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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο αγροτικός τομέας ήταν ανέκαθεν ένας από τους βασικότερους τομείς απασχόλησης 

στην Ελλάδα και αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό πυλώνα της εγχώριας οικονομίας 

και κοινωνίας, η συμβολή του δε είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μέση συμμετοχή των 

αντίστοιχων μεγεθών της Ευρώπης.  

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξει την έννοια της 

"διεθνοποίησης" και να ανακαλύψει τα οργανωσιακά εκείνα χαρακτηριστικά που επιδρούν 

στη διεθνή επίδοση των επιχειρήσεων, να γίνει καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας 

διεθνοποίησης και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Παρουσιάζονται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση οι θεωρίες 

διεθνοποίησης, καθώς επίσης όλες οι στρατηγικές και όλες οι μορφές διεθνοποίησης. 

Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των 

μορφών αυτών και το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν τη διεθνοποίηση.  

Ακολουθεί μια παρουσίαση του αγροτικού τομέα για την περιφέρεια της Κεντρικής 

Μακεδονίας. Με τη βοήθεια παρουσίασης οικονομικών στοιχείων από πηγές για να 

μπορέσει να γίνει πιο κατανοητή η πορεία και οι μεταβολές που έχουν παρουσιαστεί 

στον αγροτικό τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Διεθνοποίηση, αγροτικός τομέας, Κεντρική Μακεδονία, Στρατηγικές. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

As far as the agricultural products sector is concerned, it is one of the most important 

for the Greek economy as it contributes significantly to its development. Since 2009 

our country is experiencing an economic crisis, all sectors of the economy have been 

affected and the agricultural industry is no exception. 

In the present work on Internationalization Strategies for the Agricultural Products 

of the Region of Central Macedonia. The aim of this paper is to develop a better 

understanding of the internationalization process of agricultural products, especially 

in the region of Central Macedonia. The internationalization theories, as well as all 

the strategies and all forms of internationalization are presented in bibliography. In 

addition, we present the advantages and disadvantages of these forms and all the 

factors that affect internationalization.  

Here is a presentation of the agricultural sector for the region of Central Macedonia 

with the presentation of economic data from different sources in order to understand 

the course and the changes that have occurred in the agricultural sector of Central 

Macedonia in recent years.  

Key words: Internationalization, agricultural sector, Central Macedonia, Strategies. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.Εισαγωγή 
 

Στη σύγχρονη ρευστή πραγματικότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει 

μετατραπεί σε διεθνή αρένα, όπου οι συνεργάτες και οι ανταγωνιστές προέρχονται 

από μια πλειάδα χωρών. Η διασυνδεσιμότητα των οικονομιών, των αγορών και των 

κλάδων δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μένουν αποκομμένες από τον εξωτερικό 

κόσμο και τις ωθεί να δραστηριοποιηθούν σε αγορές εκτός των εθνικών τους 

συνόρων. 

Ταυτόχρονα, οι κυβερνητικές πολιτικές, η ραγδαία ανάπτυξη των μέσων 

επικοινωνίας, οι τεχνολογικές εξελίξεις, ο αυξανόμενος εγχώριος ανταγωνισμός, ο 

κορεσμός της τοπικής ζήτησης, η εξειδίκευση, η ανάγκη πρόσβασης σε 

πλουτοπαραγωγικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους καθιστούν τη διεθνή 

επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναγκαία. Σήμερα, οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις αποτελούν βασική επιχειρηματική μορφή και πλαισιώνουν το 

μικρόκοσμο των σχέσεων και της δομής της παγκόσμιας οικονομίας.  

Τόσο αναπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρουν συχνά έναν αριθμό 

σημαντικών επενδυτικών κινήτρων προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, όπως 

φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις σε βασικές εισροές κ.α. Βάσει των συνθηκών που έχουν 

διαμορφωθεί στον διεθνή ανταγωνισμό, οι κυβερνήσεις των χωρών που επιδιώκουν 

να προσελκύσουν Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, (ΑΞΕ) θεωρούν ότι είναι αναγκασμένες 

να προσφέρουν όλο και περισσότερα επενδυτικά κίνητρα, από φόβο μήπως οι 

επενδυτές αποφασίσουν να στραφούν σε άλλες αγορές με τα ίδια χαρακτηριστικά 

αλλά με αυξημένα επενδυτικά κίνητρα. 

Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι μορφές διεθνοποίησης και οι στρατηγικές 

διεθνοποίησης των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
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1.2 Σκοπός της μελέτης 
 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας 

διεθνοποίησης των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η 

ανάλυση των βασικών θεωριών διεθνοποίησης και η διερεύνηση του πώς 

βοηθήθηκαν οι εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων της περιοχής να διατυπώσουν 

στρατηγικές και να επιλέξουν μεθόδους κατά την επέκτασή τους στις διεθνείς αγορές.  

 

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα 
 

Ποιος είναι ο ρόλος των  θεωριών διεθνοποίησης στην περιγραφή, την εξήγηση και 

την καθοδήγηση της διαδικασίας διεθνοποίησης των αγροτικών προϊόντων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας; 

Ποιες πτυχές αυτών των θεωριών είναι πιο χρήσιμες για τη διαδικασία διεθνοποίησης 

των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

2.1 Ορισμός διεθνοποίησης 

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων αποτελούσε μια επιχειρηματική στρατηγική που 

ακολουθούνταν από λίγες επιχειρήσεις. Σήμερα, με τη διεθνοποίηση οι εθνικές 

οικονομίες, οι κοινωνίες και οι κουλτούρες έχουν ενοποιηθεί μέσω ενός παγκόσμιου 

δικτύου επικοινωνίας. Έτσι, υπάρχουν επιχειρήσεις που οι δραστηριότητές τους 

περιορίζονται απλά στις εξαγωγές και τις εισαγωγές των προϊόντων και των 

υπηρεσιών και επιχειρήσεις που μπορεί να επεκταθούν και να παράγουν τα προϊόντα 

τους εκτός εθνικών συνόρων.  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον τομέα της 

διεθνοποίησης. Ωστόσο, παρά την εκτεταμένη χρήση του όρου διεθνοποίηση, λίγες 

πραγματικές προσπάθειες έγιναν για την παροχή λειτουργικού ορισμού της έννοιας 

του. Η διεθνοποίηση έχει χαρακτηριστεί ως η εξωτερική κίνηση των δραστηριοτήτων 

μιας επιχείρησης (Piercy, 1981, Turnbull, 1985).  

Έχει επίσης οριστεί ως «η διαδικασία της αυξανόμενης συμμετοχής σε διεθνείς 

επιχειρήσεις» (WelchandLuostarinen, 1988: 36).  

Παρόλα αυτά, ένας παγκοσμίως αποδεκτός ορισμός της λέξης «διεθνοποίησης» 

παραμένει αόριστος, με ποικίλες ερμηνείες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Για 

παράδειγμα, μια άποψη θεωρεί ότι η διεθνοποίηση είναι ένα πρότυπο επένδυσης σε 

ξένες αγορές βασισμένο σε λογική οικονομική ανάλυση της ιδιοκτησίας, των 

πλεονεκτημάτων της θέσης και της εσωτερίκευσης (Williamson 1975, Dunning 

1988).  

Μια δεύτερη άποψη θεωρεί τη διεθνοποίηση ως μια συνεχή διαδικασία εξέλιξης όπου 

η αύξηση των διεθνών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης συντελεί στη βελτίωση της 

γνώσης και της δέσμευσης της αγοράς. (Melin 1992), 

Μια τρίτη άποψη, αν και βασίζεται σε διαδικασίες, υποστηρίζει ότι η διεθνοποίηση δε 

συνεπάγεται συχνά μια «ομαλή και αναλλοίωτη πορεία ανάπτυξης» και μπορεί να 

περιλαμβάνει τόσο «εξωτερικά» όσο και «εσωτερικά» πρότυπα διεθνούς ανάπτυξης 

(Welch και Luostarinen 1988, 1993).  
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Επιπλέον, αν και οι Johanson και Vahlne (1977) υποδηλώνουν ότι η διεθνοποίηση 

είναι εμφανής ως επί το πλείστον στις εισερχόμενες αγορές και στους τρόπους 

εισόδου, οι Welch και Luostarinen (1988) υποστηρίζουν ότι η διεθνοποίηση 

αντικατοπτρίζεται επίσης στην προσφορά της επιχείρησης, στην οργανωσιακή 

ικανότητα, στο εργατικό δυναμικό και τη δομή της. 

Σύμφωνα με τους Calof και Beamish (1995), η διεθνοποίηση είναι «η μέθοδος 

προσαρμογής των δραστηριοτήτων των οργανισμών, (πόρων, στρατηγικής, δομής), σε 

ξένα περιβάλλοντα». Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει το ποσό και τη γεωγραφική 

απόσταση του ξένου προϊόντος που εισάγεται, το διαφορετικό ποσό δραστηριοτήτων 

που διεξάγεται στις διάφορες χώρες και την ένταση της ολοκλήρωσης αυτών των 

δραστηριοτήτων. Οι επιχειρήσεις εισέρχονται στη διεθνοποίηση ως αποτέλεσμα της 

μετανάστευσης των πελατών τους και της παγκοσμιοποίησης των ανταγωνιστών 

τους, ενώ ορισμένες εταιρείες εισέρχονται σε αυτήν ως σύμβολο επιτυχίας και 

προόδου (ιδέα πολυεθνικού χαρακτήρα). 

Ο Beamish προσφέρει μια τέταρτη άποψη για τη διεθνοποίηση, ορίζοντας την ως «... 

τη διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις αυξάνουν την ευαισθητοποίησή τους για την 

άμεση και έμμεση επίδραση των διεθνών συναλλαγών στο μέλλον τους και δημιουργούν 

και διεξάγουν συναλλαγές με άλλες χώρες». Beamish (1990:77).  

Αυτός ο ορισμός είναι πιθανότατα πιο πρακτικός, καθώς συνδυάζει πτυχές των τριών 

απόψεων που συζητήθηκαν σε μια ολιστική εξήγηση της ιδέας διεθνοποίησης. 

Αρχικά, ο ορισμός του Beamish ενσωματώνει το πρότυπο των ξένων επενδύσεων της 

επιχείρησης με την εσωτερική μάθηση, αναγνωρίζοντας έτσι ότι η διεθνοποίηση έχει 

τόσο οικονομικά όσο και συμπεριφοριστικά στοιχεία. Ο ορισμός αυτός βασίζεται 

επίσης στη διαδικασία που προσδιορίζει τον εξελικτικό χαρακτήρα της 

διεθνοποίησης. Επιπλέον, ο ορισμός δεν περιορίζεται στα εξωτερικά σχέδια 

επενδύσεων και συνεπώς επιτρέπει στην επιχείρηση να εμπλέκεται σε 

δραστηριότητες εσωτερικής διεθνοποίησης, όπως είναι οι εισαγωγές ή οι ανταλλαγές. 

Τέλος, ο ορισμός υποδηλώνει ότι οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 

των διεθνών συναλλαγών θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επέκταση του 

οργανισμού σε άλλες χώρες. Beamish (1990:77) 
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Με βάση τον ορισμό του Beamish (1990), μπορούν να εντοπιστούν τρεις 

προσεγγίσεις της διεθνοποίησης: 

 

 Η οικονομική προσέγγιση. 

 Η συμπεριφορική προσέγγιση. 

 Η προσέγγιση της σχέσης. 

 

Λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών διεθνοποίησης, διάφορες θεωρίες έχουν 

σχεδιαστεί από διάφορους μελετητές για να διευκολύνουν την εύκολη ολοκλήρωση 

των διεθνών αναδυόμενων αγορών.  

Κατά τον Παπαδάκη (2002), ορίστηκε ως διεθνοποίηση η διαδικασία με την οποία 

αναπτύσσονται οι επιχειρηματικές στρατηγικές στη διεθνή αγορά. Μία πράξη με την 

οποία διευρύνονται οι ορίζοντες των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα 

πολλαπλασιάζεται ο ανταγωνισμός τους, τόσο στο εσωτερικό τους περιβάλλον όσο και 

στο εξωτερικό τους. Τείνοντας επιτακτική ανάγκη την αντιμετώπιση της 

πολυπλοκότητας και των εξελίξεων του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Ορίζεται η 

ανάπτυξη στρατηγικών και μεθόδων. Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων πέτυχαν 

γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης βασιζόμενες στη γρήγορη διεθνοποίηση. 

Ένας άλλος ορισμός που δίνεται με σκοπό να προσδιορίσει την διεθνοποίηση είναι ο 

εξής: περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει μία επιχείρηση όσο 

αφορά τις σχέσεις της με τις ξένες αγορές. Οι πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που 

εμφανίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν επηρεάσει τον όρο στο σημείο να 

περιλαμβάνει περισσότερες δραστηριότητες από μία απλή εξαγωγή προϊόντων προς 

άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, η διεθνοποίηση μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως 

είναι η επένδυση σε μία ξένη χώρα (ξένες άμεσες επενδύσεις), η διαμόρφωση εταιρικών 

σχέσεων με ξένες επιχειρήσεις, η υπεργολαβία ξένων εμπειρογνωμόνων, η συμμετοχή 

σε διεθνή δίκτυα, κα .(αναρτήθηκε από: http://st.merig.eu/?id=60&L=4). 

 

2.1.1 Κίνητρα διεθνοποίησης 

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων επηρεάζει τις τοπικές οικονομίες στις οποίες 

δραστηριοποιείται η διεθνοποιημένη επιχείρηση και τις κοινωνίες γενικότερα.  
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Οι διεθνοποιημένες επιχειρήσεις προσφέρουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα  

 Επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας. 

 Κάνουν ευρέως γνωστό το όνομά τους και τη φήμη τους. 

 Έχουν πρόσβαση σε εξελιγμένη τεχνολογία. 

 Έχουν τη δυνατότητα τα αποκτήσουν παραγωγικούς συντελεστές και 

πρώτες ύλες σε πιο χαμηλές τιμές.  

 Χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους με χαμηλότερο κόστος. 

(Θανόπουλος, 2006) 

 

Μια επιχείρηση μπορεί να καταφύγει στη διεθνοποίηση λόγω κάποιων από τους 

κατωτέρω λόγους. Οι κύριες κατηγορίες κινήτρων είναι οι ακόλουθες: 

1. Διείσδυση σε νέες αγορές και αποκλεισμός των ανταγωνιστών. Έχει 

παρατηρηθεί ότι αυτοί που διεισδύουν πρώτοι σε μια διεθνή αγορά συνήθως 

κερδίζουν μεγάλα μερίδια και συγχρόνως δημιουργούν τέτοιες συνθήκες, (μέσω 

οικονομιών κλίμακας), ώστε να κάνουν ιδιαιτέρως δύσκολη την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών. Έτσι δεν αρκεί για μια επιχείρηση να εισέλθει σε μία νέα αγορά, αλλά 

να καταφέρει να είναι και η πρώτη που την ανακαλύπτει. 

2. Κορεσμός των υπαρχουσών αγορών. Ο μεγάλος βαθμός κορεσμού των 

αναπτυγμένων χωρών μπορεί να οδηγήσει μία επιχείρηση σε μια στρατηγική 

διεθνοποίησης σε αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών, οπού κυρίως βρίσκονται 

μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης. 

3. Αναζήτηση πόρων σε χαμηλότερες τιμές. Οι αμοιβές των παραγωγικών 

συντελεστών καθώς και το κόστος των ενδιάμεσων προϊόντων και πρώτων υλών 

αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής του προϊόντος. 

Κατά συνέπεια, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, (ΑΞΕ), μπορεί να πραγματοποιηθούν 

λόγω της ανάγκης για πρόσβαση και απόκτηση πόρων που δεν είναι διαθέσιμοι στις 

χώρες προέλευσης των επενδυτριών επιχειρήσεων ή είναι διαθέσιμοι εκεί, αλλά σε 

υψηλότερο κόστος από αυτό που θα μπορούσε κανείς να συναντήσει σε άλλες 

τοποθεσίες. Συνεπώς, μεταβολές στο κόστος απόκτησης πόρων επηρεάζουν 

ουσιαστικά το συνολικό κόστος παραγωγής και επομένως την τιμή και την 

ανταγωνιστικότητα του προϊόντος καθώς και τα κέρδη της επιχείρησης (Κυρκιλής, 

2010). 
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4. Εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης στις αγορές άλλων χωρών αυξάνει σημαντικά το μέγεθος της αγοράς 

στην οποία η επιχείρηση αποκτά πρόσβαση. Εάν δε η προσπάθεια της επέκτασης στις 

νέες αγορές στεφθεί με επιτυχία, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να αυξήσει την 

παραγωγή για να ικανοποιήσει τη ζήτηση από τους νέους πελάτες. Έτσι, η αύξηση 

του όγκου της παραγωγής, την οποία συνεπάγεται η διεθνής επέκταση, προσφέρει την 

ευκαιρία στις πολυεθνικές επιχειρήσεις να κάνουν ορθολογικότερη εκμετάλλευση 

των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν και να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας 

όχι μόνο στη διαδικασία παραγωγής, αλλά και στις δαπάνες διαφήμισης, μεταφοράς 

και διανομής του προϊόντος. Αυτό συντελεί και στην επίτευξη χαμηλότερου 

συνολικού μοναδιαίου κόστους παραγωγής, γεγονός το οποίο στη συνέχεια δίνει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να διαθέσει τα προϊόντα της σε χαμηλότερες τιμές και 

έτσι να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της στις διεθνείς αγορές (Κυρκιλής, 2010). 

5. Αναζήτηση Ανταγωνιστικών Κινήτρων Στρατηγικής. Εκτός από τα 

προηγούμενα κίνητρα, τα οποία βασίζονται κυρίως σε προβληματισμούς, ως προς την 

εσωτερική στρατηγική, οι επιχειρήσεις συχνά επενδύουν σε υπερπόντιες χώρες λόγω 

πιέσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως η πίεση του ανταγωνισμού διαφόρων 

ειδών. Έτσι γίνονται συχνά επενδύσεις ως αντίδραση σε ενέργειες των ανταγωνιστών 

τους, δηλαδή μια αρχική επένδυση από κάποιον δεσπόζοντα ανταγωνιστή θα 

προκαλέσει μια σειρά αντισταθμιστικών επενδύσεων από άλλους ανταγωνιστές. 

6. Διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων. Η άσκηση από τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε διάφορες χώρες και περιοχές του 

κόσμου συνεπάγεται άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτό 

έγκειται στο ότι η συνολική κερδοφορία τους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την 

επίδοσή τους σε ένα περιορισμένο αριθμό χωρών ή σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή. Έτσι, αν η επιχείρηση δεν παρουσιάσει ευνοϊκά χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα σε μία χώρα ή περιοχή, π.χ. λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών, 

αυτή θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από καλύτερες οικονομικές επιδόσεις σε κάποια 

άλλη χώρα ή περιοχή, με αποτέλεσμα να μην επηρεασθούν σημαντικά τα συνολικά 

κέρδη της επιχείρησης.  

Είναι φανερό λοιπόν ότι, όσο πιο μεγάλη είναι η γεωγραφική διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, τόσο πιο μικρή είναι και η σχετική σημασία των 
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επιχειρηματικών κινδύνων που συνεπάγεται για την επιχείρηση η οικονομική 

κατάσταση σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα (Παπαδάκης, 2007). 

 

2.1.2 Κίνδυνοι διεθνοποίησης 
 

Στο γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και κυρίως το διεθνές επικρατεί η άποψη 

ότι το να αναλάβεις μία απόδοση και γενικότερα η επένδυση σε κάθε επιχείρηση θα 

είναι αποτέλεσμα και ανάληψης ποσοστού κινδύνου. Για να μπορέσει ένας 

επιχειρηματίας την επίτευξη εισόδου μιας επιχείρησης σε διεθνείς αγορές αποτελεί το 

σημαντικότερο ρίσκο για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, γεγονός που οδηγεί και 

στη δημιουργία κινδύνου και ρίσκου.  

Στην προσπάθεια του επιχειρηματία για διεθνοποίηση θα πρέπει να έχει υπ' όψιν ότι 

πρόκειται να αντιμετωπίσει πολλούς κινδύνους οι οποίοι δεν είναι κυρίως 

οικονομικοί.  

 

Οι κίνδυνοι που πρόκειται να αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας επεκτείνοντάς την 

προσπάθειά του για διεθνοποίηση της επιχείρησης του είναι: 

 

 Εμπορικοί κίνδυνοι. 

 Πολιτικοί κίνδυνοι. 

 Πιστωτικοί κίνδυνοι. 

 Τεχνολογικοί κίνδυνοι και  

 Νομικοί κίνδυνοι.  

 

 

 

 

Ο εμπορικός κίνδυνος 

 

Σε ότι αφορά τους εμπορικούς κινδύνους αναφέρεται η αφερεγγυότητα και η αθέτηση 

της συμφωνίας μεταξύ των μερών, η ακύρωση της εμπορικής σύμβασης, η άρνηση να 

δεχθούν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που θα ζημιώσουν την επιχείρηση.  
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Για να μπορέσει να εξομαλυνθεί η και να περιοριστεί ο εμπορικός κίνδυνος σε ότι 

αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο κατά τη διαδικασία της διεθνούς επέκτασης μιας 

επιχείρησης είναι σημαντικό ο επιχειρηματίας:  

 Να έχει ταχύτητα στις αποφάσεις του και να ερευνά καλά την αγορά στην οποία 

πρόκειται να επεκταθεί.  

 Οφείλει να έχει πλήρη γνώση από αξιόπιστες πηγές. 

 Να ενημερώνεται ώστε να μπορεί να αποφεύγει τυχόν εμπόδια και 

γραφειοκρατικά προβλήματα.  

 Να έχει πλήρη γνώση στις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται για να μπορεί να 

ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό στην χώρα του εξωτερικού και τις εταιρείες 

Factoring. 

Όπου η εταιρεία Factoring είναι πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων που 

εξειδικεύονται στο χρηματοοικονομικό προϊόν. Λειτουργία τους είναι να διενεργούν 

όλες τις μορφές Factoring περιλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση, την εξασφάλιση και 

τη διαχείριση των απαιτήσεων των εταιριών, οι δυνατότητες που προσφέρουν οι 

εταιρείες Factoring σε ότι αφορά τη διεθνοποίηση μιας επιχείρησης είναι ότι 

χρηματοδοτούν έναντι των εξαγωγικών απαιτήσεων, καλύπτουν τυχόν πιστωτικούς 

κινδύνους από αφερεγγυότητα, διαχειρίζονται και εισπράττουν απαιτήσεις, 

υποστηρίζουν νομικά την επιχείρηση και αξιολογούν τη φερεγγυότητα άμεσα και 

έγκυρα.  

 

Ο πολιτικός κίνδυνος 

 

Ο πολιτικός κίνδυνος είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου η 

επιχείρηση στη χώρα διείσδυσης εμποδίζεται να εκτελέσει δανειακές συμβάσεις, 

θεσπίζεται ένα χρεοστάσιο ούτως ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια πληρωμή 

και γενικότερα να προστατεύει στις όποιες οικονομικές ή πολιτικές δυσκολίες 

παρουσιάζει η  χώρα του εξωτερικού.  

 

Οι κατηγορίες που παρουσιάζονται στον πολιτικό κίνδυνο μπορεί να είναι:  

 

Η απαλλοτρίωση της επιχείρησης έναντι αποζημίωσης. 

Η μεταβίβαση της επιχείρησης με εξαναγκασμό να δεσμευτεί χωρίς αποζημίωση. 
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Η εποπτεία των τιμών. 

Η εποπτεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Οι δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν στις συναλλαγές. 

Η φορολογική πολιτική που επικρατεί στη χώρα του εξωτερικού.  

 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στις δοσοληψίες που πραγματοποιούνται μεταξύ 

των πελατών και των προμηθευτών του εξωτερικού και διακρίνεται σε τρία είδη: 

 

Στο λειτουργικό ή οικονομικό κίνδυνο που αφορά τον υπολογισμό της μεταβολής στην 

παρούσα αξία της επιχείρησης και τις μεταβολές που μπορεί να πραγματοποιηθούν 

στο μέλλον. Αυτό οφείλεται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που επιδρούν από τη μία 

χώρα στην άλλη.  

 

Ο κίνδυνος των συναλλαγών, ο οποίος υπολογίζει την μεταβολή που 

πραγματοποιείται στην αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που βρίσκονται 

σε εκκρεμότητα και γενικότερα οι μεταβολές αυτές αναφέρονται στις υποχρεώσεις 

που έχει να πληρώσει η επιχείρηση.  

 

Ο λογιστικός ή μεταφραστικός κίνδυνος, ο οποίος αναφέρεται στις λογιστικές 

μεταβολές του κεφαλαίου της επιχείρησης.  

 

Για να αντιμετωπιστεί ο πιστωτικός κίνδυνος οι μέθοδοι είναι η νομισματική τεχνική 

και η μέθοδος της εκάστοτε ισχύουσας ισοτιμίας.  

 

Ο τεχνολογικός κίνδυνος 

 

Ο τεχνολογικός κίνδυνος αποτελεί ένα σημαντικό κίνδυνο για μια επιχείρηση, η 

οποία πρόκειται να επεκταθεί σε μια άλλη χώρα του εξωτερικού. Καθότι θα πρέπει να 

είναι πλήρης ενημερωμένη για το βαθμό που μπορεί να αντιμετωπίσει τον 

ανταγωνισμό που θα της παρουσιαστεί.  
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Παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι κατά πόσο το προσωπικό που 

απασχολείται είναι άρτια καταρτισμένο και τεχνολογικά εξειδικευμένο. Κατά πόσο 

καλή είναι οργάνωση της επιχείρησης και κατά πόσο υπάρχουν οι διαδικασίες και οι 

δράσεις ελέγχου για την επίτευξη του στόχου.  

 

Ο νομικός κίνδυνος 

 

Τέλος, ο νομικός κίνδυνος μελετά κατά πόσο μπορεί μία επιχείρηση να εισχωρήσει 

σε νέες αγορές. Οφείλει να γνωρίζει καλά τη νομοθεσία της αγοράς που πρόκειται να 

εισχωρήσει για να μην εμπλακεί σε λανθασμένες συμβάσεις πώλησης, διανομής, 

πιθανότητα παραβίασης του εμπορικού δίκαιου, εμπλοκή στο φορολογικό δίκαιο, στη 

νομοθεσία και δημιουργηθούν δυσάρεστες επιπτώσεις και κόστος για την 

ίδια.  (Διεθνοποίηση εμπορικών επιχειρήσεων, Άξονας 2, Εθνική Συνομοσπονδία 

Ελληνικού Εμπορίου) 

 

2.2 Στρατηγική διεθνοποίησης – Θεωρητικά μοντέλα 
 

Ένας από τους πρωτοπόρους της οικονομικής θεωρίας της διεθνοποίησης, ο Hymer 

(1976) δηλώνει πως η επιθυμία να αποκτήσει μια επιχείρηση ισχύ στην αγορά και 

μονοπωλιακό πλεονέκτημα είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφαση μιας 

επιχείρησης να εντοπίσει εγκαταστάσεις παραγωγής στο εξωτερικό.  

Με την ανάληψη τέτοιων επενδύσεων, η επιχείρηση διευρύνει ταυτόχρονα τα δίκτυά 

της, μειώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των αντιπάλων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τους 

φραγμούς εισόδου στους ξένους. Οι Hymer (1976) και Kindleberger (1969) θεωρούν 

ότι η άμεση επένδυση στο εξωτερικό είναι δαπανηρή και επικίνδυνη και ως εκ 

τούτου, η επιχείρηση αποφασίζει να συμμετάσχει σε αυτήν επειδή δίνει στον 

επενδυτή τον έλεγχο της επένδυσης.  

Το πιο σημαντικό από τα κίνητρα για εκμετάλλευση των ατελειών της αγοράς από τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις είναι ότι επιτρέπει στην επιχείρηση να εκμεταλλεύεται τις 

συμπαιγνίες στο εξωτερικό και ως εκ τούτου αποδυναμώνει τον ανταγωνισμό με την 

προσδοκία ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό το πλεονέκτημα, που 

βασίζεται σε οικονομικές, καινοτομικές, οικονομικές ή εμπορικές πτυχές, είναι 
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συγκεκριμένο στην ιδιοκτησία και είναι πολύ σημαντικό επειδή θα επιτρέψει στην 

επιχείρηση να ανταγωνιστεί με επιτυχία τις εγχώριες επιχειρήσεις στη δική τους 

αγορά. Αυτός ο τύπος ατελειών της αγοράς είναι το είδος του πλεονεκτήματος 

«ιδιοκτησίας» που πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

(ΑΞΕ), προκειμένου να αντισταθμίσει τα σχετικά πλεονεκτήματα των εγχώριων 

επιχειρήσεων. 

Το δεύτερο κίνητρο είναι το πλεονέκτημα των επιχειρήσεων να λειτουργούν, να 

παράγουν ή / και να πωλούν σε οποιοδήποτε κλάδο. Το τρίτο κίνητρο που ανέφερε ο 

Hymer (1976) είναι η κινητήρια δύναμη των μεγάλων επιχειρήσεων για 

διαφοροποίηση. Σαφώς, οι ατέλειες της αγοράς όχι μόνο μεταβάλλουν τη 

συμπεριφορά των επιχειρήσεων, αλλά πρέπει επίσης να αντισταθμίζουν το υψηλό 

κόστος άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό. 

Τα μηνύματα του Kindleberger (1969) και του Hymer (1976) είναι πολύ σαφή: ο 

τέλειος ανταγωνισμός πρέπει να αποφευχθεί για να επιτευχθούν οι άμεσες επενδύσεις 

και αυτό δημιουργεί συγκρούσεις. Οι ατέλειες της αγοράς μπορούν να 

δημιουργηθούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους.  

Πρώτον, στις αγορές αγαθών, κυρίως λόγω των δεξιοτήτων μάρκετινγκ, της 

διαφοροποίησης των προϊόντων, της τιμολόγησης. 

Δεύτερον, σε αγορές παραγόντων, κυρίως λόγω της πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές, 

της ανώτερης διαχείρισης, της «ιδιόκτητης» γνώσης ή καλύτερης τεχνολογίας. 

Τρίτον, μέσω της δημιουργίας εσωτερικών και εξωτερικών οικονομιών κλίμακας, (οι 

οποίες συνδέονται άμεσα με τις ατέλειες της αγοράς).  

Τέλος, μέσω των κυβερνητικών παρεμβάσεων στην παραγωγή και το εμπόριο, 

δηλαδή στον περιορισμό της παραγωγής και της εισόδου στην αγορά. 

 

2.2.1 Θεωρία των σταδίων 
Η Θεωρία των Σταδίων μελετήθηκε εκτενώς από διάφορους θεωρητικούς και 

αποτελεί σήμερα το πλέον διαδεδομένο θεωρητικό μοντέλο διεθνοποίησης. Η 

προσέγγιση αυτή διαχωρίζει την επεκτατική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο 

εξωτερικό σε στάδια με κριτήριο το βαθμό δέσμευσής τους, (Παπαδάκης, 2012).   
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Ως βαθμός δέσμευσης νοείται η δέσμευση πόρων από την επιχείρηση για την 

επένδυσή τους στην αγορά – στόχο. Ο βαθμός δέσμευσης είναι ανάλογος της γνώσης 

της αγοράς και της επένδυσης σε αυτήν από την επιχείρηση, δηλαδή όσο αυξάνεται η 

γνώση μιας επιχείρησης γύρω από μια αγορά, τόσο περισσότερους 

χρηματοοικονομικούς και άλλους πόρους δεσμεύει η επιχείρηση προς αξιοποίηση 

στην εν λόγω αγορά, (Brouthers D., Brouthers E. andWilkinson J., στο Παπαδάκης, 

2012:18-22).  

Σχήμα 1.1- Τα στάδια της διεθνοποίησης 

Πηγή: Παπαδάκης, (2012: 83) 

 

2.2.2 Μοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλας 
Αυτή η άποψη για τη διεθνοποίηση ήταν εμπνευσμένη από Σκανδιναβούς ερευνητές 

που συλλογικά αναφέρονται ως Σχολή της Ουψάλα. Το μοντέλο της Ουψάλα γενικά 

προτείνει ότι η διεργασία διεθνοποίησης βασίζεται σε μια εξελικτική και διαδοχική 

συσσώρευση ξένων δεσμεύσεων με την πάροδο του χρόνου (Johanson & Vahlne, 

1977, Johanson & Wiedersheim – Paul, 1975).  

Εντοπίστηκαν τέσσερα βήματα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, τα οποία 

διακρίνονταν από τις επιχειρήσεις:  

1. Χωρίς τακτικές εξαγωγικές δραστηριότητες. 

2. Εξαγωγές μέσω ανεξάρτητων αντιπροσώπων. 
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3. Δημιουργία θυγατρικής στο εξωτερικό. 

4. Μονάδες παραγωγής στο εξωτερικό. 

Το μοντέλο της Ουψάλα είναι η θεωρία που βασίζεται στην εκμάθηση και την 

εξελικτική οπτική γωνία. Αυτή η θεωρία προέρχεται από τη θεωρία της 

συμπεριφοράς που εξηγείται ως η φύση της επιχείρησης μέσω των ενεργειών 

συμπεριφοράς των πελατών της και της χώρας εμφάνισής της (Cyert και March, 

1992).  

Η ισχύς αυτής της θεωρίας βασίζεται στις γνώσεις για το πώς θα δραστηριοποιηθεί 

μια επιχείρηση σε μια ξένη αγορά, στην οποία χωρίς την γνώση, η εταιρεία που 

επιδιώκει να διεθνοποιηθεί δε θα μπορούσε. 

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτή τη θεωρία έχουν την τάση να εισέλθουν 

επιτυχώς σε μια νέα αγορά μέσω της γεωγραφικής και ψυχικής απόστασης που 

σημαίνει το άθροισμα των παραγόντων που παρεμποδίζουν τη ροή πληροφοριών από 

μια αγορά σε μια άλλη αγορά. Αυτές περιλαμβάνουν τις διαφορές στη γλώσσα, την 

εκπαίδευση, τις επιχειρηματικές πρακτικές, τον πολιτισμό και τη βιομηχανική 

ανάπτυξη (Johanson & Vahlne, 1977).  

Το κοινωνικό – πολιτιστικό περιβάλλον / πολιτισμός και οι πολιτισμικές διαφορές 

πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όταν μια εταιρεία εισέρχεται σε μια ξένη 

αγορά, αυτό συμβαίνει επειδή οι τρόποι ζωής του λαού, οι οργανισμοί και η 

κυβέρνηση θα είναι διαφορετικοί από αυτού της εγχώριας αγοράς της εισερχόμενης 

επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία πρέπει να προγραμματίσει διαφορετικές 

στρατηγικές για να χρησιμοποιήσει δύο ή τρεις γλώσσες ως την οργανωσιακή 

γλωσσική βάση και στρατηγικές για να ταιριάζουν στη θρησκεία της χώρας και 

άλλους ευαίσθητους παράγοντες, ώστε να είναι σε θέση να διεισδύσει γρηγορότερα.  

Έτσι, το μοντέλο αναμένει ότι η διαδικασία διεθνοποίησης, μόλις αρχίσει, θα τείνει 

να προχωρήσει ανεξάρτητα από το αν γίνονται ή όχι στρατηγικές αποφάσεις προς 

αυτή την κατεύθυνση (Johanson & Vahlne, 1990). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας της Ουψάλα είναι: 

• Οι επιχειρήσεις πρώτα από όλα επιτύχουν τις γνώσεις τους από την εγχώρια 

αγορά πριν μετακομίσουν στις μακρινές αγορές. 
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• Οι οργανισμοί ξεκινούν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό από 

πολιτισμικά, γεωγραφικά και θρησκευτικά κοντινά κράτη και προχωρούν αργά σε 

πολιτισμικά και γεωγραφικά πιο απομακρυσμένες χώρες. 

• Οι οργανισμοί ξεκινούν επίσης τις υπερπόντιες επιχειρήσεις τους, 

αξιοποιώντας τις παραδοσιακές εξαγωγές και αργά αλλά σταθερά κινούνται στη 

χρήση πιο εντατικών και απαιτητικών επιχειρησιακών τρόπων όπως, οι θυγατρικές 

πωλήσεων στην εταιρεία και το επίπεδο χώρας – στόχου. 

• Οι στόχοι της επιχείρησης είναι να παράγουν στο εξωτερικό όλες τις αγορές. 

Υπάρχουν δύο τύποι γνώσεων που εμπλέκονται σε αυτή τη θεωρία. Η γενική ή 

αντικειμενική γνώση που μπορεί να διδαχθεί και η γνώση της αγοράς ή η 

πειραματική γνώση που μπορεί να διδαχθεί μόνο μέσω της προσωπικής εμπειρίας και 

είναι δύσκολο να μεταφερθεί ή να διαχωριστεί από την αρχική πηγή, (σιωπηρή 

γνώση). Η πειραματική γνώση είναι πολύ σημαντική καθώς δεν μπορεί να αποκτηθεί 

εύκολα όπως η αντικειμενική γνώση. 

Ένα παράδειγμα αυτού μπορεί να είναι η διεξαγωγή ερευνών μάρκετινγκ και 

εκθέσεων. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις απειλές και τις ευκαιρίες της διεθνούς 

αγοράς μπορούν να βρεθούν καλύτερα από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή 

τη χώρα. Αυτή είναι η εμπειρία που δημιουργεί τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και 

αποτελεί την κινητήρια δύναμη στη διαδικασία διεθνοποίησης. Από αυτό προκύπτει ο 

λόγος για τον οποίο αυτή η θεωρία θεωρείται μια αργή διαδικασία, επειδή 

περιλαμβάνει τη μάθηση μέσω της εμπειρίας από τις δραστηριότητες μιας 

επιχείρησης. Είναι πάντα η έλλειψη βιωματικών γνώσεων στη νέα αγορά που ωθεί 

την επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τη διεθνοποίηση χαρακτηριζόμενη από βαθμιαία 

διαδικασία (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). 

 

2.2.3 Θεωρία της ολιγοπωλιακής αντίδρασης 
Η θεωρία της ολιγοπωλιακής αντίδρασης, γνωστή και ως θεωρία της ακολουθίας του 

αρχηγού, παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά από τον Knickerbocker (1973) και 

υποστηρίζει πως η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου ακολουθεί την 

ίδια ή έστω παρόμοια πορεία. Η λογική πάνω στην οποία βασίζεται το υπόδειγμα 

είναι ότι, η διείσδυση μιας επιχείρησης πρωτοπόρου, της λεγόμενης ηγετικής 
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επιχείρησης, (marketleader), στη διεθνή αγορά θα έχει ως αντίκτυπο τη μίμηση της 

στρατηγικής της από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τους διεκδικητές ή ακόλουθους 

(marketchallengers / followers) (Σιώμκος 2004). 

Αυτή η θεωρία υποδηλώνει ότι η επιχείρηση παράγει υψηλότερα έσοδα 

χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που οι ανταγωνιστές δεν 

μπορούν να αντιγράψουν. Σύμφωνα με τον Hymer, οι άμεσοι ξένοι επενδυτές 

κατέχουν κάποιο είδος ιδιοκτησιακού ή μονοπωλιακού πλεονεκτήματος που δεν είναι 

προσβάσιμο στις τοπικές επιχειρήσεις. Αυτά τα πλεονεκτήματα θα μπορούσαν να 

είναι είτε ανώτερη τεχνολογία, οικονομίες κλίμακας, είτε ανώτερες γνώσεις στη 

διοίκηση ή τη χρηματοδότηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο επενδυτής είναι 

μονοπωλιακός ή στις περισσότερες περιπτώσεις, ολιγοπωλιακός. (Hymer, 1976). 

 

2.2.4. Θεωρία εκλεκτικού υποδείγματος 
Το εκλεκτικό πρότυπο παραμένει ένα από τα κυρίαρχα πλαίσια για την ανάλυση των 

καθοριστικών παραγόντων των άμεσων ξένων επενδύσεων και των ξένων 

δραστηριοτήτων των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, (ΠΕΕ). Σκοπεύει να εξηγήσει τη 

διεθνοποίηση των επιχειρήσεων προσδιορίζοντας τους «παράγοντες, κίνητρα και 

διαμορφώσεις» που οδηγούν μια πολυεθνική επιχείρηση να επιδιώξει ξένες 

επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη περιοχή.  

Το εκλεκτικό υπόδειγμα ή υπόδειγμα των OLI πλεονεκτημάτων αναπτύχθηκε από τον 

Dunning σε μια προσπάθεια συνδυασμού και συστηματοποίησης προγενέστερων 

θεωριών διεθνούς παραγωγής για μια ευρύτερη, ορθολογικότερη ερμηνεία του 

φαινομένου της διεθνοποίησης μέσω άμεσων επενδύσεων. Όσο ισχυρότερα είναι τα 

ιδιοκτησιακά πλεονεκτήματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ροπή της επιχείρησης προς τη 

διεθνοποίηση (Kυρικλής, 2002). Η επιχείρηση αντλεί αυξημένα οφέλη από την 

ιδιόχρηση των ιδιοκτησιακών της πλεονεκτημάτων στη διεθνή αγορά συγκριτικά με 

την πώληση ή αποκλειστική παραχώρησή της σε ξένες επιχειρήσεις. 

Το εκλεκτικό πρότυπο είναι μια «αντιπαράθεση των πλεονεκτημάτων των 

επιχειρήσεων που σχεδιάζουν την ξένη παραγωγή, της τάσης εσωτερικοποίησης των 

διασυνοριακών αγορών για αυτά και των ενδιαφερόντων μιας ξένης αγοράς για την 

παραγωγή». Με άλλα λόγια, πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις πριν μια 
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επιχείρηση ξεκινήσει να ασκεί διεθνείς δραστηριότητες. Η επιχείρηση πρέπει να 

διαθέτει πλεονέκτημα ιδιοκτησίας (O) και πλεονέκτημα εσωτερίκευσης (I), ενώ η 

ξένη αγορά πρέπει να προσφέρει πλεονέκτημα τοποθεσίας (L). (Dunning, 1988: 5). 

Το Εκλεκτικό Παράδειγμα  επιχειρεί ουσιαστικά να απαντήσει σε τρία ερωτήματα 

σχετικά με τις ξένες επενδύσεις:  

(1) Με βάση τα σημερινά και τα πιθανά πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας, θα πρέπει μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση να εμπλακεί στις ξένες αγορές;  

(2) Με βάση τα πλεονεκτήματα της τοποθεσίας, πού πρέπει να επενδύσει η 

επιχείρηση στο εξωτερικό; και  

(3) Πώς θα πρέπει η επιχείρηση να εξυπηρετεί ξένες αγορές, θα πρέπει να γίνεται 

μέσω εσωτερικοποίησης, (άμεσες ξένες επενδύσεις ή θυγατρικές πωλήσεων), ή μέσω 

ρυθμίσεων όπλων, (όπως η χορήγηση αδειών ή η εξαγωγή μέσω ενδιάμεσων 

προϊόντων); (Oxelheimet.al., 2001). 

Το πλεονέκτημα ιδιοκτησίας αναφέρεται εδώ σε συγκεκριμένα στοιχεία της 

επιχείρησης τόσο απτά, π.χ. προϊόντα, τεχνολογίες ή ανθρώπινους πόρους. Αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία παρέχουν πλεονέκτημα στην επενδυτική εταιρεία, είτε 

μειώνοντας το κόστος είτε δημιουργώντας υψηλότερα έσοδα που μπορούν να 

αντισταθμίσουν το κόστος συναλλαγής που αφορά τις υπερπόντιες συναλλαγές. 

Το πλεονέκτημα της τοποθεσίας σημαίνει «τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από 

τη χρήση πόρων ή περιουσιακών στοιχείων που είναι συνδεδεμένα με μια 

συγκεκριμένη ξένη τοποθεσία και ότι μια επιχείρηση είναι πολύτιμη για να 

συνδυαστεί με τα δικά της μοναδικά περιουσιακά στοιχεία». Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει οικονομικά πλεονεκτήματα, (π.χ. ποσότητα και ποιότητα παραγόντων 

παραγωγής, μέγεθος και μέγεθος της αγοράς κ.λπ.), πολιτικά πλεονεκτήματα, (π.χ. 

κυβερνητικές πολιτικές που ενθαρρύνουν τη ροή ξένων επενδύσεων), και κοινωνικό 

πολιτιστικά πλεονεκτήματα, (π.χ. γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές). (Hill, 

2009:253). 
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2.3 Μορφές διεθνοποίησης 
H απόφαση της επιχείρησης για περαιτέρω επέκταση πρέπει να συνάδει με την 

εξασφάλιση άριστων μελλοντικών κερδών που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητά της. 

Διακρίνουμε δύο μορφές διεθνούς επέκτασης της επιχείρησης στο εξωτερικό, τις 

αρχικές εξαγωγικού τύπου και τις προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου ή ξένες 

επενδύσεις. Η διαφοροποίησή τους έγκειται στο βαθμό δέσμευσης της επιχείρησης με 

τις από αυτήν δραστηριοποιούμενες αγορές σε συνάρτηση με το χρόνο. (Το κριτήριο 

της κατηγοριοποίησης των τρόπων διεθνούς επέκτασης της επιχείρησης δεν είναι 

μοναδικό. Συχνά χρησιμοποιείται κατά την ομαδοποίηση το θεωρητικό μοντέλο του 

Dunning (1977) περί εσωτερίκευσης ή εξωτερίκευσης των ειδικών ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων της επιχείρησης) (Γεωργόπουλος, 1994). 

 

2.3.1 Εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης 

2.3.1.1 Άμεση εξαγωγική δράση 
Οι εξαγωγές είναι η πρώτη μορφή άσκησης διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων – εμπόρων και αποτελεί την πιο διαδεδομένη 

μέθοδο διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Η ανάληψη εξαγωγικής δράσης δεν συνδέεται 

με υψηλά λειτουργικά κόστη ή μεγάλες απαιτήσεις, (π.χ. κεφάλαιο, γνώση των 

ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς), και περικλείει χαμηλό βαθμό επιχειρηματικού 

κινδύνου, καθώς η έξοδος από τη νέα αγορά δεν συνεπάγεται κεφαλαιακές απώλειες. 

Για τους λόγους αυτούς, η μέθοδος των εξαγωγών ακολουθείται κυρίως από 

επιχειρήσεις που εισέρχονται για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά – ως εκ τούτου δεν 

είναι εξοικειωμένες με τις διεθνείς πρακτικές - ή από μικρές επιχειρήσεις που δε 

διαθέτουν τα κεφάλαια για άμεση επένδυση στο εξωτερικό.  

Παρά την οικονομικά συμφέρουσα μέθοδο διείσδυσης σε νέες αγορές του 

εξωτερικού, το πλεονέκτημα κόστους μπορεί εύκολα να εκλείψει. Περιορισμένες 

οικονομικές αποδόσεις, υψηλά κόστη μεταφοράς, απαγορευτικοί δασμοί και 

ποσοστώσεις, ελλιπής πληροφόρηση για τα δεδομένα της ξένης αγοράς, αποτέλεσμα 

της οποίας είναι η μη συμμόρφωση του προϊόντος με τις τοπικές ανάγκες και 

προτιμήσεις, ιδίως όταν πρόκειται για καταναλωτικά προϊόντα, είναι μόνο λίγα 

παραδείγματα της αναποτελεσματικότητας. 
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2.3.1.2 Παραγωγή κατά παραγγελία 
Σε αυτή τη μέθοδο διεθνοποίησης οι εξαγωγές δεν έχουν συνεχή ροή αλλά η 

επιχείρηση παράγει μόνο όταν ο πελάτης της δώσει μια παραγγελία. Πρόκειται για 

περιστασιακή εξαγωγική δραστηριότητα που καλύπτει την περίσσια παραγωγική 

δυναμικότητα της επιχείρησης και δεν υπάρχουν μακροχρόνιοι δεσμοί μεταξύ 

παραγωγού και αγοραστή.  

 

2.3.1.3 Εξαγωγές με διαμεσολαβητές 
Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με την προηγούμενη αλλά η επιχείρηση 

συνεργάζεται με εταιρίες εξαγωγών, διεθνούς εμπορίου, εξαγωγικούς οίκους 

προκειμένου να εξασφαλίσει τα κανάλια διανομής και το μάρκετινγκ της εταιρίας.  

Οι ενδιάμεσοι εξαγωγείς κυμαίνονται από μεγάλες διεθνείς εταιρείες έως 

εξειδικευμένες μικρές επιχειρήσεις. Οι εταιρίες αυτές παρέχουν μια πληθώρα 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών αγοράς, διορισμού και 

διαχείρισης υπερπόντιων διανομέων ή αντιπροσώπων επιτροπών, παρουσίασης 

προϊόντων ενός πελάτη σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, διαφήμιση κ.ά.. Εν ολίγοις, ο 

διαμεσολαβητής μπορεί συχνά να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση 

της εξαγωγικής διαδικασίας,, διευκολύνοντας των εξαγωγέα από όλες τις 

λεπτομέρειες, εκτός των εντολών πληρωμής. Πλεονέκτημα της συνεργασίας με ένα 

διαμεσολαβητή είναι ότι μπορεί να παρέχει άμεσα διαθέσιμους πόρους μάρκετινγκ, 

που διαφορετικά οι εξαγωγείς θα χρειαζόταν χρόνια για να τους αναπτύξουν μόνοι 

τους. Πολλοί εξαγωγικοί διαμεσολαβητές χρηματοδοτούν επίσης τις πωλήσεις και 

επεκτείνουν την πίστωση, διευκολύνοντας την έγκαιρη πληρωμή στον εξαγωγέα.  

Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το κόστος της αμοιβής του πράκτορα ή του 

εμπόρου, η έλλειψη ελέγχου από την ίδια την εταιρία στην προώθηση του προϊόντος 

της στην ξένη αγορά. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις συμβούλων 

επιχειρήσεων, οι οποίες προσφέρουν δωρεάν ηλεκτρονική δικτύωση στους 

ενδιαφερόμενους.  
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2.3.2 Προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης 
Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό διακρίνονται στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες: 

 

2.3.2.1 Επένδυση πλήρους ιδιοκτησίας 
Με αυτή τη μέθοδο η εταιρία ελέγχει πλήρως την παραγωγή και είναι μια επικερδής 

λύση, όμως το να εγκατασταθεί η παραγωγική διαδικασία σε μια ξένη χώρα απαιτεί 

μια υψηλή επένδυση και υψηλό κόστος. Η επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί να 

πληρώσει κάποιον ειδικό σύμβουλο για να μπορέσει να μάθει τις νέες αγορές, δηλαδή 

ποιες επιχειρηματικές πρακτικές λειτουργούν σε αυτές και ποια είναι η 

επιχειρηματική κουλτούρα. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα εν συγκρίσει 

με τις υπόλοιπες μεθόδους διεθνοποίησης και επιλέγεται από μια επιχείρηση όταν η 

επιχείρηση έχει την τεχνολογία ως συγκριτικό πλεονέκτημα.  

 

2.3.2.2 Κοινοπραξία 
Κοινοπραξία είναι η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων ή ομίλων επιχειρήσεων,  της 

ίδιας ή διαφορετικών εθνικοτήτων, για τη δημιουργία μιας νέας ή την εξαγορά μιας 

υπάρχουσας επιχείρησης. Πρόκειται για μια συμμαχία, στην οποία οι εταίροι 

συνεισφέρουν εισροές, που συνήθως συνθέτουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, 

και μοιράζονται, όχι απαραίτητα σε ίση βάση, τα περιουσιακά στοιχεία. Είναι, 

δηλαδή, η σύμπραξη διαφορετικών δυνάμεων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου σε 

μια αγορά – στόχο, που πιθανότατα να είναι άγνωστη στα εμπλεκόμενα μέρη της 

συμφωνίας. 

 

2.3.2.3 Στρατηγικές συμμαχίες 
Στρατηγική συμμαχία είναι μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσότερων 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων, οι οποίες υιοθετούν μια προοπτική αμοιβαίου οφέλους 

και συνεισφέρουν τους απαραίτητους κεφαλαιακούς ή άλλους πόρους για την 

επιτυχία της. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα είδος κοινοπραξίας με πιο 

μακροπρόθεσμο και στρατηγικό χαρακτήρα.  
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Η κοινή ιδιοκτησία, που θεμελιώνουν οι στρατηγικές συμμαχίες, μπορούν να 

αφορούν κοινούς παραγωγικούς και χρηματοδοτικούς πόρους, ανταλλαγή μετοχών ή 

ακόμη και αμοιβαία ιδιοκτησία. 

 

2.3.2.4 Εξαγορές 
Μια άλλη μορφή διεθνοποίησης που είναι μη εξαγωγικού τύπου είναι οι εξαγορές, 

που αποτελούν τον πιο άμεσο και γρήγορο τρόπο να εισέλθει μια επιχείρηση στη 

διεθνή αγορά.  

 

2.3.2.5 Συμβόλαια μάνατζμεντ 
Σε αυτή την περίπτωση  διεθνοποίησης ο πελάτης έχει ένα πακέτο από δεξιότητες από 

την επιχείρηση που είναι προμηθευτής με την απόσπαση στελεχών- εκπαιδευτών. 

2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μορφών διεθνοποίησης 
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μορφής διεθνοποίησης που 

αναλύθηκε παραπάνω παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 2.1- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μορφών διεθνοποίησης 

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ανάλογα με την κάθε φορά μορφή 

διεθνοποίησης είναι: 

Μορφή διεθνοποίησης Πλεονεκτήματα 

διεθνοποίησης 

Μειονεκτήματα 

διεθνοποίησης 
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Εξαγωγές Η δυνατότητα να 

πραγματοποιηθεί μια 

οικονομία κλίμακας και 

μάθησης. 

Το κόστος μεταφοράς. 

Η απώλεια 

ανταγωνιστικότητας σε ότι 

έχει σχέση με τις 

συναλλαγματικές 

διαταραχές. 

Η αδυναμία να 

διαφοροποιηθεί το προϊόν. 

Η ανάπτυξη προβλημάτων 

συνεργασίας με τοπικούς 

συνεργάτες. 

Οι εξαγωγές με 

διαμεσολαβητές. 

Η οικονομία κλίμακας και 

μάθησης. 

Η εμπειρία ειδικευμένων 

επιχειρήσεων. 

Το κόστος μεταφοράς, η 

ανάπτυξη 

συναλλαγματικός, 

προβλήματα 

διαφοροποίησης. 

Απώλεια ελέγχου 

προϊόντος. 

Αυξημένο κόστος. 

Παραγωγή κατόπιν 

άδειας. 

Χαμηλό κόστος 

ανάπτυξης. 

Μηδενικός κίνδυνος. 

Απώλεια ελέγχου 

προϊόντος. 

Απώλεια τεχνολογικού 

πλεονεκτήματος. 

Μικρά και 

προκαθορισμένα κέρδη. 

Απώλεια οικονομιών 

κλίμακας και μάθησης. 

Αδυναμία χάραξης 

παγκόσμιας στρατηγικής. 

Δικαιόχρηση Χαμηλό κόστος 

ανάπτυξης. 

Μικρός κίνδυνος. 

Προβλήματα ελέγχου 

ποιότητας υπηρεσιών. 
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Θυγατρικές πλήρους 

ιδιοκτησίας. 

Πλήρης έλεγχος. 

Προστασία τεχνογνωσίας 

και θεμελιωδών 

ικανοτήτων. 

Παγκόσμια στρατηγική. 

Οικονομίας κλίμακας και 

μάθησης. 

Υψηλό κόστος επένδυσης. 

Διοικητικό κόστος. 

Αργή προσαρμογή. 

Εξαγορές Ταχύτητα πρόσβασης σε 

νέες αγορές. 

Έμπειρο προσωπικό. 

Δίκτυο θυγατρικών. 

Χρηματοδότηση χρεών. 

Κοινοπραξίες Επιμερισμός κόστους – 

κινδύνου. 

Συμπληρωματικότητα 

πλεονεκτημάτων, πολιτική 

αποδοχή. 

Δέσμευση 

ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων. 

Πρόσβαση στην 

τεχνογνωσία του 

συνεργάτη. 

 

Απώλεια τεχνολογικού 

πλεονεκτήματος. 

Περιορισμός ελευθερίας 

στη χάραξη στρατηγικής. 

Πηγή: Παπαδάκης (2012), Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Τόμος Α, Εκδόσεις 

Μπένου 

2.5 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διεθνοποίηση 
Ο Morgan (1997) πρότεινε ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις εξαγωγές 

επηρεάζεται από παράγοντες που παρακινούν και παρακωλύουν και επομένως πρέπει 

να εξεταστούν από κοινού. Οι παράγοντες εξαγωγής ορίζονται ως «παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόφαση μιας επιχείρησης να ξεκινήσει, να αναπτύξει ή να 

διατηρήσει εξαγωγικές δραστηριότητες», ενώ οι παράγοντες που παρακωλύουν τις 

εξαγωγές είναι «όλοι οι περιορισμοί συμπεριφοράς, διαρθρωτικοί, επιχειρησιακοί και 
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άλλοι που εμποδίζουν την ικανότητα της επιχείρησης να ξεκινήσει, να αναπτύξει ή να 

υποστηρίξει διεθνείς επιχειρήσεις» (Leonidou, 1995: 31, 135). 

Οι παράγοντες παρακίνησης μπορούν να εξηγήσουν γιατί ορισμένες επιχειρήσεις 

εμπλέκονται και συνεχίζουν να εξάγουν, ενώ οι παράγοντες παρακώλυσης μπορούν 

να εξηγήσουν γιατί ορισμένες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εξαγωγές δεν 

αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους κατά την πορεία διεθνοποίησης.  

Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι που αναφέρονται σε αυτούς τους 

παράγοντες, όπως: ερεθίσματα, όσοι εγείρουν την προσοχή και κίνητρα για 

παρακινητικούς παράγοντες και προβλήματα και εμπόδια για τους παράγοντες 

παρακώλυσης.  

Ο Piercy (1981) χαρακτήρισε τους κινητήριους παράγοντες ως αντιδραστικούς και 

προληπτικούς. Οι αντιδραστικοί παράγοντες εξηγούν την εξαγωγική συμπεριφορά 

των επιχειρήσεων ως ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως είναι οι 

ανεπιθύμητες παραγγελίες από το εξωτερικό ή η κορεσμένη εγχώρια αγορά 

(παράγοντες ώθησης), αντανακλώντας έτσι την παθητική συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων στην αναζήτηση ευκαιριών εξαγωγής.  

Από την άλλη πλευρά, οι πρωταρχικοί παράγοντες συνδέονται με τις μοναδικές 

ικανότητες ή το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της 

αγοράς, όπως η κατοχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή πληροφοριών για τις ξένες 

αγορές, (παράγοντες έλξης), επιδεικνύοντας συνεπώς επιθετική συμπεριφορά στην 

αναζήτηση ευκαιριών εξαγωγής.  

Εναλλακτικά, ο Wiedersheim-Paul χαρακτήρισαν τους παρακινητικούς παράγοντες 

ως εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Οι εσωτερικοί παράγοντες έχουν τις 

ρίζες τους στο σταθερό εταιρικό περιβάλλον σαν μοναδικό προϊόν ή αχρησιμοποίητη 

δυναμικότητα πόρων (Morgan, 1997).  

Από την άλλη πλευρά, οι εξωτερικοί παράγοντες συνδέονται με το εξωτερικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων (εγχώριο ή ξένο περιβάλλον), όπως κίνητρα για 

εξαγωγές από την κυβέρνηση ή ευκαιρίες εξωτερικής αγοράς (ibid). Wiedersheim-

Paul, etal. (1978) 
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Συχνά εξωτερικοί παρακινητικοί παράγοντες θεωρούνται αντιδραστικοί και οι 

εσωτερικοί ως προληπτικοί. Ωστόσο, αυτή η παραδοχή μπορεί να είναι προβληματική 

δεδομένου ότι ορισμένοι εξωτερικοί παράγοντες έχουν προληπτικού χαρακτήρα, 

όπως ο εντοπισμός των ξένων ευκαιριών, ενώ ορισμένοι εσωτερικοί παράγοντες της 

επιχείρησης ενδέχεται να έχουν αντιδραστικό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η 

αχρησιμοποίητη παραγωγική ικανότητα.  

Σύμφωνα με τον πίνακα ταξινόμησης παρείχαν τέσσερις κατηγορίες παρακινητικών 

παραγόντων: εσωτερική / αντιδραστική, εσωτερική / προληπτική, εξωτερική/ 

αντιδραστική και εξωτερική / ολοκληρωμένη. (Albaumetal. (1989), ο Leonidou 

(1995) και ο Morgan (1997). 

Αυτή η ταξινόμηση των συντελεστών παρακίνησης για εξαγωγή είναι πιο 

ολοκληρωμένη και έχει μεγαλύτερη εξηγητική ισχύ από τις δύο προαναφερθείσες 

ανεξάρτητες ταξινομήσεις (Morgan, 1997).  

Με βάση τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον πίνακα οι τέσσερις κατηγορίες 

παραγόντων που προκαλούν εξαγωγές μπορούν να εξηγηθούν ως εξής: 

Οι εσωτερικοί / αντιδραστικοί παράγοντες υποδεικνύουν την έναρξη της εξαγωγής 

ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντικατοπτρίζονται στο εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. 

Οι εσωτερικοί / προορατικοί παράγοντες συνδέονται με τις μοναδικές 

αρμοδιότητες της επιχείρησης ή το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ευκαιριών της 

αγοράς που αντικατοπτρίζονται και στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Οι εξωτερικοί / αντιδραστικοί παράγοντες υποδηλώνουν την έναρξη της εξαγωγής 

ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που προέρχονται από το εσωτερικό ή / 

και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Οι εξωτερικοί / προορατικοί παράγοντες σχετίζονται με τις μοναδικές ικανότητες 

της επιχείρησης ή το ενδιαφέρον να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αγοράς που 

ατμούν από το εγχώριο ή / και το ξένο περιβάλλον της επιχείρησης. (Leonidou, 1995, 

Morgan, 1997), 
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 Πίνακας 2.2 - Μήτρα ταξινόμησης παραγόντων κινητοποίησης εξαγωγών 

 Τοποθεσία 

Συμπεριφορά Εσωτερική Εξωτερική 

Αντιδραστική Συσσώρευση απούλητων 

αποθεμάτων μέσω 

υπερπαραγωγής. 

Έναρξη ή επέκταση των 

εξαγωγών από εγχώριους 

ανταγωνιστές. 

 Διαθεσιμότητα μη 

χρησιμοποιημένης παραγωγικής 

ικανότητας. 

Έντονος ανταγωνισμός 

στην εγχώρια αγορά. 

 Ανάγκη αντιστάθμισης των 

επιπτώσεων της εποχικότητας. 

Παραλαβή ανεπιθύμητων 

παραγγελιών από το 

εξωτερικό. 

 Ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση 

και ο κίνδυνος της εγχώριας 

αγοράς. 

Κορεσμός ή συρρίκνωση 

της εγχώριας αγοράς 

Λογιστική εγγύτητα με 

θαλάσσια λιμάνια, 

αεροδρόμια. 

 Στασιμότητα ή μείωση των 

εγχώριων πωλήσεων ή των 

κερδών. 

Ρυθμιστικά ζητήματα 

σχετικά με τη μείωση των 

τιμολογίων εισαγωγής και 

τους χαλαρούς 

κανονισμούς των 

προϊόντων. 

Προορατική Επίτευξη οικονομικών κλίμακας 

από την εξαγωγή. 

Ενθάρρυνση από 

εξωτερικούς πράκτορες ή 

οργανισμούς. 

 Ύπαρξη ειδικού διαχειριστικού 

ενδιαφέροντος 

Προσδιορισμός 

καλύτερων ευκαιριών στο 

εξωτερικό. 

 Παραγωγή αγαθών με μοναδικές 

ιδιότητες 

Η κατοχή αποκλειστικών 

πληροφοριών για τις ξένες 

αγορές. 
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 Η κατοχή τεχνολογικού, 

οικονομικού ή εμπορικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Παροχή κρατικών 

κινήτρων για εξαγωγές. 

 Δυναμικό για πρόσθετες 

πωλήσεις, κέρδη ή αύξηση λόγω 

εξαγωγής 

Παραλαβή παραγγελιών 

από εμπορικές εκθέσεις ή 

αποστολές. 

Πηγή: Προσαρμοσμένη από τον Leonidou (1995) και Morgan (1997) σύμφωνα με 

τους Albaumetal. (1989) 

Οι παρακωλυτικοί παράγοντες μπορούν να ταξινομηθούν ως εσωτερικοί ή εξωτερικοί 

και εγχώριοι ή ξένοι ανάλογα με την περιοχή του τόπου τους. Εσωτερικά εμπόδια 

προκύπτουν από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ενώ εξωτερικά 

προέρχονται από το εγχώριο ή το ξένο περιβάλλον όπου λειτουργεί η επιχείρηση. 

Επιπλέον, τα εγχώρια εμπόδια εντοπίζονται στην εγχώρια χώρα στην οποία εδρεύει η 

επιχείρηση, ενώ ξένα εντοπίζονται στις ξένες αγορές όπου η επιχείρηση προτίθεται ή 

ήδη λειτουργεί (Leonidou, 1995). 

 

Πίνακας 2.3- Μήτρα ταξινόμησης παραγόντων παρακώλυσης εξαγωγών 

Τοποθεσία Εσωτερική Εξωτερική 

Εσωτερική Ανεπαρκές ή μη 

εκπαιδευμένο προσωπικό 

για εξαγωγικές 

δραστηριότητες. 

Δύσκολος χειρισμός των 

απαιτήσεων τεκμηρίωσης 

και διαδικασίας. 

 Ανεπαρκής παραγωγική 

ικανότητα. 

Έλλειψη κυβερνητικής 

βοήθειας, κινήτρων και 

προγραμμάτων 

προώθησης. 

 Έλλειψη διοικητικού 

προσωπικού ή χρόνου. 
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 Έλλειψη κεφαλαίου 

κίνησης για τη 

χρηματοδότηση των 

εξαγωγών. 

 

 Περιορισμένες 

πληροφορίες για τον 

εντοπισμό ή την ανάλυση 

των ξένων αγορών. 

 

 Η επιθυμία της διοίκησης 

και το εγγενές ενδιαφέρον 

για την ικανοποίηση της 

εγχώριας ζήτηση. 

 

Εξωτερική 

 Διαφορετικά πρότυπα 

προϊόντων ή 

προδιαγραφές στο 

εξωτερικό. 

Διαφορετικές ξένες 

καταναλωτικές συνήθειες 

ή συμπεριφορές. 

 Δύσκολη ή αργή είσπραξη 

πληρωμών από το στο 

εξωτερικό. 

Δύσκολο να καταλάβει 

κανείς τις ξένες 

επιχειρησιακές πρακτικές. 

 Υψηλός κίνδυνος ή 

κόστος πώλησης στο 

εξωτερικό. 

Ύπαρξη προβλημάτων 

γλώσσας ή επικοινωνίας. 

 Αδυναμία προσφοράς 

ανταγωνιστικών τιμών στο 

εξωτερικό. 

Επιβολή δασμολογικών 

φραγμών και ρυθμιστικών 

ελέγχων εισαγωγής από 

ξένες κυβερνήσεις. 

 Έλλειψη ή ανεπάρκεια 

καναλιών διανομής στο 

εξωτερικό Προβληματικές 

μεταφορές ή υψηλό 

κόστος αποστολής. 

Βασικός ανταγωνισμός 

στις ξένες αγορές. 
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  Δυσμενής ή διακύμανση 

τιμή συναλλάγματος. 

  Οι περιορισμοί δεν 

επιβάλλονται από ξένους 

κανόνες. 

Πηγή: Προσαρμοσμένη από τον Leonidou (1995) και Morgan (1997) σύμφωνα με 

τους Albaumetal. (1989) 

Οι παρακινητικοί και παρεμποδιστικοί παράγοντες μπορεί να υπάρχουν σε 

διαφορετικά στάδια ανάπτυξης των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων 

των προ-εξαγωγών, του αρχικού και προχωρημένου σταδίου εξαγωγών. Οι 

εξαγωγικές δραστηριότητες εξαρτώνται από διάφορες δυνάμεις υποβάθρου που 

προέρχονται από τρεις τομείς: χαρακτηριστικά λήψης αποφάσεων, τα χαρακτηριστικά 

της συγκεκριμένης επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 

Χαρακτηριστικά λήψης αποφάσεων που μπορεί να επηρεάσουν τις εξαγωγές 

χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: αντικειμενικά και υποκειμενικά. Τα 

αντικειμενικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν διάφορα προσωπικά ή πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά του υπεύθυνου για τη λήψη αποφάσεων, όπως δημογραφικά 

στοιχεία, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματική πείρα, γλωσσική επάρκεια, ταξίδια 

και χρόνος που δαπανήθηκε στο εξωτερικό για ταξίδια.  

Τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά συνδέονται με τις στάσεις,  τις αντιλήψεις και τη 

συμπεριφορά του υπεύθυνου για τη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων: της 

ανοχής κινδύνου, της ποιότητας και του δυναμισμού, της ευελιξίας, της δέσμευσης, 

της καινοτομίας και της αντίληψης σχετικά με τον κίνδυνο, το κόστος, το κέρδος, την 

ανάπτυξη και την πολυπλοκότητα των ξένων αγορές. Τα χαρακτηριστικά του 

μάνατζερ θα επηρεάσουν την ικανότητα  του οργανισμού να αναγνωρίζει την 

ευκαιρία της ξένης αγοράς και ως εκ τούτου, να δρομολογήσει, να αναπτύξει ή να 

διατηρήσει τις διεθνείς δραστηριότητες.  

Ειδικά χαρακτηριστικά του οργανισμού που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν: τους σταθερούς στόχους, τη φύση του προϊόντος, 

προηγούμενη εμπειρία, τα απτά (οικονομικά φυσικά και τεχνολογικά) και τους 
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άυλους πόρους (ανθρώπινοι πόροι και σχέσεις δικτύου) και το στρατηγικό 

προσανατολισμό.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

3.1 Ο αγροτικός τομέας στην ελληνική οικονομία 
 

Μετά από μία σειρά ετών πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού 

κύκλου όπου για την Ελληνική οικονομία σε ότι αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της 

σημείωσε αυξημένους μέσους όρους. Αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης ήταν η 

μακροοικονομική σταθεροποίηση που είχε η χώρα με την συμμετοχή της στη ζώνη 

του ευρώ, με την πτώση των επιτοκίων τα οποία έδωσαν έναυσμα να 

πραγματοποιηθούν μεγάλες επενδύσεις και με τον τρόπο αυτό να αναβαθμιστούν οι 

υποδομές της χώρας.  

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού κόσμου και 

εξωστρέφεια των κλάδων. Το σημαντικότερο στοιχείο ανάπτυξης της εγχώριας 

ζήτησης και της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν από τα στοιχεία τα οποία αποτέλεσε 

έναυσμα για την ανάπτυξη της χώρας.  

Ο αγροτικός τομέας ήταν ανέκαθεν ένας από τους βασικότερους τομείς απασχόλησης 

στην Ελλάδα και αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό πυλώνα της εγχώριας οικονομίας 

και κοινωνίας. Η συμβολή του είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μέση συμμετοχή των 

αντίστοιχων μεγεθών της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η έκταση των κυρίως αγροτικών 

περιοχών φτάνει στη χώρα µας στο 82%, όταν στην Ευρώπη των «28» ο μέσος όρος 

δεν ξεπερνάει το 52%. Ο πληθυσμός δε των αγροτικών περιοχών φτάνει στην Ελλάδα 

στο 44%, όταν στην Ευρώπη δεν ξεπερνάει το 23%. Ο κάποτε σημαντικότατος αυτός 

κλάδος δεν κατάφερε, όμως, να μείνει ανεπηρέαστος στα χρόνια της κρίσης, καθώς 

πολλά δημοσιονομικά μέτρα έπληξαν τον αγροτικό κόσμο, ενώ το ποσοστό 

συμμετοχής του αγροτικού τομέα στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της 

Ελλάδας συρρικνώθηκε, από 18,3%, σε 4,2% την περίοδο 1970-2016. Με βάση, δε, 
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τα στοιχεία της Eurostat, o γεωργικός τομέας συμβάλλει στο ΑΕΠ κατά 2,9%, ενώ 

καλύπτει το 14% της απασχόλησης. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι 1,2% και 5%. «Πρέπει να μελετηθούν οι ανάγκες της 

ελληνικής γεωργίας, ιδίως στις σημερινές συνθήκες κρίσης, να αναδειχθούν οι 

δυνατότητες του πρωτογενούς τομέα της γεωργίας και να αρχίσει η ανασυγκρότησή του, 

βασιζόμενοι στα σημαντικά πλεονεκτήματα του ελληνικού περιβάλλοντος και του 

ελληνικού επιστημονικού δυναμικού» αναφέρει στο Fortune η Φάλια Οικονόμου, 

καθηγήτρια στο Εργαστήριο Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πέραν 

όμως αυτών, πρέπει να εκτιμηθεί η επιπλέον προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η 

γεωργία, που μπορεί να φθάσει μέχρι 12,2 δισ. ευρώ κατ’ έτος. Υπολογίζεται ότι τα 

επόμενα επτά χρόνια θα δοθούν 19 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ελληνικής 

γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

 

3.2 Η διεθνής αντίδραση των προϊόντων του αγροτικού τομέα 
 

Η εμφάνιση της οικονομικής ύφεσης και τα μειωμένα ποσοστά στην εγχώρια ζήτηση 

των αγροτικών προϊόντων έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης στον 

αγροτικό και στον κτηνοτροφικό τομέα για όσους αποφασίσουν να 

δραστηριοποιηθούν ώστε να επεκταθούν στις εξωτερικές αγορές.  

Συνεπώς, προκύπτει ότι όταν η αγροτική παραγωγή οργανωθεί συνδυάζοντας την 

τυποποίηση και τις εξαγωγές μπορεί να συμβάλει και να αποτελεί ένα σημαντικό 

οικονομικό έσοδο για την Ελληνική οικονομία. 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή του οικονομικού Πανεπιστημίου 

Ιωάννη Χαλικιά, για λογαριασμό του πανελληνίου συνδέσμου εξαγωγέων απέδειξε 

ότι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα της Ελλάδας αποτελούν τα κυρίαρχα 

στον εξαγωγικό κλάδο.  

Παρακάτω αναφέρονται τα προϊόντα και σε ποιες χώρες πωλούνται σε 

αναπτυξιακούς ρυθμούς. Τα γεωργικά προϊόντα που εξάγονται αυτή τη στιγμή από τη 

χώρα μας είναι τα λαχανικά, τα βερίκοκα, τα κεράσια, τα ροδάκινα, τα πορτοκάλια, οι 

ντομάτες, τα φρούτα, τα σταφύλια, το ελαιόλαδο, το τυρί, το σιτάρι και ο καπνός.  
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Χώρες, στις οποίες έχει αναπτυχθεί η εξαγωγική δραστηριότητα αυτών των 

προϊόντων αποτελούν: η Αυστραλία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η 

Βουλγαρία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Κύπρος και η Ουγγαρία.  

 

Ακολουθεί μια σύντομη και περιεκτική αναφορά της εξαγωγικής δραστηριότητας των 

Ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σε ότι αφορά τα βερίκοκα, τα κεράσια 

και τα ροδάκινα είναι από τα προϊόντα που βρίσκονται στην πρώτη θέση στις 

ποσότητες των εξαγωγών και η αξία των εξαγωγών τους έφτασε περίπου τα 234,5 

εκατομμύρια €.  

Η εξαγωγές των λαχανικών από τη χώρα μας κατέχουν την πρώτη θέση στη χώρα της 

Αυστραλίας όπου έφτασαν τα 237, 9 εκατομμύρια €. Το παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο 

εξαγοράζεται από τη γειτονική Ιταλία βρίσκεται σε δεύτερη θέση όπως και στη 

Γερμανία και στον Καναδά και η αξία από το ελαιόλαδο που εξάγεται σε διεθνείς 

αγορές έφτασε τα 198,1 εκατομμύρια €. 

Οι ντομάτες κατέχουν την καλύτερη θέση στη χώρα της Φιλανδίας και τη δεύτερη 

στη χώρα της Αγγλίας και συνεχίζει η χώρα της Ολλανδίας και της Πολωνίας. Όπως 

και τα πορτοκάλια, των οποίων οι εξαγωγές συνέβαλαν στην Ελληνική οικονομία 

κατά 150 εκατομμύρια €. Η εξαγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων ήταν 

σημαντική στη χώρα της Κύπρου και της Σουηδίας, όπως και τα σταφύλια στη 

Ρουμανία και τη Γερμανία, ενώ τα φρούτα με κουκούτσια είναι πολύ δημοφιλή στη 

χώρα της Ρουμανίας. 

Το σιτάρι αγοράζεται από την Τουρκία και την Ιταλία, ενώ σε ότι αφορά τις εξαγωγές 

καπνού βασικός εξαγωγέας είναι η Βουλγαρία και το Βέλγιο και σε δεύτερη θέση 

έρχεται η Γερμανία και η Ολλανδία.  

 

Στους παρακάτω πίνακες θα δούμε σε τι ποσοστά αγοράζονται τα Ελληνικά 

προϊόντα. 

 

Πίνακας 3.1-Εξαγωγές Λαχανικών 

Εξαγωγές Λαχανικών 

Αυστραλία 19,9% 

Ιταλία 19,8% 

ΗΠΑ 11,2% 
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Γερμανία 9,5% 

Ηνωμένο Βασίλειο 8,5% 

Αξία εξαγωγών 237,9 εκατομμύρια ευρώ 

Πηγή:AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th March, 

Sint-Truiden, Belgium 

 

 

 

Πίνακας 3.2 – Εξαγωγές Ροδάκινα 

Εξαγωγές Ροδάκινα 

Πολωνία 69% 

Ιταλία 49,7% 

Ηνωμένο Βασίλειο 39,4% 

Γερμανία 28,1% 

Γαλλία 20% 

Αξία εξαγωγών 234,5 εκατομμύρια ευρώ 

Πηγή: AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th March, 

Sint-Truiden, Belgium 

 

Πίνακας 3.3 – Εξαγωγές Πορτοκάλια 

Εξαγωγές Πορτοκάλια 

Ρουμανία 72,9% 

Ουγγαρία 51,3% 

Πολωνία 13,5% 

Γερμανία 7,9% 

Αξία εξαγωγών 150 εκατομμύρια ευρώ 

Πηγή: AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th March, 

Sint-Truiden, Belgium 

 

Πίνακας 3.4 – Εξαγωγές Ντομάτες 

Εξαγωγές Ντομάτες 

Φινλανδία 20,1% 

Ηνωμένο Βασίλειο 13,2% 
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Ολλανδία 10,1% 

Πολωνία 6,2% 

Αξία εξαγωγών 56,9 εκατομμύρια ευρώ 

Πηγή: AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th March, 

Sint-Truiden, Belgium 

Η χώρα μας δραστηριοποιείται ως προμηθευτής σε 14 χώρες εκ των οποίων οι 

πρώτες πέντε που προμηθεύονται τα περισσότερα προϊόντα, παρουσιάζονται στον 

παραπάνω πίνακα. 

Σύμφωνα με το ΣΕΒΕ οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ανήλθαν σε 5,8 δις. ευρώ το 

2016, έναντι 5,5 δις. ευρώ το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9% σε ετήσια βάση. 

Αντίστοιχα, το α’ εξάμηνο του 2017, οι εξαγωγές του κλάδου ανήλθαν σε 2,86 δις. 

ευρώ έναντι 2,84 δις. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016 παρουσιάζοντας μικρή αύξηση 

κατά 1% σε ετήσια βάση.  

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αποτελούν το 23% του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο του κλάδου για το 2016 παρέμεινε ελλειμματικό 

κατά 790 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισαγωγές ανήλθαν σε 6,6 δις. ευρώ για το 2016, 

έναντι 6,3 δις. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5% σε ετήσια βάση. 

Τα 5 κυριότερα εξαγωγικά αγροτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν το 65% των 

εξαγωγών του κλάδου είναι παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων, καρποί και 

φρούτα, λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά, ψάρια και μαλακόστρακα και γαλακτοκομικά 

προϊόντα. 

Οι κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί των ελληνικών αγροτικών προϊόντων είναι η 

Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, οι ΗΠΑ, η Κύπρος, η 

Ολλανδία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Γαλλία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 68% 

των ελληνικών εξαγωγών. Για το διάστημα 2014 – 2016, οι κυριότεροι εξαγωγικοί 

προορισμοί των ελληνικών αγροτικών προϊόντων εμφανίζουν θετική μέση ετήσια 

τάση η οποία κυμαίνεται από 3% - 21%. 

Σημαντική αδυναμία του αγροτικού κλάδου αποτελεί η έλλειψη εξαγωγικής 

στρατηγικής για την στοχευόμενη διείσδυση στο εξωτερικό της οποίας προϋποθέσεις 

αποτελούν, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση των προϋποθέσεων εισόδου ελληνικών 

προϊόντων (διμερή φυτοϋγειονομικά πρωτόκολλα όπου απαιτούνται, κ.λ.π.), η 
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ποιότητα, η τυποποίηση και η πιστοποίηση καθώς και οι συστηματικές και 

ολοκληρωμένες ενέργειες προώθησης – προβολής.  

Ιδιαίτερα ως προς τα φρούτα, οι Ελληνικές επιχειρήσεις, επιδιώκοντας διασπορά 

κινδύνου ιδίως μετά την κρίση με τη Ρωσία, προσπαθούν να εξάγουν τα προϊόντα 

τους σε μεγάλες αγορές της Ασίας και της Ν. Αμερικής, όπως η Κίνα, η Ινδία, η 

Ιαπωνία και η Βραζιλία όπου άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία 

δραστηριοποιούνται ήδη με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα καθιερώνοντας τα 

προϊόντα τους. Ο ΣΕΒΕ ζήτησε την επίσπευση των απαραίτητων ενεργειών σε 

διμερές επίπεδο με τη συνεργασία και του Υπουργείου Εξωτερικών. 

3.3 Η σημαντικότητα της συνεισφοράς του αγροτικού τομέα στην 
Ελληνική οικονομία 
 

Τα ποσοστά των προϊόντων που προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα και την 

παραγωγή αυτών σε ελάχιστες ποσότητες προορίζονται για άμεση κατανάλωση. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής αποτελεί εισροή για παραγωγή μεταποιημένων 

ειδών διατροφής.  

Συνεπώς, τα είδη διατροφής προωθούνται μέσω του χονδρικού εμπορίου, στους 

λιανοπωλητές και στους παρόχους υπηρεσιών τροφίμων. Και στη συνέχεια 

ακολουθούν οι τελικοί καταναλωτές που αποτελούν τα μεγαλύτερα ποσοστά 

προώθησης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.  

Σημαντικό στοιχείο αυτών είναι η ποιότητα. Όπου όπως έχει αναφερθεί η ποιότητα 

των προϊόντων του πρωτογενή τομέα της Ελληνικής γης χαρακτηρίζονται ως τα πιο 

ποιοτικά και με την υψηλότερη διατροφική αξία.  

Η συμμετοχή των ατόμων στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 

πρωτογενή τομέα, στη γεωργία και στην τεχνολογία παρουσιάζουν σημαντικά 

ποσοστά. Παρόλα αυτά η επίδραση της τεχνολογίας στη διαδικασία είναι αυτή η 

οποία τείνει να μειώνει το μερίδιο του αγροτικού τομέα στη γενικότερη απασχόληση 

της Ελληνικής οικονομίας.  

Το ποσοστό των απασχολούμενων όπως παρουσιάστηκε από οικονομικά στοιχεία για 

το έτος 2012 μειώθηκε στο 13%. Σε σχέση με το μέσο όρο των ατόμων που 

απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον πρωτογενή τομέα, η Ελλάδα κατέχει το 

υψηλότερο ποσοστό, γεγονός που μαρτυρά πως το εργατικό δυναμικό της χώρας 
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απασχολείται με τις γεωργικές δραστηριότητες. Τα πτωτικά ποσοστά που δείχνουν 

πως όλο και λιγότεροι νέοι εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό του αγροτικού τομέα.  

Η μειωμένη συμμετοχή στις δραστηριότητες αποδίδεται αφενός στο ότι δεν παρέχει 

ελκυστικά κίνητρα ο αγροτικός τομέας για τις νεότερες γενιές, έτσι ώστε να μπορέσει 

να αναζωογονηθεί και για το λόγο αυτό χρειάζεται να αναδιαμορφωθεί. Παράγοντες 

που συνέβαλαν ώστε να μειωθεί το ελληνικό αγροτικό εισόδημα, είναι το ποσοστό 

αύξησης του κόστους παραγωγής και η μειωμένη πραγματική αξία των επιδοτήσεων 

που δίνονται.  

Συνεπώς, η μείωση της απασχόλησης και η μείωση του εισοδήματος είναι στοιχεία 

στα οποία οφείλεται η μειωμένη παραγωγή και τα μειωμένα ποσοστά απασχόλησης 

των ατόμων. Καθώς επίσης και η επιδείνωση στο εμπόριο των αγροτικών προϊόντων.  

Η οικονομική κρίση ήταν ένα στοιχείο το οποίο επηρέασε το σύνολο της γενικής 

πτώσης των οικονομικών τομέων και δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο ούτε τον 

αγροτικό τομέα. Μειώνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών απέναντι στην 

αγορά, επηρεάζοντας τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους φορείς και τους 

κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι δυσλειτουργούν στον πρωτογενή 

τομέα και έχουν δημιουργήσει δυσμενείς καταστάσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να δημιουργηθεί μια αρνητική επίδραση στην αγροτική οικονομία.  

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης ενεργειακών πηγών σε βασικές καλλιέργειες μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή των αγροτικών προϊόντων και να 

εξασθενήσει η δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, η εισαγωγή αγροτικών 

προϊόντων από άλλες χώρες τα οποία πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές ωθούν στο να 

αναπτυχθεί και να δημιουργηθεί δυσανάλογη κατάσταση για τα Ελληνικά προϊόντα.  

Επιπρόσθετα, οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις που επικρατούν στη χώρα μας 

δημιουργούν μια δυσμενή κατάσταση και καθοδική πορεία για την αγροτική 

οικονομία συρρικνώνοντας ταυτόχρονα τον πρωτογενή τομέα και επηρεάζοντας 

δυσάρεστα και το δευτερογενή τομέα που είναι ο μεταποιητικός.  

Η ανάπτυξη των σεμιναρίων και της τεχνολογίας έχουν φέρει ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη της μαζικής παραγωγής και των προϊόντων που ανήκουν στον πρωτογενή 

τομέα οδηγώντας στην ανάπτυξη και άλλων τομέων παραγωγής.  

Η δημιουργία αυτή είναι θετική γιατί έτσι δίνεται έναυσμα να δημιουργηθούν και να 

λειτουργήσουν εταιρείες σε μορφή συνεταιρισμών, οι οποίοι θα συνδέονται άμεσα με 

τον πρωτογενή τομέα και θα οδηγήσουν προς την ανάπτυξη του και τις βέλτιστες 

συνθήκες λειτουργίας του. 
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Βασικός στόχος οφείλει να είναι η βελτίωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων που παράγονται μέχρι την τελική διαμόρφωση της μεταποίησης των 

προϊόντων που θα φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελληνική οικονομία 

διέρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή και επηρεάζεται από το διεθνές περιβάλλον, το οποίο 

συνδέεται και έχει άμεση σχέση με την αποσύνδεση των επιδοτήσεων για το ύψος 

των παραγωγών δημιουργώντας προβλήματα ανταγωνιστικότητας.  

 

3.4 Οι Φορολογικοί συντελεστές της Ελλάδας 
 

Στην Ελληνική οικονομία, ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζεται με ένα ειδικό 

φορολογικό καθεστώς το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως προνομιακό για τα 

άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Σκοπός είναι να 

στηριχθεί η αγροτική παραγωγή και οι γεωργικές δραστηριότητες και για το λόγο 

αυτό υφίστανται πιο ευνοϊκές μορφές φορολογικής αντιμετώπισης.  

Παρόλα αυτά από την ψήφιση του νόμου 4172/13 εφαρμόστηκε μία τεκμαρτή 

μέθοδος όπου υπολογίζει το εισόδημα των αγροτών. Το έτος 2014 αποτέλεσε το 

πρώτο έτος,  όπου το φορολογικό εισόδημα των αγροτών υπολογίστηκε με βάση τον 

οικονομικό κανόνα εσόδων – εξόδων και επιβλήθηκε φορολογικός συντελεστής ίσος 

με 13% που αποτελεί το συντελεστή με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι φορολογικές 

καταστάσεις όλων των επιτηδευματιών της χώρας.  

Ο μεγάλος αριθμός των αγροτών εντάσσεται σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. όμως 

καταβάλλουν φόρο για την αγορά υλικού εξοπλισμού, γεωργικών προϊόντων και 

φαρμάκων, και αυτό αποτελεί και το κόστος της παραγωγής τους το οποίο 

επιβαρύνεται με την τιμή πώλησης των αγροτικών προϊόντων μετέπειτα.  

Δυσμενής εξέλιξη ήταν η επιπρόσθετη φορολογική ανάπτυξη του φορολογικού 

συντελεστή που αυξήθηκε στο 26% επιβαρύνοντας δυσανάλογα τους αγρότες.  

 

Στον πίνακα παρακάτω παρουσιάζεται το εμπορικό ισοζύγιο του πρωτογενή τομέα 

της χώρας μας από το έτος 2002 έως το 2014.  
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Πίνακας 3.5 – Εμπορικό Ισοζύγιο Πρωτογενή Τομέα 

Έτος Εξαγωγές σε δις 

ευρώ 

Εισαγωγές σε δις 

ευρώ 

Ισοζύγιο σε δις 

ευρώ 

2002 3,3 5,2 -1,9 

2008 3,9 7,1 -3,3 

2009 4 6,4 -2,4 

2010 4,6 6,5 -1,9 

2011 4,8 6,7 -1,9 

2012 5,2 6,4 -1,2 

2013 5,4 6,5 -1,1 

2014 5,1 6,4 -1,3 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

3.5 Γνωριμία με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει 1.874.590 κατοίκους (απογραφή 2011), 

συνολική έκταση 18.811 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελείται από τις εξής 

περιφέρειες:  

Πίνακας 3.6 – Αριθμός πληθυσμού και έκτασης Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 

  

Μόνιμος 

Πληθυσμός 

 

% επί του συνόλου 

περιφέρειας 

Πυκνότητα 

μόνιμου 

πληθυσμού (ανά 

τ.χλμ) 

Περιφερειακή 

Ενότητα Ημαθίας 

140.710 7,51 82,73 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Θεσσαλονίκης 

1.104.460 58,92 299,90 

Περιφερειακή 

Ενότητα Κιλκίς 

80.360 4,29 31,90 
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Περιφερειακή 

Ενότητα Πέλλας 

139.660 7,45 55,74 

Περιφερειακή 

Ενότητα Πιερίας 

127.400 6,80 84 

Περιφερειακή 

Ενότητα Σερρών 

176.050 9,39 44,37 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Χαλκιδικής. 

105.950 5,65 36,31 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Το ποσοστό της γεωργικής γης ως προς την έκταση της Περιφέρειας ανέρχεται σε 

39,4% έναντι 29,9% του αντίστοιχου σε επίπεδο χώρας και η καλλιεργούμενη έκταση 

ανέρχεται σε 7,6 εκατ. στρ., κατά 75% σε πεδινές και κατά 25% σε ορεινές και 

ημιορεινές εκτάσεις.  

Η Κεντρική Μακεδονία, είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας σε αγροκτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, κατέχοντας ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη έκταση χρησιμοποιούμενης 

γεωργικής γης (6.571 χιλ. στρέμματα, σύμφωνα με στοιχεία του 2005), ενώ στη 

περιοχή παράγεται το 1/5 της συνολικής εγχώριας παραγωγής. (Στουρνάρας 2009:91) 

Όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 218 -6/02/2004, 

με την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών ο ρόλος της Περιφέρειας 

αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά. Ειδικότερα, η θέση της ως προς τους 

Αναπτυξιακούς Άξονες και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (Διασταύρωση ΠΑΘΕ και 

Εγνατίας Οδού, Λιμάνι και Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης) αποτελεί συγκριτικό πλεονέ-

κτημα που θα ενισχύσει την ευρύτερη διεθνή σημασία και εξωστρέφειά της. H 

Εγνατία Οδός και οι κάθετες συνδέσεις με τις χώρες της Βαλκανικής, σε συνδυασμό 

με το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης - φυσική πύλη της Βαλκανικής Χερσονήσου και 

πρώτο διαμετακομιστικό κέντρο - καθιστούν την Περιφέρεια πόλο αναφοράς της 

ευρύτερης περιοχής. 
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Πίνακας 3.7 – Μεταβολή του πληθυσμού της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Περιφερειακή 

ενότητα 

 

2001 

 

2011 

% Αύξηση του 

πληθυσμού 1981 – 

2011 

Ημαθίας 143.618 140.710 5,20% 

Θεσσαλονίκης 1.057.825 1.104.460 26,72% 

Κιλκίς 89.056 80.360 -1,47% 

Πέλλας 145.797 139.660 5,49% 

Πιερίας 129.846 127.400 19,22% 

Σερρών 200.916 176.050 -10,29% 

Χαλκιδικής 104.894 105.950 34,05% 

Σύνολο χώρας 10.964.020 10.787.690 10,76% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Όπως παρουσιάζουν τα στοιχεία στον πίνακα παραπάνω ο πληθυσμός στις 

περισσότερες περιφέρειες της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας αυξήθηκε. Οι 

περιφέρειες στις οποίες παρουσιάστηκε μείωση του πληθυσμού είναι η περιφερειακή 

ενότητα των Σερρών και του Κιλκίς. Ενώ, η περιφερειακή ενότητα της Χαλκιδικής 

και της Πιερίας σημείωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης. 

Πίνακας 3.8 - Εργατικό δυναμικό στον πρωτογενή τομέα παραγωγής (2005 – 

2009) 

 2005 2009 

Πρωτογενής τομέας 166.751 165.435 

Σύνολο τομέων 1.404.054 1.384.258 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Τα στοιχεία παραπάνω αφορούν τον τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της 

αλιεία και προέρχονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 
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3.6 Η δομή των προϊόντων παραγωγής της Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Τα αγροτικά προϊόντα που παράγει η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα 

εξής: 

Ντομάτες, πατάτες, φασολάκια, μελιτζάνες, πιπεριές, καρότα, αγγούρια, παντζάρι, 

σπανάκι, κολοκύθια, μπάμιες, μαρούλι, σκόρδο, σέλινο, λάχανο, κρεμμύδι, 

κουνουπίδι, πράσο, σπαράγγια, καρπούζι, πεπόνι, μπρόκολο, αρακάς και ακτινίδια. 

 

3.7 Η Ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (στοιχεία από την Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 218 -6/02/2004) στοχεύει: 

Στην εναρμόνιση με τα εγκεκριμένα ή υπό διαμόρφωση κείμενα του Γενικού και των 

Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και την 

εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών τους, στο 

επίπεδο της Περιφέρειας. 

 

3.7.1Χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

3.7.1.1 Αγροτικές δραστηριότητες 
 

Η Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνει πέντε από τους πλέον αναπτυγμένους γεωργικά 

νομούς της χώρας και αποτελεί κέντρο παραγωγής βασικών προϊόντων της ελληνικής 

γεωργίας. Στην περιοχή παράγονται τα περισσότερα από τα δυναμικά είδη του τομέα, 

με εξαίρεση τα εσπεριδοειδή και τις εκτεταμένες ελαιοκαλλιέργειες. Παράλληλα, 

ενδιαφέρουσες οικονομικά δραστηριότητες παρατηρούνται σε όλους τους κλάδους 

του τομέα: γεωργία, κτηνοτροφία, δασοπονία, αλιεία κ.λπ.). 

Ως ζώνες αγροτικής προτεραιότητας και δυνάμει ανταγωνιστικής αγροτικής 

οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι 



49 
 

περιοχές με αρδευτικά δίκτυα, οι οργανωμένες κτηνοτροφικές ζώνες, τα δάση και οι 

λοιπές ευρείες ζώνες γεωργικής γης υψηλής γαιοικανότητας. 

Τα πεδία εντός των οποίων αναπτύσσεται αγροτική δραστηριότητα στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 

 

 Ζώνη Πέλλας - Ημαθίας - Θεσσαλονίκης - Πεδινής Αλμωπίας και Ζώνη των 

Σερρών. 

 Πεδία κοίλων (Μυγδονία) ή κυρτών (Κιλκίς, Πιερία, Χαλκιδική) 

διαμορφώσεων, και αφετέρου διαθέτουν φυσική καταλληλότητα πεδίων για 

ανάπτυξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων (Κιλκίς) ή τουριστικών 

δραστηριοτήτων (Πιερία, Χαλκιδική). 

 

 Η τρίτη κατηγορία αφορά πεδία των σχηματισμών του Ορεινού Χώρου, με 

περιορισμένους εδαφικούς πόρους, απομονωμένα ορεινά εσωτερικά και 

παραμεθόρια, και πεδία ειδικών πόρων όπως ο Όλυμπος, τα χιονοδρομικά 

κέντρα Βερμίου, Καϊμακτσαλάν, Λαϊλιά, των δασικών σχηματισμών 

Χολομώντα, Στρατωνικίου, Βερτίσκου, Κερκίνης (Μπέλες). 

Το σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων ανέρχεται σε 3,1 εκατ.στρ. Εκτιμάται ότι στις 

δυνάμενες να αρδευτούν (με προϋπόθεση την ολοκλήρωση σημαντικών αρδευτικών 

έργων) περιλαμβάνονται εκτάσεις 1 εκατ.στρ., που χωροθετούνται κυρίως στην 

πεδιάδα του Κιλκίς και της Κατερίνης. 

Στην Περιφέρεια απαντώνται όλοι οι κλάδοι της ζωικής παραγωγής. Η Κεντρική 

Μακεδονία είναι το κύριο κέντρο παραγωγής βοοτροφίας της χώρας, ενώ σχετικά 

μεγάλο ποσοστό καταλαμβάνουν και τα άλλα ζωικά προϊόντα. 

Οι νομοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής αποτελούν τα κύρια κέντρα ανάπτυξης της 

θαλάσσιας αλιείας. Κύριες περιοχές αλιευτικής παραγωγής είναι ο Θερμαϊκός κόλπος 

με μεγάλα αλιευτικά κέντρα (Ν. Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη, Ν.Μουδανιά) και το 

μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο της χώρας, και κατά δεύτερο λόγο ο Στρυμονικός 

κόλπος. 
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Στην Περιφέρεια έχουν αναπτυχθεί υδατοκαλλιέργειες εντατικής και ημιεντατικής 

μορφής, μικρός αριθμός ιχθυοτροφείων και μονάδες μυδοκαλλιέργειας, 

οστρακοκαλλιέργειας, στρειδοκαλλιέργειας και χελοκαλλιέργειας. 

Η Κεντρική Μακεδονία αν και διαθέτει σημαντικό όγκο γλυκών υδάτων δεν έχει 

καταφέρει να αναπτύξει ανάλογα τη σχετική αλιεία. 

 

3.7.2 Σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στον πρωτογενή τομέα. 
 

Πρωτογενής τομέας 

Με δεδομένο το υψηλό ποσοστό απασχόλησης στον τομέα, όσο και την αναμενόμενη 

μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μπορεί να υποστηριχθεί ότι η γεωργία της Περιφέρειας θα 

εισέλθει σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης. 

Στόχο της αναδιάρθρωσης αυτής δεν μπορεί να αποτελέσει παρά ο μετασχηματισμός 

του κυρίαρχου προτύπου προς την κατεύθυνση μιας επιχειρηματικής και βιώσιμης 

γεωργίας κατά την υλοποίηση του οποίου οι αγρότες του σήμερα θα 

μετασχηματιστούν σε επιχειρηματίες της υπαίθρου του αύριο. Η αναδιάρθρωση αυτή 

θα στηρίζεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και την ανάπτυξη των 

καθετοποιημένων και ολοκληρωμένων σχέσεων στο σύστημα αγρο-διατροφής καθώς 

και στις δυναμικές καλλιέργειες. 

Προβλέπεται συνάμα η ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Δευτερογενής 

Τομέας) με τη δημιουργία κοινών δομών εκπαίδευσης, προώθησης προϊόντων, 

τεχνικής στήριξης, διάχυσης πληροφοριών, καινοτομιών, κ.λπ. τη συγκρότηση και τη 

δημιουργία των δομών αυτών μπορούν να αναλάβουν είτε οι επαγγελματικές ενώσεις 

είτε πρόσφορες αυτοδιοικητικές οντότητες. Το ίδιο προβλέπεται και η αναδιάρθρωση 

των μεγάλων μονάδων της Περιφέρειας. Κοινό στόχο και στις δύο κατηγορίες 

επιχειρήσεων αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι οι αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας είναι από τις 

πιο δυναμικές του τομέα στη χώρα. Ο δυναμισμός αυτός αποτυπώνεται στην ποικιλία 

και την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, στη σύνδεση των προϊόντων αυτών 

με τις διεθνείς αγορές, καθώς και στην καθετοποίησή τους. Το αποτέλεσμα αυτής της 
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δυναμικής αποτυπώνεται και στη συμβολή του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ της 

Περιφέρειας. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι ο τομέας, παρά τη δυναμική του, 

παρουσιάζει τα διαρθρωτικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν τον τομέα και τους επί 

μέρους κλάδους του στο σύνολο της χώρας. 

Σχήμα 3.1 – Παραγωγή λαχανικών στην Κεντρική Μακεδονία 

 

Πηγή: AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th 

March, Sint-Truiden, Belgium 
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Σχήμα 3.2 – Παραγωγή φρούτων 

 

Πηγή: AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th 

March, Sint-Truiden, Belgium 
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Σχήμα 3.3 – Παραγωγή Ξηρών καρπών 

 

Πηγή: AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th 

March, Sint-Truiden, Belgium 

Σχήμα 3.4 – Παραγωγή λαδιού και ελιών  
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Πηγή: AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th 

March, Sint-Truiden, Belgium 

 

Σχήμα 3.5 – Παραγωγή φρούτων σε ποσοστά 

 

Πηγή: AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th 

March, Sint-Truiden, Belgium 

**Το 106% στα ακτινίδια αναφέρεται σε εταιρείες που βρίσκονται στην περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας και εξάγουν ποσότητες προϊόντων σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας. Για αυτό και το ποσοστό προκύπτει μεγαλύτερο από την πλήρη (100%) 

παραγωγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

4.1. Ανάλυση των αποτελεσμάτων 
 

Πίνακας 4.1 – Ποσότητες παραγωγής και εξαγωγών λαχανικών στην περιφέρεια 

της Κεντρικής Μακεδονίας 

Λαχανικά Παραγωγή σε τόνους Εξαγωγές σε τόνους 

Σπαράγγια 6.090 2.579 

Καρότα 4.258 479 

Πατάτες 52.180 4.049 

Αγγούρια 19.583 3.550 

Πεπόνι 13.181 727 

Καρπούζι 66.900 11.361 

Πηγή: AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th March, Sint-

Truiden, Belgium 

 

Ο πίνακας 4.1 μας παρουσιάζει τις ποσότητες τόσο για την παραγωγή των λαχανικών 

στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και τις ποσότητες που εξάγονται σε 

αυτή.  

Στο σχήμα παρακάτω παρουσιάζονται οι εξαγωγές των λαχανικών όπως 

παρατηρούμε από τα αποτελέσματα το μεγαλύτερο ποσοστό περίπου 43% το έχουνε 

τα σπαράγγια ακολουθούν τα αγγούρια με  περίπου 18%, στη συνέχεια το καρπούζι 

με 17%.  

 

 

 



56 
 

Σχήμα 4.1 – Εξαγωγές λαχανικών 

 

Πηγή: AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th March, Sint-

Truiden, Belgium 

 

Πίνακας 4.2  - Ποσότητες παραγωγής και εξαγωγών φρούτων στην περιφέρεια 

της Κεντρικής Μακεδονίας 

Φρούτα Παραγωγή σε τόνους Εξαγωγές σε τόνους 

Ακτινίδιο 56.414 59.676 

Αχλάδι 27.700 7.521 

Βερίκοκο 41.006 10.337 

Δαμάσκηνο  12.040 5.378 

Ελιές  55.481 45.015 

Κεράσια  28.072 5.791 

Ροδάκινα  602.371 107.128 
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Μήλα  128.940 27.700 

Σταφύλια  34420 12305 

Πηγή: AREFLH – General Assemply, Region of Central Macadonia. 8th and 9th March, Sint-

Truiden, Belgium 

Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζεται η παραγωγική εξαγωγική ποσότητα σε τόνους των 

φρούτων που παράγονται στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας.  

Πίνακας 4.3 – Ετήσιες συγκρίσεις δεικτών τιμών εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία 

Ομάδες 

προϊόντων 

Ιούνιος Μεταβολή (%) 

 2015 2016 2017 2015/2016 2016/20017 

Γενικός δείκτης 

εκροών, 

περιλαμβανομένων 

φρούτων και 

λαχανικών. 

98,9 101 100,6 -2,1 0,4 

Φυτική παραγωγή, 

περιλαμβανομένων 

φρούτων και 

λαχανικών. 

98,2 101,4 99,9 -3,2 1,6 

Δημητριακά και 

σπόροι 

103,1 107,4 104,4 -4 2,8 

Βιομηχανικά φυτά 99,6 94,4 79,9 5,5 18,1 

Κτηνοτροφικά 

φυτά 

87,3 99 101,1 -11,9 -2,1 

Λαχανικά και 

κηπευτικά 

89,3 95,5 93,3 -6,4 2,4 

Πατάτες  και 

σπόροι 

91,7 98,5 99,7 -6,9 -1,2 

Φρούτα 83,5 93,1 92,3 -10,2 0,9 

Κρασί 105,9 108,4 107,5 -2,3 0,8 
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Ελαιόλαδο 169,3 143 139,8 18,4 2,3 

Λοιπά φυτικά 

προϊόντα 

- - - - - 

Ζωική παραγωγή 100 100,3 102 -0,3 -1,7 

Κρέατα 98,8 98,1 100,1 0,8 -2 

Ζωικά προϊόντα 100,6 101,5 103,1 -0,8 -1,6 

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία: 

Ιούνιος 2017 

Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι ετήσιες συγκρίσεις που δίνονται στους δείκτες 

τιμών εκροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για τα τρία τελευταία έτη 2015, 2016 και 2017 καθώς επίσης και τις 

ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ αυτών των ετών.  
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Σχήμα 4.2 - Μεταβολές δείκτη τιμών εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία 

 

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία: 

Ιούνιος 2017 

Πίνακας 4.4 – Μεταβολές γενικού  δείκτη τιμών εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία σε ποσοστό 

ΜΗΝΑΣ 2015 2016 2017 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -0,1 -2,8 4,5 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2,9 -0,3 -0,2 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2,9 1,8 1,1 

ΑΠΡΊΛΙΟΣ -3,2 -3 -4,9 

ΜΆΙΟΣ -2,6 -0,4 -1,1 
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ΙΟΥΝΙΟΣ -4,2 0,1 -5,4 

ΙΟΥΛΙΟΣ 3,4 10,5  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2,4 -3,5  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5,7 3,2  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -7,3 -6,1  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -1,3 -1,7  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2,4 2,6  

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία: Ιούνιος 2017 

 Όπως παρατηρούμε από τα αποτελέσματα η μεταβολή του γενικού δείκτη εκροών 

που περιλαμβάνει τα φρούτα και τα λαχανικά το 2015 με το 2016 σημείωσε αρνητικό 

ποσοστό - 2,1%. Η φυτική παραγωγή που περιλαμβάνει τα φρούτα και τα λαχανικά 

και η μεταβολή παρουσιάστηκε από το 2015 στο 2016 με αρνητικό πρόσημο. Στο 

σύνολό της η μεταβολή των ετών από το 2015 στο 2016 παρουσιάστηκαν αρνητικοί. 

Ενώ αντίστοιχα η μεταβολή όπως παρουσιάζεται για τα έτη 2016 και 2017 είναι ως 

επί τον πλείστον θετικά εκτός από τα κτηνοτροφικά φυτά, τις πατάτες και τους 

σπόρους που σημειώνουν αρνητικό πρόσημο. 

Στον πίνακα 4.4 παρουσιάζονται μεταβολές που έχει ο Γενικός Δείκτης τιμών εκροών 

στη Γεωργία σε ετήσια βάση την τριετία 2015 έως 20107 τον μήνα Ιούλιο. Όπως 

παρατηρούμε το έτος 2015 άρχισε με αρνητικό πρόσημο και ο δείκτης έκλεισε 

θετικός με 2,4 κάτι που για το 2016 αυξήθηκε το Δεκέμβριο σε 2,6 ενώ αντίστοιχα το 

2017 σημειώθηκε αρνητικό πρόσημο. 

 

Πίνακας 4.5 – Μεταβολές γενικού δείκτη τιμών εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία 

ΜΗΝΑΣ 2015 2016 2017 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 105,4 102,8 110 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 108,4 102,5 109,8 

ΜΑΡΤΙΟΣ 111,5 104,3 111,1 

ΑΠΡΊΛΙΟΣ 108 101,3 105,6 
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ΜΆΙΟΣ 105,1 100,9 104,6 

ΙΟΥΝΙΟΣ 100,6 101 98,9 

ΙΟΥΛΙΟΣ 104,1 111,6  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 106,6 107,7  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 112,7 111,2  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 104,5 104,4  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 103,2 102,7  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 105,7 105,3  

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία: 

Ιούνιος 2017 

 

 

Πίνακας 4.6 - Μέσος Ετήσιος Σταθμικός Δείκτης  

ΜΗΝΑΣ 2015 2016 2017 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 101,6 106,1 105,2 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 102,1 105,7 105,7 

ΜΑΡΤΙΟΣ 102,7 105,2 106,2 

ΑΠΡΊΛΙΟΣ 103,4 104,6 106,6 

ΜΆΙΟΣ 103,9 104,3 106,9 

ΙΟΥΝΙΟΣ 104,1 104,3 106,7 

ΙΟΥΛΙΟΣ 104,4 104,9  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 105 105  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 105,7 104,8  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 106,1 104,8  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 106,3 104,8  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 106,3 104,8  

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία: 

Ιούνιος 2017 
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Πίνακας 4.7 - Μέσες ετήσιες μεταβολές μέσου σταθμικού δείκτη 

ΜΗΝΑΣ 2015 2016 2017 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -1,5 4,4 -0,9 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -1,1 3,6 0 

ΜΑΡΤΙΟΣ -0,5 2,4 1 

ΑΠΡΊΛΙΟΣ 0,4 1,1 1,9 

ΜΆΙΟΣ 1 0,4 2,5 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1,5 0,2 2,3 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2,1 0,5  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3,1 0  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3,9 -0,8  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 4,7 -1,2  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 4,9 -1,4  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4,8 -1,5  

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία: 

Ιούνιος 2017 

 

Πίνακας 4.8 - Ετήσιες συγκρίσεις δεικτών τιμών εισροών στη γεωργία - 

κτηνοτροφία 

Προϊόντα Ιούνιος 

2015 

Ιούνιος 

2016 

Ιούνιος  

2017 

Μεταβολή 

% 

2017/2016 

Μεταβολή 

% 

2016/2015 

Γενικός δείκτης 105,9 104,7 106,7 1,2 -1,9 

Αναλώσιμα 

μέσα 

107,3 106,1 108,9 1,2 -2,6 

Σπόροι 105,5 105,9 103,2 -0,3 2,6 

Ενέργεια και 

λιπαντικά 

104,4 98,7 108,4 5,8 -8,9 

Λιπάσματα 114,9 118,8 119,1 -3,3 -0,3 
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Γεωργικά 

φάρμακα 

102,5 102,4 101,2 0,1 1,2 

Κτηνιατρικά 

φάρμακα 

106,5 105 105 1,4 -0,1 

Ζωοτροφές 108,9 109,5 109,8 -0,6 -0,2 

Συντήρηση και 

επισκευή 

μηχανολογικού 

εξοπλισμού και 

εγκαταστάσεων. 

107,6 107,7 106,5 -0,1 1,2 

Συντήρηση και 

επισκευή 

κτιριακών 

εγκαταστάσεων 

98,3 97,8 99 0,5 -1,3 

Λοιπά αγαθά 

και υπηρεσίες 

109,4 108,7 108,6 0,7 0 

Σχηματισμός 

πάγιου 

κεφαλαίου 

102,1 100,8 100,8 1,3 0 

Γεωργικά 

μηχανήματα και 

εξοπλισμός 

104,7 103 102,4 1,7 0,5 

Περιστρεφόμενα 

μονό-αξονικά 

μηχανήματα 

98 97,1 98,5 0,9 -1,4 

Μηχανήματα 

καλλιέργειας 

110,5 109,3 108 1,1 1,3 

Μηχανήματα 

συγκομιδής 

104,4 103,4 103,1 0,9 0,3 

Μηχανήματα 

και 

εγκαταστάσεις 

104 103,3 102,9 0,7 0,4 
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Γεωργικοί 

ελκυστήρες 

103,4 103,9 104,1 -0,5 -0,2 

Λοιπά οχήματα 104,9 102,3 101,5 206 0,7 

Γεωργικά κτίρια 91,5 91,8 94 -0,3 -2,3 

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία: 

Ιούνιος 2017 

 

Πίνακας 4.9 - Συντελεστές στάθμισης και μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εκροών 

στη γεωργία και την κτηνοτροφία 2005 -2012 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Γενικός 

δείκτης 

εκροών 

(φρούτα και 

λαχανικά) 

79 84,3 93,2 90,1 88,1 100 103 101,6 

Γενικός 

δείκτης 

εκροών (χωρίς 

φρούτα και 

λαχανικά) 

64,9 82 91,6 84,7 83,5 100 102,9 101,6 

Φυτική 

παραγωγή (με 

φρούτα και 

λαχανικά) 

74,6 81,2 93 87,4 84,5 100 103,6 101,6 

Φυτική 

παραγωγή 

(χωρίς φρούτα 

και λαχανικά) 

68,7 75,4 90,2 77 74,7 100 104,2 101,7 

Δημητριακά 

και σπόροι 

73,2 80,5 127,3 110,1 85,3 100 115,1 124,6 

Βιομηχανικά 

φυτά 

45,8 48,8 69,2 50,5 58 100 91,1 76,9 
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Κτηνοτροφικά 

φυτά 

80,4 76,8 82 91,3 100,1 100 107,3 105,1 

Λαχανικά και 

κηπευτικά 

79,8 89,3 92,2 94 93,9 100 94,6 90,8 

Πατάτες και 

σπόροι 

75,9 99,9 100,9 93,4 100,5 100 102,8 85,5 

Φρούτα 87,5 89,8 103,3 113 104,8 100 112,4 113 

Κρασί 88,2 88,8 90,3 97,9 100,5 100 100,7 106,5 

Ελαιόλαδο 138 155,2 124,5 121,1 99,3 100 99 95,5 

Λοιπά φυτικά 

προϊόντα 

91,3 95,2 100,1 103,1 97,2 100 103,3 104,1 

Ζωική 

παραγωγή 

89,9 93,8 94 98,4 99 100 101,5 101,5 

Κρέατα 88,4 94,6 94,2 97,1 98,9 100 100,9 99,7 

Ζωικά 

προϊόντα 

91,4 93 93,8 99,7 99,2 100 102,2 103,4 

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία: Ιούνιος 2017 

 

Πίνακας 4.10 - Δείκτης τιμών εκροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία 

Έτος Γενικός δείκτης 

εκροών 

Δείκτης φυτικής 

παραγωγής 

Δείκτης ζωικής 

παραγωγής 

2001 66,8 61,2 84 

2002 71,9 68,3 82,8 

2003 78,5 76,8 83,8 

2004 76,7 73,7 85,7 

2005 78,4 74,6 89,9 

2006 84,3 81,2 93,8 

2007 93,2 93 94 

2008 90,1 87,4 98,4 

2009 88,1 84,5 99 
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2010 100 100 100 

2011 103 103,6 101,5 

2012 101,6 101,6 101,5 

2013 103,3 104 101,5 

2014 101,4 101,2 102 

2015 106,3 108,1 102 

2016 104,8 106,8 99,7 

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία: Ιούνιος 2017 

 

Πίνακας 4.11 - Δείκτης τιμών εκροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία, 

(μεταβολές %) 

Έτος Γενικός δείκτης 

εκροών 

Δείκτης φυτικής 

παραγωγής 

Δείκτης ζωικής 

παραγωγής 

2001 2,9 1,5 6,3 

2002 7,6 11,6 -1,4 

2003 9,2 12,4 1,2 

2004 -2,3 -4 2,3 

2005 2,2 1,2 4,9 

2006 7,5 8,8 4,3 

2007 10,6 14,5 0,2 

2008 -3,3 -6 4,7 

2009 -2,2 -3,3 0,6 

2010 13,5 18,3 1 

2011 3 3,6 1,5 

2012 -1,4 -1,9 0 

2013 1,7 2,4 0 

2014 -1,8 -2,7 0,5 

2015 4,8 6,8 0 

2016 -1,5 -1,2 -2,3 

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία: Ιούνιος 2017 
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Συμπερασματικά ο Γενικός Δείκτης τιμών εκροών στη Γεωργία και τη κτηνοτροφία 

σε σύγκριση με αντίστοιχο δείκτη σημειώνει μείωση σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. Στους πίνακες 4.12 έως και 4.16 παρουσιάζονται οι ποσότητες σε κιλά που 

εξάγονται από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας των γεωργικών προϊόντων και 

οι αξίες αυτών σε ευρώ.   

Πίνακας 4.12 - Αξία των εξαγωγών σε ευρώ 

 Σιτηρά Καλαμ

πόκι 

Κριθ

άρι 

Ρύζι 

αποφλ

/νο 

Ρύζι 

φλοιω

μ/νο 

Ρύζι 

λευκό 

Ρύζι με 

θραύσ

ματα 

Σιτάρι 

/σιμιγ

δάλι 

Σιτάρι 

σκληρό 

20

05 

87.326.

618 

44.299.

780 

15.99

8 

3.680.

149 

37.387 17.614.

648 

2.037.0

62 

6.975.

432 

8.564.6

54 

20

06 

60.362.1

43 

252.341  4.604.7

95 

56.028 24.661.4

32 
 21.932.

749 

6.171.21

5 

20

07 

62.248.0

54 

2.426.89

2 

8.400 2.659.2

58 

1.524.2

13 

28.525.6

46 

2.719.48

8 

19.314.

735 

4.731.90

0 

20

08 

91.439.3

20 

1.293.08

2 

195.3

36 

4.062.1

38 

5.015.5

68 

28.081.4

62 

2.235.43

5 

14.013.

952 

36.344.7

71 

20

09 

97.812.4

70 

2.850.95

4 

28.90

4 

5.103.7

63 

6.867.0

38 

24.443.1

19 

1.537.97

2 

7.524.1

61 

47.651.6

17 

20

10 

65.819

.503 

694.15

1 

10.4

62 

3.538.

660 

6.075.

733 

30.133

.957 

1.529.

110 

495.8

38 

23.129

.237 

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία: Ιούνιος 2017 

 

Πίνακας 4.13 - Ποσότητα των εξαγωγών σε kg 

 Σιτηρά Καλαμπ

όκι 

Κριθ

άρι 

Ρύζι 

αποφλ/

νο 

Ρύζι 

φλοιωμ

/νο 

Ρύζι 

λευκό 

Ρύζι με 

θραύσμ

ατα 

Σιτάρι 

/σιμιγδά

λι 

Σιτάρι 

σκληρό 

20

05 

528.195.

078 

345.147.

956 

74.25

0 

12.165.

665 

92.890 52.477.

150 

8.230.8

22 

23.088.7

33 

54.633.3

35 
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20

06 

221.258.

389 

1.371.92

1 
 14.850.

562 

421.12

5 

66.393.

102 
 101.615.

876 

34.380.8

04 

20

07 

203.314.

854 

10.175.3

01 

20.00

0 

8.197.2

83 

6.628.5

33 

67.962.

211 

10.004.

610 

80.900.2

85 

18.999.2

28 

20

08 

240.895.

914 

4.522.81

3 

498.6

40 

7.906.4

99 

12.497.

892 

52.678.

585 

5.564.5

49 

48.400.9

44 

108.052.

999 

20

09 

373.446.

538 

16.580.7

35 

97.70

2 

11.115.

555 

21.746.

312 

48.809.

579 

4.452.3

84 

56.129.6

48 

213.265.

709 

20

10 

241.924.

628 

1.842.19

2 

32.25

0 

7.938.1

31 

24.661.

782 

63.905.

538 

5.778.3

95 

411.775 136.918.

469 

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία: Ιούνιος 2017 

Πίνακας 4.14 – Αξία και ποσότητα εξαγωγών βαμβακιού 

 Αξία 

εξαγωγών 

σε ευρώ 

 Ποσότητα 

εξαγωγών 

σε kg 

 

 Βαμβάκι Ελαιόλαδο  Βαμβάκι Ελαιόλαδο  

2005 90.667.499 1.860.765 98.014.168 560.265 

2006 116.844.348 1.861.033 119.983.247 467.876 

2007 60.400.883 1.319.962 63.147.720 373.151 

2008 78.414.075 1.517.356 77.084.857 421.521 

2009 120.999.493 2.119.090 130.938.165 583.625 

2010 120.332.034 3.347.018 73.282.288 831.009 

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία: Ιούνιος 2017 

Πίνακας 4.15 - Αξία των εξαγωγών σε ευρώ 

 Ρεβίθια Φασόλια Φακές Κουκιά 

2005 30.820 113.637 42.257 559 

2006 48.240 94.698 19.180  

2007 48.782 177.888 36.068 5.150 

2008 20.998 337.553 25.432 39 

2009 49.506 103.033 27.786 46.385 

2010 19.722 93.521 22.944  
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Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία: Ιούνιος 2017 

Πίνακας 4.16 - Ποσότητα των εξαγωγών σε kg 

 Ρεβίθια Φασόλια Φακές Κουκιά 

2005 27.626 182.927 66.032 405 

2006 36.278 107.399 40.075  

2007 29.280 274.774 61.180 3.020 

2008 12.721 242.787 35.214 10 

2009 32.811 93.588 32.290 56.220 

2010 13.758 81.879 30.770  

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία: Ιούνιος 2017 

Όπως αναφέρεται στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-

2020 (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 2014), για το σύνολο του 

αγροδιατροφικού τομέα εμφανίζονται σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης ως προς: α) 

τη βελτίωση της εξαγωγικής δραστηριότητάς του και τη μείωση του ελλείμματος του 

εμπορικού ισοζυγίου, β) την αύξηση της παραγωγικότητάς του τόσο σε σχέση με την 

ορθολογικότερη χρήση των συντελεστών παραγωγής καθώς την εισαγωγή 

καινοτομίας και αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, όσο και με τη βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναμικού, γ) τη δημιουργία αλλά και διατήρηση θέσεων εργασίας στις 

αγροτικές και αλιευτικές/παράκτιες περιοχές δίνοντας έμφαση αφενός στη 

δημιουργία θέσεων αυτοαπασχόλησης για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα και 

αφετέρου ενισχύοντας τις δυναμικές ΜΜΕ των αγροτικών περιοχών δ) τη 

διαφοροποίηση, καθετοποίηση, ανάπτυξη οριζοντίων συνεργασιών, λοιπών 

ενεργειών για αύξηση της πρόσβασης στην αγορά και τους καταναλωτές και 

ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης και του επαγγελματισμού τους, και ε) 

την παραγωγή ποιοτικότερων-ασφαλέστερων προϊόντων και προϊόντων με 

συγκριτικό πλεονέκτημα, με παράλληλη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, το 

μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή του σε 

αυτή «Σχέδιο ΕΣΠΑ 2014-2012» Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Η παγκοσμιοποίηση τείνει να λάβει τέτοιες διαστάσεις ώστε να θεωρείται πλέον μη 

αναστρέψιμη. Αυτό σημαίνει πως οι επιχειρήσεις και οργανισμοί πρέπει απαραίτητα 

να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους στα νέα δεδομένα του διεθνούς οικονομικού 

περιβάλλοντος , ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του. 

Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε και μελέτησε την προοπτική και την πορεία του 

αγροτικού τομέα στη χώρα μας και τη σημασία που έχει αυτός για την ελληνική 

οικονομία. Αρχικά έγινε μία θεωρητική εισαγωγή με βιβλιογραφικές έννοιες των 

θεωριών διεθνοποίησης, καθώς επίσης και των μορφών, των πλεονεκτημάτων και 

των μειονεκτημάτων όπως και του παράγοντα που μπορεί να την επηρεάσουν.  

Στη συνέχεια ακολούθησε μία σύντομη βιβλιογραφική έρευνα με επίκεντρο την 

περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 

πρωτογενής τομέας είναι σημαντικός. Παρουσιάστηκαν με ποσοστιαίες μεταβολές 

και ποσοτικά στοιχεία οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων που παράγει η 

Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ο αγροτικός τομέας στη χώρα μας αποτελεί ένα διαχρονικό τομέα για την ανάπτυξη 

και την πορεία της οικονομίας της Ελλάδας. Παρότι παρουσιάζεται μια πτώση 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, που έκανε την εμφάνισή της 

και έχει επηρεάσει σημαντικά την οικονομία και την απασχόληση της χώρας, 

φαίνεται πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης. 

Μέσα από την έρευνα παρουσιάστηκαν οι ποσότητες και οι αξίες σε ευρώ, της 

εξαγωγής των προϊόντων του αγροτικού τομέα. Όπως παρατηρείται από τα ποσοστά 

κατά το τελευταίο έτος μελέτης έχουνε μειωθεί και ο δείκτης τιμών παρουσίασε 

πτωτική πορεία. Ο Γενικός Δείκτης εκροών στον κλάδο της γεωργίας κατά το 2017 

σε σχέση με αντίστοιχους δείκτες του προηγούμενου έτους παρουσιάζει μειώσεις. 

Όμως ο μέσος τεχνικός δείκτης της μεταβολής του 2006 με το 2017 σε σύγκριση της 

μεταβολής του έτους 2015 με 2016 παρουσίασε αύξηση 2,3%. Επιπλέον, μείωση 

σημείωσε και ο Γενικός Δείκτης τιμών σε μηνιαία βάση κατά το έτος 2017 σε σχέση 

με το 2006.  
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Μελλοντικές προτάσεις  

Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων και της επιχειρηματικότητας στις 

αγροτικές περιοχές  

Να βελτιωθούν όπου είναι δυνατόν και να γίνει ανανέωση στους φυσικούς πόρους, με 

τον τρόπο αυτό να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα του 

κλάδου. Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να 

ενταχθεί σε προγράμματα, τα οποία θα τη βοηθήσουν και θα της δώσουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται και τις ευκαιρίες ώστε να μπορέσει να 

αναπτυχθεί και να επεκταθεί στις χώρες του εξωτερικού συμβάλλοντας σημαντικά 

και στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.  

Θα πρέπει να αναβαθμίσει την ποιότητα της γεωργίας αναβαθμίζοντας και 

αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της  για να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τους 

φυσικούς πόρους, να αναπτυχθούν και να αναβαθμιστούν αγροτικές περιοχές, οι 

οποίες δεν απασχολούνται ούτε εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή.  

Να δοθούν κίνητρα για να εισαχθεί μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπινου δυναμικού 

στον αγροτικό τομέα στον οποίο θα παρέχονται και οι γνώσεις και οι δεξιότητες για 

να μπορέσει να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων που θα παράγει και εν 

συνεχεία και την ποσότητα. Έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί η οικονομική 

δραστηριότητα στο σύνολό της.  

Προκειμένου να έχουμε μια επιτυχή διεθνοποίηση δεν αρκεί μόνο η διεκδίκηση της 

νέας αγοράς άλλα και η διατήρηση της θέσης μας στην αγορά αυτή δημιουργώντας 

συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, (Κ.Α.Π), με ορίζοντα το 2020 τείνει 

να προτείνει ένα νέο μοτίβο για την ανάπτυξη του γεωργικού κλάδου το οποίο θα 

είναι περισσότερο προσανατολισμένο σε διεθνείς αγορές. Και θα έχει ως σκοπό να 

αξιοποιήσει την επιχειρηματική λειτουργία και την εκμετάλλευση των γεωργικών 

δραστηριοτήτων. Με απώτερο σκοπό να καλύψει τα κενά και να δημιουργήσει 

ανταγωνιστικότητα.  
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Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελληνική αγορά δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν και να προχωρήσουν σε νέες ξένες 

επενδύσεις διότι ακόμη και σήμερα δε διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές. Σύμφωνα 

με μελέτη του ΣΕΒ είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν κάποια συγκεκριμένα 

μέτρα προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων 

στα πεδία επιχειρηματικής δράσης καθώς οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότεροι 

συγκριτικά με εκείνους τους κινδύνους που θα αντιμετώπιζαν αν επιχειρούσαν να 

δραστηριοποιηθούν σε κάποια χώρα της Ευρώπης. 
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