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο, απνζαξξχλνληαο ηηο 

επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο αγγίδεη πνιιέο πιεπξέο ηνπ µάξθεηηλγθ, 

θαζψο νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο εμειίζζνληαη θαη απηνκαηνπνηνχληαη (Craig and Zafar, 

2005).  

Έηζη ινηπφλ, ε ζηξαηεγηθή µηαο επηρείξεζεο γηα ηελ εμαγσγηθή επέθηαζή ηεο, πξέπεη λα 

επαλεμεηάδεηαη έρνληαο σο άμνλα ηνπο εζσηεξηθνχο ηεο ζθνπνχο, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δξα (Craig and Zafar, 2005). 

 

1.5.3 ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ  

Ζ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε πξαγκαηηθήο βνχιεζεο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο 

εμαγσγέο, ε απνπζία επαξθψλ δεμηνηήησλ θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ην ρακειφ επίπεδν 

ησλ εξγαδνκέλσλ επνπηείαο θαη παξαγσγήο απνηεινχλ ζνβαξά εκπφδηα γηα ηηο εμαγσγέο θαη 

έρνπλ ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε ηνπ εμαγσγηθνχ κάξθεηηλγθ. Σα επξήκαηα 

ηεο κειέηεο ησλ Craig θαη Zafar επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Julian, 

2003) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη managers ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ αλαιακβάλνπλ 

δεζκεχζεηο γηα ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηνπο θαη ηελ εμαγσγηθή αγνξά φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ εμαγσγψλ (Craig and Zafar, 2005). 

Σα ίδηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζα παξνπζηαδφηαλ ζηελ επίδνζε ηνπ εμαγσγηθνχ 

κάξθεηηλγθ, αλ ε δηνίθεζε δελ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο αγνξάο (Christensen et al., 1987). Δπίζεο, ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο 

αλάγθεο ηεο μέλεο αγνξάο εμέθξαζαλ αλεζπρίεο θαη ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Craig θαη 

Zafar πνπ έδεημαλ φηη νη δηαρεηξηζηέο ησλ εμαγσγηθψλ εηαηξεηψλ πξέπεη λα θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηεο λα πξνζαξκφζνπλ ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηνπο ψζηε λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο γηα λα επηηχρεη ε εθηέιεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κάξθεηηλγθ ησλ 

εμαγσγψλ.  

πγθεθξηκέλα, νη δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ ζε δηάθνξεο μέλεο αγνξέο, φπσο 

γισζζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο, ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηηκψλ θαη πξνψζεζεο 

πνιηηηθψλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο μέλεο αγνξάο θαη ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ 
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πξντφλησλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ μέλσλ πειαηψλ απαηηνχλ ηελ 

πξνζνρή ηεο δηνίθεζεο. Με άιια ιφγηα, νη εμαγσγείο πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο 

ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ απηά λα κπνξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη λα απνθεχγνπλ ηελ επηινγή ελφο 

παγθνζκίσο ηππνπνηεκέλνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο (Craig and Zafar, 2005).  

Ο θφβνο αλάιεςεο άγλσζησλ θαηαζηάζεσλ απνζαξξχλεη ηελ δηνίθεζε γηα 

επηρεηξεµαηηθά αλνίγµαηα. Παξαηεξείηαη µηα γεληθή αδπλαµία ζρεδηαζκνχ ζπγθξνηεµέλεο 

ζηξαηεγηθήο µάξθεηηλγθ, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο κηθξέο  επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ ζηελ ηνπηθή 

αγνξά θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε δηάζεζε γηα ηε ζσζηή επέθηαζε ζε 

μέλεο αγνξέο (Craig and Zafar, 2005).   

Αλ έλα πξντφλ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη εχθνια ηηο αλάγθεο πνιιψλ ρσξψλ ή λα 

ηππνπνηεζεί εχθνια, ηφηε δηεπθνιχλεη ηελ πξνψζεζε (Levitt, 1983). Χζηφζν, εάλ έλα πξντφλ 

πιεξεί  κφλν «κνλαδηθέο αλάγθεο», ηφηε απαηηείηαη κεγαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ 

θαηά ηελ πξνψζεζε θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ρξήζεο ηνπ πξντφληνο γηα ηνπο μέλνπο 

πειάηεο (Cavusgil et al., 1993) θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ πειαηψλ ζηε ρξήζε θαη ηε 

ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο. Οκνίσο, φηαλ έλα παξαδνζηαθφ πξντφλ, εμάγεηαη ζε κηα μέλε 

αγνξά, ε πνιηηηζηηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία ην πξντφλ έρεη αλαπηπρζεί κπνξεί λα κελ 

ηαηξηάδεη κε ηελ πνιηηηζηηθή βάζε ηεο μέλεο αγνξάο (Terpstra, 1987) θαη λα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηεο. Δπηπιένλ, ν κεγάινο αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

έρεη ζαλ αλαγθαία ζπλέπεηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ 

αληηπάισλ (Cavusgil, 1993) θαη ηελ πξνζαξκνγή πάληα ζηηο εηδηθέο ηνπηθέο πξνηηκήζεηο,  

εληζρχνληαο έηζη ηελ απφδνζε ηνπ κάξθεηηλγθ (Douglas and Craig, 1989). Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζµα λα έρνπλ ραµειά πεξηζψξηα θέξδνπο, πξάγµα πνπ δπζρεξαίλεη ηελ επηβίσζε ζε 

μέλεο αγνξέο.  

 

1.6 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα σο ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε άιιεο αγνξέο ζπλεπάγεηαη θάπνηα ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ θαηαλφεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ απηψλ 

θαζίζηαηαη ζεκαληηθή αλ αλαινγηζζεί θαλείο πσο κφλν εθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ χπαξμή ηνπο, ζα πξνρσξήζνπλ ζηηο 

θαηάιιειεο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα απηά 
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θαη νη επηρεηξήζεηο. Μεξηθά απφ ηα ζεµαληηθφηεξα πιενλεθηήµαηα ηεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα εμήο (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003):  

• Γελ απαηηείηαη δέζκεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ θεθαιαίσλ ή κεγάιεο λέεο 

επελδύζεηο. πλήζσο ε άζθεζε εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ πξνυπνζέηεη απφ ηελ 

επηρείξεζε κεγάιεο λέεο επελδχζεηο ή ηε δέζκεπζε πςειψλ θεθαιαίσλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηα θεθάιαηα πνπ πξέπεη λα δεζκεπηνχλ εάλ ε επηρείξεζε επηιέμεη λα ηδξχζεη 

παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ μέλε ρψξα, αιιά είλαη ζε ζέζε λα µπνξεί λα ειέγρεη 

θαη λα πξνζαξµφδεη ην χςνο ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγµαηνπνηεί ζηελ μέλε αγνξά. 

• Υακειό θόζηνο. Οη εμαγσγέο ζπλεπάγνληαη ζπλήζσο ραµειφ θφζηνο, εθηφο 

βέβαηα θη αλ ην ζηαζεξφ θφζηνο έλαξμεο ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ε 

έξεπλα αγνξάο ή ε άδεηα εμαγσγήο πξνο ηξίηεο ρψξεο είλαη πςειφ. 

• Απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ. Οη εμαγσγέο είλαη ν γξεγνξφηεξνο ηξφπνο λα 

εηζέιζεη µηα επηρείξεζε ζε µηα λέα αγνξά θαη λα δηαζέηεη επθνιία θηλήζεσλ, απφθηεζε 

εµπεηξίαο θαη γλσξηµίαο µε ηελ αγνξά, απνθεχγνληαο ηηο γξήγνξεο απνθάζεηο πνπ εθ 

ησλ πζηέξσλ µπνξεί λα απνδεηρζνχλ ιαλζαζµέλεο θαη λα νδεγήζνπλ ζε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα. 

• Διαρηζηνπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ. Οη επηρεηξεκαηηθνί 

θίλδπλνη πνπ αλαιακβάλεη ε εμαγσγηθή επηρείξεζε φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο, είλαη κηθξνί. Σν ρεηξφηεξν ζελάξην πνπ 

κπνξεί λα ζπκβεί είλαη λα κελ εηζπξάμεη ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο ησλ πξντφλησλ πνπ 

εμήρζεζαλ. Σν µέγεζνο ηεο επέλδπζεο δηαθέξεη ζηηο έµµεζεο θαη ζηηο άµεζεο εμαγσγέο. 

ηηο έµµεζεο εμαγσγέο απαηηείηαη µηθξή ή αθφµα θαη µεδεληθή επέλδπζε θεθαιαίσλ 

ζην εμσηεξηθφ, ελψ ζηηο άµεζεο εμαγσγέο µπνξεί λα ρξεηάδνληαη θάπνηεο µηθξέο 

επελδχζεηο, φπσο επελδχζεηο γηα ηελ απφθηεζε ρψξσλ γξαθείνπ, απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ θαζψο θαη απαξαίηεηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζµνχ. 

• Απόθηεζε θαιύηεξεο αληίιεςεο ηεο δηεζλνύο αγνξάο. Οη εμαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ ζηελ επηρείξεζε ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ μέλσλ αγνξψλ. Ζ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζε κηα λέα 

αγνξά δίλεη ζηελ επηρείξεζε ηελ επθαηξία λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο γηα ην πνηα 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο είλαη επηζπκεηά απφ ηνπο ελ δπλάκεη 

αγνξαζηέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά ζηελ νπνία επεθηείλεηαη, θαηαλνψληαο ηηο απαηηήζεηο θαη 

πξνζαξµφδνληαο ζε απηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο. 
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• Απόθηεζε θαιύηεξεο αληίιεςεο ησλ εγρώξησλ πξντόλησλ. Ζ εμαγσγηθή 

επηρείξεζε πξνηνχ επηρεηξήζεη λα επεθηείλεη ηηο παξαγσγηθέο ηεο δπλαηφηεηεο ζηελ 

μέλε ρψξα έρεη ηελ επθαηξία λα µειεηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηεο δίλνληαη ζηελ μέλε 

αγνξά, ηελ απνδνρή ησλ πξντφλησλ ηεο θαζψο επίζεο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζε 

απηή. 

• Απμεκέλεο πσιήζεηο θαη θέξδε. Πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε λέεο 

αγνξέο θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ καθξνπξφζεζκα ζα απμήζεη ηε ζπλνιηθή 

θεξδνθνξία. 

 

1.7 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΞΑΓΧΓΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Δθηφο απφ πιενλεθηήκαηα, νη εμαγσγέο έρνπλ θαη πνιιά ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ηα 

νπνία πνιιέο θνξέο απνζαξξχλνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθά ησλ 

κηθξνκεζαίσλ, λα αζρνιεζνχλ κε ην εμαγσγηθφ εκπφξην. Ζ ζεκαζία ηεο θαηαλφεζεο ηνπο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηελ επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο εμαγσγηθήο 

επέθηαζεο ζηε δηεζλή αγνξά. Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ εμαγσγηθνχ 

εκπνξίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003): 

 Τςειό θόζηνο. Ζ εηαηξεία επηβαξχλεηαη µε έλα πξφζζεην θφζηνο πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαθίλεζε ησλ εμαγφµελσλ πξντφλησλ. Απηφ ην θφζηνο 

είλαη νη δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο εθζέζεηο πξντφλησλ πνπ γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν, ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ηνπ πξντφληνο, νη πξνκήζεηεο ηνπ 

πξντφληνο, ην ηξαπεδηθφ θφζηνο γηα ηελ είζπξαμε ηεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ, ην 

θφζηνο ηεο ηεισλεηαθήο δηεθπεξαίσζεο θ.α. Σα θφζηε απηά επηβαξχλνπλ ηελ ηηµή ησλ 

πξντφλησλ θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζε ζχγθξηζε µε άιια 

εγρψξηα πξντφληα. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί. Οη εμαγσγέο είλαη επάισηεο απφ ηε ζέζπηζε 

δηαθφξσλ έµµεζσλ θαη άµεζσλ πεξηνξηζµψλ θαη θξαγµψλ πνπ ζέηνπλ νη θπβεξλήζεηο ζηα 

εηζαγφκελα πξντφληα κε ηε ζέζπηζε δαζκψλ, πνζνζηψζεσλ, ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ, 

πνηνηηθψλ πξνηχπσλ, πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξθψλ γηα ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηε 

ζπζθεπαζία ηνπ, ρξνλνβφξσλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πεξηνξηζκψλ ζηε ρξήζε 

θάπνησλ νπζηψλ ή πιηθψλ θ.ά. πνπ µπνξεί λα απνηξέςνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζην λα 

πξνρσξήζνπλ ζε εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 Έιιεηςε πιεξνθνξηώλ. Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ πιεξνθφξεζε γηα απηά ηα ζέκαηα ζα 

έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ζηηο αιινδαπέο αγνξέο. 
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Έηζη ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε γηα ηνλ αληαγσληζµφ, γηα ηηο πξνηηµήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, 

ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο απαηηήζεηο απηψλ κπνξεί λα θέξεη δπζάξεζηεο εμειίμεηο ζηελ πνξεία 

ησλ εμαγσγψλ. 

 Τπνζηήξημε κεηά ηελ πώιεζε. Οξηζµέλα πξντφληα απαηηνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θαη ππνζηήξημεο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε παξνρή 

αμηφπηζησλ θαη απνηειεζµαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη είλαη δχζθνιν λα ειεγρζεί 

αλεβάδνληαο πνιχ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο.  

 Ννκηθά πξνβιήκαηα. Μηα ζεκαληηθή δπζθνιία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

επψλπµν “brand”  είλαη ε πξνζηαζία ηεο πλεπµαηηθήο ηδηνθηεζίαο απφ ηελ ηνπηθή 

θπβέξλεζε, αθφµα θαη αλ ππάξρεη ζρεηηθή λνµνζεζία, µε απνηέιεζµα λα γίλεηαη παξάλνµε 

ρξήζε απηψλ. Δπηπιένλ ζε πνιιέο ρψξεο δελ ππάξρεη ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 Πνιύπινθε θαη επίπνλε δηαδηθαζία. Σν θνµµάηη ησλ εμαγσγψλ είλαη µηα ζχλζεηε 

δηαδηθαζία ηελ νπνία νπνηαδήπνηε εμαγσγηθή επηρείξεζε πξέπεη λα γλσξίδεη γηα λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληηµεησπίζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ έγθεηληαη. Μηα ζρεηηθή απεηξία ζηνλ ηνµέα ησλ 

δηεζλψο επηρεηξεµαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ µπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιιά θαη ζνβαξά ιάζε 

θαη ζε πςειφ νηθνλνµηθφ θφζηνο (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). 

 

1.8 Ο ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ, πνπ δηαηεξεί ζεκειηψδε ξφιν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη 

ηελ ειιεληθή κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, δηαζέηεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα γίλεη βαζηθφο 

κνριφο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα ζηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηαλχεη κεηά απφ έμη ρξφληα 

χθεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δηαξζξσηηθά κεγέζε, νη εμειίμεηο θαη νη πξννπηηθέο 

ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ζε 

βαζηθνχο άμνλεο αλάπηπμεο. 

Ο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο θαιχπηεη ηξείο δηαθξηηνχο αιιά θαη 

αιιεινζπλδεδεκέλνπο  ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

- Σελ αγξνηηθή παξαγσγή φπνπ παξάγεηαη  ην ζχλνιν ησλ ηξνθίκσλ, είηε ζαλ  ηειηθά 

πξντφληα είηε ζαλ πξψηε πιε γηα ηα κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα (πξσηνγελήο ηνκέαο) 

- Σε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ φπνπ επεμεξγάδεηαη, κεηαπνηεί, ηππνπνηεί, θαη δηαθηλεί ηα 

ηξφθηκα είηε  ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή είηε ζε εκηέηνηκε κνξθή γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

απφ άιιεο κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ (δεπηεξνγελήο ηνκέαο) 
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- Σελ εκπνξία θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ φπνπ ηα ηξφθηκα δηαλέκνληαη κέζσ 

ρνλδξεκπνξίνπ θαη ιηαλεκπνξίνπ πξνο θαηαλάισζε ζην ζπίηη ή ζε εζηηαηφξηα, μελνδνρεία 

θιπ (ηξηηνγελήο ηνκέαο) 

Ζ ζεκαζία ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο 

είλαη εκθαλήο θαη κφλν απφ ην γεγνλφο πσο πάλσ απφ 1 εθ.  επηρεηξήζεηο  θαη πάλσ απφ 2 εθ. 

άηνκα εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα ζε απηφλ, δεκηνπξγψληαο πξνζηηζέκελε αμία χςνπο 17,3 

δηο επξψ. ηε κεηαπνίεζε, παξφηη δξαζηεξηνπνηείηαη κφιηο ην 1,6% ησλ εκπιεθνκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγείηαη ην 25,5% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ο θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο 

ηξνθίκσλ, ζηνλ νπνίν ε έξεπλα εζηηάδεη απνηειείηαη απφ δέθα βαζηθνχο ππνθιάδνπο. 

Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ είλαη έλαο δπλακηθφο, αληαγσληζηηθφο θαη εμσζηξεθήο θιάδνο 

ηεο νηθνλνκίαο αθφκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Απνηειεί ηνλ 

κεγαιχηεξν θιάδν ηεο βηνκεραλίαο θαη δείρλεη ηδηαίηεξε αληνρή ζηελ θξίζε. Όπσο πξνθχπηεη 

θαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία (ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ γηα ηνλ θιάδν - 

Δηήζηα Έθζεζε, 2013) ν θιάδνο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ: 

• Δίρε παξαγσγή αμίαο 16,46 δηο επξψ ην 2011 (ζε ζχλνιν 59,4 φιεο ηεο κεηαπνίεζεο – 

πνζνζηφ 27,6%) 

• Δίρε ηελ πξψηε ζέζε ζηελ παξαγσγή πξνζηηζέκελεο αμίαο 5,9 δηο. επξψ ην 2011 (ζε 

ζχλνιν 16,8 φιεο ηεο κεηαπνίεζεο – πνζνζηφ 35%) 

• Καιχπηεη ην 22% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο (2011 – δελ πεξηιακβάλνληαη 

ηα πεηξειαηνεηδή), ελψ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην βειηηψλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο (απφ 52% ην 

2007 ζην 78% ην 2012). 

• Καιχπηεη ην 1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο κεηαπνίεζεο θαη είλαη ν 

κεγαιχηεξνο εξγνδφηεο ηεο αθνχ ζε απηήλ απαζρνιείηαη πεξίπνπ ην ¼ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζηελ παξαγσγή. 

• Έρεη κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ΔΔ-27, 

ιφγσ αθελφο ηεο ππαλάπηπμεο ησλ άιισλ θιάδσλ ηνπ εγρψξηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο 

(κεηαθνξηθά κέζα, ρεκηθά, κεραλήκαηα θιπ) αιιά θαη αθεηέξνπ ηελ εγρψξηα δπλακηθή ηνπ, 

ηελ νπνία ελ πνιινίο αληιεί θαη απφ ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ εζηίαζε θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 

• Γείρλεη κεγαιχηεξεο αληνρέο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε (www.naftemporiki.gr).  
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1.9 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

      ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 

Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ ν θιάδνο απηφο κπνξεί λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ 

παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε θαη λα απνηειέζεη ηελ αηκνκεραλή ηεο αλάπηπμεο είλαη νη εμήο 

(www.naftemporiki.gr): 

1. Ο θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ απνηειείηαη από 16.695 επηρεηξήζεηο (ην 

2011 απνηεινχλ ην 33,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε βηνκεραλία) θαη απαζρνιεί 

πεξίπνπ 110.000 άηνκα (25% ηνπ ζπλφινπ ηεο κεηαπνίεζεο, πνπ δηαηεξήζεθαλ παξά ηελ 

βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε). 

Τπάξρνπλ πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο (ην 95% ηνπ ζπλφινπ κε θάησ απφ 10 άηνκα)  

πνπ ζε πεξίνδν θξίζεο δείρλνπλ αληνρέο θαη επειημίεο θαιχηεξεο απφ άιινπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο. Τπάξρεη επνκέλσο κεγάιε εκπεηξία επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Τπάξρνπλ επίζεο θαη 

λέεο κνξθέο πνπ έρνπλ κεγάιν θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ θαη αμίδεη λα πξνζερζνχλ θαη λα 

αλαπηπρζνχλ, φπσο νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί. Ο θιάδνο  ζπληζηά 

δπλαηφηεηα άκεζεο δηεμφδνπ απαζρφιεζεο ζην κεγάιν θχκα ησλ  αλέξγσλ. 

2. Ο θιάδνο είλαη ηζρπξά εμαγσγηθόο (15% ηνπ ζπλφινπ)  κε πινχζηα εκπεηξία 

ηδηαίηεξα ζε θάπνηνπο ππνθιάδνπο φπσο θξνχηα θαη ιαραληθά (νη εμαγσγέο ηνπο απνηεινχλ 

ην 6% ησλ ζπλνιηθψλ κεηαπνηεηηθψλ εμαγσγψλ), έιαηα, πξντφληα γάιαθηνο θαη είδε 

θξέαηνο. 

ε θάπνηνπο ηνκείο εηδηθφηεξα ν θιάδνο πξσηαγσληζηεί ζε παγθφζκην επίπεδν: ζηε 

θέηα ε Διιάδα θαηέρεη ην 28% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, ελψ ζε θάπνηνπο ηνκείο φπσο θξνχηα 

θαη ιαραληθά, ιάδη, ηρζπνθαιιηέξγεηεο ε ρψξα αθφκα θαη ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο είλαη 

αλάκεζα ζηνπο 10 κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο ζηνλ θφζκν. 

3. Οη θιηκαηνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο επλννύλ  ηελ παξαγσγή πςειήο 

πνηόηεηαο  πξντόλησλ. Σαπηφρξνλα παξάγνληαη δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα κε ηδηαίηεξα θαη 

ζπρλά κνλαδηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπρλά έρνπλ θαη πςειή δηαζξεπηηθή 

αμία. 

4. Ζ παγθόζκηα αλαγλώξηζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιμε 

πνπ αζθνχλ ζηνλ θαηαλαισηή δηεζλψο – αιιά θαη ζηελ Διιάδα - ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά 

πξντφληα, επλννχλ ηδηαίηεξα ηηο παξαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηξνθίκσλ. 

5. Μεγάιεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ. Πέξα απφ ηελ θάιπςε ησλ 

δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη ζηφρνο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, ππάξρνπλ 
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κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ιφγσ ζπλεξγεηψλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηξηηνγελή ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ηεο εζηίαζεο, ηα μελνδνρεία θαη ελ γέλεη κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

1.10 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΔΛΚΤΣΗΚΟΣΔΡΖ ΓΤΝΖΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

Πνιιά ζηειέρε ζεσξνχλ ηε δηεζλή επέθηαζε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηα θέξδε. Πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ ζπλερψο λέεο αγνξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ μέλνπο πειάηεο (Cavusgil et al., 2012).  

Tα θξηηήξηα απφθαζεο γηα λα επηιερζνχλ αγνξέο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επεκεξία ησλ επηρεηξήζεσλ. Καζψο ε παγθφζκηα νηθνλνκία εμειίζζεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

θαη νη αγνξέο γίλνληαη πην πξνζηηέο, ηα ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ επηζπκνχλ λα επσθειεζνχλ 

απφ ηηο επθαηξίεο ησλ κέρξη ηψξα αλεθκεηάιιεπησλ αγνξψλ. Τπάξρνπλ πνιιέο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ θαη Οδεγνί γηα ηηο απνθάζεηο επέθηαζεο ζε άιιεο αγνξέο, αιιά ε επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο αγνξάο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Καηά ζπλέπεηα, ε παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη 

κε ην πψο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο αγνξέο θαη έηζη λα 

πάξνπλ ζσζηέο απνθάζεηο γηα ηε δηεζλή ηνπο επέθηαζε. Αλ θαη ε επηινγή αγνξάο θαη 

αλάιπζε ησλ επθαηξηψλ ηεο αγνξάο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο παξάγνληεο γηα ηε δηεζλή 

επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ππάξρεη έιιεηςε εκπεηξηθψλ κειεηψλ ζε απηφ ην πεδίν 

(Papadopoulos and Martin, 2011). 

Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνρεχνπλ ζηελ επηινγή 

ηεο αγνξάο θαη ζηελ αλάιπζε ησλ επθαηξηψλ ηεο αγνξάο. Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία 

ιακβάλεη ππφςε παξάγνληεο φπσο νη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο, ην εηζφδεκα θαζψο θαη ην 

βηνκεραληθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο πξνο έξεπλα ρψξαο.  

Απφ ην 1950, ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο, έρνπλ απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηε δηεζλνπνίεζε 

ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία (Malhotra and Papadopoulos, 2007). Όκσο, δηαθνξεηηθά 

θίλεηξα νδήγεζαλ ηηο εηαηξείεο λα δηεζλνπνηεζνχλ.  

Οξηζκέλα θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, φπσο 

ε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ην πνιηηηθφ θιίκα, ε ζηαζεξφηεηα θαη νη 

αγνξέο θεθαιαίσλ, θαζψο θαη εζσηεξηθά θίλεηξα φπσο ε δηαηήξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε 

θήκε θαη ε αλάγθε γηα αλάπηπμε, ηα έζνδα, ηα θέξδε θαη ε ηερλνινγία (Jekanyika, 2012). 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ειηθία (Mullen, 2009), ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

(Mullen, 2009), ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (Gaston-Breton and Martin, 2011), νη ππνδνκέο 

(Mellahi et al., 2003), ε απφζηαζε (Sheng and Mullen, 2011), νη νκνηφηεηεο κε ηε ρψξα 
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πξννξηζκνχ (Jekanyika, 2012) θαη νη αλζξψπηλνη πφξνη (Zitta and Powers, 2003), παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηεο ρψξαο γηα εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, ην 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο (Jekanyika, 

2012), νη θίλδπλνη ηεο ρψξαο (Ojala and Tyrväinen, 2008) θαη ε δηαθζνξά (Malhotra et al., 

2010). Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ρψξαο, πξσηεχνληα ξφιν γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο παίδεη ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο μέλεο αγνξάο, 

φπνπ εμεηάδνληαη ζηνηρεία φπσο ε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα (Mellahi et al., 2003), ε 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο (Gaston-Breton and Martin, 2011), νη ξπζκνί ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 

αγνξά (Sheng and Mullen, 2011), ε θαηαλάισζε ηεο κεζαίαο ηάμεο (Cavusgil, 1997), νη 

καθξνπξφζεζκεο δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο (Sakarya et al., 2007), νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο 

(Sheng and Mullen, 2011), νη εκπνξηθνί θξαγκνί (Ojala and Tyrväinen, 2007), επελδπηηθά 

θίλεηξα θαη θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα (Mellahi et al., 2003) Δπίζεο, παξάγνληεο φπσο ην 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (Ojala and Tyrväinen, 2008), ε γιψζζα (Sheng and Mullen, 2011) 

θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο (Cavusgil, 1985), επεξεάδνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα ηελ 

εμαγσγηθή επέθηαζε. Χζηφζν, ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη έλα 

νινθιεξσκέλν επηζηεκνληθφ πιαίζην γηα ην ζέκα απηφ αθφκα (Papadopoulos and Martín, 

2011). 

Μία θαηλνχξηα κειέηε πνπ έγηλε απνθιίλεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο γηα ηελ επηινγή ηεο 

αγνξάο. Πξνηείλεη κία κεζνδνινγία ηξηψλ ζηαδίσλ πνπ δηεπθνιχλεη ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ μέλε αγνξά. Πξφθεηηαη γηα κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ 

επηινγή, ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε μέλσλ αγνξψλ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο εηζφδνπ (Ozturk et al., 2015).   

 

Μεζνδνινγία: Τπόδεηγκα ηξηώλ ζηαδίσλ 

Σν ππφδεηγκα απεηθνλίδεηαη κε ηε ρξήζε δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ην Euromonitor. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηζηνξηθά δεδνκέλα (1990-

2010) θαζψο θαη ζηνηρεία πξφβιεςεο (2011-2020) γηα ην βηνκεραληθφ θιάδν, δειαδή  νη 

θαηαλαισηηθέο δαπάλεο γηα επηιεγκέλνπο θιάδνπο θαη ην εηήζην εηζφδεκα γηα 83 ρψξεο. 

Έηζη, ην κνληέιν επεμεξγάδεηαη παιηά αιιά θαη κειινληηθά ζηνηρεία. Σν ππφδεηγκα 

αληηπξνζσπεχεη ην ζπλνιηθφ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο θαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ γηα ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα (Ozturk 

et al., 2015). 
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Βήκα 1: Υψξα πξννξηζκνχ 

Ζ αχμεζε ηεο επεκεξίαο ζε φιν ηνλ θφζκν, εηδηθά κεηά ηελ εκθάληζε ησλ πνιππιεζψλ 

ρσξψλ φπσο ε Βξαδηιία, ε Κίλα, ε Ηλδία, θαη ε Ρσζία, έρεη δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηεο επθαηξίεο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηα λνηθνθπξηά έρνπλ 

ξαγδαία άλνδν ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Καζψο ην δηαζέζηκν εηζφδεκα 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν, νη εηαηξείεο δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ αδηάθνξεο γηα 

ην δπλακηζκφ ζε απηέο ηηο αγνξέο. Χζηφζν, ην δήηεκα δελ είλαη πνηεο αγνξέο είλαη 

πινπζηφηεξεο, αιιά πνηεο αγνξέο θαίλνληαη πην ειπηδνθφξεο γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο 

κηαο επηρείξεζεο. Γηα λα απαληεζεί απηφ ην εξψηεκα, ε παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηελ 

εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ (Ozturk et al., 2015). 

Έηζη, δηακνξθψλεηαη έλα γξακκηθφ κνληέιν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηαλαισηηθέο 

δαπάλεο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ην εηζφδεκα θαη ην ρξφλν σο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο. Ο ζπληειεζηήο γηα ηα εηζνδήκαηα αληηπξνζσπεχεη ηελ εηζνδεκαηηθή 

ειαζηηθφηεηα πνπ αληαλαθιά ηελ αιιαγή κνλάδσλ ζηε βηνκεραλία. Σν ζθεπηηθφ γηα ηελ 

εζηίαζε ζε κία ρψξα είλαη φηη ε αληαπφθξηζε είλαη έλαο ηζρπξφο δείθηεο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο (Ozturk et al., 2015). 

Βήκα 2: Πηζαλή αλάπηπμε 

Μηα backward-looking αλάιπζε έρεη πεξηνξηζκνχο, δειαδή δε ιακβάλεη ππφςε ηαρείεο 

αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Ζ κειέηε απηή πεξηιακβάλεη κηα αλάιπζε γηα ην κέιινλ, 

ζεσξψληαο πηζαλή αχμεζε. Σα πνζνζηά αλάπηπμεο γηα θάζε ρψξα αληηπξνζσπεχνπλ ην 

άζξνηζκα ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ πξφβιεςε εζφδσλ γηα ηα επφκελα δέθα 

ρξφληα, ζε ζχγθξηζε κε εθείλα ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Σν κνληέιν ελζσκαηψλεη επίζεο 

ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ηεο βηνκεραλίαο ζε απηφ ην βήκα γηα λα ζπιιάβεη ην ζπλνιηθφ 

δπλακηθφ ηεο αγνξάο θάζε ρψξαο. Σν κέγεζνο ηεο βηνκεραληθήο αγνξάο αληηζηνηρεί ζην 

άζξνηζκα ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ γηα θάζε ρψξα γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (Ozturk et 

al., 2015). 

Βήκα 3: ηνηρεία ηνπ κέηξνπ ηεο αγνξάο 

Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ αλακέλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηελ αχμεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ. Καζψο απμάλεηαη ην εηζφδεκα, νη θαηαλαισηέο ζα 

απμήζνπλ ηελ θαηαλάισζε ησλ πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Έηζη, ν 

ζπζρεηηζκφο απηφο ειέγρεηαη θαηά ην δεχηεξν ζηάδην, ππνινγίδνληαο θαη ηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο. Σν γεγνλφο φηη νη αγνξέο πνπ βηψλνπλ κηα αχμεζε ζην εηζφδεκα, παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ, αιιά κε δηαθνξεηηθά κεγέζε, 
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θαζηζηά αλαγθαία θάπνηα πξφζζεηα κέηξα γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξηζηνχλ θαιχηεξα νη 

ρψξεο (Ozturk et al., 2015).  

Σν εξγαιείν πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε θαη 

αληηθεηκεληθή κέζνδν πνπ αμηνινγεί ηηο μέλεο αγνξέο θαη βνεζά ζηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ 

γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ρψξαο. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ 

δπλεηηθψλ αγνξψλ θαη γηα ηελ είζνδν ζε απηέο, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηφ. Οη 

εηαηξείεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο παγθφζκηεο αγνξέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πξνηεηλφκελε κέζνδν θαη έηζη κπνξνχλ λα έρνπλ ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηελ απφδνζε ηνπο  

(Ozturk et al., 2015). 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ε έλλνηα ηεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεζφδσλ εμαγσγηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο, ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαζψο θαη ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ νη 

εμαγσγέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν 

αζρνινχληαη κε ην εμαγσγηθφ εκπφξην θαζψο θαη νη πνιινί πεξηνξηζκνί θαη ηα πνιιά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θάζε επηρείξεζε πνπ ζθέθηεηαη λα πξνζπαζήζεη λα 

εμάγεη ηα πξντφληα ηεο. 

Οη δηεζλείο αγνξέο γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο είλαη επθαηξία επέθηαζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε απηέο ηηο αγνξέο. Απηφ φκσο δε ζεµαίλεη φηη είλαη απαξαίηεηα θαη 

επηθεξδείο. Πξνηνχ µηα εηαηξεία απνθαζίζεη λα εηζέιζεη ζε µηα λέα αγνξά, ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ αγνξά ζηελ νπνία ζέιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ππνςήθησλ αγνξαζηψλ θαη ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ εκπφδην 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εμαγσγηθνχ ηεο ζρεδίνπ. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, έλαο κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ έρεη 

απνθηήζεη ζεκαληηθά θέξδε απφ ηηο εμαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ, σζηφζν, δελ 

ζεκαίλεη πσο φιεο νη επηρεηξήζεηο πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη βειηίσζαλ ηα θέξδε ηνπο. 

Τπάξρνπλ, νπσζδήπνηε, θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ ε πξνζπάζεηα ηνπο δελ είρε επηηπρή 

έθβαζε, είηε εμαηηίαο ζπγθπξηαθψλ ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ είηε γηα ιφγνπο πνπ 

είραλ ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ εκπεηξία, ηηο γλψζεηο, ηε δηάζεζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπο ζην εμαγσγηθφ κάξθεηηλγθ θαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ εμαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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Καλείο δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηα βέβαηνο εθ ησλ πξνηέξσλ πσο έλα επηρεηξεκαηηθφ 

εγρείξεκα ζα ζηεθζεί κε επηηπρία. Άιισζηε, ε αλάιεςε θηλδχλσλ είλαη βαζηθφ θαη 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σα θέξδε απφ ηε δηεζλή επέθηαζε είλαη ε 

ακνηβή ηνπ επηρεηξεκαηία ηφζν γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηα θεθάιαηα πνπ δεζκεχεη ζην 

εγρείξεκα φζν θαη γηα ηελ ηφικε ηνπ λα αλαιάβεη ηνπο θηλδχλνπο απηνχο. 

ηα επφκελα θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη νη αγνξέο ηεο Αγγιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο 

Ηηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο θαη πεξηγξάθεηαη ε ζηξαηεγηθή εηζφδνπ ζε απηέο αλάινγα κε ηηο 

ηδηνκνξθίεο πνπ παξνπζηάδνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΑΓΓΛΗΑ 

 

2.1 ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ ΥΧΡΑ 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη ηελ έθηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν (ην ΑΔΠ γηα ην 

2014 εθηηκάηαη φηη ήηαλ $2.8 ηξηο). χκθσλα κε ηε CIA World Factbook 2014 είλαη ε ηξίηε 

ηζρπξφηεξε νηθνλνκηθά ρψξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απνηειεί κηα κεγάιε δηεζλή 

εκπνξηθή δχλακε. Μνινλφηη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη γεσγξαθηθά ζρεηηθά κηθξφ, έρεη 

πιεζπζκφ πάλσ απφ 66 εθ. αλζξψπνπο. 

Ζ αγνξά ηεο Αγγιίαο πνπ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε, εθιεπηπζκέλε θαη 

δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηηο ππφινηπεο ζηελ ΔΔ, είλαη ε κεγαιχηεξε ζηελ Δπξψπε θαη ε πέκπηε 

κεγαιχηεξε αγνξά εμαγσγηθψλ αγαζψλ ζηνλ θφζκν γηα ηηο ΖΠΑ. Με ιίγα εκπφδηα ζην 

εκπφξην, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ιεηηνπξγεί σο αγνξά εηζφδνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 43.000 εμαγσγείο ησλ ΖΠΑ. Οη ακεξηθαληθέο εμαγσγέο ησλ αγαζψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πξνο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην εθηηκάηαη φηη είλαη αμίαο $110 δηο γηα ην 2014. Ζ 

επελδπηηθή ζρέζε ΖΠΑ - Βξεηαλία είλαη ε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν, φπνπ νη άκεζεο 

επελδχζεηο απνηηκψληαη ζε πεξίπνπ $1.1 ηξηο γηα ην 2013.  

Ζ βξεηαληθή νηθνλνκία αλαπηχρζεθε θαηά 2,8% ην 2014, αληαλαθιψληαο ηε 

ζπλερηδφκελε αλάθακςε απφ ηελ χθεζε. Ζ νηθνλνκία αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζρεηηθά 

ηζρπξή ην 2015 κε πξφβιεςε γηα αλάπηπμε 2,5%. Χο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

θφκβνπο, ην Λνλδίλν είλαη ε έδξα ζηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Αλάπηπμεο (EBRD). Ζ Βξεηαληθή νηθνλνκία είλαη νηθνλνκία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ζηελ 

νπνία ην θξάηνο δηαδξακαηίδεη κηθξφ ξφιν. Σν Λνλδίλν απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα παγθνζκίσο θαη ε νηθνλνκία ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία 

ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο σο νηθνλνκία εληάζεσο θεθαιαίνπ κε θχξην κνριφ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Παξαδνζηαθνί ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία 

θαη ε βηνηερλία έρνπλ ππνρσξήζεη ζεκαληηθά, αλ θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπλ γίλεη 

πξνζπάζεηεο αλαζέξκαλζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο κεηά ηα πξφζθαηα πξνβιήκαηα 

πνπ παξνπζίαζε ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο.    

Οη αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη πην δεκνθηιείο ζηελ Αγγιία απφ φ,ηη ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε κεγάιε ρψξα. Οη θαηαλαισηέο μφδεςαλ $165 δηο γηα on line αγνξέο ην 2014. Ζ αγνξά 

ιηαληθήο πψιεζεο ζην δηαδίθηπν απμήζεθε θαηά 14% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζχκθσλα 

κε ηελ IMRG-Capgemini γηα ην κήλα Γεθέκβξην. Ο δείθηεο απνθαιχπηεη φηη ην 37% ησλ 

online πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα θνξεηή ζπζθεπή (export.gov). 

http://export.gov/
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Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Βνξείνπ Ηξιαλδίαο βξίζθεηαη 

βνξεηνδπηηθά ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο. Απνηειεί εληαίν θξάηνο πνπ απαξηίδεηαη απφ 

ηέζζεξεηο επηκέξνπο πεξηθέξεηεο – «ρψξεο»: ηελ Αγγιία, ηε θσηία, ηελ Οπαιία θαη ηε 

Βφξεηα Ηξιαλδία. Σν πνιίηεπκα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη Βαζηιεπνκέλε 

Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία. Ζ λνκνζεηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ην θνηλνβνχιην πνπ 

απνηειείηαη απφ δχν ζψκαηα, ηε Βνπιή ησλ Λφξδσλ θαη ηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ. Κχξην 

κέιεκα ηεο Κπβέξλεζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα είλαη ε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο κε παξάιιειε κέξηκλα λα ηνλσζεί ε αλάπηπμε ζηελ νηθνλνκία, ε νπνία ππέζηε 

κεγάιν πιήγκα απφ ηε θξίζε ηνπ 2008-2009.    

ε φ,ηη αθνξά ηελ επξσπατθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, ε Κπβέξλεζε έρεη ζέζεη σο 

πξνηεξαηφηεηά ηεο ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ζρέζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ κε ηελ 

Δ.Δ. θαη ν Πξσζππνπξγφο αλαθνίλσζε ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ 

παξακνλή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζηελ Δ.Δ. κέρξη ην 2017 

(http://www.direct.gov.uk/en/index.htm).  

 

2.2 ΤΠΟΓΟΜΔ 

Ζ ρψξα δηαζέηεη κεγάιεο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαζψο 

θαη εθηεηακέλν θαη ζχγρξνλν δίθηπν ππνδνκψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:  

Οδηθό δίθηπν: Γηαζέηεη απηνθηλεηνδξφκνπο 392.913 ρηιηνκέηξσλ.  

Αεξνπνξηθό δίθηπν: Ζ ρψξα δηαζέηεη εθηεηακέλν δίθηπν αεξνδξνκίσλ. Ζ κεγαιχηεξε 

αεξνπνξηθή εηαηξεία είλαη ε British Airways ελψ ιεηηνπξγνχλ εηαηξείεο ρακεινχ θφζηνπο 

(Virgin Atlantic θαη Easyjet). Σα θπξηφηεξα αεξνδξφκηα είλαη εθείλα ηνπ Λνλδίλνπ, δειαδή 

ηα Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted θαη ηέινο ην αεξνδξφκην City.   

Θαιάζζην δίθηπν: Σν 95% πεξίπνπ ηνπ βξεηαληθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη δηα ηεο ζαιάζζηαο νδνχ. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 120 εκπνξηθά ιηκάληα αιιά ηα 

ζπνπδαηφηεξα είλαη εθείλα ηνπ Grimsby θαη Immingham (Κεληξηθή Αλαηνιηθή Αγγιία), ηνπ 

Λνλδίλνπ, ηνπ Tees θαη Hartlepool (Βνξεηναλαηνιηθή Αγγιία), ηνπ Felixstowe (Αλαηνιηθή 

Αγγιία) θαη ηνπ Southampton ζηε λνηηναλαηνιηθή Αγγιία. Σν ιηκάλη ηνπ Dover εμππεξεηεί 

ην κεγαιχηεξν αξηζκφ επηβαηψλ απφ θαη πξνο ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε.   

ηδεξνδξνκηθό δίθηπν:  Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηδησηηθνπνηήζεθε πιήξσο κεηά ηελ 

πψιεζε 100 πεξίπνπ ηχπσλ ππεξεζηψλ πνπ πξψηα δηαρεηξηδφηαλ ε θξαηηθή εηαηξία British 

Railways. Σν δίθηπν επεθηείλεηαη ζε 17.274 ρικ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 2.500 ζηαζκνχο 
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επηβαηψλ θαη 1.000 εκπνξεπκάησλ. Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηθηχνπ ππνιείπεηαη ησλ αλαγθψλ 

θαη δηαηππψλεηαη ηζρπξή θξηηηθή γηα ηε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο.  

Αζηηθέο κεηαθνξέο: Οη αζηηθέο κεηαθνξέο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλεο ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο ρψξαο. Ζ πεξηνρή ηνπ Λνλδίλνπ αληηκεησπίδεη νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο πφιεο θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ. Σν 

δίθηπν ηνπ ππφγεηνπ ζηδεξνδξφκνπ ηνπ Λνλδίλνπ είλαη πνιχ ππθλφ θη εμππεξεηεί φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηεο πφιεο, δηεπζχλεηαη δε απφ ην θνξέα London Underground Ltd 

(http://www.direct.gov.uk/en/index.htm).   

 

2.3 Ζ ΒΡΔΣΑΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

2.3.1 Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ   

Ζ βξεηαληθή νηθνλνκία είλαη απφ ηηο πιένλ δηεζλείο. Σν Λνλδίλν θαη ε Νέα Τφξθε είλαη 

ηα κεγαιχηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα ζηνλ θφζκν θαη ε πφιε κε ην κεγαιχηεξν ΑΔΠ 

ζηελ Δπξψπε. Απφ ην 2010 θαη κεηά, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη ην ηξίην κεγαιχηεξν 

απφζεκα εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ, κεηά ηηο ΖΠΑ θαη ηε 

Γαιιία (OECD Library, StatExtracts, National Accounts UK). 
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Πίλαθαο 2: Ζ δνκή ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο 

 

Πεγή: OECD Library, Stat Extracts, National Accounts UK 

 

2.3.2 ΓΔΧΡΓΗΑ - ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ  

Ζ βξεηαληθή γεσξγία ραξαθηεξίδεηαη απφ εθζπγρξνληζκφ θαη επηηπγράλεη λα θαιχςεη 

ην 62% ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ βξεηαληθνχ πιεζπζκνχ, απαζρνιψληαο ην 1,4% ηνπ 

ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Οη θπξηφηεξεο θαιιηέξγεηεο είλαη ζηηάξη, θξηζάξη, ειαηνθξάκβε, βξψκε, βνιβνί, 

δεκεηξηαθά, δαραξφηεπηια θαη θεπεπηηθά (θξνχηα, ιαραληθά ή θαιισπηζηηθά θπηά). Σν 

Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ν ηέηαξηνο κεγαιχηεξνο παξαγσγφο δεκεηξηαθψλ θαη ειαηνθξάκβεο 

ηεο ΔΔ θαη ε παξαγσγή ηνπ αληηζηνηρεί ζην 8% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο ΔΔ ζε απηά ηα 

είδε. Δπίζεο, είλαη ν ηέηαξηνο κεγαιχηεξνο παξαγσγφο δάραξεο απφ ηεχηια ζηελ ΔΔ. Σν 

Ζ.Β. είλαη πεξίπνπ θαηά 60% απηάξθεο ζηα ιαραληθά, 10% απηάξθεο ζηα λσπά θξνχηα, 

100% απηάξθεο ζηηο θξέζθεο (λσπέο) παηάηεο ελψ κφιηο θαηά 50% απηάξθεο ζηηο 

επεμεξγαζκέλεο ή θαηεςπγκέλεο παηάηεο. Σέινο, ην Ζ.Β. είλαη δεχηεξν ζηελ ΔΔ ζηελ 

παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ κε 8.000 πεξίπνπ πηζηνπνηεκέλνπο παξαγσγνχο.     
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ηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δ.Δ., ζε φξνπο αμίαο παξαγσγήο, ηξίην ζην γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηξίην 

ζην βφεην θξέαο (βνδηλφ, κνζραξίζην) θαη πξψην ζην θξέαο ακλνεξηθίσλ.  

Ζ αιηεία, παξφηη βαίλεη κεηνχκελε σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, παξακέλεη ζεκαληηθή 

γηα ηε ρψξα. Οη θχξηεο αιηεπηηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζηηο πφιεηο Kingston upon Hull, 

Grimsby, Fleetwood, Newlyn, Great Yarmouth, Peterhead, Fraserburgh, θαη Lowestoft, θαη ηα 

θχξηα αιηεχκαηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη ν βαθαιάνο, ε γιψζζα, ν πιεπξνλήθηεο, ε 

ξέγγα θαη ν ζπάξνο (www.agora.mfa.gr). 

 

2.3.3 ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ  

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο 

κεηψλεηαη, παξφηη είλαη ν πην πξσηνπφξνο ηνκέαο ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο. Ζ κεηαπνίεζε  

αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 14% ηνπ ΑΔΠ θαη απαζρνιεί ην 9% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

πλερίδεη, σζηφζν, λα ειθχεη πςειφ πνζνζηφ λέσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ζπλεηζθέξεη ζην 

εμσηεξηθφ εκπφξην αγαζψλ, κε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 50% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ βξεηαληθψλ 

εμαγσγψλ.  

Οη παξαδνζηαθφο ηνκέαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ιφγσ 

ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ αιιά ε ρψξα παξακέλεη έδξα κεξηθψλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

εηαηξείεο. ε φξνπο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ν θιάδνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

παξακέλεη ν ζεκαληηθφηεξνο κεηαπνηεηηθφο θιάδνο, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ θιάδν 

εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ, ην κεηαιινπξγηθφ θαη ην θαξκαθεπηηθφ θιάδν (ONS, The Blue 

Book 2014). 

 

2.3.4 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ        

Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα έρεη κεησζεί θαηά 50% ζε ζρέζε κε ην 2010. Ζ ηάζε 

κείσζεο ηνπ εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί γηα ηα επφκελα έηε, κε πξφβιεςε γηα δεκνζηνλνκηθφ 

πιεφλαζκα χςνπο 4 δηο ιηξψλ ην 2018. Αληηζηνίρσο, πξνβιέπεηαη φηη ην δεκφζην ρξένο σο 

πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. ζα θηάζεη ζην 72,8%  ην 2019  απφ  80,4%  ην 2014. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζα επηηεπρζεί κε ηαπηφρξνλε κείσζε θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη 

θφξσλ.    

Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα κεηψζεθε ζε 5,8% ηνπ ΑΔΠ ελψ ην δεκφζην ρξένο 

παξακέλεη ζε επίπεδα άλσ ηνπ 80% ηνπ ΑΔΠ, πνπ ζεκαίλεη φηη πεξαηηέξσ δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ 
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νηθνλνκηθψλ. Ζ κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ησλ δεθαεηψλ νκνιφγσλ αληαλαθιά ηελ αμηνπηζηία 

πνπ έρεη θεξδίζεη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα, επηηξέπνληαο ζηνπο απηφκαηνπο ζηαζεξνπνηεηέο 

ηεο νηθνλνκίαο λα ιεηηνπξγήζνπλ (OECD Economic Outlook). 

 

Πίλαθαο 3: Οηθνλνκηθνί δείθηεο (%) 

 

Πεγή: OECD Economic Outlook 

 

Πίλαθαο 4: Δμσηεξηθό εκπόξην - Δμσηεξηθνί δείθηεο 

 

Πεγή: OECD Economic Outlook 
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2.3.5 ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ   

Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή παξείρε ζεκαληηθή ζηήξημε ζηε βξεηαληθή νηθνλνκία. Δμαηηίαο 

ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ, ηεο απνπζίαο πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ηεο 

κείσζεο ηεο αλεξγίαο, ε Δπηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο, 

δηαηήξεζε γηα φιν ην 2014 ην βαζηθφ επηηφθην ζην 0,5%, εληζρχνληαο ηελ αλαπηπμηαθή 

δπλακηθή ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο. 

 

2.3.6 ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ   

Σν Ζ.Β. παξακέλεη απφ ηνπο πην γλσζηνχο πξννξηζκνχο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη 

έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο επελδπηέο παγθνζκίσο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηνλ πςειφ 

βαζκφ εμσζηξέθεηαο ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνζέιθπζε ην 2014 άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο χςνπο $72 δηο, απμεκέλεο θαηά 50% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Σν 

ΖΒ θαηείρε ην 2014 ηελ ηξίηε ζέζε κεηά ηελ Κίλα θαη ηηο Ζ.Π.Α (OECD,  FDI IN FIGURES, 

April 2015) θαη είρε ην ηξίην κεγαιχηεξν απφζεκα ΑΞΔ ($1,66 ηξηο) παγθνζκίσο, ελψ ην 

απφζεκα ησλ βξεηαληθψλ επελδχζεσλ πξνο άιιεο ρψξεο θαηά ηελ ίδηα ρξνληά, θαηαηάζζεη ην 

Ζ.Β. ζηε δεχηεξε ζέζε παγθνζκίσο. Καηά ηε δεθαεηία 2004 - 2013, νη θπξηφηεξνη επελδπηέο 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη νη ΖΠΑ, ε Οιιαλδία θαη ε Γαιιία θαη ην ζπλνιηθφ απφζεκα ζην 

Ζ.Β. απμήζεθε θαηά 268% (World Investment Report 2015, UK Factsheet). Αληίζηνηρα, θαηά 

ηελ ίδηα δεθαεηία, νη θχξηνη επελδπηηθνί πξννξηζκνί ησλ βξεηαλψλ είλαη νη ΖΠΑ, ε Οιιαλδία 

θαη ην Λνπμεκβνχξγν (UKTI Inward Investment Report: 2013-2014). 
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Πίλαθαο 5: Απόζεκα Α.Ξ.Δ. ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 2004 -2013 (θπξηόηεξεο 

                    ρώξεο) 

 

Πεγή: ONS 

 

Πίλαθαο 6: Απόζεκα ΑΞΔ από ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζηνλ ππόινηπν θόζκν 2004 - 

                    2013 (θπξηόηεξεο ρώξεο) 

 

Πεγή: ONS    

 

2.4 ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΚΑΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΔΗΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΖ                        

      ΑΓΓΛΗΑ 

Ζ ιίξα παξακέλεη ηζρπξή έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, θαζηζηψληαο ην Λνλδίλν κία απφ ηηο πην 

αθξηβέο πφιεηο ηνπ θφζκνπ γηα λα γίλνπλ επηρεηξήζεηο. Γεδνκέλνπ φηη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

θαη νη πξνκεζεπηέο ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ, νη εμαγσγείο πξέπεη λα 

πξνζθέξνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ έρεη εηζαγάγεη βαζηέο πεξηθνπέο δαπαλψλ ζην 

δεκφζην ηνκέα πνπ επεξεάδεη πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

θαηαλαισηψλ. Παξά ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο, ε θπβέξλεζε έρεη δεζκεπζεί λα 

κεηψζεη ην έιιεηκκά ηεο θαη νη πεξηθνπέο είλαη πηζαλφ λα ζπλερηζηνχλ (export.gov). 

 

http://export.gov/
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2.5 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ Ζ.Β.   

Οη βξεηαληθέο εμαγσγέο αγαζψλ ζεκείσζαλ θαζνδηθή πνξεία θαηά -11,37% ην 2014, 

έλαληη ηνπ 2013, αλεξρφκελεο ζε £310,3 δηο. Σν ίδην έηνο, νη εμαγσγέο πξνο ηελ Δ.Δ. αλήιζαλ 

ζε £146,8 δηο, ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά -2,5%.   

Σν ζεκαληηθφηεξν εμαγψγηκν πξντφλ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

πνηψλ είλαη ηα αιθννινχρα πνηά ελψ ην θπξηφηεξν εηζαγφκελν πξντφλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο 

είλαη ην θξαζί. Οη θπξηφηεξνη πειάηεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη ε Γεξκαλία, ε Διβεηία, 

νη ΖΠΑ, ε Οιιαλδία, ε Γαιιία, ε Ηξιαλδία, ην Βέιγην, ε Κίλα, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα θαη ην Υφλγθ Κφλγθ ελψ νη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο είλαη ε Γεξκαλία, νη ΖΠΑ, ε 

Κίλα, ε Οιιαλδία, ε Γαιιία, ην Βέιγην, ε Ννξβεγία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Ηξιαλδία 

(www.uktradeinfo.com). 

 

Πίλαθαο 7: Δμσηεξηθό εκπόξην αγαζώλ H.B. 

 

Πεγή: UK Trade Info, (www.uktradeinfo.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uktradeinfo.com/
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Πίλαθαο 8: Δμσηεξηθό Δκπόξην Αγαζώλ ΖB - Κπξηόηεξνη Δκπνξηθνί Δηαίξνη  

                   (2012 - 2014) 

 

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ΖΒ, επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Λνλδίλνπ    

 

2.6 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΑΓΓΛΗΑ 

Ζ επίδεημε κηαο ειθπζηηθήο πξφηαζεο θαη ελφο ηζρπξνχ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο  πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ην brand name, απνηεινχλ ηα 

θπξηφηεξα θξηηήξηα εηζφδνπ ζηε ρψξα. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ κπνξεί 

λα δηαδξακαηίζεη ε πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ θαη ε πξνβνιή 

απηήο. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ηφζν ζηηο πξνθαλείο θαη ιεπηέο πνιηηηζηηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηεο εμαγσγηθήο ρψξαο θαη ηεο Αγγιίαο φζν θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ αλαιφγσο. Οη επηρεηξήζεηο ηεο Αγγιίαο αμηνινγνχλ ηνπο 

κειινληηθνχο ζπλεξγάηεο πξνζεθηηθά θαη επηιέγνπλ πάληα έλαλ έκπεηξν ηνπηθφ δηαλνκέα, 

επηηπγράλνληαο επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίεο κε κειινληηθέο πξννπηηθέο (export.gov). 

 

2.7 ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ - ΓΗΑΝΟΜΔΗ  

Οη πεξηζζφηεξνη εμαγσγείο πξνο ηελ Αγγιία πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ησλ 

δηαλνκέσλ, νη νπνίνη αγνξάδνπλ πξντφληα απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ κε ζθνπφ ηε 

κεηαπψιεζή ηνπο ζε ηξίηνπο. Σα πξντφληα πξνσζνχληαη ζηελ αγνξά κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, ε 

νπνία ζα βνεζήζεη θαη ζηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε πνπ είλαη νινέλα θαη πην 

ζεκαληηθή γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ Αγγιία θαη ζπκβάιιεη ζε κηα ζεηηθή εηθφλα ησλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ. ε πνιινχο ηνκείο, έλαο δηαλνκέαο 

κπνξεί λα θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ αγνξά ηεο Αγγιίαο, αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη 

επξσπατθέο ή νη ακεξηθάληθεο εηαηξείεο ελδέρεηαη λα επηζπκνχλ λα νξίζνπλ μερσξηζηνχο 

http://export.gov/
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δηαλνκείο πνπ ζα θαιχςνπλ επηιεγκέλεο πεξηνρέο. Αλάινγα κε ηελ θάιπςε ηεο αγνξάο ηνπ 

δηαλνκέα, νη εμαγσγείο κπνξνχλ επίζεο λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πξφζβαζε ζε πεξηνρέο 

εθηφο ηεο Αγγιίαο. Οη αληηπξφζσπνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπαληφηεξα, δεδνκέλνπ φηη ηείλνπλ λα 

πξνζθέξνπλ πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθά θάιπςε ησλ πσιήζεσλ. Όηαλ απνθαζίζνπλ ζρεηηθά 

κε ηε βέιηηζηε κνξθή εθπξνζψπεζεο, νη εμαγσγείο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ 

ηηκψλ, ην δίθηπν δηαλνκήο, ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε 

θαζψο θαη ηελ ελδερφκελε επζχλε ζε λνκνζεηηθφ πιαίζην. Οη λφκνη ηεο Αγγιίαο πνπ δηέπνπλ 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αληηπξνζψπνπ θαη αληηπξνζσπεπφκελνπ θαζψο θαη ηνπ δηαλνκέα θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή είλαη ελαξκνληζκέλνη κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ. 

Πέξαλ ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο βξεηαλνχο εηζαγσγείο, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

απεπζπλζνχλ ζην χλδεζκν Αληηπξνζψπσλ Μεηαπνηεηψλ (Manufacturers’ Agents’ 

Association), πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ηνπ ζηε 

βξεηαληθή αγνξά (www.themaa.co.uk). 

 

2.8 ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΣΗ ΠΛΖΡΧΜΔ  

Ζ ΔΔ εμεηάδεη επίζεο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ πιεξσκψλ. Ο 

θαλνληζκφο 2011/7/ΔU, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην ηζρχνλ δίθαην ην Μάξηην 2013 θαη 

θαιχπηεη φιεο ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο εληφο ηεο ΔΔ, είηε ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ιεμηπξφζεζκεο πιεξσκήο. Οη επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ππφ φξνπο ζε πεξίνδν 

60 εκεξψλ. Ο πσιεηήο κπνξεί επίζεο λα κε ζπλεξγαζηεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πιεξσκήο θαη κπνξεί λα απαηηήζεη πιήξε απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο δαπάλεο είζπξαμεο 

(export.gov). 

 

2.9 ΚΑΝΑΛΗΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Τπάξρεη έλα επξχ θάζκα ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ πνπ επεξεάδεη ηνλ θιάδν ηεο άκεζεο 

εκπνξίαο. Οη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο είλαη πην απζηεξέο γηα ην κάξθεηηλγθ θαη ηηο 

πσιήζεηο ζε ηδηψηεο θαηαλαισηέο. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζρεηηθά κε ηε 

ζαθήλεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο πξηλ απφ 

ηελ αγνξά θαη ζρεηηθά κε ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο γηα ηε ζπιινγή θαη ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ πειαηψλ. 

Ζ Αγγιία δηαζέηεη έλα θαιά αλεπηπγκέλν δίθηπν δηαλνκήο. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

θνξέα κάξθεηηλγθ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε θχζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

http://www.themaa.co.uk/
http://export.gov/
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πνπ εκπιέθνληαη. Δπίζεο, ε αχμεζε ηνπ δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζπλέβαιε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ εθπιήξσζεο θαη παξάδνζεο (export.gov).  

 

2.10 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

Σελ 1ε Ηνπιίνπ 2000 ηέζεθε ζε ηζρχ ν θαλνληζκφο ζρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο 

δηαηξνθήο θαη πγείαο. Ο θαλνληζκφο 1924/2006 νξίδεη φξνπο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ γηα ηε 

ρξήζε ησλ θαλφλσλ δηαηξνθήο φπσο «ρακειά ιηπαξά» ή «πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλε 

C» ή «βνεζά ζηε κείσζε ηεο ρνιεζηεξφιεο». Ο θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε θάζε πξντφλ 

ηξνθίκνπ ή πνηνχ πνπ παξάγεηαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη δηαηίζεηαη ζηελ 

αγνξά ηεο ΔΔ. Μφλν ηα ηξφθηκα πνπ ηαηξηάδνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ (αιάηη, δάραξε ή θαη ηα επίπεδα ιίπνπο) επηηξέπεηαη λα θέξνπλ ηέηνηνπο φξνπο. 

Οη ηζρπξηζκνί δηαηξνθήο θαη πγείαο επηηξέπνληαη κφλν ζηηο εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ, εθφζνλ 

απηά πεξηιακβάλνληαη ζε θαηαιφγνπο ηεο ΔΔ. 

Δπηπιένλ, ηζρπξηζκνί φπσο «κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αζζέλεηαο» θαη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά 

κε ηελ πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ απαηηνχλ άδεηα γηα θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά. Οη 

ηζρπξηζκνί πγείαο πνπ βαζίδνληαη ζε λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

ζηελ EFSA γηα αμηνιφγεζε. 

Οη θαλνληζκνί γηα ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, πνπ αξρηθά είραλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2009, έρνπλ θαζπζηεξήζεη. Έηζη, αλ έλα ζπζηαηηθφ ππεξβαίλεη ηα φξηα, ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη εκθαλψο ζηελ εηηθέηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα γηανχξηη κπνξεί λα 

έρεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε, ηφηε ζηελ 

εηηθέηα ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη εκθαλψο «πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε» (export.gov). 

 

 

 

http://export.gov/
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2.11 ΟΗ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ 

Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Αγγιία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε έλαλ 

πγηεηλφ ηξφπν δσήο πνπ πεξηιακβάλεη ηξφθηκα φπσο θξνχηα, ιαραληθά, μεξνχο θαξπνχο θαη 

ρπκνχο. Όια ηα ηξφθηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο έρνπλ πξνζηηζέκελε 

αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ζε απηή ηε ζρεηηθά πινχζηα ρψξα, νη νπνίνη αλαδεηνχλ πνηθηιία 

ζε πςειήο πνηφηεηαο ηξφθηκα, ηδίσο ζε εθείλα πνπ ζεσξείηαη φηη έρνπλ νθέιε γηα ηελ πγεία. 

Δπίζεο, ππάξρεη αμηνζεκείσηε επηηπρία γηα επψλπκα ηξφθηκα ζλαθ θαη είδε 

παληνπσιείνπ κε ηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ αγνξψλ θαη ηε ρξήζε εηδηθεπκέλσλ δηθηχσλ 

δηαλνκήο πνπ βαζίδεηαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηελ Αγγιία νη νπνίεο έρνπλ σο θεληξηθφ άμνλα έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο. Σα 

θαιχηεξα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζηελ Αγγιία κε κειινληηθέο πξννπηηθέο 

επηηπρίαο είλαη θπζηθά θαη πγηεηλά ηξφθηκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ρσξίο γινπηέλε, 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα), θξαζί, ζαιαζζηλά, θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά, απνμεξακέλα 

θξνχηα θαη μεξνί θαξπνί, ζάιηζεο θαη θαξπθεχκαηα, ηξφθηκα ζλαθ, πξντφληα 

δαραξνπιαζηηθήο, κπχξα  θαη ηέινο αλαςπθηηθά (madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm).  

 

2.12 ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΠΡΟ  

        ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΑ  

Ζ Αγγιία είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή αγνξά γηα ηα πξντφληα ησλ ΖΠΑ θαη θαηά 

ζπλέπεηα νη ακεξηθάληθεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο γηα ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα εμάγνπλ ζηελ Αγγιία. Τπάξρνπλ ηζρπξνί 

ηζηνξηθνί θαη πνιηηηζηηθνί δεζκνί κεηαμχ ηεο Αγγιίαο θαη ησλ ΖΠΑ, νη νπνίεο είλαη 

πξνθαλείο ζηηο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο θαη ζηα ηξφθηκα καδηθήο 

εζηίαζεο. 

Ο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ παξακέλεη ν ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ αγνξά ηεο 

Αγγιίαο. Σν 2014, ν ηνκέαο απηφο απνηειεί ην 37% ($984 εθ.) ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ησλ 

ΖΠΑ ζηε ρψξα απηή θαη έηζη θαηαηάρζεθε σο ε δσδέθαηε ρψξα πξννξηζκνχ γηα εμαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΖΠΑ ζε πξντφληα δηαηξνθήο. Καηά ζπλέπεηα, ε Αγγιία ζπλερίδεη λα 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο επξσπαίνπο γείηνλέο ηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πξντφλησλ. Σα 

θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη νη μεξνί θαξπνί επζχλνληαη γηα ην 40% απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ 

εμάγνληαη απφ ηηο ΖΠΑ ζηελ Αγγιία. Δπίζεο, νη νίλνη ησλ ΖΠΑ, ηδηαίηεξα απφ ηελ 
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Καιηθφξληα, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πςειφ πξνθίι ζηελ Αγγιία θαη παξά ηελ κηθξή πηψζε 

ην 2009, νη άκεζεο πσιήζεηο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηζρπξέο ζε $238 εθ. θαηά ην έηνο 2014. 

Δπηπξφζζεηα, ε Αγγιία απνηειεί κηα ζεκαληηθή αγνξά γηα ηα ςάξηα θαη ηα ζαιαζζηλά 

πξντφληα ησλ ΖΠΑ θη έηζη νη εμαγσγηθέο πσιήζεηο αλέξρνληαη ζηα $142 εθ. γηα ην έηνο 

2014. Πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ ακεξηθαληθψλ εμαγσγψλ ζηα ζαιαζζηλά πξντφληα  ζηελ 

Αγγιία, θαηά ην έηνο 2014, αληηζηνηρνχζαλ ζε θνλζέξβεο ζνινκνχ, παξφιν πνπ ν φγθνο ηνπ 

λσπνχ θαη θαηεςπγκέλνπ ζνινκνχ απφ ηηο εξεκηέο ηεο Αιάζθαο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ Αγγιία 

απμήζεθε θαη εκθαλίδεηαη θαηά θφξνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Σέινο, ζεκαληηθφο φγθνο 

ηνπ κπαθαιηάξνπ ηεο Αιάζθαο έρεη εηζέιζεη ζηελ αγγιηθή αγνξά θαηά ηα ηειεπηαία πέληε 

ρξφληα. Απηέο νη απνζηνιέο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο αληηζηαζκίδνπλ 

ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ςαξηψλ ηεο Αγγιίαο σο απνηέιεζκα ησλ ρακειψλ επηπέδσλ ησλ 

ηρζπαπνζεκάησλ ζηα επξσπατθά αιηεπηηθά πεδία.  

ηνλ Πίλαθα 9 πνπ αθνινπζεί, θαηαγξάθνληαη νη θπξηφηεξεο εμαγσγέο ησλ ΖΠΑ ζηελ 

Αγγιία (ζε $ εθ.) γηα ην έηνο 2014 (www.fas.usda.gov). 

 

Πίλαθαο 9: Οη θπξηόηεξεο εμαγσγέο ησλ ΖΠΑ ζηελ Αγγιία  (ζε $ εθ.) γηα ην έηνο  

                    2014 
ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΣΧΝ ΖΠΑ 

ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΑ 

 ΔΣΖ    

 2010 2011 2012 2013 2014 

ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ 95  110 130 137 171 

ΔΣΟΗΜΑ ΓΔΤΜΑΣΑ 103  138 105 122 171 

ΦΑΡΗΑ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΝΑ 93 137 126 132 142 

ΣΡΟΦΗΜΑ ΜΔ ΟΓΗΑ 22  33 27 100 140 

ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΛΑΥΑΝΗΚΑ  104  19 92 104 123 

ΟΓΗΑ 28  14 108 89 108 

ΚΡΑΗ ΚΑΗ ΜΠΤΡΑ 218   239 227 270 238 

ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ 142  145 151 161 179 

Πεγή: www.fas.usda.gov 

 

ηνλ Πίλαθα 10 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη επθαηξίεο θαη νη 

πξνθιήζεηο γηα ηα ακεξηθαληθά πξντφληα ζηελ αγνξά ηεο Αγγιίαο. 
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Πίλαθαο 10: Δπθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο γηα ηα ακεξηθαληθά πξντόληα ζηελ  

                      Αγγιία 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ 
Ζ θιίκαθα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ησλ 

ΖΠΑ είλαη ηζρπξφηεξε απφ απηήλ ησλ κειψλ 

ηεο ΔΔ. Πην αληαγσληζηηθέο ηηκέο πξνζθνξάο 

γηα κεγάιεο  παξαγγειίεο. 

 

Ο αληαγσληζκφο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

(εηζαγσγηθνί δαζκνί πνπ θαηαβάιινληαη γηα 

ηα πξντφληα ησλ Ζ.Π.Α.). 

Σν θιίκα ηεο Αγγιίαο αλά πεξηφδνπο θαη ηα 

είδε ησλ πξντφλησλ πνπ θαιιηεξγνχληαη. 

Οη εηζαγσγέο ησλ πνπιεξηθψλ θαη ηνπ 

θφθθηλνπ θξέαηνο ππφθεηληαη ζε απζηεξφ 

έιεγρν απφ ηελ ΔΔ. Όκνηα θαη γηα ηηο 

εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ 

ηηο Ζ.Π.Α. 

Ζ πνηθηινκνξθία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΖΠΑ 

επηβάιιεη θαηλνηφκα πξντφληα δηαηξνθήο 

πνπ ζπρλά πξνηηκψληαη απφ ηνπο Άγγινπο 

θαηαλαισηέο. 

Πξέπεη λα πιεξνχληαη νη απζηεξνί θαλφλεο 

UK/EU/retailer ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ, ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

Σα brand names ησλ ΖΠΑ έρνπλ κία 

εδξαησκέλε εηθφλα ζηνπο Άγγινπο 

θαηαλαισηέο. Οη ΖΠΑ είλαη έλαο δεκνθηιήο 

πξννξηζκφο γηα ηνπο Άγγινπο ηνπξίζηεο  θαη 

ε εμνηθείσζε κε ηα πξντφληα ησλ ΖΠΑ είλαη 

επξέσο δηαδεδνκέλε. 

Μπνξεί επίζεο λα ρξεηαζηεί αιιαγή ζηηο 

εηηθέηεο ή ζην κέγεζνο ζπζθεπαζηψλ θαη 

παιεηψλ  

Ζ θνηλή γιψζζα κε ηελ Αγγιία απνηειεί 

κεγάιν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη εκπνξηθψλ επαθψλ 

ζηελ Αγγιία θαη επέλδπζε ζε πξντφληα γηα 

απνηειεζκαηηθφ κάξθεηηλγθ. 

Ζ Αγγιία έρεη κία νκάδα-ππξήλα απφ 

έκπεηξνπο εηζαγσγείο κε κεγάιν ηζηνξηθφ 

πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηηο ΖΠΑ. 

Απαηηείηαη κεγάιε πξνζνρή ζε πξντφληα 

βηνηερλνινγίαο πνπ δελ είλαη γλσζηά ζηνπο 

Άγγινπο θαηαλαισηέο. 

Έληνλν ελδηαθέξνλ γηα θαηλνηφκα πξντφληα. 

Δπί ηνπ παξφληνο ππάξρεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ηα θπζηθά θαη πγηεηλά 

πξντφληα δηαηξνθήο. 

Γηαθνξά ζηηο γεχζεηο, π.ρ. ζηελ Αγγιία ηα 

πνπ θνξλ είλαη γιπθά θαη ε πηθάληηθε γεχζε 

δε ζεκαίλεη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζίιη. 

Πεγή: www.fas.usda.gov 

 

2.13 ΔΛΛΖΝΟΒΡΔΣΑΝΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ KAI ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ  

        ΥΔΔΗ   

2.13.1 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ   

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη παξαδνζηαθά έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

νηθνλνκηθνχο εηαίξνπο ηεο Διιάδνο. Οη δηκεξείο ζρέζεηο εθηείλνληαη θαη ζε ηνκείο φπσο ν 

ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία, νη επελδχζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ειιεληθά ηξφθηκα πξσηαγσληζηνχλ θαη ζηελ αγνξά ηεο 

Αγγιίαο θαη αλαδεηθλχνληαη «πξσηαζιεηέο» ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πξντφληα ησλ 

ππφινηπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. χκθσλα κε κειέηε πνπ βαζίζηεθε ζε επίζεκα ζηνηρεία ησλ 

ηειεπηαίσλ 22 εηψλ θαη κε βάζε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ πξνθχπηεη φηη: 

http://www.fas.usda.gov/
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 Σα βεξίθνθα, ηα θεξάζηα θαη ηα ξνδάθηλα απνζπνχλ ην 39,4% ησλ εηζαγσγψλ 

ζηελ Αγγιία. 

 ηα ιαραληθά, ε Διιάδα απνηειεί ηνλ ηξίην ζε ζέζε πξνκεζεπηή γηα ηελ 

Αγγιία, θαηέρνληαο ην 8,5% ησλ εηζαγσγψλ ηνπο. 

 Οη ειιεληθέο ηνκάηεο θαηαιακβάλνπλ ηελ ηέηαξηε ζέζε ησλ εηζαγσγψλ ζηελ 

Αγγιία κε πνζνζηφ 13,2%. 

 ηνπο μεξνχο θαξπνχο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο απνζπνχλ ην 0,2% ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο Αγγιίαο (www.seve.gr). 

 

Γηάγξακκα 1: Διιεληθέο εμαγσγέο πξνο θαη εηζαγσγέο από Ζλσκέλν Βαζίιεην  

                        θαηά ηα έηε 2007-2014 (αμίεο ζε ιίξεο) 

 

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Ζ.Β., επεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Λνλδίλνπ      

 

2.13.2 Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΣΖΝ      

           ΑΓΓΛΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΟΣΧΝ  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΖΒ γηα ην 2014, νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αλήιζαλ ζε 201,14 εθ. ιίξεο Αγγιίαο, 

θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 2,82% έλαληη ηνπ 2013. Απνηεινχλ ην 28,88% ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ην 1,26% ηνπ ζπλφινπ ησλ βξεηαληθψλ 

εηζαγσγψλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ. Λαραληθά φπσο ηνκάηεο θαη θξνχηα φπσο βεξίθνθα, 

θεξάζηα, ξνδάθηλα, πνξηνθάιηα, θξνχηα κε θνπθνχηζηα, ζηαθχιηα αιιά θαη ειαηφιαδν, 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη ζηηάξη είλαη ηα θπξηφηεξα εμαγψγηκα ειιεληθά πξντφληα ζηελ 

Αγγιία. Καηά θαηεγνξία πξντφλησλ, ηα ηξφθηµα θαη ηα πνηά θαιχπηνπλ πνζνζηφ 33,8% ηνπ 

ζπλφινπ. Σα θπξηφηεξα εηζαγφκελα απφ ην Ζ.Β. πξντφληα είλαη ηα ηα αιθννινχρα πνηά θαη 

ην μχδη. 

http://www.seve.gr/
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Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή 

ζπγθέληξσζε ζε ιίγα πξντφληα. Σα ηξία πξψηα εμαγψγηκα πξντφληα είλαη ηα ζηαθχιηα, ηα 

ηπξηά, ε θέηα θαη ην γηανχξηη, θαιχπηνληαο πνζνζηφ 52,33% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο.  

 

Πίλαθαο 11: Κπξηόηεξεο θαηεγνξίεο εμαγόκελσλ πξντόλησλ από Διιάδα πξνο   

                      Ζ.Β. γηα ηα έηε 2013 - 2014 

Δμαγσγέο Διιάδαο 

ζηελ Αγγιία, αμία ζε 

ιίξεο Αγγιίαο 

2014 % επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ 

εμαγσγώλ  

ζην ΖΒ ην   

έηνο 2014  

 

       2013 Μεηαβνιή 

2014/2013 

Γάια θαη πξντφληα 

γαιαθηνθνκίαο, απγά 

πηελψλ, θπζηθφ κέιη, 

Πξντφληα βξψζηκα 

δσηθήο πξνέιεπζεο 

59.756.238 8,57% 54.054.959 10,55% 

Παξαζθεπάζκαηα 

ιαραληθψλ, θαξπψλ 

θαη θξνχησλ ή άιισλ 

κεξψλ θπηψλ 

59.341.452 

 

8,51%    66.283.859 -10,47% 

Καξπνί θαη θξνχηα 

βξψζηκα, θινχδεο 

εζπεξηδνεηδψλ  

ή πεπνληψλ  

   

54.091.308 

 

7,76%    47.155.629 14,71% 

    Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Ζ.Β., UΚtradeinfν, Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θπξηφηεξα εμαγψγηκα πξνο ηελ Αγγιία ειιεληθά πξντφληα θαζψο 

θαη νη ζεκαληηθφηεξνη αληαγσληζηέο ηνπο είλαη:  

Καξπνί θαη θξνύηα πξνζσξηλά δηαηεξεκέλα:  Σα ειιεληθά πξντφληα θαηέρνπλ 

κεξίδην 24,45% θαη θαηαιακβάλνπλ ηε δεχηεξε ζέζε µεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ Ζ.Β. Σελ 

πξψηε ζέζε θαηέρεη ε Ηζπαλία κε κεξίδην 25,57% θαη αθνινπζνχλ ε Οιιαλδία κε 10,36%, ην 

Ηζξαήι κε 10,05%, ε Ηηαιία κε 7,85% θαη ηέινο ε Γαιιία κε πνζνζηφ 4,04%. Σν θπξηφηεξν 
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πξντφλ ηεο θαηεγνξίαο γηα ην 2014 είλαη ηα βεξίθνθα θαη ηα πνξηνθάιηα ηα νπνία 

θαηαιακβάλνπλ ην 98,62%, θαηαγξάθνληαο γεσκεηξηθή αχμεζε απφ ην 2012. 

Διαηόιαδν: Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θαηέρνπλ κεξίδην 2,35% ησλ εηζαγσγψλ ηεο 

θαηεγνξίαο, θαηαιακβάλνληαο ηελ ηξίηε ζέζε µεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο ρψξαο. Οη 

θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ειαηφιαδνπ γηα ηελ Αγγιία είλαη ε Ηζπαλία κε κεξίδην 56,46% θαη ε 

Ηηαιία κε πνζνζηφ 35,00%.  

Σνµάηεο: Σα ειιεληθά πξντφληα θαηέρνπλ µεξίδην 4,49% θαη θαηαιαµβάλνπλ ηελ 

πέκπηε ζέζε µεηαμχ ησλ πξνµεζεπηψλ ηνπ Ζ.Β. Σηο πξψηεο ζέζεηο θαηέρνπλ ε Ηηαιία κε 

κεξίδην 60,21%, ε Πνξηνγαιία κε 13,14%, ε Ηζπαλία κε 8,05% θαη ηέινο ε Γεξµαλία.  

Βνπηπξόγαια, πεγκέλν γάια, γηανύξηη: Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θαηέρνπλ µεξίδην 

6,65% ησλ εηζαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο, θαηαιακβάλνληαο ηελ πέκπηε ζέζε µεηαμχ ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο ρψξαο. Σηο πξψηεο ζέζεηο θαηέρνπλ ε Γαιιία κε κεξίδην 48,58%, ε 

Γεξµαλία κε 21,04%, ην Βέιγην κε 10,21% θαη ε Ηξιαλδία. Σν γηανχξηη θαηαγξάθεη πςειφ 

ξπζµφ αλάπηπμεο µεγαιχηεξν ηνπ 20% ζε µία αγνξά ε νπνία, ην 2014, θαηέγξαςε µείσζε 

ζην ζχλνιφ ηεο θαηαλάισζεο θαηά 4%.   

ηαθύιηα: Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θαιχπηνπλ πνζνζηφ 7,45% ησλ ζπλνιηθψλ 

βξεηαληθψλ εηζαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο, θαηαιακβάλνληαο ηελ έθηε ζέζε µεηαμχ ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο ρψξαο. Σηο πξψηεο ζέζεηο θαηέρνπλ ε Νφηηα Αθξηθή κε κεξίδην 18,38%, ε 

Σνπξθία κε 14,29%, ε Υηιή κε 10,85%, ε Ηζπαλία κε 8,9%, νη ΖΠΑ κε 8,16%, ελψ έπνληαη 

ην Πεξνχ θαη ε Αίγππηνο.  

Λάραλα λσπά: Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θαηέρνπλ κεξίδην 2,72% ησλ εηζαγσγψλ ηεο 

θαηεγνξίαο, θαηαιακβάλνληαο ηελ έθηε ζέζε µεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο ρψξαο. Οη 

θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο είλαη ε Ηζπαλία κε πνζνζηφ 64,69%, ε Οιιαλδία κε 8,90%, ε 

Γαιιία κε 7,01%, θαζψο θαη ε Κέλπα θαη ε Γεξµαλία. Σν θχξην ειιεληθφ πξντφλ ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη ηα ιαραλάθηα Βξπμειιψλ κε εληππσζηαθή άλνδν θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε 

θαηά 321%.  

Λαραληθά παξαζθεπαζµέλα ή δηαηεξεµέλα: Σα ειιεληθά πξντφληα θαηέρνπλ µεξίδην 

5,29% θαη θαηαιαµβάλνπλ ηελ έβδνκε ζέζε µεηαμχ ησλ πξνµεζεπηψλ ηνπ Ζ.Β.. Κπξηφηεξνη 

αληαγσληζηέο είλαη ε Ηηαιία κε κεξίδην 23,47%, ε Ηζπαλία κε 15,07%, ε Γεξµαλία κε 

11,27%, ην Βέιγην, ε Οιιαλδία θαη ηέινο ε Γαιιία. Σν θχξην πξντφλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

είλαη νη ειηέο ζπζθεπαζκέλεο ζε άιµε.  

Καξπνί θαη θξνύηα: Σα ειιεληθά πξντφληα θαηέρνπλ κεξίδην 4,86% θαη 

θαηαιακβάλνπλ ηελ φγδνε ζέζε µεηαμχ ησλ πξνµεζεπηψλ ηνπ Ζ.Β. Κπξηφηεξνη 
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αληαγσληζηέο είλαη ε Γεξµαλία κε κεξίδην 15,79%, ε Οιιαλδία κε 11,84%, ε Σνπξθία κε 

8,56%, ε Ηζπαλία κε 7,15%, ε Γαιιία κε 6,21%, ε Ηηαιία θαη ε Κίλα.  

Σπξηά: Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θαηέρνπλ κεξίδην 2,34% ησλ εηζαγσγψλ ηεο 

θαηεγνξίαο, θαηαιακβάλνληαο ηελ φγδνε ζέζε µεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο ρψξαο. 

Κπξηφηεξνη αληαγσληζηέο είλαη ε Ηξιαλδία κε κεξίδην 28,26%, ε Γαιιία κε 17,08%, ε 

Γεξµαλία κε 11,46%, ε Ηηαιία κε 10,97%, ε Οιιαλδία κε 7,34%, ε Γαλία  θαη ην Βέιγην. 

εκεηψλεηαη φηη ην θχξην ειιεληθφ εμαγφκελν πξντφλ ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε θέηα (85,8% 

ηνπ ζπλφινπ) ελψ ην ππφινηπν θαιχπηεηαη απφ ιεπθφ ηπξί, θεθαινηχξη, θαζέξη θαη 

θεθαινγξαβηέξα.  

Φάξηα λσπά: Σα ειιεληθά πξντφληα θαηέρνπλ µεξίδην 2,41% θαη θαηαιαµβάλνπλ ηελ 

έλλαηε ζέζε µεηαμχ ησλ πξνµεζεπηψλ ηνπ Ζ.Β. Άιινη πξνκεζεπηέο ηεο Αγγίαο είλαη νη 

Νήζνη Φεξφε κε πνζνζηφ 38,17%, ε νπεδία κε 20,91%, ε Γαλία κε 8,35%, θαζψο θαη νη 

Ηζιαλδία, Οιιαλδία, Ηξιαλδία, Γαιιία θαη Ννξβεγία. Σα θπξηφηεξα εμαγψγηµα πξντφληα ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη ην ιαβξάθη θαη ε ηζηπνχξα, φπνπ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηζηπνχξαο 

θαηέγξαςαλ ην 2014 µείσζε θαηά 61%.   

Υπκνί θξνύησλ: Σα ειιεληθά πξντφληα θαηέρνπλ κεξίδην 0,47% θαη θαηαιακβάλνπλ 

ηε δέθαηε πέκπηε ζέζε µεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ Ζ.Β. Άιινη πξνκεζεπηέο ηεο Αγγίαο 

είλαη ην Βέιγην κε 28,29%, ε Οιιαλδία κε 17,87%, ε Ηζπαλία κε 16,02% θαη ηέινο ε 

Γεξκαλία θαη ε Πνισλία. Σα θπξηφηεξα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο γηα ην 2014 είλαη νη 

θαηεςπγκέλνη ρπκνί πνξηνθαιηνχ, νη ρπκνί αλαλά θαη νη αλάκηθηνη ρπκνί θξνχησλ, κε ηηο 

εμαγσγέο ηνπο λα θαηαγξάθνπλ δπλακηθή άλνδν.  

Νσπέο θξάνπιεο, αθηηλίδηα θιπ: Σα ειιεληθά πξντφληα θαηέρνπλ κεξίδην 0,78% θαη 

θαηαιακβάλνπλ ηε δέθαηε έβδνκε ζέζε µεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ Ζ.Β. Σηο πξψηεο 

ζέζεηο θαηέρνπλ ε Ηζπαλία κε πνζνζηφ 31,76%, ε Οιιαλδία κε 13,74%, ε Υηιή κε 9,11% θαη 

ηέινο ην Βέιγην θαη ε Αξγεληηλή. Σν ζχλνιν ηεο θαηεγνξίαο ην 2014 θαηαγξάθεη αχμεζε 

θαηά 100% ζε ζρέζε κε ην 2010 θαη ηα θπξηφηεξα πξντφληα γηα ην 2014 είλαη ηα αθηηλίδηα θαη 

νη θξάνπιεο.  

Κξαζηά από λσπά ζηαθύιηα: Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θαηέρνπλ κεξίδην 0,07% ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο, θαηαιακβάλνληαο ηελ εηθνζηή ηξίηε ζέζε µεηαμχ ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο ρψξαο. Κπξηφηεξνη αληαγσληζηέο είλαη ε Γαιιία κε κεξίδην 33,16%, ε 

Ηηαιία κε 18,59%, ε Απζηξαιία κε 8,34% θαζψο θαη νη Ηζπαλία, Νέα Εειαλδία, Υηιή, ΖΠΑ, 

Γεξκαλία θαη Νφηηνο Αθξηθή. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ην 2014, ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 

24,34% έλαληη ηνπ 2013 (www.agora.mfa.gr). 

http://www.agora.mfa.gr/
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ζ βξεηαληθή αγνξά είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε, θαηλνηφκα θαη αληαγσληζηηθή θαη ε 

ζηξαηεγηθή εηζφδνπ ζε απηήλ απαηηεί κεζνδηθφηεηα θαη έμππλεο ηερληθέο πξνψζεζεο θαη 

πψιεζεο. Δθηφο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο πξνβνιήο, ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ πξσηνπνξηαθψλ ζπζθεπαζηψλ ζηα παξαδνζηαθά 

πξντφληα θαη ε εηζαγσγή λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ηα νπνία ζα δηεπξχλνπλ ηα κεξίδηα 

αγνξάο. Δπηπιένλ, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

θαη ε πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ θαη ε πξνβνιή ηεο κέζσ έμππλσλ 

ηερληθψλ πξνψζεζεο. ηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί φηη ην Λνλδίλν 

απνηειεί ην κεγαιχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θέληξν ηνπ θφζκνπ.  

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ είλαη επίζεο λα επηβιεζεί ζηήξημε ζηα πξντφληα πνπ έρνπλ 

παξνπζία ζηελ αγνξά, πξνθείκελνπ λα αληηκεησπηζζεί ε ππνρψξεζε ησλ µεξηδίσλ αγνξάο. 

Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηα πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη 

Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ), παξαηεξείηαη φηη ε παξνπζία ηνπο ζηε 

βξεηαληθή αγνξά είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζε δχν θπξίσο 

πξντφληα, ηε θέηα θαη ηα θξαζηά.    

Σέινο, γηα ηνπο Έιιελεο εμαγσγείο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη αληηκεησπίδνπλ έληνλν 

αληαγσληζκφ απφ ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ πνιχ κεγαιχηεξε παξαγσγή θαη εθαξκφδνπλ 

εθηεηακέλεο πνιηηηθέο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ν αληαγσληζκφο ησλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηα ηξφθηκα θαη ζηα πνηά, ηα νπνία θαιχπηνπλ πνζνζηφ 30% πεξίπνπ 

ησλ εμαγσγψλ ζην Ζ.Β., πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ρψξεο ηεο ΔΔ. 

 πκπεξαζκαηηθά απφ φζα αλαθέξζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο γηα ηε βξεηαληθή 

αγνξά θαη γεληθεχνληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ, κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη: 

- Γηα ηα θξέζθα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά, ν θχξηνο πξνκεζεπηήο είλαη ε Ηζπαλία θαη έπνληαη 

ε Ηηαιία θαη ε Γαιιία.  

- Γηα ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηηο πξψηεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε 

Γαλία αιιά θαη ε εγρψξηα παξαγσγή. 

- Γηα ηα αιηεχκαηα θαη ηα πξντφληα ηρζπνθαιιηέξγεηαο, νη θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο είλαη ε 

Γαιιία θαη ε Σνπξθία. 

- Γηα ην ειαηφιαδν θαη ειηέο, πξσηαγσληζηηθφ ξφιν έρνπλ ε Ηζπαλία, ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία. 

- Γηα ην θξαζί, νη θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο είλαη ε Γαιιία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, ε 

Πνξηνγαιία, ε Υηιή θαζψο θαη ε Απζηξαιία θαη νη ΖΠΑ. 
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Σα παξαδνζηαθά ειιεληθά πξντφληα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ εληππσζηαθά 

απνηειέζκαηα ζην δηκεξέο ηζνδχγην Διιάδαο - Αγγιίαο. Έηζη, κε βάζε ηελ θηλεηηθφηεηα ζηε 

βξεηαληθή αγνξά θαη ηελ ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πγηεηλή δηαηξνθή, γίλεηαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε εθπφλεζεο ελφο ζπλνιηθνχ εζληθνχ ζρεδίνπ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ απφ ηνλ Παλειιήλην χλδεζκν Δμαγσγέσλ γηα ηελ αγνξά ηνπ Ζ.Β.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 

3.1 ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ ΥΧΡΑ 

Ζ γεξκαληθή νηθνλνκία είλαη ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία, ζχκθσλα κε ηε 

δηεχξπλζε ηεο ΔΔ θαη αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ ην έλα πέκπην ηνπ ΑΔΠ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ θφζκν. Ζ Γεξκαλία είλαη ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ε έθηε κεγαιχηεξε αγνξά γηα ηηο εμαγσγέο ησλ ΖΠΑ. Ζ νηθνλνκία 

ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο «Κνηλσληθή αγνξά» θαη ζε κεγάιν βαζκφ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο, αιιά θαη ησλ θξαηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη πεξηιακβάλεη πνιιά γελλαηφδσξα 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

Ζ Γεξκαλία είλαη ε κεγαιχηεξε θαηαλαισηηθή αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε 

πιεζπζκφ 81.100.000. Χζηφζν, ε ζεκαζία ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηα 

ζχλνξά ηεο. Έλαο ηεξάζηηνο φγθνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ δηεμάγεηαη ζηε Γεξκαλία ζε 

νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο εθδειψζεηο ηνπ θφζκνπ, φπσο MEDICA, 

Hannover Fair, Automechanika θαη ηελ ITB Tourism Show. Ο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ν 

αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Γεξκαλίαο πνπ είλαη ην θέληξν ηεο 28-

κεινχο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γχξσ απφ ηνλ νπνίν πνιιέο 

εηαηξείεο ησλ ΖΠΑ επηδηψθνπλ λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο επέθηαζεο ζε επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν. 

Ζ γεξκαληθή νηθνλνκία έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ νηθνλνκία ηεο 

έιαβε έλα ζνβαξφ ρηχπεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Λφγσ ηεο εμάξηεζεο 

ηεο ρψξαο απφ ηηο εμαγσγέο, ην ΑΔΠ κεηψζεθε πεξηζζφηεξν απφ 5% ην 2009. Χζηφζν, ε 

αλάθακςε ήηαλ εμίζνπ ηζρπξή, κε απνηέιεζκα κηα αλάθακςε ζρήκαηνο V, λα επαλαθέξεη 

θαη πάιη ην ΑΔΠ ζηα επίπεδα φπσο πξηλ ηελ θξίζε ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011. Ζ 

γεξκαληθή θπβέξλεζε αλακέλεη φηη ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ζα απμεζεί θαηά 1,8% ην 2015 θαη 

ην 2016, δειαδή πάλσ απφ ηνλ ηξέρνληα δπλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο, ηεο ηάμεο ηνπ 1,5%. 

Ζ αγνξά εξγαζίαο παξέκεηλε αλζεθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ζπλέρηζε λα δπλακψλεη ην 2014. Έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν ησλ εξγαζηαθψλ θαη 

θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ νλνκάδεηαη «Agenda 2010», εηζήρζε κεηαμχ 2003 - 2005 

θαη ζπλέβαιιε ζηελ επίιπζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο θαη ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ εληππσζηαθά νη ζέζεηο εξγαζίαο ζήκεξα θαη 

λα αληηκεησπηζηεί δπλακηθά ην θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο. 
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Χο απνηέιεζκα ηεο ζεηηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε εξγαζηαθή απαζρφιεζε ζηε 

Γεξκαλία ζπλέρηζε λα απμάλεηαη ηα ηειεπηαία ελλέα ζπλαπηά έηε. Ηδηαίηεξα νη γπλαίθεο θαη 

νη ειηθησκέλνη έρνπλ επσθειεζεί απφ ηηο ζεηηθέο ηάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σαπηφρξνλα, ε αλεξγία πνπ κεηψζεθε θαηά ζρεδφλ 2 εθ. απφ ην 2005, έθζαζε ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν απφ ην 1990 (επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο) κέρξη ην 2014 θαη εμαθνινπζεί 

λα ππνρσξεί θαη ην 2015. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε πξνζσξηλή αχμεζε ηεο αλεξγίαο, 

ε απψιεηα πεξίπνπ 160.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ην 2008, αληηζηαζκίζηεθαλ ζε ιηγφηεξν απφ 

δχν ρξφληα. Σν 2014, ιηγφηεξα απφ 2,9 εθ. άλζξσπνη ήηαλ άλεξγνη θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

ήηαλ ζην 6,7%, ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο. 

Ζ Γεξκαλία έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο (7,7% ην 2014) κεηαμχ ησλ 28 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελψ ν κέζνο φξνο αλεξγίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

είλαη  22,2% (EUROSTAT). 

Οη Γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο θαη νη νηθνλνκνιφγνη, σζηφζν, επηζεκαίλνπλ φηη ε 

πξφζθαηε αιιαγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θαηψηαηνπ 

κηζζνχ, θαζψο θαη νη πςειφηεξεο ηηκέο ελέξγεηαο ιφγσ ηεο “Energiewende”, ζα βιάςνπλ 

ζνβαξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Γεξκαλίαο γηα ηα επφκελα πέληε ρξφληα (export.gov). 

 

3.2 ΤΠΟΓΟΜΔ 

Οη ππνδνκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθνξψλ, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

ζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο.  

Ζ Γεξκαλία δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή ππνδνκή, ε νπνία εμππεξεηεί ηηο κεηαθνξέο 

πξνζψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ κέζα απφ έλα ππθλφ θαη ζχγρξνλν νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν, επηηπγράλνληαο νκαιή θαη κε ρξνληθή αθξίβεηα δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ, είηε 

πξφθεηηαη γηα εμαγφκελα πξντφληα, είηε γηα πξψηεο χιεο απαξαίηεηεο γηα ηε βηνκεραλία. 

Λεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 22 δηεζλή αεξνδξφκηα, εθ ησλ νπνίσλ ην ζεκαληηθφηεξν θαη έλα απφ 

ηα κεγαιχηεξα παγθνζκίσο είλαη ην αεξνδξφκην ηεο Φξαλθθνχξηεο, κε δεχηεξν ζε ζεκαζία 

ην αεξνδξφκην ηνπ Μνλάρνπ θαη ηξίην ηνπ Νηχζζειληνξθ.  

Σέινο, κεγάινο φγθνο θνξηίσλ δηαθηλείηαη απφ ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο, θπξίσο ηνπ 

Ακβνχξγνπ θαη ηεο Βξέκεο. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο ρψξαο θαη ησλ πισηψλ πνηακψλ (δίθηπν 

εθηεηλφκελν ζε 7.500 ρικ.) πνπ ηε δηαζρίδνπλ δηελεξγνχληαη κεηαθνξέο θνξηίσλ κε 

πνηακφπινηα. Σέινο, ην Νηνχηζκπνπξγθ  απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πνηάκην ιηκέλα ηεο 

Γεξκαλίαο, αιιά θαη παγθνζκίσο (madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

http://export.gov/
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3.3 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

3.3.1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

  χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Γεξκαλίαο, ην γεξκαληθφ ΑΔΠ ζεκεηψλνληαο ην 2014 ξπζκφ αχμεζεο 1,5%, έλαληη νξηαθήο 

κεγέζπλζεο 0,1% ην 2013, δηακνξθψζεθε ζε 2.903,2 δηο επξψ. Οη εμαγσγηθέο επηδφζεηο ηεο 

ρψξαο ην 2014, ππεξεηψληαο δηαρξνληθά έλα κνληέιν νηθνλνκίαο κε εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ζεκείσζαλ εθ λένπ αχμεζε 3,7%. 

Μνινλφηη ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη αζηαζέο, ε Γεξκαλία θαηφξζσζε 

ην 2014 λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηεο ζηνπο βαζηθφηεξνπο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο 

επηηπγράλνληαο κεγέζπλζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο 1,5%, δειαδή αχμεζε 

πςειφηεξε, ηφζν θπξίσο έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, φζν θαη ηεο 

κέζεο αλάπηπμεο ηνπ ζπλφινπ ηεο Δ.Δ. Σν ΑΔΠ ηεο Γεξκαλίαο, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, αλήιζε 

ην 2014 ζε 2.903,2 δηο επξψ, θαηαιακβάλνληαο ην 29%, ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσδψλεο θαη ην 21% αληίζηνηρα ηνπ ΑΔΠ ηνπ ζπλφινπ ηεο ΔΔ. ηε βειηησκέλε πνξεία 

ηνπ ΑΔΠ ην 2014, ζχκθσλα κε ζπγθιίλνπζεο απφςεηο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

αλαιπηψλ, ζπλέηεηλαλ ηδηαηηέξσο νη εμήο νηθνλνκηθνί παξάκεηξνη: 

 Αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο θαηά 1,1%.  

 Γηεχξπλζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ Δκπνξηθνχ Ηζνδπγίνπ ηεο Γεξκαλίαο.    

 Αχμεζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. 

 Αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο  θαηά 0,9% έλαληη ηνπ 2013. 

 Σν δεκνζηνλνκηθφ  πιεφλαζκα  11,9 δηο επξψ ή 0,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2014.   

Έγθπξνη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο θαη νηθνλνκηθά ηδξχκαηα  εθηηκνχλ φηη ε ζεηηθή πνξεία 

ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζα ζπλερηζζεί θαη ην 2015, έζησ θαη κε ελδερφκελε  κηθξή 

επηβξάδπλζε ζε ζρέζε κε ην 2014. χκθσλα  κε  εθηηκήζεηο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ 

Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ηεο Γεξκαλίαο ην γεξκαληθφ ΑΔΠ ην 2015 

αλακέλεηαη λα απμεζεί κε ξπζκφ 1,5% (madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm).  

Χο θχξηνη ζπληειεζηέο ηεο ζπλέρηζεο ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Γεξκαλίαο αλαθέξνληαη ε αλακελφκελε λέα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ζπλέπεηα ηεο κείσζεο 

ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, αιιά θαη ηεο δηνιίζζεζεο ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ησλ 

ΖΠΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε  ηελ πεξαηηέξσ άλνδν ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, ιφγσ δηαηήξεζεο 

ησλ πνιχ ρακειψλ επηηνθίσλ απνηακίεπζεο θαη ησλ απμεκέλσλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο επηδφζεηο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ, θαζψο θαη ηηο θαηά πιεηνςεθία ζεηηθέο πξνβιέςεηο θαη εθηηκήζεηο, ζπλάγεηαη φηη ε 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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γεξκαληθή νηθνλνκία ζα ζπλερίζεη λα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ Δπξψπε θαη ην 2015, παξά 

ηηο αληίμνεο δηεζλείο θαη επξσπατθέο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ζηεξηδφκελε, θαηά θχξην ιφγν 

ζηηο εμαγσγέο, αιιά  θαη ζηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο, σο απνηέιεζκα  ηεο ρακειήο  

αλεξγίαο  θαη ηεο αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ Γεξκαλψλ (export.gov). 

 

3.3.2 ΓΔΧΡΓΗΑ - ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Οη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, oη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 16,7 εθ. εθηάξηα, θαηαιακβάλνπλ 

ζρεδφλ ην 34% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Γεξκαλίαο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γεσξγηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ είλαη αηνκηθέο/νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, νη δε απαζρνινχκελνη 

θαηά πιεηνςεθία δηαζέηνπλ αγξνηηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Ζ ηάζε εληαηηθνπνίεζεο θαη 

απηνκαηνπνίεζεο ηεο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ηα ηειεπηαία έηε έρεη νδεγήζεη, παξά ηε 

δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ηε δηαξθή αχμεζε ησλ παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ζε ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αγξνηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ απαζρνινπκέλσλ.  

Μνινλφηη ε ζπκκεηνρή ηεο γεσξγίαο ζην γεξκαληθφ ΑΔΠ ήηαλ κφιηο 0,8% ην 2012, ε 

Γεξκαλία είλαη ε πξψηε παξαγσγφο γάιαθηνο ζηελ ΔΔ θαη ε δεχηεξε, κεηά ηε Γαιιία, 

παξαγσγφο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ (θπξίσο βφεηνπ θαη ρνηξηλνχ θξέαηνο). Οη εμαγσγέο 

ησλ γεξκαληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζεκεηψλνληαο δηαρξνληθά αχμεζε, έρνπλ 

δηπιαζηαζζεί ζε ζχγθξηζε κε ην 1990 θαη ηεηξαπιαζηαζζεί έλαληη ηνπ 1980.   

 Σν 2013, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο, νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ αλήιζαλ ζε 62,7 εθ. 

επξψ, ελψ νη εηζαγσγέο ζε 69,1 εθ. επξψ. Ζ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην 2013 αλήιζε 

ζε 56,1 δηο επξψ (madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

 

3.4 ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΚΑΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΔΗΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΖ  

      ΓΔΡΜΑΝΗΑ  

Ζ Γεξκαλία αζθεί πηέζεηο ζηελ Δπηηξνπή ηεο ΔΔ γηα ηε κείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηα 

αγξνηηθά πξντφληα βηνηερλνινγίαο, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Ζ θπβέξλεζε επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε 

γηα κεηαξξπζκίζεηο αιιά νη αιιαγέο ησλ θαλνληζκψλ ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε. εκαληηθφ είλαη επίζεο 

φηη ε ρψξα παξέρεη πξνζηαζία ηφζν ζηνπο πξνκεζεπηέο φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, 

ηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα εθαξκφδνληαη κε δήιν, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πεξηπιέμεη ηελ 

πξφζβαζε. Οη εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εμάγνπλ πξνο ηε Γεξκαλία ζα πξέπεη λα 
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ελεκεξσζνχλ γηα ηα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηα πξντφληα ηνπο θαη λα ιάβνπλ έγθαηξα ηελ 

πηζηνπνίεζε.  

Γηα ηηο εμαγσγηθέο εηαηξείεο, ε γεξκαληθή αγνξά, ε κεγαιχηεξε ζηελ ΔΔ, εμαθνινπζεί 

λα είλαη ειθπζηηθή ζε πνιινχο ηνκείο θαη παξακέλεη έλαο ζεκαληηθφο πξννξηζκφο θάζε 

επηηπρεκέλεο εμαγσγηθήο πξνζπάζεηαο πξνο ηελ Δπξψπε. Δηδηθά νη επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ, 

επελδχνπλ κεγάια πνζά ησλ εμαγσγηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ζηε Γεξκαλία, δηαζέηνπλ 

εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, πνηφηεηα ζηελ παξαγσγή θαη ππνδνκέο πξψηεο θαηεγνξίαο 

γηα κηα ζέζε ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο (export.gov). 

 

3.5 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

χκθσλα κε  πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ην 

πιενλαζκαηηθφ γηα άιιε κηα ρξνληά Δκπνξηθφ Ηζνδχγην ηεο Γεξκαλίαο εθηηλάρζεθε ζηα 217 

δηο επξψ ην 2014, έλαληη 195 δηο επξψ ην 2013, επηηπγράλνληαο ην πςειφηεξν επίπεδν φισλ 

ησλ επνρψλ θαη ππεξβαίλνληαο θαηά πνιχ ηε κέγηζηε επίδνζε ησλ 195,3 δηο επξψ, πνπ είρε 

ζεκεησζεί ην 2007. Ζ εθ λένπ δηεχξπλζε ηνπ πιενλάζκαηνο έρεη πξνθαιέζεη ιαβή γηα ζρφιηα 

θαη ζθεπηηθηζκφ ζε νξγαληζκνχο φπσο ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ηα νπνία ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε αληηθξνχεη αληηηάζζνληαο ηε δηαρξνληθά πςειή 

πνηφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επσθειή γηα ηηο 

εμαγσγέο ηεο δηνιίζζεζε ηνπ Δπξψ έλαληη Γνιαξίνπ ΖΠΑ.   

Ζ αμία ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ ην 2014, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3,7% έλαληη ηνπ 

2013, δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ 1,13 ηξηο επξψ. Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο πξντφλησλ 

ζηε Γεξκαλία, νη νπνίεο επίζεο ζεκείσζαλ αχμεζε 2%, ην ίδην έηνο αλαθνξάο, αλήιζαλ ζε  

916,5 δηο επξψ. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα  ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Γεξκαλίαο, ηφζν σο 

πξνο ην ζθέινο ησλ εμαγσγψλ, φζν θαη σο πξνο ην ζθέινο ησλ εηζαγσγψλ δηελεξγείηαη 

δηαρξνληθά κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο.  

Ο ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Γεξκαλίαο παξέκεηλε θαη ην 2013 ε Γαιιία 

κε ζπλνιηθφ φγθν εκπνξίνπ 164,6 δηο επξψ. πγθεθξηκέλα ε Γεξκαλία εμήγαγε ζηε Γαιιία 

πξντφληα αμίαο 100 δηο επξψ. Αθνινπζεί ρσξίο δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην 2012 ε Οιιαλδία 

κε δηκεξείο εκπνξηθέο αληαιιαγέο αμίαο 160,6 δηο επξψ. 
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Πίλαθαο 12: Δμσηεξηθό Δκπόξην Γεξκαλίαο 2011 - 2013 

 
Πεγή: Οκνζπνλδηαθή Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία - Δπεμεξγαζία Γξαθείν 

           ΟΔΤ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 

 

Πίλαθαο 13: Όγθνο Δκπνξίνπ  2011 - 2013 

 
Πεγή: Οκνζπνλδηαθή Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία - Δπεμεξγαζία Γξαθείν 

            ΟΔΤ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 

 

3.6 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Οη πην επηηπρεκέλεο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο είλαη 

εθείλεο πνπ πξνζθέξνπλ θαηλνηφκα πξντφληα κε πςειή πνηφηεηα θαη κνληέξλν ζηπι. 

εκαληηθφ γηα ηελ πξνψζεζε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη φηη ε Γεξκαλία δηαζέηεη 

έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζηελ ΔΔ θαη πςειά πνζά γηα ηελ 

αγνξά λέσλ πξντφλησλ. Οξηζκέλα ηξφθηκα πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, απνηεινχλ θαιέο 

πξννπηηθέο εμαγσγήο εηδηθά γηα ηνπο παξαγσγνχο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο. Παξαηεξείηαη 

φηη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο δελ είλαη ηφζν ε ηηκή, ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ηε δήηεζε, αιιά ε πνηφηεηα. 
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ε δχζθνιεο νηθνλνκηθά επνρέο ε παξάζεζε γεληθφινγσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ πξνο ηε Γεξκαλία είλαη πηζαλφηαηα αλεδαθηθή. Δπίζεο, 

πξνβιεκαηηθφο ζεσξείηαη θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο αληηζηνίρσλ δξαζηεξηνηήησλ πξνψζεζεο 

θαη πξνβνιήο απφ θνξείο, ηλζηηηνχηα, ηδησηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο, πεξηθέξεηεο θαη 

αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο. Οη ελ ιφγσ δηάζπαξηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλάγθε λα 

ζπγθεληξσζνχλ απνθηψληαο ζηνρνζεζία θαη έλα εηήζην πξφγξακκα πνπ λα είλαη γλσζηφ ζε 

φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο (export.gov). 

 

3.7 ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ - ΓΗΑΝΟΜΔΗ 

Οη εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ δηαλνκή ζηε Γεξκαλία ή franchising πξέπεη λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη δηαδηθαζίεο αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο 

ησλ θξαηψλ κειψλ. Με βάζε ηνλ θαλνληζκφ 86/653/EEC, θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο πξνζηαζίαο απηψλ πνπ πσινχλ ή αγνξάδνπλ αγαζά γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

εληνιέσλ ηνπο. 

Οη Γεξκαλνί πξνηηκνχλ ηα supermarkets άλσ ησλ 1.000 ηκ, (hypermarkets), ελψ πνιχ 

ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπκβνιή ησλ ρνλδξεκπφξσλ ζηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ θαη ζηε 

ζρέζε ηνπο κε ην ρψξν ηεο γαζηξνλνκίαο, θαζφηη ηξνθνδνηνχλ ηα πεξηζζφηεξα εζηηαηφξηα 

ηεο Γεξκαλίαο.  

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ επηβάιιεη θπξψζεηο, ζε 

πεξίπησζε πνπ νη επελδχζεηο κηαο μέλεο επηρείξεζεο επεξεάδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ 

αληαγσληζκφ. Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ εμαηξνχληαη απφ απηνχο ηνπο 

θαλνληζκνχο, δηφηη νη ζπλεξγαζίεο ηνπο κε ηε Γεξκαλία, ραξαθηεξίδνληαη σο "ζπκθσλίεο 

ήζζνλνο ζεκαζίαο", πνπ ζεκαίλεη φηη ζεσξνχληαη αλίθαλεο λα επεξεάζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ 

ζην επίπεδν ηεο ΔΔ, αιιά ζεσξνχληαη αλαγθαίεο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη εηαηξείεο κε ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

κηθξφηεξν ησλ 50 εθ. επξψ, ζεσξνχληαη εηαηξείεο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο. Σέινο, ε ΔΔ 

έρεη δειψζεη φηη νη ζπκθσλίεο πνπ επεξεάδνπλ ιηγφηεξν απφ ην 10% κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξάο εμαηξνχληαη ηνπ θαλνληζκνχ (αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 2014 / C291/01). 

Σέινο, δηαλνκείο θαη αληηπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ΔΔ, φηαλ 

δελ ηεξνχληαη νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο (export.gov). 
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3.8 ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΣΗ ΠΛΖΡΧΜΔ  

Ζ ΔΔ εμεηάδεη επίζεο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ πιεξσκψλ. Ο θαλνληζκφο 

2011/7/ΔU, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην ηζρχνλ δίθαην ην Μάξηην 2013, θαιχπηεη φιεο ηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο εληφο ηεο ΔΔ είηε ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζρεηίδεηαη 

κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ιεμηπξφζεζκεο πιεξσκήο. Οη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ππφ φξνπο ζε πεξίνδν 60 εκεξψλ. Ο πσιεηήο 

κπνξεί επίζεο λα κε ζπλεξγαζηεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πιεξσκήο θαη κπνξεί λα 

απαηηήζεη πιήξε απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο δαπάλεο είζπξαμεο (export.gov). 

 

3.9 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

Οη δηαθπκάλζεηο ζηε δηαηξνθή ησλ Γεξκαλψλ θαηαλαισηψλ εμαξηψληαη απφ πιήζνο 

παξαγφλησλ, θάπνηνη απφ απηνχο είλαη ζπγθπξηαθνί (θξνχηα θαη ιαραληθά) θάπνηνη 

δηαξζξσηηθνί (ειαηφιαδν) θαη θάπνηνη άιινη εμαξηψκελνη απφ ηελ κφδα θαη ηηο ζχγρξνλεο 

ηάζεηο (γηανχξηη, κέιη, ρπκνί, μεξνί θαξπνί θιπ).   

Γεληθά, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Γεξκαλψλ πνηθίιινπλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη πην επηηπρεκέλεο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηξνθίκσλ ζηε Γεξκαλία ήηαλ απηέο πνπ έδηλαλ έκθαζε ζε παξαδνζηαθά πξντφληα απφ ηηο 

ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο, ηα νπνία απνηεινχζαλ θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα απηέο. Οη 

εηαηξείεο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, πξνζθέξνληαο πςειήο πνηφηεηαο 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη άξηζηε ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε 

(madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

 

3.10 ΟΗ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ 

ρεηηθά κε ην πξνθίι ηνπ Γεξκαλνχ θαηαλαισηή πξφθεηηαη θπξίσο γηα κηθξά σο επί ην 

πιείζηνλ λνηθνθπξηά, κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ, ρσξίο ππνρξεψζεηο, κε ζεκαληηθή αγνξαζηηθή 

δχλακε, ζηα νπνία ε ηηκή αγνξάο θαη ην value for money παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο 

απνθάζεηο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη εκκνλή ζηα επψλπκα πξντφληα θαη ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο βξίζθνληαη ήδε γεξά εδξαησκέλα ζηελ θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε. Οη ηδησηηθέο 

εηηθέηεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο θαη ρακειήο ηηκήο ζηε ρψξα, 

θεξδίδνληαο ζπλερή κεξίδηα αγνξάο. Ζ Γεξκαλία είλαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ κε πνζνζηφ ζε πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 34%, κε πξψηε ηελ Διβεηία κε πνζνζηφ 

45,2% θαη ηειεπηαία ηελ Διιάδα κε πνζνζηφ 10,4% (madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 
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3.11 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΠΡΟ  

        ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Ζ γεξκαληθή αγνξά είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή γηα ηα εμαγψγηκα πξντφληα ησλ ΖΠΑ. Οη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ν κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο μεξψλ θαξπψλ κε θέιπθνο ηεο 

Γεξκαλίαο. Οη πεξηζζφηεξνη μεξνί θαξπνί δέλδξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο γεξκαληθέο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ σο ζπζηαηηθά γηα ηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ. Σα ακχγδαια είλαη ην πην 

δεκνθηιέο πξντφλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Πεξαηηέξσ πξντφληα κε θαιέο πξννπηηθέο γηα 

πσιήζεηο είλαη ηα θαξχδηα, ηα θηζηίθηα θαη ηα θαξχδηα πεθάλ.  

Ζ γεξκαληθή αγνξά ελδείθλπηαη επίζεο γηα ηα ςάξηα θαη ηα ζαιαζζηλά πξντφληα. Ζ 

θαηαλάισζε ςαξηψλ απμάλεηαη, θαζψο νη θαηαλαισηέο ζπζρεηίδνπλ ηα πξντφληα αιηείαο κε 

κηα πγηεηλή δηαηξνθή. Καιχηεξεο πξννπηηθέο έρνπλ νη εμαγσγέο ζαιαζζηλψλ φπσο ν 

ζνινκφο, νη γαξίδεο, ηα θαβνχξηα, ηα ππνθαηάζηαηα ραβηάξη, νη ζνππηέο, ηα θαιακάξηα θαη νη 

αρηλνί. 

Σα απνμεξακέλα θξνχηα θαη ιαραληθά πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα ησλ αγαπεκέλσλ 

ηξνθίκσλ ησλ Γεξκαλψλ θαη είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή σο ζλαθ. Σα πξντφληα απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο ζπζηαηηθά απφ ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ γηα ηελ 

παξαγσγή αξηνζθεπαζκάησλ θαη δεκεηξηαθψλ. Σν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ηέηνησλ εηδψλ 

απμάλεηαη θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ζε ζηαθίδεο, απνμεξακέλα δακάζθελα 

θαη θεξάζηα. 

Ζ δήηεζε γηα πγηεηλά, βηνινγηθά θαη θαηλνηφκα ζλαθ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ζηε 

Γεξκαλία. Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζηε Γεξκαλία απφ ηηο ΖΠΑ ζε 

πξντφληα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ παξαζθεπαζκάησλ κε θαθάν 

θαη ζνθνιάηα. 

Σέινο, ε Γεξκαλία έρεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ εγρψξηα παξαγσγή θξαζηνχ. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαιέο πξννπηηθέο γηα "world wines" ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ απφ 

ηηο ΖΠΑ. Οη ΖΠΑ αχμεζαλ επίζεο ζηαζεξά ηηο εμαγσγέο κπχξαο απφ βχλε ζηηο γεξκαληθέο 

ρψξεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε ηξνθή γηα γάηεο θαηέρεη ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ηεο γεξκαληθήο αγνξάο.  

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη ην κεξίδην ησλ γεξκαληθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ 

απφ ηηο ΖΠΑ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπλνιηθέο γεξκαληθέο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ αλά θαηεγνξία 

πξντφληνο (export.gov). 
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Πίλαθαο 14: Γεξκαληθέο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ από ηηο ΖΠΑ 

Καηεγνξία 

πξντόληνο (ζε USD 

εθαηνκκύξηα) 

Σν ύλνιν ησλ 

γεξκαληθώλ 

εηζαγσγώλ ην 

2014 

 

Δηζαγσγέο 

Γεξκαλίαο από 

ΖΠΑ ην 2014 

Πνξεία 

εηζαγσγώλ 

(2010-2014) 

ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ 

 

2,406 703 +136% 

ΦΡΔΚΑ Ή 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

ΚΟΚΚΗΝΑ 

ΚΡΔΑΣΑ  

5,181 52 68% 

ΦΑΡΗΑ ΚΑΗ 

ΘΑΛΑΗΝΑ 

5,472 207 -4% 

ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΑ 

ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ  

5,882 98 23% 

SNACK (ΔΚΣΟ 

ΞΖΡΧΝ 

ΚΑΡΠΧΝ)  

3,758 8 29% 

ΚΡΑΗ ΚΑΗ 

ΜΠΤΡΑ 

4,010 102 17% 

ΣΡΟΦΗΜΑ ΓΗΑ 

ΕΧΑ (ΓΑΣΔ 

ΚΑΗ ΚΤΛΟΤ) 

1,051 2 -14% 

Πεγή: export.gov 

 

3.12 ΔΛΛΖΝΟΓΔΡΜΑΝΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ  

        ΥΔΔΗ 

3.12.1 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γεξκαλία ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015, ζεκείσζαλ 

κείσζε 1,3% θαη δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 432 εθ. επξψ, έλαληη 438 εθ. επξψ θαη  

435 εθ. επξψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 θαη ηνπ 2013 αληηζηνίρσο. Απφ ηελ άιιε, νη 

ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηε Γεξκαλία ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015, θαηαγξάθνληαο 

ζεκαληηθή αχμεζε 8%, δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 1,238 δηο επξψ, έλαληη  1,146 δηο 

επξψ θαη  1,103 δηο επξψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 θαη 2013 αληίζηνηρα. 

Ο φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015, απμεκέλνο θαηά 5,4%, 

αλήιζε ζε 1,670 δηο επξψ, έλαληη 1,584 δηο επξψ θαη 1,539 δηο επξψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2014 θαη ηνπ 2013 αληίζηνηρα. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο Διιάδαο αθνινχζεζε ηελ 

αχμεζε 6% ηνπ αληηζηνίρνπ δηαζηήκαηνο ηνπ 2014 θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ησλ 805 

εθ. επξψ έλαληη 708 εθ. επξψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 θαη 668 εθ. επξψ ην πξψην ηξίκελν 
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ηνπ 2013, ζεκεηψλνληαο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015 ζεκαληηθή δηεχξπλζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

13,7%. 

 

Πίλαθαο 15: Δμέιημε Γηκεξνύο Δκπνξίνπ Διιάδνο - Γεξκαλίαο πξώηνπ ηξηκήλνπ  

                      2013 - 2015 

Δμέιημε Γηκεξνύο Δκπνξίνπ Διιάδνο-Γεξκαλίαο α΄ ηξίκελν 2013 - 2015, αμία ζε επξώ  
εξαιποςμένων ηων πεηπελαιοειδών 

   α΄ ηξίκελν 2013  α΄ ηξίκελν 2014  α΄ ηξίκελν 2015 

Διιεληθέο Δμαγσγέο  435.361.188 438.088.119 432.495.039 

μεηαβολή (%)   0,6 -1,3 

Διιεληθέο Δηζαγσγέο  1.103.280.025 1.146.236.046 1.237.748.692 

μεηαβολή ( %)   3,9 8,0 

Όγθνο Δκπνξίνπ 1.538.641.213 1.584.324.165 1.670.243.731 

μεηαβολή (%)   3,0 5,4 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην Διιάδνο -667.918.837 -708.147.927 -805.253.653 

μεηαβολή (%)   6,0 13,7 

Βαζκόο Κάιπςεο Δηζαγσγώλ από 

Δμαγσγέο (%) 39,46 38,22 34,94 

μεηαβολή (%)   -3,1 -8,6 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ - Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Πξεζβείαο Βεξνιίλνπ 

 

Γηάγξακκα 2: Δμέιημε Γηκεξνύο Δκπνξίνπ Διιάδνο - Γεξκαλίαο πξώηνπ      

                        ηξηκήλνπ 2013 -2015, αμία ζε εθ. επξώ 

 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. - Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Πξεζβείαο Βεξνιίλνπ 
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3.12.2 Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΣΖ  

           ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΟΣΧΝ 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηε Γεξκαλία θπκάλζεθαλ ην 2014 ζηα 

ίδηα επίπεδα κε ην έηνο 2013, παξνπζηάδνληαο αλεπαίζζεηε κείσζε -0,2% θαη αλήιζαλ ζε 

644 εθ. επξψ, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 

ηεο Γεξκαλίαο. Σν 2014 ζεκεηψζεθε επίζεο ειαθξά κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ  -3,1% έλαληη ηνπ 2013 θαη νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο αλήιζαλ ζηα 1,7 δηο επξψ.  

 Σν κεξίδην ηξνθίκσλ θαη πνηψλ  επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ απμήζεθε θαηά κία 

πνζνζηηαία κνλάδα, αλεξρφκελν ζε 37,3% απφ 36,1% ην 2013. Έηζη ην 2014  πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ ην 1/3  ηεο αμίαο ησλ  εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο πξνο ηε Γεξκαλία αθνξνχζε 

ηξφθηκα θαη πνηά. ηνλ Πίλαθα 16 θαη ζην Γηάγξακκα 3 θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ ζηε Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα 2010-

2014  (www.agora.mfa.gr). 

 

Πίλαθαο 16: Ζ εμέιημε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη  

                      ησλ πόησλ ζηε Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014  

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

 

 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/
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Γηάγξακκα 3: Ζ εμέιημε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη  

                        ησλ πoηώλ πξνο ηε Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

Ο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ ήηαλ αλέθαζελ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εμαγσγηθνχο 

θιάδνπο ηεο Διιάδαο κε ηζρπξή παξνπζία ζηηο επξσπατθέο αγνξέο ηξνθίκσλ θαη κε ζηαζεξή 

παξνπζία ζηε Γεξκαλία θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ παξακέλνπλ κεγάιεο. Ζ γεξκαληθή αγνξά 

ζπλερίδεη λα εηζάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο πξντφλησλ λσπψλ θαη ηππνπνηεκέλσλ απφ ηελ 

Διιάδα θαη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηή ζηνπο Γεξκαλνχο. Ζ Γεξκαλία 

ραξαθηεξίδεηαη αληαγσληζηηθή σο αγνξά. ε νξηζκέλνπο θιάδνπο, φπσο απηφο ησλ ηξνθίκσλ, 

θαηαγξάθεη κηθξφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο εζληθέο αγνξέο, θαζφηη νη 

επηρεηξήζεηο δηαλνκήο (ζνχπεξ κάξθεη) δίλνπλ κάρε γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειψλ ηηκψλ 

ιηαληθήο. ην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ε ζχλζεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

ηξνθίκσλ πξνο ηε Γεξκαλία ην 2014. 
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Γηάγξακκα 4: ύλζεζε ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ ζηε Γεξκαλία ην 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΦΡΟΤΣΧΝ ΚΑΗ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαηέγξαςαλ αχμεζε 2,2% ην 2014, 

αθνινπζψληαο παξάιιειε ηάζε κε ηηο γεξκαληθέο εηζαγσγέο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο 

πξντφλησλ, νη νπνίεο ζεκείσζαλ άλνδν 1,6%. 

Ζ Οιιαλδία απνηειεί ηνλ πξψην πξνκεζεπηή ηεο Γεξκαλίαο ζε ηππνπνηεκέλα ιαραληθά 

θαη θξνχηα (εηζαγσγέο 773,6 εθ. επξψ κε κεξίδην 18,39% ην 2014), αθνινπζνχκελε απφ ηηο 

Ηηαιία (13,89%), Σνπξθία (10,02%), Βξαδηιία (7,28%), Πνισλία (5,87%), Απζηξία (5,71%), 

Ηζπαλία (4,75%), Γαιιία (4,36%), Βέιγην (4,23%) θαη ηέινο  ηελ Διιάδα (3,98%).   

Ζ ζεκαληηθφηεξε εμαγσγηθή θαηεγνξία ηξνθίκσλ, ηα  παξαζθεπάζκαηα θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ ζπλέρηζε ην 2014 ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο, αγγίδνληαο ζε αμία ηα 166 εθ. επξψ, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 1,7% απφ ηα 164 εθ. επξψ ην 2013. Κπξηφηεξα πξντφληα ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο είλαη κεηαμχ άιισλ ηα δηάθνξα κείγκαηα ιαραληθψλ θαη θξνχησλ.  
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Γηάγξακκα 5: Αμία ζε επξώ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ παξαζθεπαζκάησλ θξνύησλ  

                        θαη ιαραληθώλ πξνο ηε Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

 ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ  

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ ζηε Γεξκαλία ην 2014 θαηέγξαςαλ άλνδν 

2,8% ζε ζρέζε κε ην 2013, ε νπνία φκσο ππνιείπεηαη ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο (4,6%) ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηε Γεξκαλία. Σα γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα μεπέξαζαλ ην 2014 ηα 117 εθ. επξψ ζε αμία εμαγσγψλ, ζεκεηψλνληαο άλνδν έλαληη 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο θαη δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ. Ζ πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο εκθαλίδεηαη ζεηηθή ζηελ πεληαεηία  

2010 - 2014. 

Ζ Οιιαλδία απνηέιεζε ην 2014 ηνλ θχξην πξνκεζεπηή ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ζε 

γαιαθηνθνκηθά (εμαγσγέο 2,1 δηο επξψ κε κεξίδην 29,9%), αθνινπζνχκελε απφ ηηο Γαιιία 

(κεξίδην 14,07%), Απζηξία (8,18%), Ηηαιία (6,8%), Βέιγην (5,94%), Γαλία (5,80%), Πνισλία 

(5,56%), Ηξιαλδία (4,13%), Διβεηία (3,55%), Σζερία (3,05%) θαη ην Λνπμεκβνχξγν (2,59%).  
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Γηάγξακκα 6: Αμία ζε εθ. επξώ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ γαιαθηνθνκηθώλ  

                        πξντόλησλ γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

Σν 2014 νη ειιεληθέο εμαγσγέο θέηαο ζηε Γεξκαλία, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 4,3% 

αλήιζαλ ζε 92,8 εθ. επξψ έλαληη εμαγσγψλ 89,0 εθ. επξψ ην 2013 θαη 80,4 εθ. επξψ ην 2012. 

Παξάιιεια, επηβεβαηψλεηαη γηα ηξίην ζπλερέο έηνο ε θπξίαξρε ζέζε ηεο Διιάδνο σο 

πξνκεζεχηξηαο ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ρψξαο ζε ηπξί-θέηα, αθνινπζνχκελε θαη ζε απφζηαζε 

απφ ηηο Γαιιία (κεξίδην 8,8%), Οιιαλδία (2,1%), Γαλία (1,6%), Βνπιγαξία (1,1%), Ηζπαλία 

(0,7%), Απζηξία (0,6%), Ληζνπαλία (0,1%), Κχπξνο (0,1%) θαη ην Λνπμεκβνχξγν (0,1%). Δθ 

ησλ σο άλσ ρσξψλ νη γεξκαληθέο εηζαγσγέο θέηαο αθνξνχλ πξνθαλψο επαλεμαγσγέο 

ειιεληθήο θέηαο, δεδνκέλεο ηεο θαηνρπξψζεσο ηεο θέηαο ζηελ ΔΔ σο πξντφλ ΠΟΠ. 
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Γηάγξακκα 7: Αμία ζε  επξώ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θέηαο πξνο ηε Γεξκαλία  

                        γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

Γηα ην θπζηθό γηανύξηη, ην 2014 θαηαγξάθεθε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 8,7% κε 

ηελ αμία ηνπ λα αλέξρεηαη ζε 3,7 εθ. επξψ, ελψ νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο γηανπξηηνχ ζηε 

Γεξκαλία ζεκείσζαλ αχμεζε 3,2%.  

Σν Βέιγην απνηειεί ην 2014 ηνλ πξψην πξνκεζεπηή ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ζε γηανχξηη 

(εμαγσγέο αμίαο 42,8 εθ. επξψ κε κεξίδην 32,29%), αθνινπζνχκελν απφ ηηο Απζηξία 

(31,02%), Λνπμεκβνχξγν (9,22%), Γαιιία (6,93%), Οιιαλδία (5,05%), Διιάδα (4,21%), 

Πνισλία (2,42%), Ηξιαλδία (2,23%), Διβεηία (2,16%) θαη ηελ Σζερία (1,77%). 

 

Γηάγξακκα 8: Aμία ζε επξώ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ γηανπξηηνύ πξνο ηε 

                        Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 



64 
 

Γηα ην θπζηθό κέιη, ε πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο ηελ πεληαεηία 2010 - 2014 

βαίλεη θζίλνπζα κεηά ηελ απφηνκε αχμεζε πνπ ζεκεηψζεθε ην 2012, κε ην 2014 λα 

επαλέξρεηαη ζρεδφλ ζηα ρακειά επίπεδα ηνπ 2011 θαη λα παξνπζηάδεη ηζρπξή πηψζε -55,6% 

ηφζν ζε φξνπο αμίαο 11 εθ. επξψ, φζν θαη ζε φξνπο πνζφηεηαο -64,7%. 

Σν Μεμηθφ απνηειεί ηνλ πξψην πξνκεζεπηή ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ζε κέιη (εμαγσγέο 

41,56 εθ. επξψ κε κεξίδην 17,41%), αθνινπζνχκελν απφ ηηο Οπθξαλία (6,98%), Ηζπαλία 

(6,94%), Οπγγαξία (6,35%), Αξγεληηλή (5,98%), Βνπιγαξία (5,66%), Ρνπκαλία (5,54%), 

Ηηαιία (5,48%), Κίλα (4,80%) θαη ηέινο ηε Υηιή (4,74%). 

 

Γηάγξακκα 9: Eιιεληθέο εμαγσγέο κειηνύ πξνο ηε Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα  

                        2010 - 2014 ζε 1000€ 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

 ΗΥΘΤΖΡΑ 

Σα ηρζπεξά ζεκείσζαλ επίζεο θάκςε ηεο ηάμεο ηνπ -10,9% έλαληη ηνπ 2013, κε 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλεξρφκελεο ζηα 20,9 εθ. επξψ απφ 23,5 εθ. επξψ ην 2013. 

Ζ Διιάδα απνηειεί ηνλ εηθνζηφ ηέηαξην πξνκεζεπηή ηεο Γεξκαλίαο ζε ηρζπεξά 

πξντφληα κε ηελ Πνισλία λα απνηειεί ηνλ θχξην πξνκεζεπηή ηεο γεξκαληθήο αγνξάο 

(εμαγσγέο 635,1 εθ. επξψ κε κεξίδην 18,2% ην 2014), αθνινπζνχκελε απφ ηηο Ννξβεγία 

(κεξίδην 13,58%), Γαλία (10,41%), Κίλα (9,26%), Οιιαλδία (8,7%), ΖΠΑ (4,46%), Βηεηλάκ 

(3,31%), Μεγάιε Βξεηαλία (3,24%), Ληζνπαλία (2,93%) θαη ηέινο ηελ Σνπξθία (2,03%).  

 

 

 

http://el.pons.com/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7
http://el.pons.com/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Γηάγξακκα 10: Αμία ζε επξώ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηρζπεξώλ πξνο ηε Γεξκαλία  

                          γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

εκαληηθφ πξντφλ ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη ε ηζηπνύξα κε ζπλνιηθέο εμαγσγέο 

ζρεδφλ 5 εθ. επξψ, αλ θαη θαηέγξαςε ζεκαληηθή πηψζε  36,4% ζε ζρέζε κε ην 2013 (7,8 εθ. 

επξψ). 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο γεξκαληθήο 

αγνξάο ζε ηρζπεξά. Ζ Σνπξθία, ηξηπιαζηάδνληαο ηηο εμαγσγέο ηζηπνχξαο ζε ζρέζε κε ην 

2012 θαηέιαβε, κε εμαγσγέο χςνπο 6,2 εθ. επξψ θαη κεξίδην αγνξάο 31,48% ην 2014, ηελ 

πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Γεξκαλίαο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην 

ηζηπνχξαο,  αθνινπζνχκελε απφ ηηο Διιάδα (κεξίδην 25,44%), Ηηαιία (20,92%), Οιιαλδία 

(17,59%), Γαιιία (2,07%), Κξναηία (1,37%), Ηζπαλία (0,54%), Γαλία (0,29%), Μεγάιε 

Βξεηαλία (0,18%) θαη ηέινο ην Βέιγην (0,06%). 

 

Γηάγξακκα 11: Αμία ζε εθ. επξώ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηζηπνύξαο πξνο ηε 

                          Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 
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Δπίζεο, ην ιαβξάθη, νη εμαγσγέο ηνπ νπνίνπ παξνπζίαζαλ αηζζεηή κείσζε απφ 63,9 

εθ. επξψ ην 2013 ζε 2,5 εθ. επξψ (-36,1%). 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο γεξκαληθήο 

αγνξάο ζε ηρζπεξά. Ζ Σνπξθία, δηπιαζηάδνληαο ηηο εμαγσγέο ζε ιαβξάθη ζε ζρέζε κε ην 

2012 θαηέιαβε, κε εμαγσγέο χςνπο 6,2 εθ. επξψ θαη κεξίδην αγνξάο 39,2% ην 2014, ηελ 

πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Γεξκαλίαο, αθνινπζνχκελε απφ ηηο Διιάδα 

(κεξίδην 15,7%), Γαιιία (14,98%), Οιιαλδία (13,51%), Ηηαιία (11,71%), Ηζπαλία (3,01%), 

Γαλία (0,88%), Μεγάιε Βξεηαλία (0,43%), Βέιγην (0,33%) θαη ηέινο ην Μαπξίθην (0,11%). 

 

Γηάγξακκα 12: Αμία ζε επξώ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζε ιαβξάθη πξνο ηε   

                          Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ  

Σν 2014 ζεκεηψζεθε θάκςε -15,3% ζε φηη αθνξά ηελ αμία εμαγσγψλ ειαηνιάδνπ, 

ζπγθξηηηθά κε ην 2013 κε ζχλνιν εμαγσγψλ 20,9 εθ. επξψ.  

Ζ Διιάδα κε εμαγσγέο αμίαο 21,3 εθ. επξψ  (κεξίδην 8,98%) ην 2014, έλαληη εμαγσγψλ 

24,7 εθ. επξψ (κεξίδην 10,34%) ην 2013 θαη 21,9 εθ. επξψ (κεξίδην 11,02%) ην 2012, 

απνηειεί ηνλ ηξίην πξνκεζεπηή ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ζε ειαηφιαδν. Σνλ θχξην πξνκεζεπηή 

ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ζε ειαηφιαδν απνηειεί ε Ηηαιία (εμαγσγέο αμίαο 175,6 εθ. επξψ θαη 

κεξίδην 73,9%), αθνινπζνχκελε απφ ηηο Ηζπαλία (12,3%), Διιάδα (8,98%), Γαιιία (1,97%), 

Σνπξθία (0,69%), Απζηξία (0,57%), Σπλεζία (0,54%), Πνξηνγαιία (0,43%), Ζλσκέλν 

Βαζίιεην (0,15%) θαη ηελ Οιιαλδία (0,13%). 
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Γηάγξακκα 13: Αμία ζε επξώ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ειαηνιάδνπ πξνο ηε 

                          Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

Δπίζεο, ε αμία ησλ εμαγσγψλ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ παξνπζίαζε θάκςε θαη έθηαζε 

ζηα 18,2 εθ. επξψ, ζε ζρέζε κε ην 2013, κε ηελ πνζφηεηα ησλ εμαγσγψλ λα έρεη επίζεο 

κεησζεί  ζηνπο 4,2 ρηι. ηφλνπο απφ 5,6 ηφλνπο ην 2013. 

Ζ Διιάδα απνηειεί ηνλ ηξίην πξνκεζεπηή ηεο Γεξκαλίαο ζε παξζέλν ειαηφιαδν. Οη 

ειιεληθέο εμαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Γεξκαλία ην 2014 θαηέγξαςαλ κείσζε 

16,68% ζε ζρέζε κε ην 2013, ελψ νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε 

Γεξκαλία απμήζεθαλ 1,9%. Ζ Ηηαιία κνλνπσιεί ζρεδφλ ηε γεξκαληθή αγνξά ζε παξζέλν 

ειαηφιαδν (εμαγσγέο 159,5 εθ. επξψ θαη κεξίδην 76,6% ην 2014), αθνινπζνχκελε απφ ηηο 

Ηζπαλία (κεξίδην 10,17%), Διιάδα (8,87%), Γαιιία (2,13%), Σπλεζία (0,61%), Πνξηνγαιία 

(0,48%), Σνπξθία (0,43%), Απζηξία (0,28%), Βέιγην (0,12%) θαη ηέινο ηελ Παιαηζηίλε 

(0,1%).  
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Γηάγξακκα 14: Αμία ζε επξώ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ  

                          πξνο ηε Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

 ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

Πηψζε ζεκεηψζεθε ζηηο εμαγσγέο ιαραληθψλ κεηά ηελ άλνδν πνπ ζεκείσζαλ ην 2013. 

εκεηψλεηαη φηη ην 2011 νη ειιεληθέο εμαγσγέο ιαραληθψλ έπεζαλ ζεκαληηθά ιφγσ θαη ηεο 

εθδήισζεο επηδεκίαο εμαηηίαο ηνπ βαθηεξίνπ Δ. Colli (Μάηνο 2011). Σν 2014, ε αμία ησλ 

εμαγσγψλ ιαραληθψλ έθηαζε ηα 55,6 εθ. επξψ, ζεκεηψλνληαο ειαθξά πηψζε -7,3% ελψ ζε 

φξνπο πνζφηεηαο ζεκεηψζεθε ειαθξά αχμεζε 0,2%.  

Ζ Διιάδα απνηειεί ηνλ ελδέθαην πξνκεζεπηή ηεο Γεξκαλίαο ζηα ιαραληθά. Ζ 

Οιιαλδία απνηειεί ηνλ θχξην πξνκεζεπηή ηεο γεξκαληθήο αγνξάο (εμαγσγέο 1,6 δηο επξψ θαη 

κεξίδην 32,55% ην 2014), αθνινπζνχκελε απφ ηηο Ηζπαλία (κεξίδην 24,55%), Ηηαιία (7,97%), 

Βέιγην (7,72%), Γαιιία (5,68%), Πνισλία (4,03%), Κίλα (2,82%),  Μαξφθν (2,16%), 

Αίγππην (1,17%) θαη ηέινο ηελ Σνπξθία (1,12%).  
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Γηάγξακκα 15: Aμία εμαγσγώλ ιαραληθώλ πξνο ηε Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα  

                          2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

Κχξην εμαγφκελν πξντφλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα ζπαξάγγηα (20 εθ. επξψ) πνπ 

παξνπζίαζαλ κείσζε -23,6% ζε ζρέζε κε ην 2013. 

Ζ Διιάδα κε εμαγσγέο αμίαο 20,1 εθ. επξψ (κεξίδην 24,31%) ην 2014, έλαληη εμαγσγψλ 

26,3 εθ. επξψ (κεξίδην 32,03%) ην 2013 θαη 24,5 εθ. επξψ (κεξίδην 30,81%) ην 2012, 

απνηειεί ζηαζεξά ηνλ πξψην πξνκεζεπηή ηεο Γεξκαλίαο. Κχξηνη πξνκεζεπηέο ηεο 

γεξκαληθήο αγνξάο κεηά ηελ Διιάδα είλαη νη Ηζπαλία (21,27%), Οιιαλδία (17,12%), Πεξνχ 

(16,31%), Πνισλία (7,88%), Ηηαιία (6,75%), Οπγγαξία (3,64%), Σατιάλδε (0,91%), Μεμηθφ 

(0,73%) θαη ηέινο ε Γαιιία (0,36%). 

 

Γηάγξακκα 16: Αμία ζε επξώ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζπαξαγγηώλ πξνο ηε 

                          Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα 2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

http://el.pons.com/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%A4%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B7
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Δπίζεο, ηα αγγνχξηα πνπ παξνπζίαζαλ (12,2 εθ. επξψ) ειαθξά κείσζε  απφ 13,6 εθ. 

επξψ ην 2013.    

Γηάγξακκα 17: Διιεληθέο εμαγσγέο αγγνπξηώλ πξνο ηε Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα  

                          2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

 Φξνύηα 

Πηψζε ζεκεηψζεθε θαη γηα ηα θξνχηα, κε ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ λα αλέξρεηαη ζε 118 

εθ. επξψ (κείσζε -5% έλαληη ηνπ 2013) θαη ηελ πνζφηεηα ησλ εμαγσγψλ ζηηο 107 ρηι. ηφλνπο 

(κείσζε -6,5% έλαληη ηνπ 2013).  

Ζ Διιάδα κε εμαγσγέο αμίαο 120 εθ. επξψ θαη κεξίδην 1,56% ην 2014, έλαληη 

εμαγσγψλ 125 εθ. επξψ (κεξίδην 1,64%) ην 2013 θαη 109 εθ. επξψ (κεξίδην 1,61%) ην 2012, 

απνηειεί ην δέθαην έθην πξνκεζεπηή ηεο Γεξκαλίαο ζε θξνχηα. Ζ Ηζπαλία απνηειεί ζηαζεξά 

ηνλ πξψην πξνκεζεπηή ηεο Γεξκαλίαο ζε θξνχηα, (εμαγσγέο 1,617 δηο επξψ θαη  κεξίδην 

21,07% ην 2014), αθνινπζνχκελε απφ ηηο Ηηαιία (12,18%), ΖΠΑ (9,09%), Σνπξθία (6,66%), 

Οιιαλδία (4,89%), Δθνπαδφξ (3,54%), Κφζηα Ρίθα (3,53%), Κνινκβία (3,39%), Γαιιία 

(2,66%) θαη ηέινο ηελ Πνισλία (2,58%). 
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Γηάγξακκα 18: Διιεληθέο εμαγσγέο θξνύησλ πξνο ηε Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα  

                          2010 - 2014 

 

Πεγή: Statistisches Bundesamt 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ζ Γεξκαλία είλαη κία αληαγσληζηηθή αγνξά γηα ην δηεζλέο ηξφθηκν θαη πνηφ δεδνκέλνπ 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο πξνθίι. Οη εηζαγσγέο ζε ηξφθηκα θαη πνηά 

απμήζεθαλ ην 2014 θαηά 5% θαη ε Γεξκαλία παξακέλεη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ ν 

δεχηεξνο κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ παγθνζκίσο. Ο θιάδνο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ ζηελ Γεξκαλία είλαη ν ηέηαξηνο κεγαιχηεξνο βηνκεραληθφο θιάδνο ζηελ ρψξα. 

Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ην 2014 ππάξρνπλ ζηε ρψξα πεξίπνπ 6.000 εηαηξείεο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, κε ζπλνιηθή αμία πσιήζεσλ ηα 175,2 δηο., απφ ηηο νπνίεο ηα 53,4 δηο, 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ.   

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε πξντφληα 

Γηθαίνπ Δκπνξίνπ (Fair Trade), νηθνινγηθνχ ραξαθηήξα θαη πάληνηε ζηα πξντφληα 

convenience, δειαδή πξντφληα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε ή πνπ απαηηνχλ ειάρηζην ρξφλν 

πξνεηνηκαζίαο. Δπίζεο, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Γεξκαλψλ αλακέλνληαη λα εληζρχζνπλ 

ηνλ θιάδν πγηεηλήο δηαηξνθήο κε βηνινγηθά πξντφληα, θξνχηα, ιαραληθά θαη κε αιθννινχρα 

πνηά. Ζ Γεξκαλία είλαη ε κεγαιχηεξε αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δπξψπε κε 

ζπλνιηθέο εηήζηεο πσιήζεηο πςειφηεξεο απφ απηέο ζηε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

καδί. Ζ απηάξθεηα ηεο Γεξκαλίαο είλαη κεηαμχ 20% θαη 40% ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα.  

Οη θπξηφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη είλαη νη ΖΠΑ, ε Γαιιία, ε Ηηαιία, ε Αγγιία, ε 

Απζηξία ε Διβεηία θαη ε Διιάδα. Σα ειιεληθά ηξφθηκα έρνπλ θαηαθηήζεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα κηα ζέζε ζηε δηεζλνπνηεκέλε θαη  θαηά ζπλέπεηα δχζθνιε θαη αληαγσληζηηθή αγνξά. 

Όπσο ζηελ ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ αληίζηνηρα ζέζε έρεη θεξδίζεη θαη ε κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινχλ (ειαηφιαδν, ιαραληθά, ςάξηα θιπ). 
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Οη γεξκαληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Διιάδα παξακέλνπλ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ζηάζηκεο, 

ρσξίο λα επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ θξίζε, κε ηελ αμία ηνπο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,5 

θαη 2,2 δηο επξψ εηεζίσο.  

πκπεξαζκαηηθά, ε πξνβνιή ηεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο είλαη πηζαλφηαηα ην θιεηδί 

γηα ηελ παγίσζε θαη ηελ επαχμεζε ησλ κεξηδίσλ ησλ ειιεληθψλ ηξνθίκσλ θαη νίλσλ ζηε 

γεξκαληθή αγνξά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ 

 

4.1 ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ ΥΧΡΑ 

Ζ Ηηαιία είλαη ε φγδνε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν κε ΑΔΠ 1,6 ηξηο επξψ ην 

2014. Ζ νηθνλνκία ηεο Ηηαιίαο ζπξξηθλψζεθε πεξηζζφηεξν απφ 9% απφ ην 2007, 2,4% ην 

2012, 1,9% ην 2013 θαη 0,4% ην 2014 θαη αλέθακςε απφ ηελ χθεζε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2015.  

Σν 2014, ε Ηηαιία ήηαλ ε εηθνζηή πξψηε κεγαιχηεξε αγνξά γηα ηηο εμαγσγέο ησλ ΖΠΑ, 

νη νπνίεο αλήιζαλ ζηα $17 δηο θαη ε έθηε κεγαιχηεξε εμαγσγηθή αγνξά ηεο ΔΔ, κεηά ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία, ην Βέιγην θαη ηε Γαιιία. Οη εμαγσγέο ησλ 

ΖΠΑ πξνο ηελ Ηηαιία απμάλνληαη ζηαζεξά ζε ηνκείο, φπσο ηα κεραλήκαηα κεηαθνξάο (12%), 

ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα (11%) θαη νη ειεθηξηθέο κεραλέο (8%). Σν 2014, νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ήηαλ ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο πξννξηζκφο ηεο Ηηαιίαο γηα εμαγσγέο 

($39.400.000.000), κεηά ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία. Οη ΖΠΑ είλαη ν φγδννο κεγαιχηεξνο 

πξνκεζεπηήο ηεο Ηηαιίαο.  

Βαζηζκέλε ελ κέξεη ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επηδηψθεη ε ηηαιηθή 

θπβέξλεζε, ε ηηαιηθή νηθνλνκία έρεη αξρίζεη λα αλαθάκπηεη ζηαζεξά κεηά απφ κεγάιε χθεζε 

θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη πνιηηηθή ψζεζε γηα βειηηψζεηο ζην επελδπηηθφ θιίκα ηεο Ηηαιίαο. Οη 

άκεζεο επελδχζεηο ησλ ΖΠΑ ζηελ Ηηαιία ($27,6 δηο ην 2013) ήηαλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. 

Ζ Ηηαιία έρεη έλαλ πιεζπζκφ πεξίπνπ 61 εθ.. Οη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο εηζέξρνληαη θαη 

παξακέλνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, αλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο παξακέλεη θάησ απφ ην κέζν 

φξν ηεο ΔΔ.  

Ζ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ζπγθεληξψλεηαη ζην βφξεην ηκήκα ζε κηα ισξίδα απφ ην 

Σνξίλν ζηε δχζε κέζσ ηνπ Μηιάλνπ κέρξη ηε Βελεηία. Απηή είλαη κία απφ ηηο πην 

βηνκεραλνπνηεκέλεο θαη επεκεξνχζεο πεξηνρέο ζηελ Δπξψπε θαη αληηπξνζσπεχεη 

πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ηεο Ηηαιίαο. Αληίζεηα, ε λφηηα πεξηνρή ηεο 

Ηηαιίαο ή «Mezzogiorno» είλαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε. 

Οη ζηφρνη ηεο λέαο θπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηφλσζε ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο 

κέζσ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 

εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ ηεο Ηηαιίαο 

(export.gov). 
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4.2 ΤΠΟΓΟΜΔ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ  

Οη αλεπηπγκέλεο ππνδνκέο θαζηζηνχλ ηελ Ηηαιία ζεκαληηθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν 

θαη θέληξν δηαλνκήο.  

Ζ Ηηαιία δηαζέηεη εμαηξεηηθά αλεπηπγκέλν νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. Δπηπιένλ, 

δηαζέηεη 47 αεξνδξφκηα, απφ ηα νπνία ην δηεζλέο αεξνδξφκην Leonardo Da Vinci (Fiumicino) 

International ηεο Ρψκεο είλαη έλα εθ ησλ ηξηάληα πιένλ πνιπζχρλαζησλ αεξνδξνκίσλ, 

παγθνζκίσο, ελψ ην αεξνδξφκην ηνπ Μηιάλνπ Milano Malpensa ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν 

ηεο Ηηαιίαο απφ πιεπξάο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηηθψλ θνξηίσλ (cargo). Ζ κεγαιχηεξε ηηαιηθή 

αεξνπνξηθή εηαηξεία είλαη ε Alitalia, κε ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, δεχηεξε ζε 

θαηάηαμε είλαη ε Ryanair θαη ηξίηε ε Easyjet.    

ρεηηθά κε ηνπο ιηκέλεο, ε Ηηαιία δηαζέηεη 24 Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ, 263 ζαιάζζηα 

ιηκάληα θαη 59.223 καξίλεο. Σα ιηκάληα ηεο Gioia Tauro, Γέλνβαο θαη La Spezia 

ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ είθνζη κεγαιχηεξσλ επξσπατθψλ ιηκαληψλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ, ελψ εθείλν ηεο Μεζζίλαο ζηε δηαθίλεζε επηβαηψλ.  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο ISTAT, ε Ηηαιία είλαη ε πέκπηε επξσπατθή ρψξα φζνλ αθνξά ζηνλ φγθν ηεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηα ζαιάζζεο (8,1 εθαη. TEUs) θαη ε πξψηε ζηε κεηαθνξά επηβαηψλ.   

Όζνλ αθνξά ηηο πνηάκηεο κεηαθνξέο, ην ηηαιηθφ δίθηπν αλαπηχζζεηαη, θπξίσο, θαηά 

κήθνο ηνπ πνηακνχ Πάδνπ, φπνπ ηα θαλάιηα θαη νη παξαπφηακνί ηνπ απνηεινχλ ην ιεγφκελν 

«ζχζηεκα λαπζηπινΐαο Padano-Veneto».  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηηαιηθνχο ζηδεξνδξφκνπο, ν φκηινο Ferrovie dello Stato Italiane, 

πεξηειάκβαλε, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013, εθηφο απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία, 14 άκεζεο 

ζπγαηξηθέο, 49 έκκεζεο ζπγαηξηθέο, 11 joint venture, 21 ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαη 10 κε 

ελνπνηεκέλεο ζπγαηξηθέο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην 2014 -

2017, πξνβιέπνληαη επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 24 δηο επξψ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ηελ αγνξά λέσλ ζπξκψλ. Δπηπιένλ, κεγάιε πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο ηνπηθέο 

ζπλδέζεηο θαη ζηα κέηξα ζρεηηθά κε ηηο ζπλδέζεηο πςειψλ ηαρπηήησλ ησλ δηαδξφκσλ TEN-T 

θαη ηδηαηηέξσο ζηελ αλάπηπμε απηψλ ζηε λφηηα Ηηαιία.   

Ζ απειεπζέξσζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο αγνξάο ζηελ Ηηαιία έρεη νδεγήζεη ζε έλαλ βαζκφ 

αλνίγκαηνο απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζηελ Δπξψπε, κε απνηέιεζκα λα έρεη «επηηξαπεί» ε 

πξφζβαζε δηαθφξσλ εηαηξεηψλ.  

Σέινο, ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο Ηηαιίαο, αλεξρφηαλ ζηα ηέιε ηνπ 2012, ζε 180.175 

ρικ. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ηεο θπθινθνξίαο ήηαλ 75.122 εθ. νρήκαηα αλά ρικ 

(madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 
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4.3 Ζ ΗΣΑΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

4.3.1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είρε βαξηέο ζπλέπεηεο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ 

ηεο Ηηαιίαο. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηηαιηθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ISTAT πξνθχπηεη πσο ν 

αξηζκφο ησλ Ηηαιψλ πνπ δνπλ ζε θαηάζηαζε «απφιπηεο έλδεηαο» δηπιαζηάζηεθε, θηάλνληαο 

απφ ηα 2,4 εθ. ζηα 4,8 εθ.. Δμ απηψλ, ζρεδφλ ην 50% δεη ζηε λφηηα Ηηαιία, ελψ έλα 

εθαηνκκχξην είλαη παηδηά θαη έθεβνη. Δπηπιένλ, ην 65% ησλ ηηαιηθψλ λνηθνθπξηψλ έρεη 

πεξηνξίζεη ηηο αγνξέο ηνπ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.   

Ζ βηνκεραλία, απφ ηελ άιιε πιεπξά, πιήηηεηαη ζνβαξά, θαζψο πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ 

αλαγθαζηεί λα αλαδηνξγαλψζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, θιείλνληαο 

βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη απνιχνληαο εξγαδνκέλνπο. Ζ Ηηαιία βηψλεη κηα πξαγκαηηθή 

απνβηνκεραλνπνίεζε έρνληαο απνιέζεη, ζχκθσλα κε ην δείθηε βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηεο 

ΔΔ, 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ ην 2007, ελψ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά 

ην θφζηνο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, έρεη επηδεηλσζεί ζεκαληηθά.   

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε νπνία ππνινγίδεηαη 

ζην 12,2%, αγγίδνληαο ηα επίπεδα ηνπ 1977. Οη πνιίηεο πνπ είλαη επίζεκα θαηαγεγξακκέλνη 

σο άλεξγνη θαη νη κε έρνληεο εξγαζία, νη νπνίνη έρνπλ πάςεη λα αλαδεηνχλ δνπιεηά, 

μεπέξαζαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Ηηαιία ηα 6 εθ., ζχκθσλα κε ηελ ISTAT. ρεδφλ ην 50% 

ησλ ηηαιψλ αλέξγσλ βξίζθεηαη ζηνλ ηηαιηθφ Νφην, ελψ πάλσ απφ ηνπο κηζνχο είλαη λένη 

κέρξη ηξηάληα ηεζζάξσλ εηψλ. πρλά, πάλησο, επηζεκαίλεηαη απφ ηηαιηθήο πιεπξάο, φηη, ελ 

κέξεη ηνπιάρηζηνλ, ηα αξλεηηθά δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία νθείινληαη θαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο 

ρψξαο ζηα δηάθνξα επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. πξνο Διιάδα) θαη ζηνπο 

κεραληζκνχο ζηήξημεο (π.ρ. ESM).   

Απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη πιήμεη ηελ Ηηαιία, ήηαλ θαη ην γεγνλφο 

φηη ε ηηαιηθή νηθνλνκία απψιεζε ηελ φγδνε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ κεγαιχηεξσλ 

νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ, θαζψο ηελ μεπέξαζε ε Κίλα, ε Βξαδηιία θαη ε Ρσζία, αθήλνληάο ηε 

ζηελ έλαηε ζέζε, κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο.   

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ηηαιία αηζζεηέο είλαη νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο θαη 

εηδηθφηεξα ε νηθνλνκηθή πζηέξεζε ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο λφηηαο Ηηαιίαο έλαληη ηεο ππφινηπεο 

ρψξαο. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Forum γηα ην 2013 - 2014, ε 

Ηηαιία απψιεζε επηά ζέζεηο, θαηαιακβάλνληαο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηελ 49ε ζέζε (42ε 

ζέζε ην 2012), ε νπνία απνηειεί ηε ρεηξφηεξε ζέζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

(madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 
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4.3.2 ΒΑΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ 

Ζ καθξνβηφηεξε χθεζε ζηελ κεηαπνιεκηθή Ηηαιία έιεμε ην επηέκβξην ηνπ 2013, κεηά 

απφ νθηψ ζπλερφκελα ηξίκελα. πγθεθξηκέλα, θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013, ην 

αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (Α.Δ.Π.), κε έηνο βάζεο ην 2005, παξέκεηλε ακεηάβιεην ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν θαη κεηψζεθε θαηά 1,8% ζε ζρέζε κε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 

2012. ε επίπεδν έηνπο ε κεηαβνιή ηνπ Α.Δ.Π. αλέξρεηαη ζην -1.9%, θαζηζηψληαο εθηθηφ ην 

ζηφρν ηεο Κπβέξλεζεο πνπ ζέιεη λα πεξηνξηζηεί ε ζπξξίθλσζε ηνπ Α.Δ.Π. ζην 1,8%.  

 

Γηάγξακκα 19: ύλζεζε Α.Δ.Π. δηαρξνληθά 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Eurostat, Σξάπεδα ηεο Ηηαιίαο, Istat από Γξαθείν  

           Ο.Δ.Τ. Ρώκεο 
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Πίλαθαο 17: Βαζηθά Οηθνλνκηθά Μεγέζε 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Eurostat, Σξάπεδα ηεο Ηηαιίαο, Istat από Γξαθείν  

           Ο.Δ.Τ. Ρώκεο 

 

4.3.3 ΓΔΧΡΓΗΑ - ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ  

Ζ γεσξγία είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ηηαιίαο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 2% ηνπ Α.Δ.Π. Ζ Ηηαιία είλαη ε κεγαιχηεξε παξαγσγφο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη αγξνηξνθίκσλ ζε επίπεδν Δ.Δ. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

δηαρξνληθά κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

δεθαεηία 2000-2010 κεηψζεθε θαηά 32,4%.   

Σα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηε βφξεηα Ηηαιία είλαη ζηηεξά, 

δαραξφηεπηια, ζφγηα, θξέαο θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ελψ ζηε λφηηα Ηηαιία θξνχηα, 

ιαραληθά, ειαηφιαδν, θξαζί θαη ζθιεξφ ζηηάξη.  Ζ Ηηαιία είλαη ν πέκπηνο κεγαιχηεξνο 

εμαγσγέαο αγξνηξνθίκσλ παγθνζκίσο, έρνληαο σο θπξηφηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηε 

Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία, ζηηο νπνίεο θαηεπζχλεηαη πεξίπνπ ην 1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμαγφκελσλ αγξνηξνθίκσλ. Σα ζεκαληηθφηεξα εμαγφκελα αγξνηξφθηκα ηεο Ηηαιίαο είλαη ην 
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θξαζί θαη ηα παξάγσγα απηνχ (20,9%), ηα γιπθίζκαηα (12,1%), ηα ηπξνθνκηθά – 

γαιαθηνθνκηθά (9,1%), ηα δπκαξηθά (8,3%) θαη ην ειαηφιαδν (7,3%).   

Ζ Ηηαιία έρεη επελδχζεη ηεξάζηηα πνζά ζε κηα "Made in Italy" ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ. Παξφιν πνπ ηα πξντφληα κε γεσγξαθηθέο 

ελδείμεηο αληηπξνζσπεχνπλ κφλν έλα κηθξφ θιάζκα ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ηηαιηθήο 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εζληθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ 

ησλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ ηεο Ηηαιίαο σο πξντφληα «πςειήο πνηφηεηαο θαη ηηαιηθά». Οη Ηηαινί 

παξαγσγνί θαη κεηαπνηεηέο επηζεκαίλνπλ ζπρλά ην γεγνλφο φηη απφ ην “Italian sounding” 

επέξρεηαη απψιεηα εζφδσλ χςνπο 60 δηο επξψ.   

Χο πξνο ηα βηνινγηθά πξντφληα, ε Ηηαιία ζπγθαηαιέγεηαη δεχηεξε σο πξνο ηηο εθηάζεηο 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ βηνινγηθή γεσξγία θεξδίδεη 

ζηαδηαθά έδαθνο ζηελ Ηηαιία, φπσο θαη νιφθιεξνο ν θιάδνο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηα βηνινγηθά ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα απνηεινχλ έλα πξντφλ κε πξννπηηθέο.   

Σέινο, ε Ηηαιία είλαη ε ρψξα κε ηηο πεξηζζφηεξεο θαηαρσξήζεηο πξντφλησλ ΠΟΠ θαη 

ΠΓΔ θαη ζπγθεθξηκέλα 264 πξντφληα θέξνπλ ηελ ελ ιφγσ ζήκαλζε (www.agora.mfa.gr). 

 

4.3.4 ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ   

Οη ξνέο θαη ην απφζεκα άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ηεο Ηηαιίαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2008 - 2012, δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:  

 

Πίλαθαο 18: Ρνέο ΑΞΔ - Απόζεκα ΑΞΔ 

(ζε εθαη. 

επξώ)  

2008 2009 2010 2011 2012 

Ρνέο ΑΞΔ 

Δηζξνέο  

-7,404 14,450 6,932 24,961 72 

Απόζεκα 

ΑΞΔ 

Δηζξνέο  

235,618 252,968 245,515 274,462 275,598 

Πεγή: Eurostat 

 

http://www.agora.mfa.gr/
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4.4 ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΥΔΔΗ   

4.4.1 ΗΣΑΛΗΑ - ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ  

Ζ Iηαιία ππήξμε έλαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ζηε καθξά θαη φρη πάληα εχθνιε πνξεία 

ηεο Δ.Δ. θαη έρεη θηινμελήζεη πνιιά απφ ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο απηήο φπσο ε 

ππνγξαθή ησλ πλζεθψλ ΔΟΚ θαη ΔΚΑΔ ζηε Ρψκε ην 1957 (www.weforum.org).  

 

4.4.2 ΠΟΛΤΜΔΡΔΗ ΥΔΔΗ - ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΑΓΡΗΑΣΗΚΖ ΚΑΗ  

         ΗΟΝΗΟΤ – ΜΑΚΡΟΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (EUSAIR)  

ε ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Πξσηνβνπιίαο 

Αδξηαηηθήο - Ηνλίνπ (ΠΑΗ) δειαδή ηεο Διιάδαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο ινβελίαο, ηεο Κξναηίαο, 

ηεο εξβίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Βνζλίαο - Δξδεγνβίλεο κε ηνλ 

Δπίηξνπν Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, ζπκθσλήζεθε ε εθπφλεζε ηξαηεγηθήο ΔΔ γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο Αδξηαηηθήο Θάιαζζαο θαη ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο, (EUSAIR). Ζ απφθαζε απηή 

επηθπξψζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γεθεκβξίνπ (14.12.2012).   

Γεληθφο ζηφρνο ηεο EUSAIR είλαη ε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

επεκεξίαο θαη ε δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή Αδξηαηηθήο θαη Ηνλίνπ 

κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ειθπζηηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλδεζηκφηεηάο 

ηεο ζηνπο ηνκείο ηεο ζηξαηεγηθήο, νη νπνίνη είλαη: ζαιάζζηνη πφξνη, κεηαθνξέο, πεξηβάιινλ 

θαη ηνπξηζκφο. Κάζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ έρεη αλαιάβεη, καδί κε κία ππνςήθηα ρψξα, ηε 

δηαβνχιεπζε επί ελφο ηνκέα (www.weforum.org).  

 

4.5 ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΚΑΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΔΗΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΖ  

      ΗΣΑΛΗΑ 

Ζ Ηηαιία είλαη κηα ψξηκε θαη πην εμειηγκέλε αγνξά. Οη λενεηζεξρφκελνη εμαγσγείο ησλ 

ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο αληηκεησπίδνπλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ ηφζν απφ ηηο ηνπηθέο φζν θαη 

απφ άιιεο εηαηξείεο ηεο ΔΔ ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο.  

Σν λνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ηηαιίαο είλαη πεξίπινθν θαη κεξηθέο θνξέο ζηεξείηαη ηεο 

δηαθάλεηαο, ηεο ζαθήλεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο, ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ ζε άιιεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο.  

Σα πξντφληα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα ή ην πεξηβάιινλ, ειέγρνληαη βάζεη 

απζηεξψλ θαλνληζκψλ. Μνινλφηη, εθαξκφδνληαη ζπρλά νη θαλνληζκνί ηεο ΔΔ, ε ηηαιηθή 

λνκνζεζία κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ.  

Ζ νηθνλνκία ηεο Ηηαιίαο θπξηαξρείηαη απφ κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνιιέο απφ 

ηηο νπνίεο είλαη νηθνγελεηαθέο θαη πεξηιακβάλνπλ ην 99,9% ησλ ηηαιηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
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παξάγνληαο ην 68% ηνπ ΑΔΠ ηεο Ηηαιίαο. Σν γεγνλφο φηη ην εκπφξην κε ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δ.Δ. είλαη απαιιαγκέλν απφ εηζαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, δαζκνινγηθά, κε δαζκνινγηθά θαη 

άιια ηερληθά εκπφδηα, θάλεη πνιινχο λα ζεσξνχλ φηη ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην θηλείηαη 

πεξίπνπ απηφκαηα. Απηφ δελ αιεζεχεη, δηφηη νη αλαπηπγκέλεο θαη νξγαλσκέλεο αγνξέο ηεο 

δπηηθήο Δπξψπεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ηηαιηθή, απαηηνχλ ζπλεπή θαη ζπλερή παξνπζία, 

αθνζίσζε ζηελ επίηεπμε ηεο ζηνρεπκέλεο πξνζπάζεηαο θαη αθηέξσζε πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια ηα εμαγφκελα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο. Ζ επίηεπμε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο, ε πξνζήισζε ζηελ ηήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ λνκηθψλ απαηηνχκελσλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο είλαη ην ηξίπηπρν πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο δπηηθνεπξσπατθέο αγνξέο θαη βέβαηα ηελ Ηηαιία.   

Όζνλ αθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα δηάθνξα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά 

ηεο Ηηαιίαο, ηζρχνπλ εθείλεο πνπ ζεζπίδνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη είλαη ελαξκνληζκέλεο 

ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ψζηε λα 

επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα ηξφθηκα, νη 

γεληθέο αξρέο, δηαδηθαζίεο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ζεζπίζζεθαλ, εηζήγαγαλ ππνρξεσηηθή 

ηρλπιαζηκφηεηα ζε νιφθιεξε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. εκεησηένλ φηη φια ηα ελαξκνληζκέλα 

θνηλνηηθά πξφηππα-πξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ παξνρή ζήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο CE κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο Καλνληζκνχο θαη ηηο Οδεγίεο γηα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

πεξηγξάθεη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο: 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα ηξφθηκα, νη πξνδηαγξαθέο ζήκαλζεο ζηελ Ηηαιία είλαη 

ελαξκνληζκέλεο κε ηηο θνηλνηηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

- Τπνρξεσηηθά πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηα αθφινπζα ζηνηρεία: πεξηγξαθή 

ηνπ πξντφληνο, ιίζηα ζπζηαηηθψλ, αιιεξγηνγφλα ζηνηρεία, θαζαξή πνζφηεηα, δηάξθεηα δσήο, 

φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ, ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ πξντφληνο, νδεγίεο γηα ηελ 

απνζήθεπζε ή ζπληήξεζε ή θαη ηε ρξήζε, πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι (εάλ ππάξρεη) θαη 

ζήκαλζε παξηίδαο ηνπ πξντφληνο.  

- Υσξηζηά πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηα αθφινπζα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, 

γηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά, αλ απηά πεξηέρνληαη ζην πξντφλ: πξφζζεηα ηξνθίκσλ, θηλίλε / 

θαθεΐλε, θπηνζηεξφιεο, θπηνζηαλνιεζηέξεο, θαζψο θαη πνζνηηθή δήισζε ησλ ζπζηαηηθψλ.  

- πγθεθξηκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ζηελ εηηθέηα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηα ηξφθηκα πνπ ε 

δηάξθεηα δσήο ηνπο παξαηείλεηαη γηα ηε ρξήζε αεξίσλ ζπζθεπαζίαο, ζηα ηξφθηκα πνπ 
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πεξηέρνπλ γιπθαληηθέο νπζίεο ή πξφζζεηα ζάθραξα θαη γιπθαληηθά, άζπαξηε, πξφζζεηεο 

πνιπέιεεο ζε πεξηεθηηθφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαη γιπθφξηδα.  

- ήκαλζε πξέπεη λα ππάξρεη γηα ηηο εμήο ρξσζηηθέο νπζίεο ηξνθίκσλ: Δ110, Δ104,  

Δ122, Δ129, Δ124. 

- Αλαθνξηθά κε ηε γιψζζα πξέπεη νη εηηθέηεο λα αλαγξάθνληαη θαη ζηα ηηαιηθά.  

- Υσξηζηή ζήκαλζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβάιινληαη 

ηζρπξηζκνί πεξί ζξεπηηθφηεηαο ή επεξγεηηθψλ γηα ηελ πγεία ηδηνηήησλ ή γηα ηα πξντφληα πνπ 

είλαη βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο (madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm).   

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε Ηηαιία ζα θηινμελήζεη ην 2015 γηα κία αθφκε θνξά ηε γλσζηή 

έθζεζε Expo. ηελ Expo ζπκκεηέρνπλ πάλσ απφ 140 ρψξεο θαη έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 20 

εθ. επηζθέπηεο απφ φιν ηνλ θφζκν (export.gov). 

 

4.6 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ 

Ζ Ηηαιία, παξαδνζηαθά, ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ δέθα ζεκαληηθφηεξσλ ρσξψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην δηεζλέο εκπφξην. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΠΟΔ γηα ην 2012, ε ρψξα 

θαηείρε ζε επίπεδν εμαγσγψλ ηελ έλαηε ζέζε γηα εκπφξην αγαζψλ θαη ηε δέθαηε ηέηαξηε γηα 

εκπφξην ππεξεζηψλ ελψ ζε επίπεδν εηζαγσγψλ ηε δέθαηε ζέζε γηα εκπφξην αγαζψλ.   

Αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ εμαγσγψλ ηεο Ηηαιίαο, ην 53,68% 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Αθνινπζνχλ νη ινηπέο επξσπατθέο ρψξεο κε 12,99%, νη 

ρψξεο ηεο Αζίαο κε 14,71%, νη ρψξεο ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο κε 7,71%, νη ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο κε 5,14%, ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο κε 3,75%, ηεο Αθξηθήο κε 5,24% 

θαη νη ρψξεο ηεο Χθεαλίαο κε 1,12%.   

Όζνλ αθνξά ηηο ρψξεο πξνκεζεπηέο ηεο Ηηαιίαο, ην 55,34% ησλ ηηαιηθψλ εηζαγσγψλ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ελψ αθνινπζνχλ νη ινηπέο επξσπατθέο ρψξεο κε 12,11%, 

νη ρψξεο ηεο Αζίαο κε 18,41%, νη ρψξεο ηεο Αθξηθήο κε 7,49%, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κε 

5,59%, ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο κε 3,66%, ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο κε 2,49% θαη 

ηέινο νη ρψξεο ηεο Χθεαλίαο κε 0,27% (www.weforum.org).  

 

 

 

 

 

 

http://www.weforum.org/
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Πίλαθαο 19: Ηζνδύγην Δμσηεξηθώλ Πιεξσκώλ Ηηαιίαο 

ζε δηο επξώ  2011 2012 2013 

Ηζνδύγην Σξερνπζώλ 

πλαιιαγώλ  

 

-47,3 -4,1 15,5 

-Δκπνξηθό Ηζνδύγην  -17,4 17,0 37,2 

-Ηζνδύγην Τπεξεζηώλ  -5,6 0,9 2,6 

-Ηζνδύγην 

Δηζνδεκάησλ 

-8,5 -6,7 -9,8 

-Ηζνδύγην Σξερνπζώλ 

Μεηαβηβάζεσλ 

-15,8 -15,2 -14,5 

-Ηζνδύγην 

Κεθαιαηαθώλ 

Μεηαβηβάζεσλ  

 

1,0 3,9 -0,1 

-Ηζνδύγην 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πλαιιαγώλ  

 

67,6 13,4 -24,7 

-Άκεζεο Δπελδύζεηο  -13,9 -6,1 -11,4 

-Δπελδύζεηο 

Υαξηνθπιαθίνπ 

-8,9 25,9 14,6 

-Λνηπέο Δπελδύζεηο 83,8 0,8 -23,4 

-Μεηαβνιή 

πλαιιαγκαηηθώλ 

Γηαζεζίκσλ 

-0,9 -1,5 -1,5 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Ηηαιίαο 
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Πίλαθαο 20: Κύξηνη Δκπνξηθνί Δηαίξνη Υώξαο - Αλά Γεσγξαθηθό Πξννξηζκό 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Eurostat, Σξάπεδα ηεο Ηηαιίαο, Istat από Γξαθείν  

            Ο.Δ.Τ. Ρώκεο 

 

Πίλαθαο 21: Κύξηνη Δκπνξηθνί Δηαίξνη Υώξαο - Αλά Γεσγξαθηθή Πξνέιεπζε 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Eurostat, Σξάπεδα ηεο Ηηαιίαο, Istat από Γξαθείν  

           Ο.Δ.Τ. Ρώκεο 

 

4.7 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ 

Ζ δηαηήξεζε ελφο θαινχ επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Ηηαιία. πλεπψο, ε εχξεζε ελφο θαινχ ηηαινχ 

αληηπξνζψπνπ ή δηαλνκέα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ είζνδν ζηελ ηηαιηθή αγνξά. πλήζσο, 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηνπο εμαγσγείο λα βαζίδνληαη ζε αληηπξνζψπνπο ή δηαλνκείο 

απφ γεηηνληθέο αγνξέο, δεδνκέλνπ φηη παξά ηελ χπαξμε ηεο θνηλήο αγνξάο ηεο ΔΔ, ε ηηαιηθή 

αγνξά παξακέλεη πνιχ εμαηνκηθεπκέλε. Ο ηδαληθφο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη ήδε έλα 
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δίθηπν ζρέζεσλ πνπ ζα αλνίμεη ηηο πφξηεο ζηελ αγνξά, λα είλαη γλψζηεο ησλ ζρεηηθψλ 

θαλνληζκψλ θαη λα παξέρεη ππνζηήξημε θαη κεηά ηελ πψιεζε.  

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ αλήθεη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Ηηαιψλ. Απηφ νθείιεηαη ζε 

παξάγνληεο φπσο ε εμαπάηεζε ζηηο πηζησηηθέο θάξηεο, ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην 

ηαρπδξνκηθφ ζχζηεκα θαη ε πεξηνξηζκέλε ζπλδεζηκφηεηα. Χζηφζν, νη Ηηαινί ρξεζηκνπνηνχλ 

εθηεηακέλα ην δηαδίθηπν γηα θνηλσληθή δηθηχσζε θαη πιεξνθνξίεο (export.gov). 

 

4.8 ΟΗ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ  

Οη θαηαλαισηηθέο ηάζεηο ηεο επνρήο θαζνξίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ο Ηηαιφο θαηαλαισηήο θαη 

γεληθφηεξα αγνξαζηήο επηδηψθεη πςειή πνηφηεηα θαη θαιέο ηηκέο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ 

ηηαιηθή αγνξά ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή.  

Ζ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ηδίσο ηνπ αζηηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη νη λέεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο έρνπλ ζπλεγνξήζεη ζηελ άλνδν ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ πγηεηλψλ ηξνθίκσλ απφ ηνπο Ηηαινχο θαηαλαισηέο. Οη εηαηξείεο 

ηξνθίκσλ αιιά θαη νη αιπζίδεο ηξνθίκσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηηο νηθνλνκηθφ-

θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη, επεθηείλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ζπλερψο ηελ πξνζθνξά 

ησλ πξντφλησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή, βειηηψλνληαο απφ ηε κία πιεπξά 

ηελ επηινγή ηνπ θαηαλαισηή θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά επηηείλνληαο ηηο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά (www.weforum.org). 

 

4.9 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΣΖΝ    

      ΗΣΑΛΗΑ 

Ζ Ηηαιία δηαζέηεη ζηελέο εκπνξηθέο ζρέζεηο θπξίσο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ΔΔ. Ο 

κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Ηηαιίαο ζηελ ΔΔ είλαη ε Γεξκαλία (ε νπνία ιακβάλεη 

πεξίπνπ ην 18% ησλ εμαγσγψλ ηεο Ηηαιίαο), ε Γαιιία (13%) θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (7%). 

Ζ ΔΔ επζχλεηαη γηα ην 55% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Ηηαιίαο θαη γηα ην 61% ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο. Οη ΖΠΑ είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο εκπνξηθφο εηαίξνο, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 7% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο θαη ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγψλ ηεο. ηνλ Πίλαθα 22 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ησλ 

ΖΠΑ πξνο ηελ Ηηαιία. 
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Πίλαθαο 22: Σν ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ ησλ ακεξηθάληθσλ ηξνθίκσλ πξνο ηελ  

                      Ηηαιία 

ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΧΝ 

ΖΠΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ 

ΑΞΗΑ 

ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ $276 δηο 

ΗΣΑΡΗ $147.3 εθ. 

ΑΛΔΤΡΗ $103.1 εθ. 

ΘΑΛΑΗΝΑ $94.1 εθ. 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ $93.4 εθ. 

ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

ΣΟΤ 

$74.7 εθ. 

ΟΓΗΑ $53.6 εθ. 

ΚΡΑΗ ΚΑΗ ΜΠΤΡΑ $1.7691 δηο 

ΦΤΣΗΚΑ ΔΛΑΗΑ $578 εθ. 

SNACKS $156.6 εθ. 

ΚΟΚΚΗΝΟ ΚΡΔΑ $111.4 εθ. 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

$81.7εθ. 

Πεγή: export.gov 

 

Ζ Ηηαιία δηαζέηεη κεγάιεο επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ θαη είλαη εηζαγσγέαο 

πνιιψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Οη ΖΠΑ εμάγνπλ θαηά θχξην ιφγν πξντφληα ρχκα ζηελ Ηηαιία 

ελψ ε Ηηαιία εμάγεη θπξίσο ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζηηο ΖΠΑ. 

Ζ γεσξγία είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ηηαιίαο θαη 

αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 2% ηνπ ΑΔΠ. Σα πην ζεκαληηθά πξντφληα είλαη ηα ζηηεξά, ηα 

δαραξφηεπηια, ε ζφγηα, ην θξέαο θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ελψ ζην βφξεην ηκήκα ηεο 

ρψξαο ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά, ην ειαηφιαδν, ην θξαζί θαη ζην λφηην ηκήκα ην ζηηάξη. Ζ 

ρψξα είλαη ν πέκπηνο κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο ζηνλ 

θφζκν. Σν θξέαο θαη ηα πνπιεξηθά θαηαιακβάλνπλ ην 17% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο πξντφλησλ δηαηξνθήο ηεο Ηηαιίαο. Ζ επεμεξγαζία θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη ε 

ζπληήξεζε (έλα ηκήκα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ειαηνιάδνπ) απνηεινχλ ην 

δεχηεξν κεγαιχηεξν ηνκέα (12,5% ηνπ ζπλφινπ), ελψ ην ςσκί θαη ηα ςεκέλα πξντφληα 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο παξαγσγήο. Άιινη βαζηθνί ηνκείο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αιθννινχρα πνηά (ζρεδφλ ην 9% ηνπ ζπλφινπ), ηε ζνθνιάηα θαη ηα 

δαραξσηά (5,4%), ηα δπκαξηθά θαη ηηο ρπινπίηεο (4,5%), ηελ παξαγσγή ησλ αλαςπθηηθψλ θαη 

ηνπ κεηαιιηθνχ λεξνχ (3,7%), ηε κεηαπνίεζε ηρζπεξψλ (3,0%), ηνλ θαθέ θαη ην ηζάη (2,5%). 

Iδαληθά πξντφληα γηα εμαγσγέο πνπ δελ ππάξρνπλ ζε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζηελ Ηηαιία 

αιιά έρνπλ πςειέο πσιήζεηο είλαη νη ζάιηζεο, ηα snacks, ε ζνθνιάηα θαη ε κπχξα. Σέινο, ηα 

πξντφληα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζην εμαγσγηθφ εκπφξην είλαη ην βφεην 
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θξέαο θαη ηα κεηαπνηεκέλα βηνηερλνινγηθά πξντφληα ιφγσ ησλ απζηεξψλ θαλνληζκψλ ηεο 

ΔΔ (export.gov). 

 

Πίλαθαο 23: Αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη πξνθιήζεηο γηα ηνπο εμαγσγείο    

                      ησλ ΖΠΑ ζηελ Ηηαιία 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΑ 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

ΠΡΟΚΛΖΔΗ 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

ηα λέα πξντφληα. 

Ο αληαγσληζκφο απφ νκνεηδή πξντφληα 

ηξνθίκσλ πνπ εηζάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο 

ηεο ΔΔ.  

Απμεκέλε δήηεζε γηα μελνδνρεία, εζηηαηφξηα 

θαη μέλα πξντφληα ιφγσ ηνπξηζκνχ.  

Ο αληαγσληζκφο είλαη ζθιεξφο 

Σα πξντφληα ησλ ΖΠΑ ζεσξνχληαη 

κνληέξλα, λέα θαη θαηλνηφκα, ηδηαίηεξα  

εθείλα πνπ έρνπλ πξφζζεηα νθέιε γηα ηελ 

πγεία. 

 

Ζ πξνθαηάιεςε φηη ηα ηηαιηθά πξντφληα 

είλαη θαιχηεξα απφ ηα εηζαγφκελα. 

 

Οη Ηηαινί ηαμηδεχνπλ πεξηζζφηεξν θαη έρνπλ 

γλψζε ηεο μέλεο θνπδίλαο.  

 

Ζ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζηα ζνχπεξ κάξθεη 

πξνυπνζέηεη πςειά πνζά. 

 

Σν αδχλακν δνιάξην έλαληη ηνπ ηζρπξνχ 

επξψ επλνεί ηηο εμαγσγέο ησλ ΖΠΑ.  

 

Οη πγεηνλνκηθνί έιεγρνη θαη νη απαηηήζεηο 

ζήκαλζεο είλαη απζηεξνί.  

 

Πεγή: italy.usembassy.gov/agtrade.html 

 

4.10 ΔΛΛΖΝΟΗΣΑΛΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ 

4.10.1 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, γηα ην έηνο 2013, 

ε αμία ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ Διιάδνο-Ηηαιίαο, αλήιζε ζε 7,8 δηο επξψ, θαηαγξάθνληαο 

ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 1,9 δηο επξψ, δειαδή 31,83% ζε ζρέζε κε ην 2012.  

πγθεθξηκέλα, ε Ηηαιία θαηαηάζζεηαη ηξίηε ρψξα πξνκεζεπηήο ηεο Διιάδαο (κεηά ηε 

Ρσζία θαη ηε Γεξκαλία) θαη δεχηεξνο πξννξηζκφο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κεηά ηελ 

Σνπξθία. Δηδηθφηεξα, ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Ηηαιία, θαηά ην 2013 αλήιζε 

ζηα 2,13 δηο επξψ, ζεκεηψλνληαο νξηαθή αχμεζε θαηά 1,05%, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο. Ζ αμία ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ Ηηαιία, γηα ην 2013, αλήιζε ζε 4,04 δηο επξψ, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε γηα πξψηε θνξά (5,93%) κεηά απφ πέληε έηε ζπλερνχο πηψζεσο. Σν 

χςνο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αλήιζε ζε 1,07 δηο επξψ, έλαληη 1,71 δηο 

επξψ ην 2012, θιείλνληαο επηπιένλ ην άλνηγκα κεηαμχ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, ελψ ν 

δείθηεο εμαγσγψλ πξνο ηηο εηζαγσγέο επαλήιζε ζηα επίπεδα ηνπ 2011, δειαδή ζην 0,53.   

 

http://italy.usembassy.gov/agtrade.html
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Πίλαθαο 24: ηνηρεία Γηκεξνύο Δκπνξίνπ 

    

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛΛ.ΣΑΣ από Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Ρώκεο 

 

4.10.2 Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΣΖΝ  

           ΗΣΑΛΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΟΣΧΝ  

Σα ειιεληθά πξντφληα έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη ζηελ αγνξά ηεο Ηηαιίαο. 

Δμεηάδνληαο ηελ ηάζε αλά πξντφλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε 

δπλακηθή εηζφδνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. ηα ηξφθηκα θαη 

ζηα πνηά παξνπζηάδνληαη θαηεγνξίεο πνπ απμάλνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο (εμαγσγέο), φπσο ηα 

ιαραληθά θαη ηα πεπφληα, ηα εζπεξηδνεηδή θαη ηα κήια θαζψο θαη  δσηθά πξντφληα, 

καθαξφληα, πξντφληα απφ θαθάν θαη ζνθνιάηα θαη ηέινο ηπξνθνκηθά. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία 

εκθαλίδεη ηδηαίηεξε δπλακηθή θαζψο εληζρχεηαη απφ επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο (ππνγξαθή 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ νκίινπ Vivartia  θαη ηεο κεγαιχηεξεο ηηαιηθήο εηαηξείαο παξαγσγήο 

γάιαθηνο θαη γηανπξηηνχ ζηελ Ηηαιία GRANAROLO ην 2014 θαη παξνπζία ΦΑΓΔ κέζσ 

ζπγαηξηθήο ηεο ζηε Β. Ηηαιία). Απηφ απνηειεί ηδηαίηεξε επηηπρία γηα ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο θαζψο ζηελ Ηηαιία, ε βηνκεραλία γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ν πην ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, κε 

ζεκαληηθέο επηηπρίεο. 

Σα πξψηα ζε ζεηξά ειιεληθά εμαγψγηκα πξντφληα είλαη ην ειαηφιαδν θαη ηα θιάζκαηά 

ηνπ πνπ ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ειηέο θαη ηα ςάξηα βξψζηκα, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε 

απιή ςχμε. Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ηρζπνθαιιηέξγεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. Σν κεξίδην ζηελ αγνξά παξακέλεη γεληθά ζηαζεξφ θαη ε Διιάδα 

εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ πξψηε ζέζε, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ηζπαλία. 
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Πίλαθαο 25: Αλάιπζε ηηαιηθώλ εηζαγσγώλ ηρζύσλ ζε επξώ 

ΘΔΖ ΥΧΡΑ 2011 2012 2013 

1 Διιάδα 213.461.405 200.665.483 192.313.827 

2 Ηζπαλία 203.591.788 189.709.786 188.744.106 

3 Γαιιία 158.749.109 134.297.573 118.829.682 

4 νπεδία 68.980.233 80.689.607 110.975.146 

5 Γαλία 71.986.600 66.660.440 74.444.752 

6 Οιιαλδία 70.751.459 62.044.547 61.120.634 

7 ΖΠΑ 42.630.458 37.078.526 35.332.253 

8 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 40.130.170 34.500.934 31.491.231 

9 Κξναηία 27.197.717 24.414.462 29.001.874 

10 Σνπξθία 16.507.668 20.421.847 21.955.614 

 χλνιν 1.031.215.643 955.186.971 963.006.205 

  

Διιεληθή 

θάιπςε 20,7 21,0 20,0 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Istat από Γξαθείν Ο.Δ.Τ Ρώκεο 

 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο δεκεηξηαθψλ, παξνπζηάδνπλ ζπξξίθλσζε ηα ηξία ηειεπηαία 

ρξφληα, κε απνηέιεζκα λα έρεη απνιεζζεί  ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο πεξίπνπ 1%. 

 

Πίλαθαο 26: Αλάιπζε ηηαιηθώλ εηζαγσγώλ δεκεηξηαθώλ (εθηόο ξπδηνύ) 

                      ζε επξώ 

ΘΔΖ ΥΧΡΔ 2011 2012 2013 

1 Γαιιία 737.387.660 572.964.884 657.145.623 

2 Οπθξαλία 265.553.895 429.524.209 440.279.627 

3 Οπγγαξία 310.079.890 322.088.997 344.857.422 

4 Καλαδάο 321.638.548 238.136.902 263.979.957 

5 Απζηξία 208.248.724 251.500.463 250.777.002 

6 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 241.442.978 153.546.740 240.358.467 

7 Βξαδηιία 18.513.222 17.618.977 170.340.636 

8 Γεξκαλία 171.781.454 185.317.952 163.056.246 

9 Βνπιγαξία 96.760.829 142.458.669 132.732.777 

10 Ρνπκαλία 110.554.678 117.983.899 118.822.402 

11 Παξαγνπάε 163.888.118 78.686.246 97.238.079 

12 Διιάδα 126.629.337 93.672.627 80.885.658 

13 ινβελία 150.168.158 138.758.233 71.705.185 

14 Απζηξαιία 63.986.748 77.298.881 71.397.823 

 χλνιν 3.690.566.882 3.413.578.993 3.757.354.777 

  

Διιεληθή 

θάιπςε 3,4 2,7 2,2 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Istat από Γξαθείν Ο.Δ.Τ Ρώκεο 
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Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ δηαηεξνχλ ζηαζεξφ, κε απμεηηθέο ηάζεηο, ην κεξίδην 

αγνξάο ηνπο κε θχξην αληαγσληζηή ηελ Ηζπαλία. 

 

Πίλαθαο 27: Αλάιπζε ηηαιηθώλ εηζαγσγώλ ιηπαξώλ (ειαηόιαδν θιπ) 

                      ζε επξώ 

ΘΔΖ ΥΧΡΔ 2011 2012 2013 

1 Ηλδνλεζία 428.856.770 550.448.418 720.831.960 

2 Ηζπαλία 936.053.638 798.718.414 717.524.370 

3 Διιάδα 227.385.134 243.714.078 370.119.899 

4 Αξγεληηλή 596.297.504 357.165.112 344.938.008 

5 Μαιαηζία 151.246.398 180.667.628 167.108.091 

6 Σπλεζία 98.868.577 146.544.768 163.875.074 

7 Ρσζία 118.279.168 168.732.583 163.649.806 

8 Βξαδηιία 131.486.596 110.504.002 141.966.371 

9 ινβελία 57.851.659 220.167.236 134.534.495 

10 Οιιαλδία 107.433.268 117.911.033 119.120.794 

  χλνιν 3.668.354.923 3.621.469.984 3.840.220.932 

  

Διιεληθή 

θάιπςε 6,2 6,7 9,6 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Istat από Γξαθείν Ο.Δ.Τ Ρώκεο 
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Πίλαθαο 28: ύλζεζε Διιεληθώλ Δμαγσγώλ ζε επξώ - Κύξηεο νκάδεο πξντόλησλ επί ηε βάζεη δηςήθησλ θσδηθώλ .Ο. 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Αμία_2012 Πνζ_2012 Αμία_2013 Πνζ_2013 %Μεη. Πνζ_13/12 %Μεη.Αμία_

13/12 

Λίπε θαη ιαδηά δσηθά 

ή θπηηθά. Πξντόληα 

ηεο δηάζπαζεο απηώλ. 

Λίπε βξώζηκα 

επεμεξγαζκέλα. Κεξηά 

δσηθήο ή θπηηθήο 

πξνέιεπζεο  

 

245.632.084 125.836.322 373.433.873 145.290.101 15,46% 52,03% 

Φάξηα θαη 

καιαθόζηξαθα, 

καιάθηα θαη άιια 

αζπόλδπια πδξόβηα 

216.097.924 48.666.059 209.843.370 49.065.506 0,82% -2,89% 

Γάια θαη πξντόληα 

γαιαθηνθνκίαο. Απγά 

πηελώλ. Μέιη θπζηθό. 

Πξντόληα βξώζηκα 

δσηθήο πξνέιεπζεο. 

43.113.225 10.927.103 49.918.248 13.030.181 19,25% 15,78% 

Γεκεηξηαθά  58.004.849 208.028.634 48.880.104 200.442.219 -3,65% -15,73% 

Παξαζθεπάζκαηα 

ιαραληθώλ, θαξπώλ 

θαη θξνύησλ ή άιισλ 

κεξώλ θπηώλ  

42.824.558 39.513.729 41.642.189 35.701.143 -9,65% -2,76% 
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Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηα ειιεληθά πξντφληα πξσηαγσληζηνχλ θαη 

ζηελ αγνξά ηεο Ηηαιίαο θαη αλαδεηθλχνληαη «πξσηαζιεηέο» ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα 

πξντφληα ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ηεο Ακεξηθήο. Λαραληθά φπσο ηνκάηεο θαη 

θξνχηα φπσο βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, πνξηνθάιηα, θξνχηα κε θνπθνχηζηα, ζηαθχιηα 

αιιά θαη ειαηφιαδν, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη ζηηάξη είλαη ηα θπξηφηεξα εμαγψγηκα 

ειιεληθά πξντφληα ζηελ Ηηαιία.  

χκθσλα κε κειέηε πνπ βαζίζηεθε ζε επίζεκα ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ 22 εηψλ θαη κε 

βάζε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εμαγσγψλ πξνθχπηεη φηη: 

 Σα βεξίθνθα, ηα θεξάζηα θαη ηα ξνδάθηλα απνζπνχλ ην 49,7% ησλ 

εηζαγσγψλ ζηελ Ηηαιία. 

 ηα ιαραληθά, ε Διιάδα απνηειεί ηνλ ηξίην ζε ζέζε πξνκεζεπηή γηα ηελ 

Ηηαιία, θαηέρνληαο ην 19,8% ησλ εηζαγσγψλ ηνπο. 

 Σν παξζέλν ειαηόιαδν αγνξάδεηαη απφ ηελ Ηηαιία, φπνπ ε Διιάδα είλαη ν 

δεχηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο ρψξαο κε κεξίδην 15,7%. 

 Σν ζθιεξό, αλάιεζην ζηηάξη αγνξάδεηαη θαηά πξνηίκεζε πξψην απφ ηελ 

Σνπξθία θαη ε Διιάδα είλαη ν ηέηαξηνο εμαγσγέαο ηεο. 

 ηνπο μεξνύο θαξπνύο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο απνζπνχλ ην 46,3% ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο Ηηαιίαο (www.seve.gr).  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ βιέπνπκε φηη αλ θαη νη εηζαγσγέο πξντφλησλ ζηελ 

Ηηαιία κεηψζεθαλ απφ ην έηνο έλαξμεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο 

φπσο νη ΖΠΑ, ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία επηιέγνπλ ηελ ηηαιηθή αγνξά γηα εμαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σα ειιεληθά πξντφληα έρνπλ θαηαθέξεη λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηηαιηθή 

αγνξά, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. Παξφια απηά, αλ θαη ε 

Ηηαιία αληηπξνζσπεχεη γηα ηελ Διιάδα δηαρξνληθά έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εκπνξηθνχο εηαίξνπο, ε Διιάδα δελ έρεη θαηνξζψζεη κέρξη ζηηγκήο λα θαηαζηεί εμίζνπ 

ζεκαληηθφο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Ηηαιίαο, θαζφηη ρψξεο παξεκθεξνχο κεγέζνπο ζεκεηψλνπλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηελ Διιάδα. Δλδεηθηηθά αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, νη εμαγσγέο ηεο 

Οιιαλδίαο αληηπξνζσπεχνπλ ην 5,57% ησλ ηηαιηθψλ εηζαγσγψλ, ηνπ Βειγίνπ ην 4,18%, ηεο 

Απζηξίαο ην 2,50%, ηεο Σζερίαο 1,24% θαη ηεο νπεδίαο ην 0,87%.   

Όκσο  ζηα παξαδνζηαθά πξντφληα κπνξνχλ λα ηνληζζνχλ ηα εμήο:  
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- Έιαηα: Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Ηηαιίαο κε 

κεξίδην ηεο ηάμεσο 7,62%. Πξψηε είλαη ε Ηζπαλία κε κεξίδην 31,22%.  

- Ηρζπεξά: Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη ηξίηε ρψξα πξνκεζεπηήο ηεο Ηηαιίαο κε κεξίδην ηεο 

ηάμεσο ηνπ 6,64%. Πξψηε είλαη ε Ηζπαλία κε κεξίδην 19,30%. 

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη γεληθέο θαηεγνξίεο φπσο ην θξέαο (+131,71%), ηα 

γαιαθηνθνκηθά (+12,00%) θαη νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο φπσο ην ειαηφιαδν (+154,09%), ηα 

πνξηνθάιηα (+110,68%), ηα θεξάζηα (+61,43%), ην γηανχξηη, ην θεθίξ (+37,15%), ηα 

θαξπνχδηα θαη πεπφληα (+27,65%), ηα αθηηλίδηα (+27,12%) θαη νη θξάνπιεο (+14,04%), 

ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ ηηαιηθή αγνξά γηα ην δηάζηεκα 2012-2013.   

Έηζη, κε δεδνκέλε ηε γεηηλίαζε ησλ δπν ρσξψλ, ηελ εμνηθείσζε ησλ Ηηαιψλ 

θαηαλαισηψλ κε ηα ειιεληθά πξντφληα (γεχζε, πνηφηεηα), πνπ επηβνεζείηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ην ηζρπξφ ηνπξηζηηθφ ξεχκα αιιά θαη ηηο εθδειψζεηο πξνβνιήο (Φεζηηβάι Cerealia), ν 

θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ην κεξίδην ηνπ ζηελ εγρψξηα 

αγνξά.  

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε ηηαιηθή αγνξά είλαη ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθή θαη γη απηφ πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα εμαγσγηθήο επέθηαζεο ζε αγνξέο 

φπνπ ε ηηαιηθή παξαγσγή ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηεο δήηεζεο. Πξφηππν παξάδεηγκα 

απνηειεί ε αγνξά ζαιηγθαξηψλ πνπ απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε αγνξά ζηελ Δπξψπε θαη 

ε εγρψξηα παξαγσγή θαιχπηεη κφλν ην 40% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ 

 

5.1 ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ ΥΧΡΑ 

Ζ Γαιιία είλαη ε πέκπηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ γηα ην 2014 κε ΑΔΠ 

πεξίπνπ $2.800 δηο, βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο Δπξψπεο θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη 

έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εγρψξησλ θαη μέλσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θαηνρή 

κεξηδίνπ ζηελ αγνξά. Ζ Γαιιία βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο πνπ είλαη απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο αγνξέο ηνπ θφζκνπ πξνζθέξνληαο έλα επλντθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο 

ελ δπλάκεη εμαγσγείο. 

Ζ Γαιιία είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε εκπνξηθή ρψξα ζηε δπηηθή Δπξψπε (κεηά ηε 

Γεξκαλία). Σν 2013, ε ρψξα είρε $81 δηο εκπνξηθφ έιιεηκκα  θαη ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ 

ήηαλ  $1.200 δηο. Ζ πιεηνςεθία ηνπ εκπνξίνπ (58,7%) γίλεηαη κε ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ Γαιιία 

είλαη κέινο ηεο G-8 (θαη εκπλεπζηήο ησλ G-20), ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ηνπ OECD, επηβεβαηψλνληαο ηε ζέζε ηεο σο θνξπθαία 

νηθνλνκηθή ρψξα ζηνλ θφζκν.  

Σέινο, ε ρψξα δηαζέηεη κηα κεγάιε βηνκεραληθή βάζε θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δλψ ε παξαγσγή απνηεινχζε ην 16% ηνπ ΑΔΠ ην 1999, ζήκεξα 

κεηψζεθε ζε 12,5% θαη ν δπλακηθφο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ αληηπξνζσπεχεη έλα φιν θαη 

κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη είλαη παξάιιεια ππεχζπλνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζρεδφλ φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ 

απμήζεθε ην 2013, κεηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηα ίδηα επίπεδα ην 2012, ελψ ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο παξέκεηλε ακεηάβιεην ζην 9,8%. Ζ Γαιιία πξνζπαζεί λα αλαδσνγνλήζεη ηελ 

νηθνλνκία ηεο θαη λα κεηψζεη ην δεκφζην ρξένο ηεο (madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

 

5.2 ΤΠΟΓΟΜΔ 

Ζ ρψξα είλαη γλσζηή γηα ηηο ππνδνκέο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβαηηθψλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ πςειήο ηαρχηεηαο, ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ νδηθψλ αμφλσλ θαη 

ησλ ζπζηεκάησλ καδηθήο κεηαθνξάο. Δπίζεο, δηαζέηεη 3G /4G ηειεθσλία ζρεδφλ ζε φιν ην 

εχξνο ηεο θαη πάλσ απφ ην 85% ησλ Γάιισλ πνιηηψλ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν 

(madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 
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5.3 Ζ ΓΑΛΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

5.3.1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σν 2014 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο έθζαζε ην 0,2%, ιηγφηεξν απφ 

απηφλ ηνπ 2013. Οη νηθνλνκηθνί δείθηεο αιιά θαη νη πξνβιέςεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

δείρλνπλ φηη ε νηθνλνκία ηεο Γαιιίαο βγαίλεη απφ ηελ ζηαζηκφηεηα πνπ είρε πεξηπέζεη ηα 

πξνεγνχκελα ηξία έηε. Δπηπιένλ, ε ζεηηθή επίπησζε ηεο πηψζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ 

ελέξγεηαο ζηελ αγνξαζηηθή αμία ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ε ππνηίκεζε ηνπ 

επξψ πνπ ζα εληζρχζεη ηηο εμαγσγέο αλακέλεηαη λα ελδπλακψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

άλνδν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.    

Ζ πνιηηηθή ηεο πνζνηηθήο ραιάξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα βαζηθά βξαρπρξφληα επηηφθηα λα επξίζθνληαη θνληά ζην κεδέλ ελψ θαη νη 

απνδφζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ κε καθξνρξφληεο ιήμεηο λα  βξίζθνληαη ρακειά. Οη 

εμειίμεηο απηέο κεηξηάδνπλ ην θφζηνο απνπιεξσκήο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη δηεπθνιχλνπλ 

ηα κέγηζηα ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, θαζψο κεηψλνπλ ηελ απφζηαζε ησλ πξσηνγελψλ απφ 

ηα  γεληθά ειιείκκαηα. Όια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλακηθή δεκνγξαθηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ θαιή θήκε ησλ γαιιηθψλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

δείρλνπλ φηη νη πξαγκαηνπνηνχκελνη ξπζκνί αλάπηπμεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κε 

ηθαλνπνηεηηθνί.    

Δπηπιένλ, ε νηθνλνκία παξνπζηάδεη πνιιά ξπζκηζηηθά εκπφδηα θαη δπζθακςίεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηηο επελδχζεηο. Τπάξρεη πιεζψξα λφκσλ θαη άιισλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ 

νπνίσλ ε εξκελεία θαη ε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή είλαη πεξίπινθε. Απηφ εκπνδίδεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηηο επελδχζεηο. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Γαιιίαο ηνλίδεη 

ηδηαηηέξσο ηελ αλεπάξθεηα ησλ επελδχζεσλ ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά πνπ αδπλαηίδεη ηελ 

βηνκεραληθή βάζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ην ηζνδχγην ησλ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Ζ ρεηξνηέξεπζε είλαη εκθαλήο ζηελ βηνκεραληθή βάζε θαη ην εμσηεξηθφ εκπφξην. Σν 

κεξίδην ηεο Γαιιίαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο κεηψζεθε απφ ην 2002 έσο ζήκεξα. ηα ηειεπηαία 

δεθαπέληε έηε ε πξνζηηζέκελε αμία ζηε κεηαπνίεζε απμήζεθε 2,6% έλαληη 29,1% ζηε 

Γεξκαλία ελψ ε κεγάιε αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο νδήγεζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηε 

κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηνο ηνπο θαη 

θαη' επέθηαζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο. Απηφ φκσο πξνμέλεζε κείσζε ησλ επελδχζεσλ, ην 

νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδήγεζε ζηε ρεηξνηέξεπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηνο ηνπ κε εξγαζηαθνχ 

θφζηνπο ηνπο.   
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Σέινο, ζηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, ε γαιιηθή νηθνλνκία εκθάληζε ην 2014 

αλεκηθή αλάπηπμε, ρακειφ πιεζσξηζκφ, πςειή αλεξγία, κηθξή βειηίσζε ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη κηθξφηεξν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

(www.agora.mfa.gr). 

 

5.3.2 ΓΔΧΡΓΗΑ – ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ  

Ζ κεηαπνηεηηθή παξαγσγή ζπλέρηζε γηα ηέηαξην έηνο ηελ πησηηθή ηεο πνξεία. Ζ 

ππνρψξεζή ηεο ζε ζρέζε κε ην 2013 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1,4%. Οη θχξηεο αηηίεο ηεο πηψζεο 

εληνπίδνληαη ζηελ αλεπάξθεηα ησλ επελδχζεσλ θαη ζηελ επηβξάδπλζε ησλ εμαγσγψλ.  

Σέινο, ν θιάδνο ηεο γεσξγίαο, ηνπ νπνίνπ ε ζεκαζία ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ΑΔΠ έρεη 

θαηαζηεί πιένλ πνιχ κηθξή, ζεκείσζε άλνδν 0,8% (www.agora.mfa.gr). 

 

Πίλαθαο 29: Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνκέσλ ζην ΑΔΠ 

    
Πεγή: INSEE 

 

5.3.3 ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ 

πλνιηθά, ππάξρνπλ πάλσ απφ 20.000 μέλεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

Γαιιία. Ζ Γαιιία είλαη ην ζπίηη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 απφ ηηο 500 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

ηνπ θφζκνπ. ην λνχκεξν 21 ζηελ θαηάηαμε ηνπ WORLD ECONOMIC FORUM ηεο 

παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε Γαιιία είλαη κία απφ ηηο 12 επξσπατθέο ρψξεο ζην top 25 

(madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Γαιιίαο γηα ηηο ζπλνιηθέο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Γαιιία, απηέο αλήιζαλ γηα ην δηάζηεκα 2009-2013 

ζηα 2.561,337 εθ. επξψ. Απφ απηά, ηα 1.871,594 εθ.  επξψ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, δειαδή πνζνζηφ 73% ησλ ζπλνιηθψλ μέλσλ επελδχζεσλ. 

http://www.agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/
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Γηα ην έηνο 2014 ζεκαληηθφηεξνη επελδπηέο ζηε Γαιιία ήηαλ νη Λνπμεκβνχξγν, ε 

Οιιαλδία, νη Ζ.Π.Α, ε Γεξκαλία, ε Διβεηία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην θαη ε Ηζπαλία 

(www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/base-de-donnees/position-exterieure.html). 

Σν 2012, ε Γαιιία ήηαλ ε δέθαηε ηέηαξηε κεγαιχηεξε ρψξα ππνδνρήο γηα ηηο 

ακεξηθαληθέο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, κε επελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζε $83 δηο, 

θαζηζηψληαο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην κεγαιχηεξν μέλν επελδπηή ζηε Γαιιία. Ζ Γαιιία 

είλαη ε πέκπηε κεγαιχηεξε επελδχηξηα ρψξα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε βάζε ην ηζηνξηθφ 

θφζηνο. Γαιιηθέο επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ πεξίπνπ 0,5 εθ. εξγαδφκελνπο ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ελψ πάλσ απφ 400.000 ππάιιεινη εξγάδνληαη γηα ηηο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε Γαιιία (madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

 

Γηάγξακκα 20: Ξέλεο επελδύζεηο ζηε Γαιιία 

 

Πεγή: www.agora.mfa.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/base-de-donnees/position-exterieure.html
http://www.agora.mfa.gr/
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Γηάγξακκα 21: Ξέλεο επελδύζεηο ζηε Γαιιία (% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ  

                             μέλσλ επελδύζεσλ) 

 

Πεγή: www.agora.mfa.gr 

 

5.3.4 ΔΓΥΧΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ 

Ζ Γαιιία ζεσξείηαη ε «ρψξα ηνπ ηπξηνχ» κε ην εχξνο ησλ εηδψλ ηνπ λα ππεξβαίλεη ηα 

400. Όζνλ αθνξά ηε κέζε εηήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηπξνθνκηθψλ, νη Γάιινη 

θαηαιακβάλνπλ ηε δεχηεξε ζέζε ζηνλ θφζκν (ην 92% ησλ Γάιισλ θαηαλαιψλεη ηπξνθνκηθά 

πξντφληα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ε κέζε εηήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε 

αλέξρεηαη ζε 24 θηιά), ελψ ε Διιάδα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο, κε ηελ εηήζηα 

θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηπξνθνκηθψλ λα πξνζεγγίδεη ηα 30 θηιά.    

Ζ αγνξά ηπξνθνκηθψλ ζηε Γαιιία εκθάληζε άλνδν θαηά ηα ηειεπηαία έηε θαζψο 

ζηεξίδεηαη ζε ηζρπξέο βάζεηο θαη δηαζέηεη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,2% ζε αμία θαη 2,5% ζε φγθν. Οη πσιήζεηο ησλ 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ απμάλνληαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ (2,5%) ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν 

αχμεζεο ησλ πξντφλησλ επξείαο θαηαλάισζεο (1,9%).    

Σν 2006 ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ ηπξνθνκηθψλ βηνκεραληψλ αλεξρφηαλ ζε 6.253 εθ. 

επξψ θαη απνηεινχζε ην 36,1% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 

βηνκεραληψλ ηεο Γαιιίαο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ βφεησλ 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ απμήζεθε ζε 5.176 εθ. επξψ. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ν θχθινο 

http://www.agora.mfa.gr/
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εξγαζηψλ ησλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο ηπξηψλ απφ πξφβεην γάια θπκαηλφηαλ ζε 587 εθ. 

επξψ ελψ ησλ ηπξηψλ θαηζηθίζηνπ γάιαθηνο ζε 490 εθ. επξψ.   

Ζ κεγαιχηεξε πνηθηιία ηπξνθνκηθψλ εηδψλ απνηειείηαη απφ πξντφληα πξνεξρφκελα απφ 

δηαδηθαζία βηνκεραλνπνίεζεο. Δπηπιένλ, ε Δ.Δ επέβαιε ηελ ηήξεζε εληαίσλ πγεηνλνκηθψλ 

θαλφλσλ, γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ βηνκεραλνπνίεζε ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Ζ 

κεηαβιεηφηεηα ηεο παγθφζκηαο πνξείαο ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ επεξεάδεη, σζηφζν, ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ παξαγσγψλ θαη εληείλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα.     

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηνλ ηνκέα παξαζθεπήο ηπξνθνκηθψλ ζηε ρψξα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν κεγάινη φκηινη επηρεηξήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εηαηξεία Bel 

φζν θαη νηθνγελεηαθνί φκηινη φπσο ε εηαηξεία Bongrain θαη φκηινη ζπλεηαηξηζκψλ (Sodiaal, 

Eurial)  (www.weforum.org).  

 

5.3.5 ΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Σν λνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφ. Σν 2013, ε γαιιηθή θπβέξλεζε ζπλέρηζε 

λα εηζαγάγεη λέα κέηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ επελδχζεσλ. Ζ εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο χςνπο €20 δηο (CICE – Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi) θαη ε 

θαηάξγεζε ηνπ εηαηξηθνχ θνηλσληθνχ θφξνπ αιιειεγγχεο απνηεινχλ κέξνο ελφο ζρεδίνπ γηα 

ηελ πξνζέιθπζε εγρψξησλ θαη μέλσλ επελδπηψλ. Ζ θπβέξλεζε έρεη πξφζθαηα εθαξκφζεη λέα 

λνκνζεζία, εληζρχνληαο ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη πξνζζέηνληαο επειημία ζηε 

γαιιηθή αγνξά εξγαζίαο. ήκεξα, βξίζθνληαη ζε εμέιημε πξνζπάζεηεο γηα ηελ απινπνίεζε 

ηεο γαιιηθήο θνξνινγηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Ζ Γαιιία εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη ηελ θαηλνηνκία ζε κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο "Δπελδχζεηο γηα ην κέιινλ", επελδχνληαο 

€35 δηο ζε απηφ (Investissements d'Avenir). Δπηπιένλ, δίλεη θνξνινγηθά θίλεηξα, κε ζθνπφ 

ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, φπσο ην CIR - Crédit Impôt Recherche θαη 

θνξνινγηθά θίλεηξα γηα λέεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο (Jeune Entreprise Innovante) 

(export.gov). 

 

5.4 ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΚΑΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΔΗΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΖ     

      ΓΑΛΛΗΑ  

Οη μέλνη επελδπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ην εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Γαιιίαο, 

νη ππνδνκέο, ε ηερλνινγία θαζψο θαη ε θεληξηθή ζέζε ηεο ζηελ Δπξψπε θαζηζηνχλ ηε ρψξα 
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ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Γαιιίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Δπξσδψλε, 

δηεπθνιχλεη ηελ θπθινθνξία ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ, ησλ ππεξεζηψλ, ησλ θεθαιαίσλ, 

θαη ησλ αγαζψλ. Χζηφζν, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Γαιιίαο γηα νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

κε ζηφρν ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, ππάξρνπλ 

εκπφδηα γηα ηηο επελδχζεηο ζηε Γαιιία φπσο ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ην πςειφ θφζηνο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή νη άθακπηεο αγνξέο εξγαζίαο. χκθσλα κε εηήζηα κειέηε πνπ 

δηεμήρζε απφ ην Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζηε Γαιιία θαη ηελ Bain & Company 

πνπ θπθινθφξεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013, εθθξάδνληαη αλεζπρίεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ 

ΖΠΑ γηα κεξηθέο απφ ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο Γαιιίαο πνπ αθνξνχλ ηελ έιιεηςε 

ζηαζεξφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ απμεκέλε 

πνιππινθφηεηα ησλ θαζεζηψησλ θνξνινγίαο θαη εξγαζίαο. 

Πνιιά απφ ηα κεγάια δίθηπα ιηαληθήο πψιεζεο έρνπλ πνιχ θαιά νξγαλσκέλα γξαθεία 

αγνξάο, φπνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή πνιχ απζηεξέο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα λένπο 

πξνκεζεπηέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Έλα θαιφ brand name, ε θαηλνηνκία θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε κία θαιή ζπζθεπαζία είλαη ηα πξναπαηηνχκελα γηα λα 

εηζέξζεη δπλακηθά έλα λέν πξντφλ ζηε γαιιηθή αγνξά. 

Ζ Γαιιία είλαη κηα νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλε ρψξα θαη ηα πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

πνηθίιινπλ. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα εμαγσγέο ηξνθίκσλ ζηε γαιιηθή αγνξά ζε 

πξντφληα φπσο νη ρπκνί θξνχησλ θαη ηα αλαςπθηηθά, ηα απνμεξακέλα θξνχηα θαη νη μεξνί 

θαξπνί, ηα λσπά θξνχηα θαη ηα ιαραληθά (θπξίσο ηξνπηθά θαη εμσηηθά), ηα θαηεςπγκέλα 

ηξφθηκα, ηα πξφρεηξα θαγεηά, ηα θαξχδηα, ηα «παξαδνζηαθά» πξντφληα, ηα ζαιαζζηλά 

(θπξίσο ζνινκφο), ηα θαηλνηφκα δηαηηεηηθά πξντφληα, ηα βηνινγηθά πξντφληα, νη ζνχπεο, ηα 

δεκεηξηαθά θαη νη ηξνθέο γηα θαηνηθίδηα δψα. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο γηα 

θαξακέιεο, ζνθνιάηεο θαη ξχδη. Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο 

ζπλερίδνπλ λα κεηαβάιινπλ ηηο ηάζεηο ησλ ηξνθίκσλ ζηε Γαιιία. Οη Γάιινη θαηαλαισηέο 

επηζπκνχλ θαηλνηφκα θαη πνηνηηθά πξντφληα θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ εηθφλα, ζηελ θαιή 

γεχζε θαη ζηα νθέιε πνπ έρνπλ γηα ηελ πγεία (export.gov). 

 

5.5 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ ΓΑΛΛΗΑ 

Αλαιχνληαο ηηο θαηεγνξίεο  πξντφλησλ παξαηεξείηαη φηη ε ζχλζεζε απηψλ ην 2014 

παξνπζηάδεη κηθξέο κεηαβνιέο απφ ην 2013 ελψ θαη νη αλαθαηαηάμεηο είλαη πνιχ κηθξνχ 

κεγέζνπο. Σα θπξηφηεξα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ είλαη ηα πνηά, 

ην μχδη θαη ηα δεκεηξηαθά. Δπίζεο, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο ησλ δεκεηξηαθψλ πνπ ζεκείσζαλ 

http://export.gov/
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κεγάιε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 17%, φιεο νη άιιεο θαηεγνξίεο είραλ επηδφζεηο παξαπιήζηεο 

κε εθείλεο ηνπ 2013. Απηφ δείρλεη ζε κεγάιν βαζκφ φηη ε ζέζε ησλ γαιιηθψλ πξντφλησλ είλαη 

παγησκέλε ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Ζ ζεκαζία ησλ παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ  

πνπ ζεσξνχληαη ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή. Σν κεξίδην ησλ 

πέληε θπξηνηέξσλ θαηεγνξηψλ ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ γηα ην 2014 έθζαζε ην 7,6%. 

πγθεθξηκέλα, ηα πνηά  είραλ ην 3,1%, ηα δεκεηξηαθά ην 1,5%, ηα γαιαθηνθνκηθά ην 1,5%, 

ηα παξαζθεπάζκαηα δεκεηξηαθψλ ην 0,8% θαη ηα θξέαηα ην 0,7%.   

 

Πίλαθαο 30: Κύξηα εμαγώγηκα πξντόληα  (δηο επξώ) 

Πξντόληα 2013 (δηο €) 2013(%) 2014(δηο €) 2014(%) 

Πνηά, 

αιθννινύρα 

πνηά, μύδη 

13,8 3,2 13,6 3,2 

Γεκεηξηαθά 8,2 1,9 6,8 1,6 

Πεγή: Γαιιηθά ηεισλεία 

 

5.6 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ 

ε γεληθέο γξακκέο, ην εκπνξηθφ πεξηβάιινλ ζηε Γαιιία είλαη επλντθφ γηα ηηο πσιήζεηο 

ησλ επξσπατθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Χζηφζν, επεηδή ε γαιιηθή αγνξά είλαη ζνθηζηηθέ 

θαη έρεη εδξαησκέλεο πξνθαηαιήςεηο ζπληεξεηηθήο αγνξάο, πξνζθνιιάηαη ζε γλσζηνχο γηα 

απηήλ πξνκεζεπηέο. Έηζη, ε ζηξαηεγηθή εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλε. Πέξα 

απφ ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο πξνβνιήο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ρξήζε λέσλ θαηλνηφκσλ 

ζπζθεπαζηψλ θαη ε πξνψζεζε πξσηνπνξηαθψλ πξντφλησλ.  

Δθηφο απφ ηνλ Δκπνξηθφ Οδεγφ ηεο Γαιιίαο, ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ 

Τπεξεζηψλ ζην Παξίζη πξνζθέξεη πνιιέο ππεξεζίεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ιχζεηο 

ζρεδηαζκέλεο γηα λα  βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο εηζφδνπ ζηελ αγνξά θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ηηο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηε Γαιιία (export.gov). 

 

5.7 ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ - ΓΗΑΝΟΜΔΗ 

Δθηφο απφ ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο Γάιινπο εηζαγσγείο, ππάξρνπλ δχν βαζηθνί 

ζχλδεζκνη εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απεπζπλζεί ν ελ δπλάκεη 

εμαγσγέαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ηνπ ζηε 

γαιιηθή αγνξά: ν χλδεζκνο Αληηπξνζψπσλ Πξντφλησλ (Syndicat des Négociants et 

http://export.gov/
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Commissionnaires à l’International -SNCI) θαη o χλδεζκνο ηνπ ηνκέα ησλ Φξέζθσλ 

Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ (Interprofession de la filière des fruits et légumes frais- 

INTERFEL). Δπίζεο, ν παξαγσγφο θαη έκπνξνο ηξνθίκσλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλφηεηα δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Σξνθίκσλ 

ηνπ Παξηζηνχ, ηε κεγαιχηεξε ζηελ Δπξψπε (www.rungismarket.com). Σν Γαιιηθφ Μεηξψν 

Δηαηξεηψλ (Numéro d’identification de l’entreprise-SIREN θαη numéro de 

l’établissementSIRET) δηαζέηεη θαηάινγν ηνπ ζπλφινπ ησλ γαιιηθψλ εγγεγξακκέλσλ 

εηαηξεηψλ πνπ εκπεξηέρεη ηελ νλνκαζία, ηε δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ θαζψο θαη 

ζηνηρεία γηα ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ εηαηξεηψλ θαη άιιεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ γηα επηρεηξήζεηο (www.verif.fr, www.kompass.fr).  

Δκπνξηθφο αληηπξφζσπνο δχλαηαη λα νξηζζεί έλαο εξγαδφκελνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

εγθαηεζηεκέλνο ζηε Γαιιία πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη πηζαλνχο εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο 

γηα δεηγκαηηζκφ πξντφλησλ ή πξνζθνξά ππεξεζηψλ. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 

αληηπξνζψπεπζεο ησλ πξντφλησλ κέζσ εγρψξηαο γαιιηθήο εηαηξείαο, ηα θέξδε ηεο νπνίαο 

ππνινγίδνληαη σο πξνκήζεηεο επί ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαθηηθψλ πσιήζεσλ. Ζ αλσηέξσ 

κνξθή επηιέγεηαη  θπξίσο απφ κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο επειημίαο θαη ηνπ 

ρακεινχ θφζηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά  (export.gov). 

 

5.8 ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Σα ζεκαληηθφηεξα δίθηπα δηαλνκήο ηξνθίκσλ ζηε Γαιιία απνηεινχλ θπξίσο νη κεγάιεο 

αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο (ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ), κε πνζνζηφ 43,7% επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

φγθνπ πσιήζεσλ θαη αθνινπζνχλ ηα ζνχπεξ-κάξθεη κε πνζνζηφ 34,2%, ηα κεγάια 

εθπησηηθά θαηαζηήκαηα κε πνζνζηφ 18,9% θαη ηέινο ηα κηθξά παξαδνζηαθά εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ κε πνζνζηφ κφιηο 3,2% (madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

 

5.9 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

ηε Γαιιία, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, παξαηεξείηαη έληνλα 

ην θαηλφκελν ησλ ππέξβαξσλ αλζξψπσλ, ηεο παρπζαξθίαο θαη ησλ αζζελεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηή. Σν 2001 ην Τπνπξγείν Τγείαο έζεζε ζε ηζρχ ην Δζληθφ χζηεκα 

Τγηεηλήο Γηαηξνθήο (PNNS) κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ γαιιηθνχ 

πιεζπζκνχ κέζσ παξεκβάζεσλ ζηε δηαηξνθή απηνχ. Μία εμ απηψλ είλαη ε αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ.  

http://export.gov/
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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Πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ  PNNS δελ ππήξραλ ζηε Γαιιία νινθιεξσκέλεο έξεπλεο γηα ηε 

δηαηξνθή ησλ Γάιισλ. Όκσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2006-2007 δηελεξγήζεθε ε πξψηε έξεπλα 

ε νπνία εκπεξηείρε επξήκαηα γηα ηε δηαηξνθή κε κία παξάιιειε εμέηαζε πγείαο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξνζψπσλ ζε απηή. Απφ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ εκπίπηνπλ ζην ππφ 

εμέηαζε αληηθείκελν μερσξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

Σα παηδηά απφ 3 έσο 17 εηψλ ιακβάλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ιηπηδίσλ ελψ ε 

θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ είλαη πνιχ ρακειή. πγθεθξηκέλα, ην 79% ησλ αγνξηψλ 

θαη ην 80,2% ησλ θνξηηζηψλ θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν απφ 400 γξακκάξηα. εκεησηένλ φηη ην 

πγηεηλφ φξην εκεξήζηαο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ ζπζηήλεη ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο νξίδεηαη ζηα 400 γξακκάξηα.  

Οη ελήιηθεο θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξα θξνχηα θαη ιαραληθά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά, 

φκσο ην επίπεδν ηεο θαηαλάισζεο ηνπο παξακέλεη ρακειφ. πγθεθξηκέλα, ην 56,3% ησλ 

αλδξψλ θαη ην 56,1% ησλ γπλαηθψλ  θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν απφ 400 γξακκάξηα. 

Οη πσιεηέο ιηαληθήο ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην 

γεγνλφο φηη φιεο νη ηαηξηθέο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε απηψλ ησλ 

πξντφλησλ ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ θαηαλαισηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ην κεξίδηφ 

ηνπο ζην θαιάζη ησλ λνηθνθπξηψλ (madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

 

5.10 ΟΗ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ  

Ζ πξνζθνξά ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ ζηε γαιιηθή αγνξά γίλεηαη φιν θαη πην 

εμεηδηθεπκέλε θαζψο πξνζπαζεί λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ 

Γάιισλ ηδίσο ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζπγρξφλσο λα απνηππψλεη ηηο δηαθνξέο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ θαηαλάισζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ησλ 

λνηθνθπξηψλ αιιά θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ. Έηζη, ε πξνζθνξά 

δηαθνξνπνηείηαη ζπλερψο πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκνζζεί ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.  

Οη θχξηεο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη, εζηηάδνληαη ζηηο δηαθνξνπνηνχκελεο 

θαηαλαισηηθέο ηάζεηο κεηαμχ ησλ γελεψλ, ζηελ αιιαγή ζην σξάξην ησλ δχν θχξησλ 

γεπκάησλ, ζηελ αχμεζε ησλ έηνηκσλ γεπκάησλ ζε βάξνο ησλ παξαδνζηαθψλ θαηφπηλ 

παξαγγειίαο θαη ζηελ άλνδν ησλ πξνπαξαζθεπαζκέλσλ γεπκάησλ. Οη κεηαβνιέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ νθείινληαη ζηε κεγάιε αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηαλαισηψλ 

ζηε Γαιιία. Άιισζηε, απηφ ην θαηλφκελν ηεο αιιαγήο ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 
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ζεκεηψζεθε ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ είλαη ζεκεξηλά κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Οη απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδνληαη απφ ηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα  θαη ηνλ 

ηφπν αγνξάο. Αλαιπηηθφηεξα, ν πξψηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ απφθαζε γηα αγνξά 

είλαη ε εκθάληζε (ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πνηφηεηνο απηνχ) κε πνζνζηφ 73%. Άιινο 

παξάγνληαο είλαη ε ηηκή κε πνζνζηφ 59% θαζψο θαη ν ηφπνο θαηαγσγήο κε 25%.  

Σν χςνο ησλ ηηκψλ, ε δηαθνξνπνίεζε απηψλ θαη νη πξνζθνξέο απνηεινχλ καδί κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ απνθαζίδεη ηη ζα αγνξάζεη. χκθσλα κε ηηο γλψκεο ησλ θαηαλαισηψλ, ε πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ ηε γεχζε θαη ηελ εκθάληζε. Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο, νη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ Γάιισλ επεξεάδνληαη θαη απφ ηελ ηάζε γηα 

πγηεηλή δηαηξνθή θαη θπζηθή θαηάζηαζε. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη Γάιινη θαηαλαισηέο 

αλαδεηνχλ δηαηξνθηθά πξντφληα πνπ ζα ηνπο πξνθπιάμνπλ απφ θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη 

νξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ ελψ ζπγρξφλσο ζα επηβξαδχλνπλ ηα θαηλφκελα ηεο γήξαλζεο. 

Δπηπιένλ, ε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο απνηειεί έλα παξάιιειν αηηνχκελν. 

Δκθαλήο είλαη ε ηάζε ησλ Γάιισλ θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα αληηνμεηδσηηθά, κε αλφξγαλα 

ζηνηρεία θαη βηηακίλεο ή κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα αιαηηνχ θαη δάραξεο. Γηα απηφλ ην ιφγν 

ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά, πνπ δηαζέηνπλ απηέο ηηο ηδηφηεηεο, απνθηνχλ έλα πξνβάδηζκα 

ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Αθφκε, νη θαηαλαισηέο ηεο Γαιιίαο επηζπκνχλ θαηλνηφκα πξντφληα ζηε δηαηξνθή κε 

ηδηαίηεξε εκθάληζε θαη σξαία γεχζε. Ο αξηζκφο ησλ ζεκαηηθψλ εζηηαηνξίσλ έρεη απμεζεί 

δξακαηηθά. ην Παξίζη, έλα ζηα δχν  εζηηαηφξηα έρνπλ ζέκα «world food» θαη φιεο νη 

κεγάιεο αιπζίδεο super market πξνζθέξνπλ «εζληθά» ηξφθηκα κε ηδησηηθή εηηθέηα. ηνλ 

ηνκέα ησλ «εζληθψλ» ηξνθίκσλ, νη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ λέα πξντφληα κε πνηφηεηα θαη 

θαηλνηνκία. Οη ηάζεηο απηέο επλννχλ ηελ αγνξά ηεο Σατιάλδεο, ηεο Ηαπσλίαο, ηεο βφξεηαο θαη 

λφηηαο Αθξηθήο, ηελ ηλδηθή θνπδίλα αιιά θαη ζπεζηαιηηέ γξήγνξνπ θαγεηνχ ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο (θεκπάκπ). Tex-Mex, Cajun, ή θαιηθνξλέδηθε θνπδίλα, αζιεηηθά πνηά θαη ζλαθ 

εκπινπηηζκέλα κε βηηακίλεο έρνπλ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο ζηε γαιιηθή αγνξά, φπσο επίζεο 

έηνηκα πξνο βξψζε πξντφληα, φπσο ηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα, ηα ζαιαζζηλά (ηδηαίηεξα 

ζνισκφο), ην άγξην ξχδη, θαηλνηφκα δηαηηεηηθά πξντφληα κε νθέιε γηα ηελ πγεία, ηα 

βηνινγηθά πξντφληα θαη ηα παγσκέλα επηδφξπηα.  

Δπίζεο, ηα ηξφθηκα Kosher θαη Halal έρνπλ απμήζεη ηε δεκνηηθφηεηά ηνπο. ηε Γαιιία 

παξαηεξείηαη κηα αδπλακία θάιπςεο ηεο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα απηά. Έρνληαο  7 εθ. ελ 
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δπλάκεη θαηαλαισηέο ησλ ηξνθίκσλ Halal, ε Γαιιία θαηαηάζζεηαη σο ε θνξπθαία ζηελ 

Δπξσπατθή αγνξά γηα ηα ηξφθηκα Halal, κηα αγνξά πνπ εθηηκάηαη φηη θηάλεη ηα $8 δηο. 

Χζηφζν, ειιείςεη επίζεκσλ ζηνηρείσλ γηα ηα εζληθά ηξφθηκα, είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί κε 

αθξίβεηα απηή ε αγνξά, αιιά είλαη ζαθέο φηη απμάλεη ζε πνζνζηφ 10% εηεζίσο. Σέινο, ηα 

finger foods έγηλαλ πξφζθαηα ηδηαίηεξα δεκνθηιή, εηδηθά ζηηο κεγάιεο πφιεηο . 

Ζ «λεφηεξε» γεληά, κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 20 θαη 35 (26% ηνπ πιεζπζκνχ), απνιακβάλεη 

ηα λέα θαη θαηλνηφκα πξντφληα, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηηκή θαη ζηε ζπζθεπαζία. Δπίζεο, 

έρνπλ εθθξάζεη ζην παξειζφλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο ζρεηηθά κε ζέκαηα πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Απηέο νη αλεζπρίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε αθφκα κεγαιχηεξε δήηεζε 

ησλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, ησλ ρπκψλ θξνχησλ, ησλ θξέζθσλ θαη 

επεμεξγαζκέλσλ δηαηηεηηθψλ ηξνθίκσλ, ησλ ζαιαζζηλψλ θαη ησλ ζπκπιεξσκάησλ 

δηαηξνθήο (gain.fas.usda.gov). 

Αθφκα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε Γαιιία ζεσξείηαη ε «ρψξα ηνπ ηπξηνχ». Ζ 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο 

πεξηνρέο ηεο βφξεηαο θαη αλαηνιηθήο Γαιιίαο. Οη πσιήζεηο ηπξηψλ emmental θαη camembert 

είλαη νη πςειφηεξεο ζηε ρψξα. πγθεθξηκέλα, ηα ηπξηά camembert θαηαλαιψλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο πεξηνρέο ηεο δπηηθήο θαη βφξεηαο Γαιιίαο ελψ ηα ηπξηά emmental 

δηαηίζεληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζην βφξεην θαη ζην λφηην-αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο. Σα 

θξεκψδε ηπξηά (fromages fondus) πξνηηκψληαη ζηελ αλαηνιηθή, θεληξναλαηνιηθή θαη 

λνηηναλαηνιηθή Γαιιία. πλνιηθά, αλά ηελ επηθξάηεηα, ηα έμη πιένλ δεκνθηιή είδε ηπξηψλ 

είλαη: εκκεληάι (emmental), θακακπέξ (camembert), θαηζηθίζην ηπξί (chèvres), θξεκψδε 

ηπξηά (fromages fondus), θνπινκηέξ (coulommier) θαη θνληέ (comté).    

Σα ηπξνθνκηθά είδε κε ηδηαίηεξα έληνλε γεχζε πξνηηκψληαη απφ ηνπο άλδξεο ελψ ηα 

ηπξηά κε ήπηα γεχζε, θξέζθα είηε ζε θξεκψδε κνξθή θαηαλαιψλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

γπλαίθεο. Ζ θαηαλάισζε ηπξηψλ απμάλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο, σζηφζν 

ζηελ ηξίηε ειηθία αιιάδνπλ νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, θαζψο νη ειηθησκέλνη ζηξέθνληαη 

ζε ειαθξηά ηπξηά ηχπνπ «light». Ζ πιεηνςεθία ησλ Γάιισλ ζπλεζίδεη λα θαηαλαιψλεη 

ηπξνθνκηθά πξντφληα κεηά ην θπξίσο γεχκα, ζπλνδεπφκελα σο επί ησ πιείζηνλ κε γιπθφ 

θξαζί. Ζ δαπάλε ησλ γαιιηθψλ λνηθνθπξηψλ γηα ηπξνθνκηθά πξντφληα αληηπξνζσπεχεη ην 

7% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο γηα είδε δηαηξνθήο θαη ην 42% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο σο πξνο ην ζχλνιν δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηα γαιαθηνθνκηθά είδε 

(androuet.com/Le%20march%C3%A9%20du%20fromage-121-guide-fromage.html).   

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Paris_France_1-9-2014.pdf
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Σέινο, ε αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, παξά ηε κεγάιε πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη 

ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, παξακέλεη πεξηζσξηαθή ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο. Ζ θχξηα 

αηηία γηα απηφ είλαη ην πςειφ θφζηνο αγνξάο ηνπο. Σν ηειεπηαίν  απνζαξξχλεη θπξίσο ηνπο 

θαηαλαισηέο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη ηνπο λένπο. Άιινο ιφγνο είλαη ε κηθξή παξνπζία 

ζεκείσλ ιηαληθήο πψιεζεο απνθιεηζηηθά γηα βηνινγηθά πξντφληα. Μφλν ην 4,4% ησλ 

γαιιηθψλ λνηθνθπξηψλ αγνξάδνπλ βηνινγηθά πξντφληα απφ εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

(madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

 

5.11 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΠΡΟ ΣΖ  

        ΓΑΛΛΗΑ 

Σν επελδπηηθφ θιίκα ζηε Γαιιία, αλ θαη πνιχπινθν, είλαη αξθεηά επλντθφ γηα ηηο 

επελδχζεηο ησλ ΖΠΑ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ε 

κεγαιχηεξε πεγή ηεο Γαιιίαο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ.  

Οη Ακεξηθαλνί πνπ εμάγνπλ πξνο ηε Γαιιία αληηκεησπίδνπλ γεληθά πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζκφ απφ επξσπατθέο επηρεηξήζεηο παξά απφ αζηαηηθέο επηρεηξήζεηο. Οη πνιηηηθέο θαη 

ζπκκαρηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Γαιιίαο δηαηεξνχληαη αθφκα. ήκεξα, φπσο 

θαη γηα πάλσ απφ 230 ρξφληα, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε Γαιιία είλαη ζχκκαρνη ηφζν ζην 

εκπφξην φζν θαη γηα γεσπνιηηηθά δεηήκαηα. Όπσο αξκφδεη ζε δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ κε κηα ηφζν καθξά ηζηνξία, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

επελδχζεσλ κεηαμχ ηεο Γαιιίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ είλαη ζεκαληηθέο θαη ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθέο. Οη ηξέρνπζεο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο αιιαγέο επεξέαζαλ ειάρηζηα ην 

εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα λέεο επελδχζεηο. 

Χζηφζν, ζηε Γαιιία παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,3% θαη ε αλεξγία είλαη 

πεηζκαηηθά πάλσ απφ 10%. Ζ Γαιιία έρεη ππνβιεζεί ζε απζηεξή καθξννηθνλνκηθή επνπηεία 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ 3% ηεο ΔΔ. Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζηηο ΖΠΑ 

δείρλνπλ ηελ απμαλφκελε απαηζηνδνμία ησλ Ακεξηθαλψλ επελδπηψλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ζαθήλεηαο ζηελ αηδέληα ηεο θπβέξλεζεο, ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο δπζθακςίαο ζηε 

λνκνζεζίαο θαη ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.  

Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο Γαιιίαο παξέκεηλαλ 

ηζρπξέο. ηαηηζηηθά, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ν πέκπηνο πξνκεζεπηήο ηεο Γαιιίαο θαη ν 
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έθηνο κεγαιχηεξνο πειάηεο ηεο. Ζ Γαιιία θαηαηάζζεηαη σο ν έλαηνο κεγαιχηεξνο 

πξνκεζεπηήο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ν ελδέθαηνο 

κεγαιχηεξνο πειάηεο γηα ηηο εμαγσγέο ησλ ΖΠΑ. Σν ζπλνιηθφ εκπφξην αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ κεηαμχ ΖΠΑ θαη Γαιιίαο αλήιζε ζε πεξίπνπ $149 δηο γηα ην 2013. 

Ζ γαιιηθή αγνξά γηα ηα πξντφληα δηαηξνθήο είλαη ψξηκε θαη εμππεξεηείηαη απφ 

πξνκεζεπηέο απφ φιν ηνλ θφζκν. Έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηα ακεξηθαληθά πξντφληα 

δηαηξνθήο θαη ηελ ακεξηθαληθή θνπιηνχξα δείρλνπλ λεφηεξνη θαηαλαισηέο πνπ πξνηηκνχλ 

έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο θαη ζπκβάιινπλ έηζη ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ηέηνησλ 

πξντφλησλ ζηε Γαιιία. ε γεληθέο γξακκέο, πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα δηαηξνθήο κε 

ακεξηθαληθή εηθφλα έρνπλ βξεη κηα ζέζε ζηε γαιιηθή αγνξά. 

Όπσο θαη νη θαηαλαισηέο ησλ ΖΠΑ, νη θαηαλαισηέο ηεο Γαιιίαο επηζπκνχλ θαηλνηφκα 

πξντφληα ζηε δηαηξνθή κε ηδηαίηεξε εκθάληζε θαη σξαία γεχζε. Ο αξηζκφο ησλ ζεκαηηθψλ 

εζηηαηνξίσλ έρεη απμεζεί δξακαηηθά. ην Παξίζη, έλα ζηα δχν  εζηηαηφξηα έρνπλ ζέκα «world 

food» θαη φιεο νη κεγάιεο αιπζίδεο super market πξνζθέξνπλ «εζληθά» ηξφθηκα κε ηδησηηθή 

εηηθέηα.  

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη ελψ πνιινί θαηαλαισηέο θαη δηαλνκείο είλαη δεθηηθνί ζηηο 

λέεο εμειίμεηο ζηα πξντφληα δηαηξνθήο, δεηάλε ζπρλά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο. Ζ Γαιιία έρεη επηζεκάλεη ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηα εγρψξηα παξαγφκελα θαη εηζαγφκελα πξντφληα ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ 

γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ή βηνηερλνινγηθά ζπζηαηηθά ή πξφζζεηα ελαξκνληζκέλα ζε 

επίπεδν ΔΔ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2012, ηα εηζαγφκελα βηνινγηθά ηξφθηκα θαη  πξντφληα, 

αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ 30% ζε αμία, ζε ζχγθξηζε κε ην 2011 πνπ αληηπξνζψπεπαλ 

ην 32%. Οη εηζαγσγέο πεξηιακβάλνπλ ηξνπηθά θξνχηα, ιαραληθά, ζφγηα, θαζψο θαη κηα 

πνηθηιία πξντφλησλ παληνπσιείνπ. Σα θπξηφηεξα εηζαγφκελα πξντφληα απφ ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο είλαη απνμεξακέλα θαη εμσηηθά θξνχηα θαη αηζέξηα έιαηα.  

Σν 2012, ππνγξάθεθε κηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αλαθέξεη φηη ηα βηνινγηθά πξντφληα πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζηελ 

Δπξψπε ή ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κπνξνχλ λα πσινχληαη σο βηνινγηθά ζε νπνηαδήπνηε 

πεξηνρή. Απηή ε εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεγαιχηεξσλ παξαγσγψλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζηνλ θφζκν ζα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ ζεκέιην γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ σθειεί ηε βηνκεραλία θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 
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ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη 

πξνθιήζεηο γηα ηηο ακεξηθαληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία (gain.fas.usda.gov). 

Πίλαθαο 31: Σα πιενλεθηήκαηα θαη νη πξνθιήζεηο γηα ηηο ακεξηθαληθέο εμαγσγέο  

                      πξνο ηε Γαιιία 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΚΛΖΔΗ 

Ζ ηαρεία κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ 

ηηο αγξνηηθέο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο 

απμάλεη ηε δήηεζε γηα ηε δηεζλή θνπδίλα. 

 

Φφβνη γηα ηα ηξφθηκα θαη άιια ζέκαηα 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ πξνθαινχλ 

αλεζπρία ζηνπο Γάιινπο θαηαλαισηέο. 

 

Σν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζηε Γαιιία 

είλαη ζρεδφλ ίδην κε εθείλν ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. 

Απαηηεηηθή αγνξά, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Σν 

value for money παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

Ο ηνπξηζκφο απμάλεη ηε δήηεζε γηα  

μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα κε 

ζεκαηνινγία. 

Ο αληαγσληζκφο είλαη ζθιεξφο. 

Οη αιπζίδεο fast food, ηα ζεκαηηθά 

εζηηαηφξηα θαη ηα εξγνζηάζηα 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ αλαδεηνχλ 

ακεξηθάληθα θαηλνηφκα πξντφληα. 

Οξηζκέλα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ 

απαγνξεχνληαη ή πεξηνξίδνληαη ζηε 

γαιιηθή αγνξά. 

Ηθαλνπνηεηηθή δηαλνκή. Σα έμνδα κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε 

είλαη πςειά. 

Αδπλακία ηνπ δνιαξίνπ ησλ ΖΠΑ έλαληη 

ηνπ επξψ. 

Οη ηεισλεηαθνί δαζκνί, νη πγεηνλνκηθέο 

επηζεσξήζεηο θαη νη απαηηήζεηο 

ζήκαλζεο είλαη απζηεξέο. 

Σα ακεξηθάληθα ηξφθηκα θαη πξντφληα 

παξακέλνπλ αξθεηά δεκνθηιή. 

Οη απαηηήζεηο ζήκαλζεο ζηα βηνινγηθά 

πξντφληα απνθιείνπλ πνιιά 

ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα ησλ Ζ.Π.Α. 

Μεγάιε δήηεζε ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζηε Γαιιία. 

 

 

Πεγή: gain.fas.usda.gov 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηηο εμαγσγέο ησλ ΖΠΑ ζηε 

Γαιιία αλά θαηεγνξία πξντφληνο.  

 

 ΦΑΡΗΑ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΝΑ 

Ζ Γαιιία είλαη έλαο κεγάινο θαηαλαισηήο ησλ πξντφλησλ ηεο ζάιαζζαο θαη θαζαξφο 

εηζαγσγέαο πνιιψλ, γηαηί ε εγρψξηα παξαγσγή δελ ηθαλνπνηεί ηε δήηεζε. Ζ θαηαλάισζε 

ησλ ζαιαζζηλψλ εηεζίσο είλαη πεξίπνπ 36 θηιά, απφ ηα νπνία ην 68% είλαη ηα ςάξηα θαη ην 

32% ηα φζηξαθα. Σν 2012, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ ν πέκπηνο κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο 

ηεο Γαιιίαο γηα ηα ζαιαζζηλά πξντφληα κεηά ηε Ννξβεγία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Paris_France_1-9-2014.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Paris_France_1-9-2014.pdf
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Ηζπαλία θαη ηελ Κίλα. Σα ζαιαζζηλά πξντφληα ησλ ΖΠΑ εμάγνληαη ζηε Γαιιία θαη είλαη 

θπξίσο θαηεςπγκέλα θηιέηα απφ Αιάζθα, θξέζθα θαη θαηεςπγκέλα ρηέληα, δσληαλνί 

αζηαθνί θαη θαηεςπγκέλνη ζνινκνί (gain.fas.usda.gov). 

 

Πίλαθαο 32: Γαιιηθή αγνξά - Φάξηα θαη ζαιαζζηλά (USD Millions) 

  2010 2011 2012 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΜΔΓΔΘΟ  

ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΔΓΥΧΡΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΞΑΓΧΓΔ 

1,303 1,407 1,406 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΗΑΓΧΓΔ 

4,745 5,222 4,684 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΠΟ 

ΖΠΑ 

239 301 257 

Πεγή: GTI – French Customs 

 

 ΦΡΔΚΑ ΚΑΗ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΑ ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ 

Ζ Γαιιία είλαη ε θνξπθαία επξσπατθή αγνξά γηα ηηο ακεξηθαληθέο εμαγσγέο grapefruit 

θαη ε ηξίηε ρψξα εηζαγσγψλ ζηνλ θφζκν, κεηά ηελ Ηαπσλία θαη ηνλ Καλαδά κε εηζαγσγέο 

πνπ απνηηκψληαη ζε $17 εθ..  

Σν κεξίδην αγνξάο ησλ ΖΠΑ γηα ηα εζπεξηδνεηδή αληηπξνζσπεχεη ην 19% ησλ 

ζπλνιηθψλ γαιιηθψλ εηζαγσγψλ ζε φγθν θαη 21,3% ηεο αμίαο ηνπο. Ζ Γαιιία εηζάγεη κήια 

θαη αριάδηα απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Τπάξρεη επίζεο κηα εμεηδηθεπκέλε αγνξά γηα ηα 

κνχξα, ηα θεξάζηα θαη ηα καληαξίληα. Δπηπιένλ, νη εηζαγσγέο λσπψλ θαη απνμεξακέλσλ 

cranberry απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ ηδηαίηεξα αλνδηθή ηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ. Σα ζλαθ θαη ηα παμηκάδηα, φληαο ηδηαίηεξα πξντφληα ζηελ αγνξά, είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηνπο εμαγσγείο ησλ ΖΠΑ πνπ επσθεινχληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ 

πξνψζεζε ηνπο. 

Απνμεξακέλα θξνχηα θαη μεξνί θαξπνί, ςεκέλα ή σκά, θαηαλαιψλνληαη θπξίσο σο 

ζλαθ. Αλάκεζα ζηα πην δεκνθηιή ζλαθ είλαη ηα ακχγδαια, ηα θάζηνπο, ηα πεθάλ, ηα 

θνπληνχθηα θαη ηα θηζηίθηα ηα νπνία πσινχληαη πεξηζζφηεξν ζε εηδηθέο ζπζθεπαζίεο. Ζ 

θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ απηψλ έρεη δηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα.  

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο είλαη ν ηξίηνο πξνκεζεπηήο θαξπδηψλ κε θέιπθνο θαη 

ρσξίο θέιπθνο ηεο Γαιιίαο κεηά ηελ Οπθξαλία θαη ηε Μνιδαβία (gain.fas.usda.gov). 
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Πίλαθαο 33: Γαιιηθή αγνξά - Φξέζθα θαη απνμεξακέλα θξνύηα θαη μεξνί θαξπνί                    

                     (USD Millions) 
 2010 2011 2012 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΜΔΓΔΘΟ  

ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

11,993 11,336 

ΔΓΥΧΡΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

9,500 8,647 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΞΑΓΧΓΔ 

1,955 2,059 2,041 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΗΑΓΧΓΔ 

4,436 4,552 4,730 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΗΑΓΧΓΔ  

ΑΠΟ ΖΠΑ 

166 196 201 

Πεγή: GTI - French Customs 

 

 ΦΡΔΚΑ ΚΑΗ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

Οη εμαγσγέο ησλ ΖΠΑ ζε απνμεξακέλα ιαραληθά πξνο ηε Γαιιία, απμήζεθαλ θαηά 

15% ζε αμία ην 2012, ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη έθηαζαλ ζε αμία ηα 

$14.316 εθ.. Ζ Γαιιία είλαη κία απφ ηηο θνξπθαίεο αγνξέο ζε θαζφιηα παγθνζκίσο. Έηζη, 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ΖΠΑ γηα εμαγσγέο ζε μεξά 

θαζφιηα, κπηδέιηα θαη θαθέο. Δπίζεο, νη εηζαγσγέο ξπδηνχ απφ ηηο ΖΠΑ απμήζεθαλ 

17,5% ζε αμία ζην δηάζηεκα 2011-2012 θαη έθηαζαλ ηα $4,7 εθ.. 

Ληγφηεξν δεκνθηιή γηα ηνπο Γάιινπο είλαη ηα θξέζθα ιαραληθά ησλ ΖΠΑ, εθηφο 

απφ ηα πξάζηλα ζπαξάγγηα, νη κειηηδάλεο, ηα θνινθπζάθηα, νη πηπεξηέο θαη ην καξνχιη. 

Σέινο, απμεκέλεο ηάζεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζπζθεπαζκέλα λσπά ιαραληθά θαη πνιιά 

super markets έρνπλ έλα εηδηθφ ηκήκα γηα απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ πξντφλησλ 

(gain.fas.usda.gov).   
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Πίλαθαο 34: Γαιιηθή αγνξά - Φξέζθα θαη απνμεξακέλα ιαραληθά (USD Millions) 

 2010 2011 2012 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΜΔΓΔΘΟ  

ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΔΓΥΧΡΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΞΑΓΧΓΔ 

2431 2607 2400 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΗΑΓΧΓΔ 

3194 3153 3146 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΗΑΓΧΓΔΑΠΟ 

ΖΠΑ 

28 28 29 

Πεγή: GTI – French Customs 

 

 ΚΡΔΑ 

ηνλ ηνκέα απηφ, νη επθαηξίεο γηα ακεξηθάληθεο εμαγσγέο ζηε γαιιηθή αγνξά είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ησλ απζηεξψλ θαλνληζκψλ ηεο ΔΔ (gain.fas.usda.gov). 

 

Πίλαθαο 35: Γαιιηθή αγνξά - Κξέαο (USD Millions) 

 2010 2011 2012 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΜΔΓΔΘΟ  

ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

45,777 41,473 

ΔΓΥΧΡΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΓΔ 

ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ 

44,853 40,245 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΞΑΓΧΓΔ 

4,156  4,905 4,499 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΗΑΓΧΓΔ 

5,226 5,829 5,727 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΔΗΑΓΧΓΔΑΠΟ 

ΖΠΑ 

4 7 7 

Πεγή: GTI – French Customs 

 

5.12 ΔΛΛΖΝΟΓΑΛΛΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ 

5.12.1 ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΑΘΧΝ 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζεκείσζαλ ην 2014 άλνδν 5,3% έλαληη ηνπ 2013 θζάλνληαο ηα 

650 εθ. επξψ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηε Γαιιία 

δε θαίλεηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ηάζε. Ο κέζνο φξνο απηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα αλέξρεηαη ζηα 641 εθ. επξψ κε ηελ πςειφηεξε ηηκή λα ζεκεηψλεηαη ην 2006 κε 759 

εθ. επξψ θαη ηε κηθξφηεξε ην 2005 κε 533 εθ. επξψ.    

Οη γαιιηθέο εμαγσγέο κεηά ην 2007, φπνπ έθζαζαλ ηα 3,7 δηο επξψ, ζεκεηψλνπλ ζπλερή 

κείσζε έσο θαη ην 2012. Σν 2013 ζεκεηψζεθε κία κηθξή αλάθακςε αιιά ζην εμεηαδφκελν 

έηνο ζπλέρηζαλ ηελ πησηηθή ηνπο πνξεία. ε ζρέζε κε ην 2013 κεηψζεθαλ θαηά 3,9%, ε δε 

ζπλνιηθή πηψζε ηνπο ζην δηάζηεκα ηεο δεθαεηίαο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 30,7%. ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία ε ππνρψξεζή ηνπο έθζαζε ην 19,3%. Ζ θχξηα αηηία ηεο πηψζεο ηνπο 

αλεπξίζθεηαη ζηελ παξαηεηακέλε θαη βαζηά χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.     

Ο φγθνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ δχν ρσξψλ ππνρσξεί ζπλερψο ζε φιε ηελ 

εμεηαδφκελε πεληαεηία. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηζρπξή χθεζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο πνπ πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηηο γαιιηθέο εμαγσγέο πνπ θαηέρνπλ άιισζηε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ φγθνπ ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ.   

Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην πνπ είλαη ζηαζεξά αξλεηηθφ εηο βάξνο ηεο Διιάδνο, παξνπζίαζε 

βειηίσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7,4% ζε ζρέζε κε ην 2013. πλέπεηα ησλ αλσηέξσ εμειίμεσλ ήηαλ 

ην εκπνξηθφ έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ εκπνξίνπ  λα κεησζεί ζην 53,9%, 

ελψ ην 2013 ήηαλ  ζην 54,3% (www.agora.mfa.gr). 

 

Γηάγξακκα 22: Γηκεξέο εκπόξην Διιάδνο - Γαιιίαο (ζε εθ. επξώ) 

 

Πεγή: www.agora.mfa.gr 

 

http://www.agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/
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5.12.2 Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΣΖ  

           ΓΑΛΛΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΟΣΧΝ 

Οη ζπνπδαηφηεξεο θαηεγνξίεο ήηαλ ηα πξντφληα ηρζπνθαιιηέξγεηαο κε 47,5 εθ. επξψ 

θαηέρνληαο πνζνζηφ 7,3% ζην γεληθφ ζχλνιν ή 31,6% ζην ζχλνιν ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ 

ηνκέα, ηα παξαζθεπάζκαηα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κε 40,2 εθ. επξψ, δειαδή 6,2% θαη 

26,8%, αληηζηνίρσο θαη νη θαξπνί θαη θξνχηα κε 13,3 εθ. επξψ, θαηέρνληαο 2% θαη 8,9%, 

αληηζηνίρσο. Οη θαηεγνξίεο απηέο ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα είλαη νη κφλεο φπνπ ην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη ζεηηθφ γηα ηελ Διιάδα.   

Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα 

παξαηεξνχληαη ηα εμήο:   

ηα ςάξηα, ηα νζηξαθνεηδή θαη καιαθόζηξαθα, ε ηζηπνχξα θαηέρεη καθξάλ ηελ 

πξψηε ζέζε κε 27,6 εθ. επξψ ή ην 58% ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο θαη αθνινπζεί ην ιαβξάθη  κε 

13,3  εθ. επξψ.   

ηελ θαηεγνξία παξαζθεπάζκαηα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, νη εμαγσγέο ζεκείσζαλ 

κία κηθξή ππνρψξεζε ζε ζρέζε κε ην 2013. Σν θπξηφηεξν πξντφλ είλαη ηα ξνδάθηλα 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε 14,7 εθ. επξψ, ελψ αθνινπζνχλ ηα βεξίθνθα 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε 6,6 εθ. επξψ  θαη νη επηηξαπέδηεο ειηέο  κε 4 εθ. επξψ.  

Απφ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ε θέηα κε 9,7 εθ. επξψ θαη ζπλερή άλνδν 

αλεπξίζθεηαη ζε επίπεδν νθηαςήθηαο αλάιπζεο ηεο .Ο ζηε δεχηεξε ζέζε κεηά ηελ 

ηζηπνχξα, θαηέρνληαο ην 58% ησλ ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο ζηε Γαιιία. Σν ππφινηπν κεξίδην ηεο θαηεγνξίαο θαηαιακβάλνπλ θπξίσο ην 

ζηξαγγηζηφ γηανχξηη (2,4 εθ. επξψ) θαη ε θξέκα γάιαθηνο (1,1 εθ. επξψ).    

Ζ εμαγσγηθή επίδνζε ησλ ζαιηγθαξηώλ γηα ην εμεηαδφκελν έηνο ζεκείσζε πηψζε 

έλαληη ηνπ 2013. πγθεθξηκέλα, ελψ ην πξνεγνχκελν έηνο νη εμαγσγέο έθζαζαλ ηα 6,8 εθ. 

επξψ, ην 2014 δελ μεπέξαζαλ ηα 4,3 εθ. επξψ.   

Απφ ηελ θαηεγνξία ησλ θαξπώλ θαη θξνύησλ, νη ζπνπδαηφηεξεο εμαγσγηθέο επηδφζεηο 

ζεκεηψζεθαλ απφ ηα αθηηλίδηα κε 3,1 εθ. επξψ  θαη ηα θαξχδηα κε 3,4  εθ. επξψ. Αλ θαη ηα 

ειιεληθά θξνχηα είλαη πνιχ αληαγσληζηηθά απφ θάζε άπνςε, ε είζνδνο ηνπο ζηε γαιιηθή 

αγνξά δελ είλαη εχθνιε, θαζψο νη εκπνξηθέο δηαζπλδέζεηο ησλ Γάιισλ εηζαγσγέσλ θαη 

δηαλνκέσλ κε ηελ Ηζπαλία αιιά θαη ηηο ρψξεο ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο είλαη παξαδνζηαθά 

ηζρπξέο. Δπηπιένλ, νη εηζαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Ηζπαλία ζηε Γαιιία έρνπλ 

ην πιενλέθηεκα ηεο γεσγξαθηθήο γεηηλίαζεο πνπ φπσο είλαη ινγηθφ κεηψλεη ην κεηαθνξηθφ 

θφζηνο αιιά θαη ην ρξφλν εηζφδνπ ζηα ζεκεία ιηαληθψλ πσιήζεσλ ηεο ρψξαο.     
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ηελ θαηεγνξία ησλ πνηώλ, νη πνηθηιίεο νίλνπ άκνπ θαη κνζράην Λήκλνπ κε 4,7 εθ. 

επξψ θαηέρνπλ ην 65% ησλ εμαγσγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2014. Ζ παξνπζία ησλ 

άιισλ πνηθηιηψλ νίλνπ είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληε.     

Σέινο, ην ειαηόιαδν θαη ηα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πξαγκαηνπνίεζαλ ηζνυςείο 

εμαγσγέο χςνπο 2,6 εθ. επξψ (madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

 

Γηάγξακκα 23: εκαληηθόηεξνη πξνκεζεπηέο ηεο γαιιηθήο αγνξάο  

                          (πξώηε ζηήιε δηο  επξώ, δεύηεξε ζηήιε %) 

 

Πεγή: Γαιιηθά Σεισλεία 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ζ νηθνλνκία ηεο Γαιιίαο είλαη αλεπηπγκέλε, ψξηκε θαη αλνηρηή. Καηά ζπλέπεηα δελ 

ππάξρνπλ εκθαλείο ειιείςεηο ζε αγαζά, νη νπνίεο λα είλαη εθκεηαιιεχζηκεο. Όκσο, ππάξρνπλ 

ηνκείο ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο, ζηνπο νπνίνπο νξηζκέλα πξντφληα, ηα νπνία, απνδεδεηγκέλα 

δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα, ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο 

εμαγσγηθέο ηνπο επηδφζεηο. Οη ηνκείο απηνί είλαη θπξίσο νξηζκέλα πξντφληα ηνπ 

αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.     

Δίλαη αλαγθαίν, ηα πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ ζνβαξέο δπλαηφηεηεο εηζφδνπ ζηε γαιιηθή 

αγνξά λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα ζρέδην πξνσζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ 
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αλάδεημε ησλ δηαθξηηψλ πνηνηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, κε ζηφρν λα γίλνπλ επξχηεξα 

γλσζηά ζην γαιιηθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

Οη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ηεο Γαιιίαο είλαη ε Γεξκαλία, ε Κίλα, ην Βέιγην, ε Ηηαιία, 

νη ΖΠΑ θαη ε Ηζπαλία.  

Σν χςνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, εάλ ιεθζεί ππφςε ην 

κεγάιν κέγεζνο ηεο γαιιηθήο αγνξάο. Σα ειιεληθά πξντφληα θαηέρνπλ ην 0,12% ησλ 

γαιιηθψλ  εηζαγσγψλ επξηζθφκελα ζηελ 64ε ζέζε.  Σα παξαδνζηαθά εμαγψγηκα ειιεληθά 

αγξνηηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα παξνπζηάδνπλ κηθξή δηείζδπζε ζηε γαιιηθή αγνξά, κε 

εμαίξεζε ηα πξντφληα ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη ηα παξαζθεπάζκαηα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 

Απηφ νθείιεηαη ζηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ αληηκεησπίδνπλ απφ ηα εγρψξηα παξαγφκελα 

πξντφληα αιιά θαη απφ εθείλα πνπ εηζάγνληαη ζηελ αγνξά ηεο Γαιιίαο απφ ηξίηεο ρψξεο. 

πκπεξαζκαηηθά, νη δπλαηφηεηεο ηεο πεξαηηέξσ έληαμεο ησλ πξντφλησλ ζηε γαιιηθή 

αγνξά ζα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα κε ζπλερείο, ζηνρεπκέλεο θαη θαηλνηφκεο ελέξγεηεο 

πξνψζεζήο ηνπο πνπ ζα βειηηψλνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο θήκε. Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ ηνπο πιενλεθηεκάησλ πνπ ζήκεξα είλαη αλαμηνπνίεηα θαη ζα 

νδεγνχζε ζηελ νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ.   
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ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

πλνςίδνληαο, ην εμαγσγηθφ εκπφξην είλαη κία ζηξαηεγηθή απφθαζε πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη φρη σο ζπγθπξηαθή αιιά σο καθξνρξφληα αλαπηπμηαθή επηινγή. Δίλαη θνηλή 

δηαπίζησζε φηη κέζα ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπλερψλ εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ, 

γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα εμαγσγηθή επέθηαζε, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ βηψζηκεο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη λα αληαπεμέιζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζην κεηαβαιιφκελν δηεζλέο 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, πνπ δηαηεξεί ζεκειηψδε ξφιν γηα 

ηελ νηθνλνκία, δηαζέηεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα γίλεη βαζηθφο κνριφο αλάπηπμεο ηεο 

ρψξαο, ηδηαίηεξα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, κεηά απφ έμη ρξφληα χθεζεο. Χζηφζν, νη 

εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ παξνπζηάδνπλ πνιιέο 

δηαθπκάλζεηο, άιινηε ζεκεηψλνληαο αλνδηθή πνξεία θαη άιινηε εκθαλίδνληαο πησηηθέο 

ηάζεηο, επεξεάδνληαο ην εκπνξηθφ ηζνδχγην.  

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ ελδεηθηηθά ηέζζεξηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ε Αγγιία, ε 

Γεξκαλία, ε Ηηαιία θαη ε Γαιιία, σο ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ είλαη: 

Ζ Αγγιία δηαζέηεη κία ηδηαίηεξα θαηλνηφκα θαη αληαγσληζηηθή αγνξά θαη ε είζνδνο ζε 

απηήλ απαηηεί ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη εχζηνρεο ηερληθέο πξνψζεζεο θαη πψιεζεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη εμαγσγέο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πξνο ηελ Αγγιία, θαιχπηνπλ ην 

30% πεξίπνπ ησλ εμαγσγψλ ζην Ζ.Β. (πςειφηεξν πνζνζηφ 31,05% ην 2009 θαη ρακειφηεξν 

26,64% ην 2010). Οη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ηεο Αγγιίαο ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν είλαη νη 

ΖΠΑ, ε Ηζπαλία, ε Διιάδα, ε Ηηαιία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Σνπξθία, ε Γαλία, ε 

Απζηξαιία, ε Υηιή θαη ε Πνξηνγαιία. Όπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο επηαεηίαο 

(2008-2014), ηα ειιεληθά ηξφθηκα δηαηεξνχλ ζηαζεξφ κεξίδην αγνξάο επί ησλ βξεηαληθψλ 

εηζαγσγψλ. Απηφ αλέξρεηαη, θαηά κέζν φξν, ζην 1,26% ησλ βξεηαληθψλ εηζαγσγψλ 

αληίζηνηρσλ πξντφλησλ γηα ην 2014 (πςειφηεξν πνζνζηφ 1,32% ην 2011 θαη ρακειφηεξν 

1,22% ην 2009).   

Ζ Γεξκαλία είλαη κία άθξσο αληαγσληζηηθή αγνξά θαη παξακέλεη ν δεχηεξνο 

κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ παγθνζκίσο. Οη εμαγσγέο ησλ ηξνθίκσλ θαη 

ησλ πνηψλ πξνο ηε Γεξκαλία θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 38% ησλ εμαγσγψλ ηεο. Σα ειιεληθά 

ηξφθηκα θαη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή έρνπλ θαηαθηήζεη κηα ζέζε ζηε γεξκαληθή αγνξά θαη 

ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ αληίζηνηρα. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

πνηψλ ζηε Γεξκαλία παξακέλνπλ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ζρεδφλ ζηάζηκεο, ρσξίο λα 
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επεξεάδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαηαιακβάλνληαο ην 2014 ζηε γεξκαληθή αγνξά 

κεξίδην 8%. Οη θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο ηεο Διιάδαο ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν είλαη νη ΖΠΑ, 

ε Γαιιία, ε Αγγιία, ε Ηηαιία, ε Απζηξία θαη ε Διβεηία.  

ρεηηθά κε ηελ Ηηαιία, ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είρε βαξηέο ζπλέπεηεο 

ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο, κε απνηέιεζκα ε βηνκεραλία λα πιήηηεηαη ζνβαξά θαη νη εηζαγσγέο 

ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ λα κεηψλνληαη κε ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξφια 

απηά, πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο φπσο νη ΖΠΑ, ε Ηζπαλία, ε Γαιιία θαη ε Διιάδα επηιέγνπλ 

ηελ ηηαιηθή αγνξά γηα εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα ειιεληθά ηξφθηκα θαη πνηά έρνπλ 

θαηαθέξεη λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηηαιηθή αγνξά, θαηαιακβάλνληαο πεξίπνπ ην 

3% ησλ ηηαιηθψλ εηζαγσγψλ. Παξά ηε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε, ε Διιάδα δελ έρεη θαηνξζψζεη 

κέρξη ζηηγκήο λα θαηαζηεί ζεκαληηθφο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Ηηαιίαο.  

Σέινο, αλαθνξηθά ε Γαιιία δηαζέηεη κία αλεπηπγκέλε, ψξηκε θαη αλνηρηή νηθνλνκία. Οη 

ηνκείο πνπ δηαζέηνπλ νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηηο εμαγσγηθέο επηδφζεηο είλαη θπξίσο 

νξηζκέλα πξντφληα ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. Οη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ηεο Γαιιίαο 

είλαη νη ΖΠΑ, ε Γεξκαλία, ε Κίλα, ην Βέιγην, ε Ηηαιία, θαη ε Ηζπαλία. Σα ειιεληθά πξντφληα 

θαηέρνπλ κφλν ην 0,12% ησλ γαιιηθψλ  εηζαγσγψλ επξηζθφκελα ζηελ 64ε ζέζε, ελψ ην 

κεξίδην ησλ ηξνθίκσλ ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηε Γαιιία γηα ην 2014 ήηαλ 

πεξίπνπ 24%.     

πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, 

νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ζηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο είλαη νη 

αθφινπζεο:   

Πξντφληα κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Αγγιία είλαη 

ηα πξντφληα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζηε βξεηαληθή αγνξά είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Δπηπιένλ, κε βάζε ηελ πξνηίκεζε ησλ Άγγισλ ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ε 

εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη ηεο 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζην δηκεξέο ηζνδχγην. 

εκαληηθφ είλαη, επίζεο, φηη νη θαηαλαισηέο έιθνληαη απφ θαηλνηφκα πξντφληα, 

πξσηνπνξηαθέο ζπζθεπαζίεο θαη δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα.  

Σα πξντφληα πνπ ζα παξνπζηάζνπλ κειινληηθά ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εμαγσγείο ζηε 

Γεξκαλία είλαη πξντφληα Γηθαίνπ Δκπνξίνπ, νηθνινγηθνχ ραξαθηήξα, πξντφληα έηνηκα πξνο 

θαηαλάισζε ή κε ειάρηζην ρξφλν πξνεηνηκαζίαο θαζψο θαη ηα βηνινγηθά πξντφληα. Ζ 

Γεξκαλία είλαη ε κεγαιχηεξε αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δπξψπε, αιιά ε δήηεζε γηα 

βηνινγηθά πξντφληα ππνιείπεηαη ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, 
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εηδηθά γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο, ε πξνβνιή ηεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ ειιεληθψλ ηξνθίκσλ ζηε Γεξκαλία.  

ηελ Ηηαιία, νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε ηξφθηκα 

φπσο ην θξέαο, ηα θξνχηα θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα νπνία εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή 

άλνδν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ελ δπλάκεη εμαγσγείο πξέπεη λα δψζνπλ 

κειινληηθά πξνηεξαηφηεηα επέθηαζεο ζε εηδηθέο αγνξέο, φπνπ ε ηηαιηθή παξαγσγή 

ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηεο δήηεζεο, φπσο ηα ζαιηγθάξηα.  

Δπηπιένλ, νη δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ επέθηαζεο ζηε γαιιηθή αγνξά ζα γίλνπλ 

πξαγκαηηθφηεηα κε θαηλνηφκεο ελέξγεηεο πξνψζεζεο πνπ ζα βειηηψλνπλ ηελ εκπνξηθή θήκε 

ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζε απηήλ ηελ ήδε αλαπηπγκέλε θαη αληαγσληζηηθή αγνξά.  

Δλ θαηαθιείδη, κε ηε ζπλερή αλάιεςε λέσλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ πηνζέηεζε 

θαηλνηνκηψλ, κε ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη κε ηελ 

πξνζαξκνγή ζηα δηεζλή πξφηππα, θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαθηήζεη κία ζέζε ζε απηέο 

ηηο αγνξέο θαη λα ζηαζεί ηζάμηα απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο.  
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Π ί ν α κ α ρ    1

Το εμπόπιο ηηρ Ελλάδαρ με ηην Ιηαλία και ηη Γεπμανία

καηά ηη διάπκεια ηηρ νέαρ δεκαεηίαρ*

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ηηαιία 1.361,7 1.313,3 1.309,2 1.356,2 1.240,3 1.612,3 1.871,6 1.855,1 2.001,9 47,01%     

Γεξκαλία 1.734,4 1.819,4 1.600,2 1.650,7 1.619,7 1.902,1 1.880,8 1.987,8 1.821,3 5,01%     

Σύνολο 

εξαγωγών

ηων 2 σωπών

3.096,1 3.132,7 2.909,4 3.006,9 2.860,0 3.514,4 3.752,4 3.842,8 3.823,2 23,48%     

Σύνολο

ελληνικών 

εξαγωγών

12.720,9 12.844,3 12.057,3 12.084,8 12.357,3 14.731,6 16.447,0 17.222,8 17.333,2 36,26%     

Ηηαιία 5.087,9 5.189,4 5.213,2 4.968,7 5.394,6 5.681,4 5.816,9 6.487,7 6.885,6 35,33%     

Γεξκαλία 5.145,0 5.301,2 5.139,2 5.193,6 5.566,2 6.302,1 6.363,4 7.149,5 7.232,1 40,57%     

Σύνολο 

ειζαγωγών

ηων 2 σωπών

10.232,9 10.490,6 10.352,4 10.162,3 10.960,8 11.983,5 12.180,3 13.637,2 14.117,7 37,96%     

Σύνολο

ελληνικών 

ειζαγωγών

34.532,6 35.583,9 35.578,1 36.786,4 40.439,5 44.379,2 48.014,8 53.072,1 58.365,1 69,01%     

Ηηαιία 10,70%   10,22%   10,86%   11,22%   10,04%   10,94%   11,38%   10,77%   11,55%   

Γεξκαλία 13,63%   14,17%   13,27%   13,66%   13,11%   12,91%   11,44%   11,54%   10,51%   

Ηηαιία 14,73%   14,58%   14,65%   13,51%   13,34%   12,80%   12,11%   12,22%   11,80%   

Γεξκαλία 14,90%   14,90%   14,44%   14,12%   13,76%   14,20%   13,25%   13,47%   12,39%   

εκείσζε: Ζ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζην 2008 ζε ζρέζε κε ην 2007 πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη ιίγν 

                   ρακειφηεξε απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζην θείκελν (1,1%) πνπ βαζίζηεθε ζε λεφηεξα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ.

*  Πξνζσξηλά ζηνηρεία γηα ηα έηε 2003-2008

Πεγή: ΔΤΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην ΚΔΔΜ

Σςμμεηοσή ζηο ζύνολο ηων ελληνικών ειζαγωγών

Α  ξ  ί  α      ( ζε εκαη. εςπώ )
Χ ώ π α

%

Μεηαβολή

2008/2000

Ε  ξ  α  γ  ω  γ  ε  ρ

Ε  ί  ζ  α  γ  ω  γ  έ  ρ

Σςμμεηοσή ζηο ζύνολο ηων ελληνικών εξαγωγών
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α/α Χ ώ π α Αξία α/α Χ ώ π α Αξία

1 Ηηαιία 2.001,86  1 Γεξκαλία 1.734,38  

2 Γεξκαλία 1.821,30  2 Ηηαιία 1.361,73  

3 Βνπιγαξία 1.236,99  3 Ζλ. Βαζίιεην 861,52  

4 Κχπξνο 1.102,98  4 ΖΠΑ 691,42  

5 ΖΠΑ 885,42  5 Σνπξθία 631,67  

6 Ζλ. Βαζίιεην 820,06  6 Κχπξνο 551,95  

7 Ρνπκαλία 772,42  7 πΓΓΜ 510,06  

8 Γαιιία 668,38  8 Γαιιία 490,27  

9 Σνπξθία 621,67  9 Βνπιγαξία 488,07  

10 Ηζπαλία 504,80  10 Ρνπκαλία 416,33  

11 πΓΓΜ 442,13  11 Ηζπαλία 411,60  

12 Ρσζία 418,88  12 Οιιαλδία 346,94  

13 Οιιαλδία 402,07  13 Ρσζία 269,99  

14 Αιβαλία 378,33  14 Αιβαλία 269,58  

15 
εξβία-Μαπξνβνχλην-

Κφζνβν
328,36  15 Βέιγην 214,21  

16 Διβεηία 271,98  16 Ηζξαήι 201,09  

17 ινβελία 248,47  17 νπεδία 160,19  

18 Βέιγην 222,69  18 Λίβαλνο 157,43  

19 Ζλ.Αξ.Δκηξάηα 217,88  19 Μάιηα 147,74  

20 Πνισλία 217,25  20 
εξβία-Μαπξνβνχλην-

Κφζνβν
142,31  

Σύνολο εξαγωγών

παπαπάνω σωπών
13.583,91  

Σύνολο εξαγωγών

παπαπάνω σωπών
10.058,48  

Σύνολο

ελληνικών εξαγωγών
17.333,15  

Σύνολο

ελληνικών εξαγωγών
12.720,93  

* Πξνζσξηλά ζηνηρεία

Πεγή: ΔΤΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην ΚΔΔΜ

Π  ί  ν  α  κ  α  ρ    2

2  0  0  8 2  0  0  0

Οι 20 κύπιερ εξαγωγικέρ αγοπέρ ηηρ Ελλάδαρ

καηά ηα έηη 2008* και 2000
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Κωδ.

ΤΤΔΕ
Π    π    ο    ϊ    ό    ν

Αξία

(ζε σιλ.$)

% ζςμμεηοσή

ζηο ζύνολο

ηων εξαγωγών

ππορ Ιηαλία

42141 Παξζέλν ιάδη 147.936  7,39%      

03418
Άιια ςάξηα, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε (εθηφο απφ 

ζπθψηηα, απγά θαη ζπέξκαηα)
146.700  7,33%      

68412 Κξάκαηα αξγηιίνπ 90.493  4,52%      

68231 Ράβδνη θαη είδε κε θαζνξηζκέλε κνξθή απφ ραιθφ θαζαξηζκέλν 67.688  3,38%      

68423
Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θχιια, απφ αξγίιην, κε πάρνο πνπ ππεξβαίλεη 

ην 0,2mm
52.755  2,64%      

68411 Αξγίιην φρη ζε θξάκα 52.619  2,63%      

68271 σιήλεο θάζε είδνπο απφ ραιθφ 47.234  2,36%      

04110 ηηάξη ζθιεξφ, αλάιηεζην 45.956  2,30%      

99999 Απφξξεηα 31.991  1,60%      

57511 Πνιππξνππιέλην 31.972  1,60%      

68232 Πιάθεο, θχιια θαη ηαηλίεο, απφ ςεπδάξγπξν 31.897  1,59%      

05679
Άιια ιαραληθά, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηψο παξά κε 

μχδη ή νμηθφ νμχ, φρη θαηεςπγκέλα
26.924  1,34%      

22230 πέξκαηα βακβαθηνχ 26.222  1,31%      

65243

Άιια πθάζκαηα απφ βακβάθη κε ηελ νλνκαζία "denim", πνπ 

πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 85% θαηά βάξνο βακβάθη, κε βάξνο πνπ 

ππεξβαίλεη ηα 200g/m2

25.204  1,26%      

59899 Άιια ρεκηθά πξντφληα θαη παξαζθεπάζκαηα κ.α.θ. 24.306  1,21%      

84470
Φνξέκαηα-πνπθάκηζα (ζεκηδηέ), κπινχδεο, κπινχδεο-πνπθάκηζα 

θαη πνπθακηζάθηα γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα απφ πθάζκαηα πιεθηά
24.125  1,21%      

35100 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 23.263  1,16%      

66122 Σζηκέλα Portland 22.381  1,12%      

02499 Άιια ηπξηά 19.757  0,99%      

05895 Βεξχθνθα, θεξάζηα θαη ξνδάθηλα 19.570  0,98%      

Σύνολο εξαγωγών ηων 20 πποϊόνηων 958.992  47,91%      

Σςνολικέρ εξαγωγέρ ππορ ηην Ιηαλία 2.001.859  100,00%      

* Σα ζηνηρεία είλαη πξνζσξηλά

Πηγή:  ΔΤΔ-Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην ΚΔΔΜ

 Π ί ν α κ α ρ    3

Τα βαζικά εξαγόμενα πποϊόνηα ππορ ηην Ιηαλία ηο έηορ 2008*
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Κωδ.

ΤΤΔΕ
Π    π    ο    ϊ    ό    ν

Αξία

(ζε σιλ.$)

% ζςμμεηοσή

ζηο ζύνολο

ηων εξαγωγών

ππορ Γεπμανία

54293

Φάξκαθα (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα), κ.α.θ., 

πνπ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δφζεσλ ή είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα 

ηε ιηαληθή πψιεζε

162.499  8,92%      

54232

Φάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ αιθαινεηδή ή παξάγσγά ηνπο, αιιά δελ 

πεξηέρνπλ νχηε νξκφλεο νχηε άιια πξντφληα ηεο ππνδηαίξεζεο 

541.5, νχηε αληηβηνηηθά ή παξάγσγα ησλ αληηβηνηηθψλ, πνπ 

παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δφζεσλ ή είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα ηε 

ιηαληθή πψιεζε

85.267  4,68%      

84470
Φνξέκαηα-πνπθάκηζα (ζεκηδηέ), κπινχδεο, κπινχδεο-πνπθάκηζα 

θαη πνπθακηζάθηα γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα απφ πθάζκαηα πιεθηά
78.515  4,31%      

99999 Απφξξεηα 66.368  3,64%      

05895 Βεξχθνθα, θεξάζηα θαη ξνδάθηλα 64.168  3,52%      

02499 Άιια ηπξηά 62.446  3,43%      

54219

Φάξκαθα (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηεληαηξηθά) πνπ πεξηέρνπλ 

άιια αληηβηνηηθά, πνπ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δφζεσλ ή είλαη 

ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή πψιεζε

60.426  3,32%      

05459 Άιια ιαραληθά, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε 48.614  2,67%      

84540 Σα-ζεξη θαη θαλειάθηα, απφ πιεθηφ 46.053  2,53%      

68423
Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θχιια, απφ αξγίιην, κε πάρνο πνπ ππεξβαίλεη 

ην 0,2mm
40.908  2,25%      

05751 ηαθχιηα λσπά 36.824  2,02%      

68421 Ράβδνη θαη είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο απφ αξγίιην 33.182  1,82%      

05793 Φξνχηα κε θνπθνχηζηα, κ.α.θ. λσπά 27.957  1,54%      

05679
Άιια ιαραληθά, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα αιιηψο παξά κε 

μχδη ή νμηθφ νμχ, φρη θαηεςπγκέλα
27.944  1,53%      

68271 σιήλεο θάζε είδνπο απφ ραιθφ 26.979  1,48%      

77812 Ζιεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο 23.704  1,30%      

11217

Κξαζηά απφ λσπά ζηαθχιηα (άιια απφ ηα αθξψδε θξαζηά), 

κνχζηνη ζηαθπιηψλ πνπ ε δχκσζε έρεη αλαζηαιεί κε πζνζήθε 

αιθνφιεο

22.647  1,24%      

77521
Φπγεία, νηθηαθνχ ηχπνπ (ειεθηξηθά ή άιια), έζησ θαη αλ 

πεξηέρνπλ ηκήκα θαηάςπμεο
19.383  1,06%      

59865

Φπζηθέο νξπθηέο χιεο ελεξγνπνηεκέλεο, άλζξαθεο δσηθήο 

πξνέιεπζεο (ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ν εμαζζεληκέλνο 

δσηθφο άλζξαθαο)

18.718  1,03%      

05671
Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνπηα θαη άιια βξψζηκα κέξε θπηψλ, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μχδη ή νμηθφ νμχ
18.076  0,99%      

Σύνολο εξαγωγών ηων 20 πποϊόνηων 970.678  53,30%      

Σςνολικέρ εξαγωγέρ ππορ ηη Γεπμανία 1.821.303  100,00%      

* Σα ζηνηρεία είλαη πξνζσξηλά

Πηγή:  ΔΤΔ-Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην ΚΔΔΜ

 Π ί ν α κ α ρ    4

Τα βαζικά εξαγόμενα πποϊόνηα ππορ ηη Γεπμανία ηο έηορ 2008*
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9 

Γαζκνινγηθή Κιάζε (04): ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ                                  Πεγή: Destatis, Ηoύληνο 2015 – Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Πξεζβείαο Βεξνιίλνπ 

Καηάηα

με  

Xώξεο 

πξνκεζεπηέο 

ηεο Γεξκαλίαο 

Δηζαγσγέ

ο ζε 

Γεξκαλία, 

ζε 

ρηιηάδεο 

επξώ 

Δηζαγσγέ

ο ζε 

Γεξκαλία, 

ζε ηόλνπο 

Μεπίδιο 

επί 

ζςνολικών 

γεπμανικώ

ν 

ειζαγωγώ

ν, ζε % 

Καη

άηαμ

ε  

Xώξεο 

πξνκεζεπηέο 

ηεο Γεξκαλίαο 

Δηζαγσγέ

ο ζε 

Γεξκαλία, 

ζε 

ρηιηάδεο 

επξώ 

Δηζαγσγέ

ο ζε 

Γεξκαλία, 

ζε ηόλνπο 

Μεπίδιο 

επί 

ζςνολικών 

γεπμανικώ

ν 

ειζαγωγώ

ν, ζε % 

Καη

άηαμ

ε  

Xώξεο 

πξνκεζεπηέο 

ηεο Γεξκαλίαο 

Δηζαγσγέ

ο ζε 

Γεξκαλία, 

ζε 

ρηιηάδεο 

επξώ 

Δηζαγσγέ

ο ζε 

Γεξκαλία, 

ζε ηόλνπο 

Μεπίδιο επί 

ζςνολικών 

γεπμανικών 

ειζαγωγών, 

ζε % 

Έηνο 2012 Έηνο 2013 Έηνο 2014 

1 Οιιαλδία 1877809 986577,1 30,41 1 Οιιαλδία 2039986 960146,6 30,637 1 Οιιαλδία 2082244 969345,2 29,90 

2 Γαιιία 846267 350423,1 13,70 2 Γαιιία 876744 337285,8 13,17 2 Γαιιία 980070 383759,8 14,07 

3 Απζηξία 474692 631666,9 7,69 3 Απζηξία 495550 648529,8 7,44 3 Απζηξία 569896 759831,6 8,18 

4 Γαλία 414731 276483,4 6,72 4 Ηηαιία 442707 271331,9 6,65 4 Ηηαιία 473378 242014,6 6,80 

5 Ηηαιία 385069 301766,8 6,24 5 Γαλία 440882 296309,7 6,62 5 Βέιγην 413883 499527,2 5,94 

6 Πνισλία 333168 394432,1 5,39 6 Βέιγην 365297 442113,1 5,49 6 Γαλία 403821 265915 5,80 

7 Βέιγην 330788 413948,6 5,36 7 Πνισλία 343557 372738 5,16 7 Πνισλία 387376 452018 5,56 

8 Λνπμεκβνχξγν 226306 174609,5 3,66 8 Ηξιαλδία 292666 94990,4 4,40 8 Ηξιαλδία 287705 93659,3 4,13 

9 Διβεηία 222960 56021,6 3,61 9 Διβεηία 233560 56181,4 3,51 9 Διβεηία 246997 45435,1 3,55 

10 Ηξιαλδία 210429 74741,3 3,41 10 Λνπμεκβνχξγν 224904 179465,8 3,38 10 Σζερία 212128 522141,3 3,05 

11 Σζερία 181268 509724 2,94 11 Σζερία 185298 466524,5 2,78 11 Λνπμεκβνχξγν 180640 181736,9 2,59 

12 Διιάδα 105562 24164,9 1,71 12 Διιάδα 116499 25517,5 1,75 12 Διιάδα 119808 26093,3 1,72 

13 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 93604 45226,9 1,52 13 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 101788 45841 1,53 13 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 106821 45773,5 1,53 

14 Ληζνπαλία 59046 42093,4 0,96 14 Ηζπαλία 54091 22265,6 0,81 14 Ληζνπαλία 58406 36646,8 0,84 

15 Ηζπαλία 58811 20690,3 0,95 15 Ληζνπαλία 53149 29465,8 0,80 15 Ηζπαλία 47447 14059,8 0,68 

16 Μεμηθφ 38065 15431,9 0,62 16 Μεμηθφ 38274 15109,2 0,57 16 Μεμηθφ 41551 15455,2 0,60 

17 Νέα Εειαλδία 35125 10867,3 0,57 17 Νέα Εειαλδία 31632 7913,7 0,48 17 Βνπιγαξία 35218 10691,6 0,51 

18 Λεηηνλία 31833 17392,6 0,52 18 Λεηηνλία 29429 18240,9 0,44 18 Λεηηνλία 25771 13868,1 0,37 

19 Αξγεληηλή 31047 14047,5 0,50 19 Βνπιγαξία 29042 9965,1 0,44 19 Οπγγαξία 25467 17066,2 0,37 

20 ινβαθία 21262 12683,2 0,34 20 Ρνπκαλία 27608 10907,2 0,41 20 ινβαθία 24791 19849 0,36 

  ΤΝΟΛΟ:  6175733 4483829 100,00   ΤΝΟΛΟ:  6658671 4443542 100,00   ΤΝΟΛΟ: 6964731 4742250 100,00 

      

Μεηαβνιή 

2012-2013, % 

7,8 -0,9     Μεηαβνιή 

2013-2014, % 

4,6 6,7   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10 

Γαζκνινγηθή Κιάζε ''04090000'': Μέιη                                           Πεγή: Destatis, Ηoύληνο 2015 – Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Πξεζβείαο Βεξνιίλνπ  

Καηάηαμ

ε  

Xώξεο 

πξνκεζεπηέο 

ηεο Γεξκαλίαο 

Δηζαγσγέο 

ζε 

Γεξκαλία, 

ζε 

ρηιηάδεο 

επξώ 

Δηζαγσγέο 

ζε 

Γεξκαλία, 

ζε ηόλνπο 

Μεπίδιο επί 

ζςνολικών 

γεπμανικών 

ειζαγωγών, 

ζε % 

Καηάηαμ

ε  

Xώξεο 

πξνκεζεπηέο 

ηεο Γεξκαλίαο 

Δηζαγσγέο 

ζε 

Γεξκαλία, 

ζε ρηιηάδεο 

επξώ 

Δηζαγσγέο 

ζε 

Γεξκαλία, 

ζε ηόλνπο 

Μεπίδιο επί 

ζςνολικών 

γεπμανικών 

ειζαγωγών, 

ζε % 

Καηά

ηαμε  

Xώξεο πξνκεζεπηέο 

ηεο Γεξκαλίαο 

Δηζαγσγέο 

ζε 

Γεξκαλία, 

ζε ρηιηάδεο 

επξώ 

Δηζαγσγέο 

ζε 

Γεξκαλία, 

ζε ηόλνπο 

Μεπίδιο επί 

ζςνολικών 

γεπμανικών 

ειζαγωγών, 

ζε % 

Έηνο 2012 Έηνο 2013 Έηνο 2014 

1 Μεμηθφ 37843 15352 17,27 1 Μεμηθφ 38273 15109,1 15,64 1 Μεμηθφ 41551 15455 17,41 

2 Αξγεληηλή 30556 13946 13,95 2 Ρνπκαλία 23110 7150 9,44 2 Οπθξαλία 16669 7641 6,98 

3 Ηζπαλία 16567 5053 7,56 3 Αξγεληηλή 22370 9715 9,14 3 Ηζπαλία 16562 4163 6,94 

4 Ρνπκαλία 15154 4932 6,92 4 Ηζπαλία 19131 5526 7,82 4 Οπγγαξία 15160 4065 6,35 

5 Βνπιγαξία 14470 5019 6,60 5 Βνπιγαξία 17926 6097 7,32 5 Αξγεληηλή 14275 5360 5,98 

6 Ηηαιία 10267 2859 4,69 6 Οπγγαξία 14418 4433 5,89 6 Βνπιγαξία 13505 4228 5,66 

7 Οπγγαξία 10235 3106 4,67 7 Οπθξαλία 12870 6272 5,26 7 Ρνπκαλία 13214 3670 5,54 

8 Κνχβα 9533 4170 4,35 8 Ηηαιία 12070 3230 4,93 8 Ηηαιία 13072 3202 5,48 

9 Οπθξαλία 8760 4263 4,00 9 Υηιή 11406 4364 4,66 9 Κίλα 11467 7449 4,80 

10 Κίλα 8731 5455 3,98 10 Κνχβα 8867 3868 3,62 10 Υηιή 11318 3820 4,74 

11 Υηιή 7734 2930 3,53 11 Κίλα 8397 5349 3,43 11 Κνχβα 10778 4498 4,52 

12 Βξαδηιία 6508 2580 2,97 12 Σατιάλδε 6677 3879 2,73 12 Σατιάλδε 9519 5298 3,99 

13 Πνισλία 4368 1743 1,99 13 Πνισλία 4633 1850 1,89 13 Οπξνπγνπάε 8200 3079 3,44 

14 εξβία 3840 1072 1,75 14 εξβία 4510 1375 1,84 14 Σνπξθία 4808 1265 2,01 

15 Σατιάλδε 3597 2018 1,64 15 Οπξνπγνπάε 4482 1757 1,83 15 Νέα Εειαλδία 4393 275 1,84 

16 Δι αιβαδφξ 3390 1453 1,55 16 Δι αιβαδφξ 3882 1620 1,59 16 Δι αιβαδφξ 4281 1609 1,79 

17 Πνξηνγαιία 3215 1041 1,47 17 Νέα Εειαλδία 3826 274 1,56 17 Βξαδηιία 3416 1149 1,43 

18 Βέιγην 3195 1390 1,46 18 Βξαδηιία 3665 1457 1,50 18 Πνισλία 3011 1023 1,26 

19 Νέα Εειαλδία 2676 463 1,22 19 Πνξηνγαιία 3539 1082 1,45 19 Γνπαηεκάια 2634 986 1,10 

20 Διιάδα 2649 578 1,21 20 Γνπαηεκάια 3248 1356 1,33 20 Πνξηνγαιία 2628 711 1,10 

          21 Διιάδα 2491 511 1,02 …         

            28 Διιάδα 1121 183 0,47 

  ΤΝΟΛΟ:  219106 84417 100,00   ΤΝΟΛΟ: 244764 90954 100   ΤΝΟΛΟ: 238673 84410 100,00 

     Μεηαβνιή 2012-2013,% 11,7 7,7   Μεηαβνιή 2013-2014,% -2,5 -7,2   

     Μεηαβνιή ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ 2012-2013, % 

-5,96 -11,65 -15,82 Μεηαβνιή ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ 2013-2014, % 

-55,00 -64,28 -53,85 

 


