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Περίληψη 

 

Σκοπός είναι να καταδειχθεί η σημασία και αξία των εξαγωγών για την ελληνική 

οικονομία η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα, αλλά διαθέτει 

αξιόλογο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

και τη μελέτη στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι τα αλιευτικά προϊόντα, το 

ελαιόλαδο, το κρασί και τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν κλάδους με μεγάλη 

δυναμική και προοπτικές για αύξηση των εξαγωγών. 

Μέσα από την εξέταση στατιστικών στοιχείων για τις εξαγωγές των παραπάνω 

προϊόντων, προς ευρωπαϊκούς και διεθνείς προορισμούς, προκύπτουν συμπεράσματα 

για την λειτουργία των εξαγωγών ως κινητήριος δύναμη της Ελληνικής Οικονομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθούν τα χρονικά διαστήματα 2008 – 2011 αρχικώς όταν 

ξέσπασε η Παγκόσμια οικονομική κρίση και κατά την κορύφωση της ελληνικής 

οικονομικής κρίσης 2012 – 2015. 

Οι στρατηγικοί εταίροι της χώρας όπως οι βαλκανικές και ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι 

οι μόνες οι οποίες αποτελούν εξαγωγικούς προορισμούς με προοπτικές για το μέλλον. 

Χώρες όπως οι Η.Π.Α., τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ και οι Κάτω Χώρες 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο και το κρασί. 

Ακόμη, ο φαρμακευτικός κλάδος μπορεί να αποτελέσει σημαντική οικονομική 

εξαγωγική δύναμη για την χώρα εκτός από τους παραδοσιακούς κλάδους του 

τουρισμού και της ναυτιλίας.  
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Abstract 

 

 

The aim of this thesis is to demonstrate the importance and value of exports for the 

Greek economy, which is based mainly on the tertiary sector, but has a significant 

primary and secondary sector. The literature review and study of statistical data shows 

that fishery products, olive oil, wine and pharmaceuticals are industries with great 

dynamics and prospects for increasing exports. 

Through the examination of statistical data on the exports of the above products, to 

European and international destinations, conclusions emerge about the operation of 

exports as the driving force of the Greek Economy. More specifically, the periods 2008 

- 2011 will be studied initially, when the global financial crisis broke out and at the peak 

of the Greek economic crisis 2012 - 2015. 

The country's strategic partners, such as the Balkan and European countries, are not the 

only ones that are export destinations with prospects for the future. Countries such as 

the United States, the United Arab Emirates, Israel, and the Netherlands show interest in 

Greek products such as olive oil and wine. In addition, the pharmaceutical industry can 

be a significant economic export force for the country in addition to the traditional 

sectors of tourism and shipping. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Σκοπός 
 

Το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας άλλαξε δραματικά μετά το 2008 εξαιτίας της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που επηρέασε σφοδρά και στην χώρα μας. Μέσα σε 

αυτό το αρνητικά μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον οι 

επιχειρήσεις προσπάθησαν να βρουν νέους τρόπους προσέλκυσης υπαρχόντων και νέων 

πελατών αναπτύσσοντας νέα κανάλια διανομής και πωλήσεων. Για αυτό, πολλές 

επιχειρήσεις στόχευσαν σε μεγαλύτερο βαθμό στις εξαγωγές ή ξεκίνησαν να εξάγουν 

παρόλο που στο παρελθόν δεν είχαν τις εξαγωγές ενταγμένες μέσα στην αποστολή ή 

στη στρατηγική τους.  

Η παραγωγικότητα της χώρας είναι ακόμη και σήμερα σημαντικά χαμηλή σε σχέση με 

άλλες βαλκανικές χώρες εξαιτίας του ότι σε αυτές οι μισθοί και τα παραγωγικά κόστη 

είναι πολύ χαμηλότερα. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είχαν να 

αντιμετωπίσουν και το υψηλό εργασιακό και λειτουργικό κόστος, εκτός από το 

απωθητικό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης.  

Οι επιχειρήσεις όμως έπρεπε να συμβαδίσουν με τα σύγχρονα δεδομένα και παράλληλα 

να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να επιβιώσουν σε 

όρους ανάπτυξης, τεχνολογίας, λειτουργιών και εγκαταστάσεων. Τα τελευταία τρία 

χρόνια που η Ελλάδα ξεκίνησε να βρίσκεται σε ανοδική πορεία σε οικονομικούς όρους, 

οι εξαγωγές αναδείχθηκαν ως σημαντική οικονομική πτυχή για την χώρα, πολλές 

επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν και άλλαξαν τον προσανατολισμό τους επιτυγχάνοντας 

ακόμη και να αναπτυχθούν και όχι απλά να επιβιώσουν μέσω των εξαγωγών, ενώ 

νεοφυείς επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να εκκινήσουν εξαιτίας της ζήτησης από το 

εξωτερικό. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδειχθεί η σημασία και αξία των εξαγωγών 

για την ελληνική οικονομία η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα, 

αλλά διαθέτει αξιόλογο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Η έρευνα περιλαμβάνει 

τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική προσέγγιση προκειμένου το ζήτημα να προσεγγιστεί 

συνολικά και τα συμπεράσματα να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Οι εξαγωγές 

μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήριος μοχλός της οικονομίας ειδικά μετά την 

εμπειρία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα μέσα στην οικονομική κρίση. Η έρευνα αφορά 
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δύο εξεταζόμενες χρονικές περιόδους από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και μέχρι 

την επιβολή των κεφαλαιακών ρυθμίσεων (capital controls) στην χώρα. Πρόκειται για 

δύο εξαιρετικά δύσκολες χρονικές περιόδους για την Ελλάδα και την οικονομία της οι 

οποίες όμως όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας, οδήγησαν στην αύξηση των εξαγωγών για την χώρα μέσα από τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.  

 

1.2. Ο Ρόλος του ΣΕΒ 
 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ή αλλιώς εν συντομία ΣΕΒ, έχει 

συνδράμει στην αρωγή πολλών εξαγωγικών επιχειρήσεων οι οποίες δέχτηκαν 

συμβουλές και καθοδήγηση όσον αφορά στον εξαγωγικό προσανατολισμό τους ειδικά 

κατά το χρονικό διάστημα της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΕΒ απαριθμεί σήμερα 

περισσότερα από 700 μέλη σε όλη την Ελλάδα τα οποία απασχολούν περισσότερους 

από 35000 ανθρώπους. Παρέχει όλα τα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές στις 

επιχειρήσεις ώστε οι τελευταίες να αυξήσουν την εξωστρέφειά τους και προσπαθεί να 

ανταποκρίνεται σε αιτήματα για υποστήριξη και πληροφορίες σε μηνιαία βάση.  

Κύριοι στόχοι του ΣΕΒ είναι η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και η 

ανταγωνιστικότητα. Το κύρος του αναγνωρίζεται διεθνώς και διαθέτει ένα ισχυρό 

δίκτυο οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη, 

διεξάγει σεμινάρια για τα μέλη του και προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σε 

επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης.  

Ο ΣΕΒ μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο σημαντικούς και ουσιαστικούς 

υποστηρικτές των Ελλήνων εξαγωγέων από την έναρξη της λειτουργίας του. 

Αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €15,3 δις εκ των 

οποίων τα €8,5 δις αφορούν εξαγωγές. Μέσα στους ρόλους τους εντάσσεται η 

συνδρομή του στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων με την 

επιλογή των καλύτερων συνεργατών και με την πληροφόρηση των αρμόδιων σχετικά 

με τη ζήτηση προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού. Ο ΣΕΒ ακόμη διοργανώνει έρευνες 

σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής 

εξαγωγικής δραστηριότητας που χρησιμεύουν στην παρακολούθηση των εξαγωγών 

στατιστικά και διαχρονικά. 

Το 2018 ο ΣΕΒ είχε 725 μέλη, 137 εξαγωγικές χώρες, 222000 επισκέπτες στην 

ιστοσελίδα του, 12000 άρθρα σε διαφορετικά μέσα ενημέρωσης και 98% 
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ικανοποιημένα μέλη (ΣΕΒ, 2018). Σύμφωνα με έρευνα την οποία διεξήγαγε και αφορά 

τις εκτιμήσεις για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, προσφέρεται μια σαφής 

εικόνα της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα όσον αφορά το εξαγωγικό εμπόριο και 

τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τους Έλληνες εξαγωγείς. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως 

η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει καταφέρει να αναπτυχθεί υπό αντίξοες συνθήκες 

σε ένα περιβάλλον γεμάτο εμπόδια και προκλήσεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον 

ιδιαίτερο έδαφος έχει κερδίσει και το ηλεκτρονικό εξαγωγικό εμπόριο.  

Ο ΣΕΒ έχει βοηθήσει και εξακολουθεί να βοηθάει τις ελληνικές επιχειρήσεις να βρουν 

τον εξαγωγικό τους προορισμό, να αισθανθούν ασφάλεια και σιγουριά έχοντας έναν 

σύμμαχο και να ξεδιπλώσουν τα μοναδικά πλεονεκτήματα των προϊόντων τους στο 

εξωτερικό τα οποία διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά για την 

ποιότητα και την ιδιαιτερότητά τους. Συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία και 

συνδράμει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις για ολοένα και περισσότερους 

εξαγωγικούς προορισμούς. 

 

1.3. Δομή Εργασίας 
 

Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται ο σκοπός της, ο ρόλος που διαδραματίζει ο ΣΕΒ στην προώθηση των 

ελληνικών εξαγωγών και η δομή της εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση. Σε αυτήν 

παρουσιάζονται τα είδη εξαγωγών που μπορεί να επιλέξει μια επιχείρηση, γίνεται 

καταγραφή των πιο σημαντικών σύγχρονων ερευνών μέσα από την εξέταση των 

ευρημάτων τους, εξετάζονται ορισμένες περιπτώσεις συγκεκριμένων κλάδων που 

γνωρίζουν εξαγωγική ανάπτυξη στην Ελλάδα και παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα 

στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία εκπόνησης της εμπειρικής έρευνας 

με τη χρήση δευτερογενών στοιχείων που αφορούν τις εξαγωγές συγκεκριμένων 

προϊόντων για την Ελλάδα και το εργαλείο της ανάλυσης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δευτερογενούς έρευνας 

και της ανάλυσης των εξαγωγικών αξιών τεσσάρων κατηγοριών προϊόντων και 

συγκεκριμένα του κλάδου των ψαριών, του ελαιόλαδου, των κρασιών και των 
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φαρμάκων. Παρουσιάζονται οι εξαγωγικές αξίες των προϊόντων αυτών προς 36 χώρες 

στις οποίες εξήγαγε η Ελλάδα από το 2008 έως και το 2015 χωρίς διακοπές.  

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από τη θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση που ακολουθείται από τον γράφοντα κατά 

τη μελέτη της σημασίας των εξαγωγών για την Ελλάδα. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται 

οι περιορισμοί εκπόνησης της εργασίας και παρατίθενται ορισμένες προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1. Είδη και Στάδια Εξαγωγών 
 

Η είσοδος σε μια ξένη αγορά μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

οικονομική ανάπτυξη και ευημερία μιας χώρας. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους 

εισόδου σε μια ξένη αγορά είναι οι εξαγωγές (Liargovas & Skandalis, 2008). Οι 

εξαγωγές ως μέγεθος για την εθνική οικονομία μιας χώρας μπορούν να οδηγήσουν 

άμεσα ή έμμεσα σε μείωση της ανεργίας, σε αύξηση της εγχώριας παραγωγής και σε 

οικονομική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, επηρεάζουν σημαντικά οικονομικά μεγέθη 

καθιστώντας το ρόλο τους κρίσιμο για την βιωσιμότητα και ανάπτυξη μιας εθνικής 

οικονομίας. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, συχνά προκύπτουν ως στρατηγική επιλογή στο 

πλαίσιο της διεθνοποίησης ή διαφορετικά της παγκοσμιοποίησης η οποία συντελείται 

εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τους Chetty & Campbell–Hunt (2003) η διεθνοποίηση 

αφορά τη διαδικασία εισόδου σε διεθνείς δραστηριότητες και την προσαρμογή των 

διαδικασιών που εφαρμόζει η επιχείρηση στο διεθνές περιβάλλον.  

Οι εξαγωγές αποτελούν διαδεδομένη στρατηγική διεθνοποίησης που ταιριάζει σε 

επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν επέκταση των δράσεών τους σε διεθνές επίπεδο 

προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη απόδοση (He et 

al., 2013). Ακόμη, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επιβίωση και την ανάπτυξη 

πολλών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες εξαγωγών ενισχύουν τις 

οργανωτικές δυνατότητες οι οποίες στη συνέχεια δημιουργούν πρόσθετους πόρους που 

ενισχύουν την απόδοση των επιχειρήσεων (Filatotchev et al., 2009). Σύμφωνα με τους 

Sousa et al. (2010) οι υπεύθυνοι για την χάραξη της πολιτικής πρέπει να κατανοήσουν 

το σκεπτικό και τη λογική των εξαγωγών ώστε να καθοδηγήσουν τις επιχειρήσεις ορθά.  

Η ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης στην παγκόσμια οικονομία έχει αυξήσει τους 

κινδύνους των εξαγωγών (Donthu & Kim, 1993). Οι εξαγωγικές επιδόσεις είναι 

σημαντικές για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, τους ερευνητές και τους φορείς 

χάραξης της πολιτικής. Οι διοικήσεις θεωρούν τις εξαγωγές ένα εργαλείο τόνωσης της 

επιχειρηματικής ανάπτυξης, βελτίωσης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων, ενίσχυσης 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και διασφάλισης της επιβίωσης της επιχείρησης 

(Kumcu & Harcar, 1995).  

Σύμφωνα με τον Bradley (1984) η διαδικασία της διεθνοποίησης για τις επιχειρήσεις 

μπορεί να περιγραφεί μέσα από ένα μοντέλο τριών σταδίων. Στο πρώτο στάδιο οι 
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επιχειρήσεις είναι πιθανοί εξαγωγείς καθώς δεν έχουν εισέλθει ακόμη σε αυτή τη 

διαδικασία. Στο δεύτερο στάδιο οι επιχειρήσεις αποτελούν παθητικούς εξαγωγείς 

δηλαδή εξάγουν μόνο κατ’ απαίτηση πελατών χωρίς να αναλαμβάνουν οι ίδιες 

περαιτέρω πρωτοβουλίες. Στο τρίτο στάδιο, οι επιχειρήσεις είναι ενεργοί εξαγωγείς 

καθώς προσπαθούν να αυξήσουν τον όγκο των εξαγωγών τους .  

Το μοντέλο της Ουψάλα (Johanson&Vahlne, 1990) ορίζει τέσσερα ξεχωριστά στάδια 

σταδιακής αύξησης της εξαγωγικής εμπλοκής της επιχείρησης στο δρόμο της για την 

πλήρη διεθνοποίηση:  

 καμία εξαγωγική δραστηριότητα,  

 εξαγωγή μέσω ανεξάρτητων αντιπροσώπων,  

 ίδρυση θυγατρικής για πωλήσεις στο εξωτερικό και  

 παραγωγή στο εξωτερικό.  

 

Η ικανότητα μιας χώρας να ανταγωνίζεται με επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές 

αντικατοπτρίζει την οικονομική της ισχύ και την οριακή της ανταγωνιστικότητα έναντι 

των άλλων χωρών. Σύμφωνα με τον Cavusgil (1984) υπάρχουν πέντε διακριτά στάδια 

κατά την ενσωμάτωση των διαφορετικών στρατηγικών ανάπτυξης των εξαγωγών:  

1) το εγχώριο μάρκετινγκ,  

2) ένα στάδιο πριν τις εξαγωγές,  

3) η πειραματική συμμετοχή,  

4) η ενεργός συμμετοχή και  

5) η αφοσίωση.  

 

Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να περάσουν σταδιακά από τα στάδια που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία προτείνει τέσσερα χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων που επηρεάζουν την εξαγωγική δραστηριότητα. Αυτά είναι η εστίαση στα 

μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης, η δέσμευση πόρων για 

ανάληψη εξαγωγικής δραστηριότητας, τα χαρακτηριστικά λήψης αποφάσεων και η 

αντιλαμβανόμενη ελκυστικότητα του εξαγωγικού μάρκετινγκ (Cavusgil, 1984).  

Ακόμη, οι επιχειρήσεις εστιάζουν στον εξαγωγικό τους προορισμό ειδικά στα πρώτα 

χρόνια δραστηριοποίησής τους σε πωλήσεις στο εξωτερικό. Η αναζήτηση νέων αγορών 

πρέπει να βασίζεται σε γεωγραφικά, δημογραφικά, πολιτιστικά και εθνικά κριτήρια 

(Antoniadou, 2012) προκειμένου να χαρακτηριστεί από επιτυχία. Η εξωστρέφεια 
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αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας των εξαγωγών. Ωστόσο, η επιθετική 

είσοδος σε ξένες αγορές και η απαιτητική παρουσία σε αυτές ίσως είναι τα πρώτα 

βήματα που απαιτούνται για την έναρξη της εξαγωγικής δραστηριότητας μιας 

επιχείρησης.  

Σύμφωνα με τους Rambocas et al. (2014) υπάρχουν οι άμεσες εξαγωγές οι οποίες 

συνοδεύονται από άμεσο και πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων της διανομής 

προϊόντων και οι έμμεσες εξαγωγές οι οποίες πραγματοποιούνται με τη συνδρομή 

εξωτερικών ανεξάρτητων παρόχων υπηρεσιών. Οι άμεσες εξαγωγές αφορούν την 

πώληση ενός παραγωγού ή προμηθευτή απευθείας σε μια διεθνή αγορά είτε με τη 

χρήση μεσαζόντων (π.χ. αντιπρόσωποι πωλήσεων) ή με άμεσες πωλήσεις στον τελικό 

πελάτη. Σύμφωνα με τον Χατζηδημητρίου (2003), οι άμεσες εξαγωγές διακρίνονται σε: 

 Δημιουργία αυτόνομου τμήματος εξαγωγών 

 Επιλογή αντιπροσώπου στη χώρα εξαγωγής 

 Ίδρυση υποκαταστήματος στη χώρα εξαγωγής 

 Ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρίας στη χώρα εξαγωγής  

 

Από την άλλη, οι έμμεσες εξαγωγές διακρίνονται σε (Χατζηδημητρίου, 2003): 

 Εγχώριος πράκτορας 

 Εγχώριος έμπορος 

 Εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών 

 Εταιρίες διεθνούς εμπορίου 

 

Η επιλογή του είδους εξαγωγών εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Σύμφωνα με 

τους Karunartna & Johnson (1997) υπάρχουν τόσο πλεονεκτήματα όσο και 

μειονεκτήματα σε κάθε επιλογή της εταιρίας τα οποία καθορίζονται από το 

αναμενόμενο περιθώριο κέρδους και από τον αναμενόμενο όγκο των εξαγωγών. 

Συνήθως οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα εξαγωγικά τους βήματα δε 

διαθέτουν ούτε τα απαιτούμενα χρήματα ούτε την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία 

ώστε να επιχειρήσουν μόνες τους μια εξαγωγική στρατηγική (Johanson & Vahnle, 

1977). Επομένως, προσαρμόζονται ανάλογα με το στάδιο του οικονομικού κύκλου στο 

οποίο βρίσκονται τη δεδομένη χρονική στιγμή.  

Όσον αφορά στους λόγους επιλογής των εξαγωγών αυτοί αφορούν την αξιοποίηση 

νέων ευκαιριών (Johanson & Vahlne, 2009), τη μεταφορά των προϊόντων ή των 
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υπηρεσιών με στόχο τη διάδοση σε ευρύτερο κοινό εκτός των εθνικών συνόρων 

(Andersen & Buvik, 2002), την έναρξη διεθνών δράσεων και δραστηριοτήτων (Azar, 

2014), την αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας της διοίκησης σε συνδυασμό με 

τον κορεσμό της εγχώριας αγοράς (Shane, 1996). Ακόμη, βασική αιτία μπορεί να είναι 

παράγοντες όπως η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας ή η διαφοροποίηση των 

επιχειρηματικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση ή η εξομάλυνση των 

εποχιακών πωλήσεων.  

Σύμφωνα με τους Cooper & Kleinschmidt (1985) οι παράγοντες που καθορίζουν την 

εξαγωγική συμπεριφορά είναι οι εξής: 

 Προσδοκίες και αντιλήψεις της διοίκησης 

 Μεταβλητές της αγοράς 

 Δημογραφικά στοιχεία της επιχείρησης 

 Πόροι και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης. 

 

Οι εξωγενείς παράγοντες όπως οι τοπικές οικονομικές συνθήκες ή οι κυβερνητικές 

πολιτικές μπορεί και αυτοί να επηρεάζουν τη στρατηγική απόφαση της επιχείρησης να 

εξάγει ή να εισέλθει σε μια ξένη αγορά και να οδηγούν σε μεγαλύτερη αφοσίωση σε 

αυτόν το στόχο. Σύμφωνα με τους Cavusgil et al. (1993) πολλές επιχειρήσεις εξάγουν 

με βάση την ελκυστικότητα της αγοράς και το βαθμό του κινδύνου της χώρας στην 

οποία θέλουν να εξάγουν. Όσον αφορά στο κίνητρο το οποίο οδηγεί τις επιχειρήσεις να 

εξάγουν, το κυριότερο κίνητρο είναι η αποφυγή απωλειών από μια κορεσμένη εγχώρια 

αγορά (Pavord & Bogart 1975). 

Μέσα στα πλεονεκτήματα των εξαγωγών συγκαταλέγονται οι οικονομίες κλίμακας, η 

αύξηση των πωλήσεων, η αύξηση των κερδών, η μείωση της εξάρτησης της 

επιχείρησης από την εγχώρια αγορά, η απόκτηση τεχνογνωσίας και η ενδυνάμωση της 

θέσης του προϊόντος στην εγχώρια αγορά. Εκτός, όμως από τα πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν από την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις 

λογαριάζουν και τους κινδύνους ή τα εμπόδια που θα έχουν να αντιμετωπίσουν 

αναλαμβάνοντας την απόφαση των εξαγωγών προς μια χώρα.  

Τα πιο συχνά εμπόδια για την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι η 

ανεπαρκής χρηματοδότηση, οι κρατικοί περιορισμοί, η ανεπαρκής γνώση και εμπειρία, 

τα ανεπαρκή δίκτυα διανομής και η έλλειψη διεθνών γνωριμιών (Bilkey, 1978).  Οι 

προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά την εξαγωγική τους 
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δράση είναι τα αυξημένα κόστη παραγωγής ή λειτουργίας, οι προσαρμογές που 

απαιτούνται να γίνουν στη διοίκηση της επιχείρησης, ο ανταγωνισμός σε διεθνές 

επίπεδο, η μακροπρόθεσμη απόδοση της επένδυσης που θα απασχολεί τους μετόχους 

και γραφειοκρατικές διαδικασίες.  

Οι επιχειρήσεις που τελικά προβαίνουν στο εγχείρημα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 

την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους, τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτουν, 

τη χρηματοδότηση της επιχείρησης και τις προσδοκίες που έχουν. Εφόσον τα 

γνωρίζουν αυτά πρέπει να διερευνήσουν τη θέση των προϊόντων τους στις ξένες αγορές 

και να λάβουν υπόψη τους παράγοντες όπως οι πιθανοί πελάτες, τα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων που επιθυμούν και ποια η παραγωγική δυναμικότητά τους.  

Πολλές φορές απαιτούνται τροποποιήσεις στα προϊόντα μιας επιχείρησης προκειμένου 

να μπορέσουν να εξαχθούν αποτελεσματικά. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές ελέγχου της 

εξαγωγικής καταλληλότητας ενός προϊόντος καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα 

διαδικασιών από πολύ στοιχειώδεις έως πολύ πολύπλοκες. Στην περίπτωση των 

εξαγωγών πρέπει να υπάρχει συνεννόηση  με τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο ή υπεύθυνο 

διανομής του προϊόντος, ώστε να διαλέξει το μέγεθος, την τεχνική και τη διάρκεια της 

έρευνας που πρέπει να διεξαχθεί και να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις. Η έρευνα 

αυτή μπορεί να αφορά τη μελέτη και καταγραφή των ανταγωνιστικών προϊόντων, τη 

συσκευασία και τον τρόπο που θα παρουσιαστεί το προϊόν στις ομάδες – στόχους, τις 

ανταγωνιστικές τιμές και την αποδοχή  προϊόντος.  

Από τη στιγμή που η επιχείρηση έχει αποφασίσει σε ποιες αγορές θα εξάγει η επόμενη 

απόφαση αφορά τη μέθοδο διείσδυσης στις αγορές στόχο. Για να λάβει η επιχείρηση 

αυτή την απόφαση απαιτείται να λάβει υπόψη της τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

των προϊόντων στις αγορές εξωτερικού και τους πιθανούς κινδύνους, τη 

χρηματοοικονομική δυναμική της επιχείρησης, τους περιορισμούς και τα εμπόδια που 

τυχόν συναντήσει η επιχείρηση στην προσπάθειά της, το είδος του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας που θα εξαχθεί και τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς. Ως μέθοδοι 

εισαγωγής ενός προϊόντος σε μια αγορά του εξωτερικού θεωρούνται οι απευθείας 

εξαγωγές, οι εξαγωγές μέσω τρίτων και η σύναψη συνεργασίας με επιχειρήσεις του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού.  

Οι απευθείας εξαγωγές που είναι ουσιαστικά απευθείας πώληση του προϊόντος στον 

τελικό πελάτη έχουν ως πλεονέκτημα την εξασφάλιση μεγαλύτερου περιθωρίου 

κέρδους λόγω της απουσίας ενδιάμεσων, τη δυνατότητα καθορισμού χαμηλών τιμών 

και την άμεση επαφή και γνώση των τελικών πελατών των προϊόντων της επιχείρησης. 
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Από την άλλη, μειονέκτημα θεωρείται η απαραίτητη γνώση της αγοράς και η χαμηλή 

αναγνωρισιμότητα του προϊόντος στην αρχή.  

 

2.2. Σύγχρονες Έρευνες 
 

Από το 2006 υπάρχουν τρεις σημαντικοί και εμφανείς τομείς προόδου στη 

βιβλιογραφία όσον αφορά στις εξαγωγικές επιδόσεις (Chenetal., 2016). Αρχικά, η 

αυξανόμενη εφαρμογή των υπαρχουσών θεωριών και των πολλών θεωρητικών 

θεμελίων έχει συνεισφέρει στην πιο ουσιαστική και ολοκληρωμένη κατανόηση και 

αντίληψη του θέματος. Δεύτερον, ένας σημαντικός αριθμός νέων παραγόντων 

εισάγονται ως καθοριστικοί παράγοντες των εξαγωγικών επιδόσεων. Τρίτον, 

χρησιμοποιούνται στατιστικές μέθοδοι οι οποίες επιτρέπουν την εξερεύνηση των 

εξελιγμένων σχέσεων μεταξύ ιστορικών στοιχείων και εξαγωγικών επιδόσεων. 

Έχοντας αυτά υπόψη, στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης και της καλύτερης 

κατανόησης του εξεταζόμενου θέματος και του ρόλου που διαδραματίζει τόσο σε 

επιχειρησιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αναζητήθηκαν σύγχρονα άρθρα της 

τελευταίας εικοσαετίας προκειμένου να σχολιαστούν τα ευρήματα των ερευνών. Ένα 

από τα θέματα που προέκυψε κατά την αναζήτηση είναι η αποδοτικότητα των 

εξαγωγών.  

Σύμφωνα με τους Chen et al. (2016) τα πιο δημοφιλή μέτρα της εξαγωγικής επίδοσης 

στη βιβλιογραφία είναι τα οικονομικά μέτρα που αποτυπώνονται ως εξαγωγική 

αποδοτικότητα, η αύξηση των εξαγωγικών πωλήσεων, οι εξαγωγικές πωλήσεις και η 

ένταση των εξαγωγών. Τα μη οικονομικά μέτρα χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά σε 

ερευνητικό επίπεδο. Τέτοια μέτρα είναι για παράδειγμα η ικανοποίηση από τις 

εξαγωγικές επιδόσεις και η επίτευξη του στόχου των εξαγωγών.  

Οι Katsikeas et al. (2006) υποστηρίζουν ότι η επιτυχία των εξαγωγών καθορίζεται από 

το ενδεχόμενο των στρατηγικών εξαγωγής και του πλαισίου περιβάλλοντος μάρκετινγκ 

και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει μια γενικευμένη βέλτιστη στρατηγική. Εκτός από την 

ίδια τη στρατηγική, η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής υλοποίησης και η 

στρατηγική εφαρμογή είναι επίσης βασικοί και καθοριστικοί παράγοντες των 

εξαγωγικών επιδόσεων, αλλά δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό στις περισσότερες 

μελέτες (Morgan et al., 2012).  

Η απώλεια αποτελεσματικότητας η οποία οφείλεται σε υπερβολική ή μη ικανοποιητική 

χρήση του παραγωγικού δυναμικού είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει 
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την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Οι Tsekouras&Skuras (2005) 

χρησιμοποίησαν στοιχεία της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας και διαπίστωσαν ότι η 

απώλεια της αποτελεσματικότητας προκαλεί εξαγωγική δραστηριότητα μέχρι ένα 

συγκεκριμένο όριο που οι επιχειρήσεις εξάγουν προκειμένου να μειωθεί η απόκλιση 

από τη βέλτιστη χρήση της παραγωγικής δυναμικότητας. Πέρα από αυτό το όριο, το 

μέγεθος της απώλειας αποτελεσματικότητας καθίσταται εμπόδιο για τις εξαγωγές σε 

όρους ανταγωνιστικότητας. Ακόμη, εκτίμησαν ότι η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία 

λειτουργεί σε ένα ημιτελές στατικό πλαίσιο ισορροπίας δεδομένου ότι η εισροή 

κεφαλαιακού αποθέματος συμπεριφέρεται ως οιονεί εισροή. Αυτή είναι και η πηγή της 

μη βέλτιστης χρήσης της παραγωγικής ικανότητας και απώλειας της 

αποτελεσματικότητας.  

Η προώθηση των εξαγωγών συνδέεται με μια θετική επίδραση στην παραγωγικότητα 

και τις θετικές εξωτερικές επιδράσεις (Feder, 1982). Ακόμη, μια οικονομία 

προσανατολισμένη στις εξαγωγές μπορεί να επωφεληθεί από τις οικονομίες κλίμακας 

(Helpman & Krugman, 1985), από την αυξημένη συνολική ζήτηση και την καλύτερη 

κατανομή των συνολικών επενδύσεων. Η ανάπτυξη των εξαγωγών εξασφαλίζει για τη 

χώρα ένα ισχυρό ισοζύγιο πληρωμών που παρέχει στήριξη στις εισαγωγές ενδιάμεσων 

και κεφαλαιουχικών αγαθών.  

Ένα στοιχείο που καθορίζει την επιτυχία των εξαγωγών είναι η ποιότητα. Οι Hummels 

& Klenow (2005) υποθέτουν ότι αν οι μεγάλοι εξαγωγείς πωλούν συστηματικά υψηλές 

ποσότητες σε υψηλές τιμές, αυτό συνάδει με την παραγωγή υψηλότερης ποιότητας 

προϊόντων από αυτούς τους εξαγωγείς και δείχνει ότι οι πλουσιότερες χώρες εξάγουν 

προϊόντα υψηλότερης ποιότητας σε συγκριτικά υψηλότερες τιμές. Οι Fontagne et al. 

(2008) παρατήρησαν ότι κατά μέσο όρο οι ιαπωνικές τιμές μονάδας είναι 2,9 φορές 

υψηλότερες από την Κίνα για τα ίδια προϊόντα που μεταφέρονται στις ίδιες αγορές την 

ίδια χρονιά. Αυτό το εύρημα τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα προϊόντα 

ανεπτυγμένων χωρών δεν ανταγωνίζονται άμεσα με τα προϊόντα αναπτυσσόμενων 

χωρών. Σύμφωνα με τους Crozet et al. (2012) οι επιχειρήσεις με υψηλότερη ποιότητα 

έχουν μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτικών οφελών αναφορικά με το κόστος 

παραγωγής και είναι πιο πιθανό να εξάγουν υψηλότερες ποσότητες σε υψηλότερες 

τιμές.  

Οι πιο δημοφιλείς θεωρίες που χρησιμοποιούνται στην εκπόνηση ερευνών για τις 

εξαγωγές είναι η θεωρία των πόρων (resource – based view – RBV), η θεωρία έκτακτης 

ανάγκης (contingency theory), η θεσμική θεωρία (institutional – based view – IBV) και 
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η θεωρία οργανωσιακής μάθησης (Organizational Learning Theory - OLT). Η θεωρία 

των πόρων θεωρεί την επιχείρηση ένα κομμάτι πολύτιμων υλικών και άυλων πόρων οι 

οποίοι καθορίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τις επιδόσεις μιας επιχείρησης 

στην αγορά των εξαγωγών (Barney et al., 2001). Η βασική υπόθεση αυτής της θεωρίας 

είναι ότι οι αγορές προϊόντων είναι σταθερές γιατί οι πόροι δεν μπορούν να 

αντιγραφούν εύκολα (Kraaijenbrink et al., 2010). Ωστόσο, σύμφωνα με τους Peng et al. 

(2008) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης δεν εξαρτάται μόνο από τους 

πόρους της αλλά και από την εξωτερική αγορά και το περιβάλλον που έχει να 

αντιμετωπίσει η επιχείρηση. 

Η θεωρία IBV τονίζει τη σημασία του θεσμικού περιβάλλοντος και υποδηλώνει ότι οι 

θεσμικές δυνάμεις διαμορφώνουν τις στρατηγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και 

καθορίζουν κατ’ επέκταση τις επιδόσεις τους (Dacin et al., 2002). Αυτό είναι 

σημαντικό για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις καθώς υπόκεινται σε διαφορετικές θεσμικές 

δυνάμεις στις αγορές υποδοχής και εξαγωγών (Peng et al., 2008).  

Η θεωρία έκτακτης ανάγκης υπογραμμίζει την αντιστοιχία μεταξύ των στρατηγικών 

παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών μάρκετινγκ και του συνολικού 

πλαισίου. Αυτή η θεωρία θεωρεί ότι η ανώτερη εξαγωγική επίδοση δημιουργείται από 

την ενδεχόμενη συμβατότητα, η οποία είναι μεταβλητή και εξατομικευμένη για κάθε 

επιχείρηση (Harrigan, 1983).  

Η θεωρία οργανωσιακής μάθησης καθορίζει τον μηχανισμό κωδικοποίησης μεταξύ των 

προηγούμενων οργανωσιακών πράξεων και τη μελλοντική συμπεριφορά και τα 

αποτελέσματα της οργάνωσης (Wei et al., 2014). Οι εξαγωγείς μαθαίνουν από τις 

προηγούμενες εξαγωγικές δραστηριότητες και κατανοούν καλύτερα την αιτιότητα 

μεταξύ των στρατηγικών εξαγωγής, των συνθηκών του περιβάλλοντος και των 

αντίστοιχων εξαγωγικών επιδόσεων (Lages et al., 2008). Έτσι, η γνώση αυτή αξιοποιεί 

τις τρέχουσες στρατηγικές αποφάσεις και επηρεάζει τις μελλοντικές εξαγωγικές 

επιδόσεις (Lages et al., 2008).  

Στη συνέχεια, αναζητήθηκαν έρευνες οι οποίες εξετάζουν τις εξαγωγικές επιδόσεις και 

ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Η ελληνική οικονομία επηρεάζεται από τις διεθνείς 

οικονομικές συνθήκες ειδικά από τις παγκόσμιες διαταραχές που μεταδίδονται και στην 

εγχώρια οικονομία μέσω του εμπορίου(Chisiridis & Panagiotidis, 2017). Πρόκειται για 

μια από τις πιο κλειστές ευρωπαϊκές οικονομίες σε όρους ανοίγματος του εμπορίου. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τους Bower et al. (2014) αυτό οφείλεται στην αδύναμη θεσμική 

ποιότητα που επικρατεί στην Ελλάδα.  
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Οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων επικεντρώνονται κυρίως σε προϊόντα χαμηλής 

τεχνολογίας για τα οποία η ανταγωνιστικότητα των τιμών είναι σημαντική. Ωστόσο, 

υπάρχει η τάση οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτούν πιο εξαγωγικό χαρακτήρα με 

μεγαλύτερη έμφαση στα καινοτόμα προϊόντα. Η αυξημένη αβεβαιότητα στην χώρα και 

για την χώρα συνέβαλε στην χαμηλή ανάπτυξη των εξαγωγών.  

Οι Bower et al. (2014) ισχυρίζονται πως η ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα κλειστή 

και χρησιμοποιούν ένα μοντέλο βαρύτητας (GEM) προκειμένου να εξηγήσουν τους 

λόγους για τους οποίους οι ελληνικές εξαγωγές έχουν χαμηλές επιδόσεις. Καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι η αδύναμη θεσμική ποιότητα ευθύνεται για τις χαμηλές 

εξαγωγικές επιδόσεις. Οι τομείς που πλήττονται περισσότερο είναι ο ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός και τα μηχανήματα, ενώ οι μεταφορές, ο τουρισμός και η γεωργία είναι 

σχετικά ευνοημένοι κλάδοι.  

Επιπροσθέτως, συμπεραίνουν ότι, ενώ η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις 

στην ανταγωνιστικότητα σε όρους κόστους από την έναρξη του ελληνικού 

προγράμματος προσαρμογής στο πλαίσιο διαρθρωτικών και μεταρρυθμιστικών 

αλλαγών λόγω της οικονομικής κρίσης, πρέπει ακόμη να αντιμετωπίσει παράγοντες 

ανταγωνιστικότητας οι οποίοι δεν σχετίζονται με το κόστος παραγωγής προϊόντων ή 

παροχής υπηρεσιών όπως τα θεσμικά ελλείμματα που την χαρακτηρίζουν. Πρόκειται 

για χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την χώρα και τα οποία πρέπει να απεκδυθεί 

έτσι ώστε να αξιοποιήσει πλήρως τις εξαγωγικές της δυνατότητες. 

Οι εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας παρουσιάζουν πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε 

σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η αδυναμία δεν προέκυψε λόγω της 

οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στην χώρα, αλλά προϋπήρχε αυτής, καθώς η Ελλάδα 

εδώ και πολύ καιρό έχει στατιστικά χαμηλών μεριδίων εξαγωγών στο ΑΕΠ της σε 

σχέση με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. (Bower et al., 2014). Η κρίση απλώς επιδείνωσε 

την κατάσταση οδηγώντας τη χώρα σε περαιτέρω υστέρηση σε σχέση με τις επιδόσεις 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών που μπήκαν επίσης σε πρόγραμμα προσαρμογής και 

αναδιάρθρωσης δημοσιονομικών ελλειμμάτων.  

Από την άλλη, όμως, η Ελλάδα έχει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε να παρουσιάσει 

αύξηση της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Ως χώρα ελέγχει το 16% της διεθνούς 

ναυτιλίας καθιστώντας τη χώρα το μεγαλύτερο ναυτιλιακό έθνος του κόσμου (ΙΟΒΕ, 

2013). Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω σε μια πολυσύχναστη διεθνή ναυτιλιακή οδό, το 

κανάλι του Σουέζ με τη Μεσόγειο, και ενώνει τρεις ηπείρους. Αυτό την καθιστά φυσική 

πύλη για το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Επιπλέον, οι καιρικές και κλιματικές 
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συνθήκες την καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό προσελκύοντας 

ξένο εισόδημα. 

Ο Kalyvitis (2015) αξιολόγησε την ποιότητα των ελληνικών εξαγωγών και συνέδεσε τις 

εκτιμήσεις με τα χαρακτηριστικά των εξαγωγέων. Εκτίμησε ότι η ποιότητα των 

εξαγωγών στην μεταποίηση μειώθηκε κατά μέσο όρο 1% ετησίως για την περίοδο 1998 

– 2010, αλλά ανακτήθηκε το 2011 και το 2012, όταν η ποιότητα των εξαγωγών 

παρουσίασε αθροιστική άνοδο ύψους 25,7% με συνολική αύξηση 9,2% για το σύνολο 

της περιόδου 1998 – 2012. Η ποιότητα των εξαγωγών στη γεωργία εμφανίζει ελαφρώς 

ανοδική τάση με μέση ετήσια άνοδο κατά την περίοδο 1998 – 2012 ύψους 1,6%. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας του Kalyvitis (2015) δείχνουν ότι η υψηλότερη ποιότητα 

των προϊόντων συνδέεται με τις επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερη αναλογία μισθών 

σε εξειδικευμένους εργαζόμενους.  

Σύμφωνα με τους Athanasoglou et al (2010) το μερίδιο των σχετικά ανελαστικών 

προϊόντων των ελληνικών εξαγωγών είναι αρκετά χαμηλό. Για παράδειγμα, στην 

Ελλάδα ο εξοπλισμός και τα οχήματα δεν είναι τόσο αναπτυγμένα σε σχέση με τα 

αντίστοιχα γερμανικά προϊόντα τα οποία θεωρούνται ηγέτες στην παγκόσμια αγορά 

όσον αφορά την τεχνολογία που τα χαρακτηρίζει. Ακόμη, οι τιμές πώλησης των 

ελληνικών εξαγωγών παρουσιάζουν σχετικά χαμηλό κόστος μέσω της στρατηγικής 

τιμολόγησης που ακολουθείται. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική αξία απορροφάται 

μέσω της μείωσης του περιθωρίου κέρδους (Stahn, 2007). Οι Athanasoglou et al. 

(2010) ισχυρίζονται ότι αυτό δείχνει πως η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

εξαγωγών ως προς τις τιμές καθορίζεται κυρίως από τις πολιτικές τιμολόγησης και το 

κόστος των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και όχι τόσο από τη συμπεριφορά των 

ανταγωνιστών. 

Οι Lemonakis et al. (2014) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της καινοτομίας και των 

εξαγωγικών επιδόσεων σε επίπεδο επιχείρησης. Χρησιμοποίησαν ποσοτικά και 

ποιοτικά στοιχεία από 100 εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα. 

Βρήκαν ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με υψηλές επιδόσεις εξαγωγών είναι 

λιγότερο πιθανό να καινοτομήσουν. Αυτό σημαίνει ότι η καινοτομία δεν επηρεάζει 

θετικά την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών μεταποιητικών εξαγωγικών 

ΜΜΕ.  

O Bournakis (2012) εξετάζοντας τους καθοριστικούς παράγοντες των ελληνικών 

μεταποιητικών εξαγωγών κατά την περίοδο 1988 – 2005, κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η ελαστικότητα των ελληνικών εξαγωγών ως προς τις τιμές παραμένει υψηλότερη 
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από την ελαστικότητα οποιουδήποτε άλλου παράγοντα. Αυτό καταδεικνύει ότι η 

κινητήρια δύναμη των ελληνικών εξαγωγών εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν η 

δυνατότητα μείωσης των τιμών. Παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές έχουν μικρότερη 

ελαστικότητα στη διαφοροποίηση των προϊόντων, το τεχνολογικό απόθεμα επηρεάζει 

θετικά τις εξαγωγές όλων των βιομηχανιών. Ακόμη, συμπεραίνει ότι σε βιομηχανίες με 

μεγαλύτερη ικανότητα διαφοροποίησης των προϊόντων, η ελαστικότητα των τιμών των 

εξαγωγών γίνεται μικρότερη. Επειδή η Ελλάδα δεν είναι πλέον ανταγωνιστική σε 

τομείς χαμηλής τεχνολογίας, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα άλλων 

παραγόντων και όχι της τιμής.  

Ο λόγος των ελληνικών εξαγωγών προς το ΑΕΠ είναι χαμηλός για το χρονικό διάστημα 

1995 – 2012 (Bower et al., 2014). Στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μόνο οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Αυστραλία είναι ακόμη πιο 

κλειστές οικονομίες σε όρους εξαγωγών σε σχέση με το αντίστοιχο ΑΕΠ τους. Η 

έλλειψη εξωστρέφειας της χώρας γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν λάβει κανείς υπόψη 

του το μέγεθος της οικονομίας. Οι μικρές οικονομίες είναι συνήθως πιο ανοιχτές.  

Οι εξαγωγές της Ελλάδας επιδεινώθηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008 

(Bower et al., 2014). Ωστόσο, ενώ άλλες χώρες που υπέστησαν αναγκαστική εφαρμογή 

δημοσιονομικών προγραμμάτων προσαρμογής σημείωσαν έντονη αύξηση των 

εξαγωγών τους, οι ελληνικές εξαγωγές ανέκαμψαν οριακά παρά την μείωση του 

ονομαστικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος την περίοδο 2009 – 2013. Αυτό 

αποδεικνύει την αδύναμη εξαγωγική βάση της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες χώρες.  

Οι Belke & Kronen (2015) παρατηρούν ότι η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα 

χαρακτηρίζεται από ζώνες αδράνειας για το χρονικό διάστημα 1995 – 2014 σε σχέση με 

τις μεταβολές της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Συνολικά, διαπιστώνουν 

ότι οι προδιαγραφές που θέτουν για να λάβουν υπόψη την αβεβαιότητα εμφανίζουν 

καλύτερη εφαρμογή στο μοντέλο της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η αξία της επιλογής 

αναμονής κυριαρχεί στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία για τις ελληνικές 

εξαγωγές.  

Οι Chisiridis & Panagiotidis (2017) μελέτησαν την επίδραση της ξένης οικονομικής 

δραστηριότητας στις ελληνικές εξαγωγές για το χρονικό διάστημα 1990 – 2016. 

Βρίσκουν ότι η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Τουρκίας έχει 

το μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ελληνικές εξαγωγές. Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες επίσης 

φαίνεται ότι επηρεάζουν τις ελληνικές εξαγωγές σημαντικά. Αυτό δείχνει μικρή 

διασπορά και αυξημένο κίνδυνο για τις ελληνικές εξαγωγές. Απαιτείται ανάπτυξη της 
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εξαγωγικής δραστηριότητες σε περισσότερες ευρωπαϊκές και μη χώρες ώστε να 

υπάρχει διαφοροποίηση των κινδύνων.  

Το ελληνικό κράτος αποφάσισε περίπου το 2011 να αυξήσει το ρυθμό εφαρμογής των 

μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας με ενέργειες όπως η αποκέντρωση του 

συστήματος μισθολογικών διαπραγματεύσεων, η αποδυνάμωση της προστασίας της 

απασχόλησης, η μείωση του κατώτατου μισθού και η αύξηση της ευελιξίας στον χρόνο 

εργασίας. Αυτές οι αλλαγές μετέβαλαν τη συμπεριφορά της αγοράς εργασίας 

μειώνοντας τελικά το κόστος εργασίας σε σημαντικό βαθμό. Οι εξαγωγές 

παρεμποδίστηκαν σημαντικά από σοβαρή έλλειψη πίστωσης και δεν ευοδώθηκε η 

θετική τους τάση λόγω της αβεβαιότητας που επικράτησε στην χώρα, αλλά και στους 

εταίρους της ότι δεν θα καταφέρει να εφαρμόσει το πρόγραμμα δημοσιονομικής 

προσαρμογής που της επιβλήθηκε. Η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος επίσης 

ενίσχυε την αβεβαιότητα που επικρατούσε.  

Το θετικό ήταν ότι οι ελληνικές εξαγωγές ήταν αυξημένες πριν την οικονομική κρίση 

προς τα Βαλκάνια και εξαιτίας αυτού πολλές ελληνικές επιχειρήσεις αποφάσισαν να 

επεκταθούν στα Βαλκάνια μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων κυρίους σε κλάδους όπως 

οι υπηρεσίες, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι κατασκευές (Liargovas & 

Skandalis, 2008) προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα στην οικονομική 

κρίση. Αυτή η αντίδραση όμως δεν ταίριαζε σε όλες τις επιχειρήσεις ή και δεν 

υλοποιήθηκε επιτυχώς. Μια πιθανή εξήγηση της αδύναμης αντίδρασης των 

επιχειρήσεων στις αλλαγές και στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας μπορεί να στηριχθεί στην έλλειψη πίστωσης για την επιβίωση ή 

επέκταση των επιχειρήσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων.  

Οι σημαντικές αλλαγές στις χώρες της Ε.Ε. τα τελευταία 20 χρόνια και ειδικά η 

κατάργηση των δασμών και η υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος, δημιούργησαν ένα 

ελκυστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη σημαντικής εξαγωγικής δραστηριότητας εντός 

του ευρωπαϊκού χώρου. Ωστόσο, για την Ελλάδα οι ενέργειες αυτές δεν είχαν ίσως το 

αναμενόμενο αντίκτυπο κυρίως εξαιτίας των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας που 

χαρακτηρίζουν τη χώρα μας. Μετά το ξέσπασμα της κρίσης το 2008 τα εμπορικά 

ισοζύγια διογκώθηκαν. Η αυξανόμενη συμμετοχή της Κίνας και άλλων χωρών της 

νοτιοανατολικής Ασίας στις παγκόσμιες εξαγωγικές αγορές απαιτεί οι ευρωπαϊκές 

χώρες να βρουν μια εναλλακτική πρόταση εξαγωγών ώστε να αποκαταστήσουν τη θέση 

τους σε όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας (Bournakis, 2012).  
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Οι εξαγωγικές επιδόσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη 

κατά τη λήψη αποφάσεων οικονομικής πολιτικής ιδίως μετά τις μεταβολές των 

χρηματοπιστωτικών αγορών που επηρέασαν και την πραγματική οικονομία μέσα στην 

οικονομική κρίση. Η μελέτη της εξαγωγικής δραστηριότητας για μια χώρα όπως η 

Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την επιλογή πολιτικών που στοχεύουν στην 

αντιμετώπιση ανισορροπιών εμπορικού ισοζυγίου. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει 

ευνοηθεί από τη συμμετοχή της στην Ε.Ε. και αποτελεί μέλος ενός πολύ μεγάλου 

εμπορικού συνόλου, εντούτοις δε φαίνεται να έχει επιτύχει εντυπωσιακές εξαγωγικές 

επιδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι χαρακτηρίζεται από περιορισμένη ανταγωνιστικότητα για 

τα προϊόντα της και ανεπαρκή διαφοροποίηση και διείσδυση σε ξένες αγορές. 

Μέσα στην οικονομική κρίση παρουσίασε ελλείμματα εμπορικών ισοζυγίων λόγω των 

αυξημένων εισαγωγών της. Μετά την έξοδο της χώρας, όμως, από τα μνημόνια 

ξεκίνησε η θετική αύξηση και ανάκαμψη των εξαγωγών. Παρά το γεγονός ότι το 

δημοσιονομικό έλλειμμα θα συνεχίσει να συρρικνώνεται, απαιτείται να ενισχυθεί 

περαιτέρω με κίνητρα από το κράτος η ζήτηση για κατανάλωση και επενδύσεις και να 

δοθεί μεγαλύτερη πίστωση στην αγορά. 

Η τόνωση των επενδύσεων και των εξαγωγών είναι ο μόνος τρόπος να επανέλθει η 

οικονομία σε σωστή τροχιά. Για το σκοπό αυτό, οι εξαγωγές απαιτούν μακροπρόθεσμο 

στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο την προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας και 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στις υπερπόντιες αγορές. Οι γενικές γραμμές 

δράσεις που προτείνει ο Chalikias (2015) για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων 

είναι οι εξής: 

 Βιομηχανικά προϊόντα: Η Ελλάδα έχει βελτιώσει τις εξαγωγικές της 

επιδόσεις και την παρουσία της σε διεθνείς αγορές τόσο στην τεχνολογία όσο 

και στα μεταποιημένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Η παρουσία ενός 

εργατικού δυναμικού με υψηλό μορφωτικό επίπεδο σε νέες τεχνολογίες ευνοεί 

την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων με αντίστοιχο προσανατολισμό. Έτσι, 

μια στρατηγική που παρέχει κίνητρα για τέτοιου είδους επενδύσεις θα βελτιώσει 

την θέση της χώρας. 

 Γεωργικά προϊόντα: Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό προμηθευτή πολλών 

προϊόντων με σημαντική παρουσία στις ξένες αγορές. Ωστόσο, αυτή η 

εξωστρεφής θέση πρέπει να ενισχυθεί σε πρόσθετες αγορές και προϊόντα 

υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πρέπει επομένως να υιοθετηθούν στρατηγικές και 

επιχειρηματικά σχέδια που αποσκοπούν στην αύξηση των εξαγωγών επώνυμων 
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και πιστοποιημένων προϊόντων σε αντίθεση με προϊόντα που πωλούνται χύμα 

(ελαιόλαδο, λαχανικά, κρασιά, γαλακτοκομικά προϊόντα, αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά). Τέτοιου είδους προϊόντα είναι σε θέση να βελτιώσουν τα 

μερίδια των εγχώριων αγαθών στις διεθνείς αγορές στις οποίες τα μερίδια είναι 

χαμηλά.  

 

 

2.3. Περιπτώσεις Σημαντικών Κλάδων 

2.3.1.  Ο κλάδος της οινοποιίας 

 

Ο κλάδος της οινοποιίας έχει γνωρίσει μεγάλο ανταγωνισμό τα τελευταία έτη εξαιτίας 

της παγκοσμιοποίησης. Οι Koutroupi et al. (2015) μελέτησαν τους καθοριστικούς 

παράγοντες της ελληνικής οινοποιίας και την κατάταξή της σε όρους 

ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή αγορά. Από την έρευνά τους προκύπτει ότι 

καθοριστικός παράγοντας ανταγωνισμού είναι το μέγεθος της οικονομίας των 

ευρωπαϊκών χωρών, η γεωγραφική της απόσταση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η 

παρουσία κοινών συνόρων ή κοινής γλώσσας μεταξύ των λαών και ο όγκος της 

κατανάλωσης κρασιού στην εξεταζόμενη αγορά. 

Παρά την πτώση της κατανάλωσης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, το κρασί ως 

αλκοολούχο προϊόν δεν υπέστη μεγάλες μεταβολές στην κατανάλωση. Ο κλάδος έχει 

γίνει πια παγκόσμιος και η Ε.Ε. των 27 αποτελεί ηγέτη στο παγκόσμιο εμπόριο 

κρασιών, καθώς εξάγει κρασί αξίας €8,2 δις για το 2014 (Koutroupi et al., 2015). Τα 

ελληνικά κρασιά εξάγονται σε πολλές χώρες του κόσμου, αλλά κυρίως στη Γερμανία 

και τη Γαλλία. Οι ξένοι τουρίστες που επισκέπτονται την χώρα γνωρίζουν τις ελληνικές 

ποικιλίες και τους Έλληνες παραγωγούς και συνεχίζουν τις αγορές τους στις ετικέτες 

που τους κέντρισαν την προσοχή και αφού επιστρέψουν στην χώρα τους.  

Οι Koutroupi et al. (2015) χρησιμοποίησαν το μοντέλο εξίσωσης της βαρύτητας (GEM) 

για την πραγματοποίηση της μελέτης του κλάδου της οινοποιίας. Το μοντέλο αυτό 

χρησιμοποιείται ευρέως σε εμπειρικές έρευνες του παγκόσμιου εμπορίου και των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (Cheng & Wall, 2005). Σύμφωνα με έρευνες ο όγκος του 

εμπορίου μεταξύ δύο χωρών δίνεται από την εξής εξίσωση: 

Tij = A*Yi*Yj/Dij 
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Όπου, το Α είναι μια σταθερά, το Tijαντιπροσωπεύει το εμπόριο μεταξύ της χώρας i και 

της χώρας j, το Yi είναι το ΑΕΠ της χώρας i και το Yj είναι το ΑΕΠ της χώρας j, ενώ το 

Dij είναι η γεωγραφική απόσταση μεταξύ των δύο χωρών.  

Η εξίσωση αυτή δείχνει ότι το διμερές εμπόριο μεταξύ δύο χωρών είναι ανάλογο του 

ΑΕΠ των δύο χωρών και αντιστρόφως ανάλογο της γεωγραφικής τους απόστασης. 

Πρόκειται για τη βασική μορφή του μοντέλου GEM που βασίζεται στη γνωστή βασική 

θεωρία του Newton που αφορά τη βαρύτητα. Για αυτό, όλες οι εφαρμογές του 

συγκεκριμένου μοντέλου βασίζονται στο γεγονός ότι η αξία των εξαγωγών ή των 

εισαγωγών μεταξύ δύο χωρών είναι μια αυξανόμενη συνάρτηση των οικονομικών 

μεγεθών τους και μια φθίνουσα συνάρτηση της φυσικής απόστασης που έχουν μεταξύ 

τους (Anderson, 2011).  

Οι Koutroupi et al. (2015) κατέληξαν με τη χρήση αυτού του μοντέλου στο 

συμπέρασμα ότι ένα από τα βασικά προβλήματα του κλάδου της οινοποιίας είναι η 

τμηματοποίηση της παραγωγής κρασιού στην Ελλάδα που οδηγεί σε διασπορά της 

προσφοράς. Ακόμη, λιγότερο σημαντικά προβλήματα στην εξάπλωση των εξαγωγών 

του κρασιού παρουσιάζονται και στην κατανάλωση. Το κόστος της παραγωγής κρασιού 

καθορίζει την τιμή πώλησης του προϊόντος στην αγορά. Έτσι, το κόστος του προϊόντος 

έχει δημιουργήσει διακυμάνσεις στην αγορά οδηγώντας σε μια πτώση του αριθμού των 

καταναλωτών.  

Συνολικά, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό από άλλα αλκοολούχα 

ποτά τόσο εντός όσο και εκτός Ε.Ε.. Επιπλέον, τα πιο φτηνά κρασιά που κυκλοφορούν 

σήμερα στο εμπόριο έχουν επηρεάσει την αγορά κρασιού αλλά ταυτόχρονα αύξησαν 

και τους καταναλωτές αυτού του είδους. Συνολικά, οι πωλήσεις ελληνικών κρασιών τα 

τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σε όρους εξαγωγών οδηγώντας στη δημιουργία 

αποθεμάτων και κατ’ επέκταση σε πτώση της ποιότητας του προϊόντος. Τέλος, οι 

Koutroupi et al. (2015) προτείνουν να αυξηθεί η παραγωγή των ελληνικών κρασιών 

ώστε η Ελλάδα να καταφέρει να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα του ανταγωνισμού και να 

απευθυνθεί σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού (όπως η κινέζικη για παράδειγμα).  

Πιο πρόσφατα, την περίοδο 2015 – 2017 πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα 

προώθησης των οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου του Αμπελοοινικού Τομέα σε συνεργασία με τον κλαδικό φορέα 

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) (Enterprise Greece: 

Invest & Trade, 2019). Το πρόγραμμα αφορούσε κρασιά με προστατευόμενη ονομασία 
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προέλευσης (ΠΟΠ) ή και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) ή και με 

αναγραφή της ποικιλίας αμπέλου (ποικιλιακοί οίνοι).  

Στόχος του προγράμματος ήταν η συνέχιση της προσπάθειας για τη δημιουργία θετικής 

εικόνας για το ελληνικό κρασί και η σταδιακή καθιέρωσή του στην αγορά ως «κρασί 

ποιότητας», η ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου και των καταναλωτών στις 

αγορές – στόχους για το ποιοτικό δυναμικό του ελληνικού αμπελώνα και των 

ελληνικών οίνων και η αύξηση της αναγνωρισιμότητάς του, η αύξηση των περιστάσεων 

δοκιμής (trial) και της προτίμησης (preference) των ελληνικών οίνων ονομασίας 

προέλευσης και των επιτραπέζιων οίνων με γεωγραφική ένδειξη στις χώρες στόχους και 

η διείσδυση και περαιτέρω αύξηση των μεριδίων στις αγορές.  

Οι αγορές στόχοι του προγράμματος ήταν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ελβετία, η Κίνα, η 

Ιαπωνία και η Κορέα. Τα «Προγράμματα προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών» 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του Καν. 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της ΕΕ και 

χρηματοδοτούνται κατά 50% από την Κοινότητα, 30% από εθνικούς πόρους και 20% 

από ίδια συμμετοχή των δικαιούχων.  

Οι ελληνικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να δημιουργήσουν σωστά μελετημένα προϊόντα με 

στόχο την προώθηση στο εξωτερικό ώστε να έχουν διαχρονική επιτυχία και ανάπτυξη. 

Για να το επιτύχουν αυτό διαχρονικά απαιτείται σωστός σχεδιασμός, μελετημένη 

συσκευασία και πιστοποίηση προϊόντων και υλικών συσκευασία. Η ελληνική οινοποιία 

αποτελεί έναν κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής ο οποίος μπορεί να διαφοροποιήσει 

την Ελλάδα εξαγωγικά και να συντελέσει στη διαχρονική βιωσιμότητά του.  

 

2.3.2. Ο κλάδος της αλιείας 

 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η 

υδατοκαλλιέργεια παγκοσμίως ανήλθε σε 62,7 εκατομμύρια τόνους το 2011 

παρουσιάζοντας 6,2% αύξηση (Oikonomou & Polymeros, 2015). Σύμφωνα με την 

ICAP (2019) ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας έχει γίνει πιο συγκεντρωτικός σήμερα, 

καθώς λίγες επιχειρήσεις ελέγχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας παραγωγής. 

Αυτές έχουν προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και εξαγορές μικρότερων μονάδων που δεν 

μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό. Ο κλάδος έχει 

έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό και η Ελλάδα θεωρείται από τις πιο σημαντικές 
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χώρες στην Ευρώπη στην παραγωγή ιχθυοκαλλιεργειών. Παράλληλα, αποτελεί και τον 

μεγαλύτερο παραγωγό στη Μεσόγειο.  

Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής 

οικονομίας ο οποίος έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγων της 

κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων διεθνώς. Ο κλάδος παράγει προϊόντα υψηλής 

διατροφικής αξίας, απασχολεί περίπου 10000 εργαζόμενους, και έχει κατακτήσει τη 

δεύτερη θέση σε αξία εξαγωγών αγροτικών προϊόντων παρέχοντας σημαντική στήριξη 

στην εθνική οικονομία. Τα κύρια προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας είναι το φαγκρί και το 

λαβράκι. Το χρονικό διάστημα 2009 – 2016 η παραγωγή τους μειώθηκε, αλλά το 

χρονικό διάστημα 2017 – 2018 η παραγωγή ανέκαμψε και αυξήθηκε κατά 5,5% 

ετησίως. Το φαγκρί αντιπροσωπεύει το 57% της συνολικής παραγωγής (ICAP, 2019).  

Οι κύριες αγορές στις οποίες απευθύνεται εξαγωγικά ο κλάδος είναι η Ιταλία, η 

Ισπανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Πορτογαλία. Η Ιταλία 

αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% των συνολικών εξαγωγών του κλάδου τα τελευταία 

χρόνια. Οι συνολικές εξαγωγές της παραγωγής αφορούν κατά 80% σχεδόν το φαγκρί 

και το λαβράκι (ICAP, 2019). Το 2008 η αξία των εξαγωγών της ελληνικής τσιπούρας 

ανήλθε σε περίπου €138,25 εκατομμύρια (Oikonomou & Polymeros, 2015). Ακόμη, 

στις επτά μεγάλες υποκατηγορίες ελληνικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

η κατηγορία «ψάρια, νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη» κατέχει το μεγαλύτερο 

μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ – 27 καθιστώντας την Ελλάδα μια από τις 

κυριότερες χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την αγορά (Oikonomou  & Polymeros, 

2015).  

Οι Oikonomou & Polymeros (2015) εξέτασαν την εξέλιξη του επιπέδου 

ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών της ελληνικής αλιείας στην ΕΕ – 27 εφαρμόζοντας 

το δείκτη εξαγωγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Revealed Export Competitive 

Advantage). Εντοπίστηκαν οι κυριότερες χώρες εισαγωγής και εξαγωγής τσιπούρας και 

από τα αποτελέσματα της έρευνάς τους προκύπτει ότι οι κύριες αγορές εισαγωγής της 

ελληνικής τσιπούρας είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και η Γερμανία. Ανταγωνιστικές χώρες είναι η Ισπανία, η Τουρκία, η Γαλλία, 

η Ιταλία, η Μάλτα και η Κροατία. Ωστόσο, το επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των 

χωρών μεταβάλλεται συνεχώς και αυτό υποδηλώνει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

αγοράς. Για αυτό απαιτείται ο κατάλληλος εξαγωγικός σχεδιασμός και η υιοθέτηση των 

κατάλληλων στρατηγικών εξαγωγικού μάρκετινγκ.  
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Σύμφωνα με στοιχεία της Enterprise Greece: Invest & Trade (2019) την περίοδο     

2012 – 2015 εφαρμόστηκε σχέδιο προώθησης της ιχθυοκαλλιέργειας προς το εξωτερικό 

και συγκεκριμένα για την τσιπούρα και το λαβράκι. Στόχος του προγράμματος ήταν η 

ενημέρωση για τα προϊόντα της θαλάσσιας καλλιέργειας, η διεύρυνση του 

καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα αλλά κυρίως στη Γερμανία, την Γαλλία, την 

Ιταλία και τις Η.Π.Α. και η προσέγγιση των αγορών της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, 

της Ασίας και των Η.Π.Α.. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013.  

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ποιοτική και ποσοτική έρευνα, ηλεκτρονική επικοινωνία 

με τους καταναλωτές με τη δημιουργία ιστοσελίδας, εκδηλώσεις καταναλωτών και 

επαγγελματιών στην Ελλάδα, προσκλήσεις αγοραστών από αγορές στόχους για 

επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες του κλάδου, προσκλήσεις δημοσιογράφων από τη 

Γαλλία, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού, επιχειρηματικές αποστολές, 

εκδηλώσεις EXPO, εκδηλώσεις στη Γαλλία και τις Η.Π.Α., εκδήλωση για 

δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη και το Fish Festival στην ίδια πόλη.  

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια αναδιάρθρωσης του κλάδου μέσω 

απορροφήσεων, συγχωνεύσεων και άλλων μεθόδων. Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε 

περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου. Οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες εφόσον 

οι επιχειρήσεις καταφέρουν να υπερπηδήσουν τα εμπόδια της εγχώριας οικονομίας.  

 

2.3.3. Ο κλάδος του ελαιόλαδου 

 

Οι εξαγωγές αποτελούν ένα σημαντικό θέμα για την ελληνική οικονομία και έναν από 

τους τομείς που συνέβαλαν στην αποκατάσταση της ελληνικής οικονομίας μέσω του 

εμπορίου αγαθών την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ένα από τα πιο δημοφιλή 

προϊόντα το οποίο έχει και μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στους εξαγωγικούς στόχους 

της χώρας είναι το ελαιόλαδο.  

Το ελαιόλαδο παρουσιάζεται ως ελληνικό προϊόν με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το 

διαφοροποιούν από ανταγωνιστικά άλλων χωρών. Για αυτό και έχει καταφέρει να 

διεισδύσει σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, αλλά υστερεί σε στρατηγική προώθηση 

και απαιτούνται περαιτέρω μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ενέργειες που πρέπει 

να πραγματοποιηθούν για την επιτυχημένη προώθηση του ελαιόλαδου στο εξωτερικό 

αφορούν τα εξής (Antoniadou, 2012): 
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 Ενημέρωση  και πληροφορίες για εμπόρους και καταναλωτές και 

διαμορφωτές της κοινής γνώμης σχετικά με τα πλεονεκτήματα του ελαιόλαδου: 

Το στάδιο αυτό αφορά το σχεδιασμό και την παραγωγή εντύπων που 

απευθύνονται σε αυτές τις ομάδες – στόχους (φυλλάδια, αφίσες, κάρτες), τη 

δημιουργία ιστοσελίδων, την οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν τη 

μεσογειακή διατροφή, το φαγητό ή εκδηλώσεις με μεγάλη τηλεοπτική εμβέλεια. 

 Πρόσκληση σε αγοραστές στην Ελλάδα ώστε να παρουσιάσουν τις 

υποδομές και το παραγωγικό τους δυναμικό πριν το κλείσιμο της συμφωνίας: 

Αγοραστές είναι τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα, οι υπηρεσίες τροφίμων 

και άλλοι. 

 Επιχειρηματικές συναντήσεις στο εξωτερικό 

 Εκδηλώσεις σε σημεία πώλησης 

 

2.3.4. Ο φαρμακευτικός κλάδος 

 

Όσον αφορά στο φαρμακευτικό κλάδο φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 

εξαγωγική εικόνα της χώρας τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα λειτουργεί σημαντικός 

αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο με πολλές από αυτές να έχουν ισχυρή παρουσία και 

να αποτελούν και θυγατρικές μεγάλων ομίλων. Η τιμολόγηση των φαρμακευτικών 

προϊόντων υπόκειται σε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από το 

κράτος.  

Η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων αυξήθηκε με 10,7% ρυθμό αύξησης για το 

χρονικό διάστημα 2002 – 2011, ενώ το 2012 η παραγωγή μειώθηκε κατά 9,2%. Οι 

εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων αυξήθηκαν την περίοδο 2011 – 2013, παρέμειναν 

σχεδόν στα ίδια επίπεδα το χρονικό διάστημα 2014 – 2016 και αυξήθηκαν κατά 13,9% 

το 2017.  

Ο κλάδος κατάφερε να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στις νέες οικονομικές συνθήκες 

που προέκυψαν λόγω της οικονομικής κρίσης και το χρονικό διάστημα 2013 – 2014 η 

παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,8%, την επόμενη χρονιά (2015) έπεσε 1% και το χρονικό 

διάστημα 2016 – 2017 έπεσε με ετήσιο ρυθμό 0,7% (ICAP, 2019). Όσον αφορά στον 

όγκο των εισαγωγών για τον κλάδο, υπήρξε μείωση το χρονικό διάστημα 2011 – 2014, 

ενώ τα επόμενα τρία χρόνια (2015 – 2017) οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,8% 

ετησίως.  
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Η χαμηλή τιμή των ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων τα καθιστά ελκυστικά στις 

ευρωπαϊκές και σε άλλες αγορές. Συγκεκριμένα, το 84,4% των εξαγωγών του κλάδου 

καταλήγει στην Ε.Ε. με κυριότερους προορισμούς τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο 

και τη Γαλλία (ICAP, 2019). Το χρονικό διάστημα 2010 – 2018 το κράτος προχώρησε 

σε συνεχείς μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων μέσα στο πλαίσιο δημοσιονομικής 

προσαρμογής της χώρας, γεγονός που οδήγησε σε μείωση των αποθεμάτων και των 

πωλήσεων και επηρέασε και την κερδοφορία των φαρμακευτικών εταιριών. Ωστόσο, 

μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες εξακολουθούν να διαθέτουν θυγατρικές τους στην 

Ελλάδα, ενώ και οι εγχώριες εταιρίες επενδύουν σημαντικά ποσά στον εκσυγχρονισμό 

και την ανάπτυξή τους (ICAP, 2019).  

 

2.4. Στατιστικά Στοιχεία 
 

Για να γίνει κατανοητή η σημασία των εξαγωγών για την ελληνική οικονομία αλλά και 

τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, κρίθηκε σκόπιμο να 

παρουσιαστούν εκτενή στατιστικά στοιχεία για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών  

την τελευταία 20ετία. 

Σύμφωνα με έρευνα των Marinescu & Szeles (2010) οι ελληνικές εξαγωγές 

παρουσιάζουν συνεχή αύξηση το χρονικό διάστημα 2002 – 2007, αλλά παρά την 

αύξηση αυτή παρουσιάζουν πρόβλημα στις εισαγωγές. Το έλλειμμα του εμπορικού 

ισοζυγίου της χώρας γενικά διευρύνθηκε μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ευρωζώνη 

φτάνοντας τα $52,7 δις το 2007. Με άλλα λόγια, οι ελληνικές εισαγωγές 

αντιπροσώπευαν τριπλάσια ποσά σε σχέση με τις εξαγωγές. Η κατάσταση αυτή 

προέκυψε εν μέρει εξαιτίας των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου και την εξέλιξη των 

εμπορευματικών μεταφορών εκείνη την περίοδο (Bank of Greece, 2009). Εξαιτίας του 

τουρισμού και της ναυτιλιακής αγοράς, περισσότερο από το 60% των εξαγωγών της 

χώρας αντιπροσωπεύουν οι εξαγωγές υπηρεσιών (KEEM, 2003). Ωστόσο, οι υπηρεσίες 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη αστάθεια και είναι επιρρεπείς σε διακυμάνσεις του 

διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Αυτό αποδείχθηκε και πρόσφατα με την 

πανδημία του Covid – 19.  

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Πολυπλοκότητας - The Observatory of 

Economic Complexity: OEC (2020), σήμερα η Ελλάδα είναι η 61η μεγαλύτερη 

εξαγωγική οικονομία παγκοσμίως και η 55η πιο περίπλοκη σύμφωνα με τον Δείκτη 

Οικονομικής Πολυπλοκότητας (Economic Complexity Index – ECI). Αυτό δείχνει την 
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δυναμική και επιτυχημένη της πορεία στον τομέα των εξαγωγών καθώς σταδιακά και 

παρά τις έντονες δυσκολίες κατάφερε να επιτύχει το ζητούμενο. Ωστόσο, το βασικό 

πρόβλημά της που αφορά τις μεγάλες εισαγωγές παραμένει. Το 2017 η Ελλάδα εξήγαγε 

$30,2 δις προϊόντων και υπηρεσιών και εισήγαγε $52,8 δις. Αυτό σημαίνει ότι 

χαρακτηρίζεται από αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο της τάξεως των $22,5 δις. Την ίδια 

χρονιά το ΑΕΠ της διαμορφώθηκε σε $200 δις και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε $27600 

(OEC, 2020).  

Οι εξαγωγές στην Ελλάδα ήταν κατά μέσο όρο €1841,53 εκατομμύρια μηνιαίως από το 

2001 έως το 2020 φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα και συγκεκριμένα τα €3174,2 

εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2019 και στα χαμηλότερα ύψους €691,9 εκατομμύρια τον 

Αύγουστο του 2002 (OEC, 2020). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.1, σε όλη την περίοδο 

της οικονομικής κρίσης οι εξαγωγές κινήθηκαν με μεγάλες αυξομειώσεις και όχι σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, ωστόσο από το 2018 η εξαγωγική εικόνα της χώρας αλλάζει και 

έχει θετικό πρόσημο για την εγχώρια οικονομία. Ασφαλώς, η πανδημία του Covid -19 

έχει ανακόψει αυτή την ανοδική πορεία των εξαγωγών χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 

η χώρα δεν έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της σαν εξαγωγικός τόπος.  

 

Εικόνα 2. 1Εξαγωγική πορεία Ελλάδας 2010 - 2020 

 

Πηγή: https://tradingeconomics.com/greece/exports 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2019) ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων 

που εξήγαγαν ή εισήγαγαν ή και τα δύο για το 2017 ανήλθε σε 38839, εκ των οποίων οι 

21527 διενήργησαν συναλλαγές με χώρες της Ε.Ε. και οι 28.301 με τρίτες χώρες. Η 

συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανήλθε σε €73,413 δις εκ των οποίων τα 

https://tradingeconomics.com/greece/exports
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€40 δις αφορούν συναλλαγές με χώρες της Ε.Ε.. Το 55,1% της αξίας των συναλλαγών 

πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων οικονομικών δραστηριότητας 

«Μεταποίηση, Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, 

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριοτήτων 

εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», το 7,1% της αξίας των συναλλαγών 

πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, 

Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.) και 

το 37,8% της αξίας των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα 

«Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών».  

Όσον αφορά τις εξαγωγές το 2017, από τις 18024 επιχειρήσεις συνολικής αξίας €28,28 

δις, το 67,2% της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις 

των τομέων οικονομικής δραστηριότητας «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας 

λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και 

λατομείων», οι οποίες αποτελούν το 33,6% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, 

το 6,2% της συνολικής αξίας από την επόμενη κατηγορία («Γεωργίας, δασοκομίας…») 

οι οποίες αποτελούν το 16,9% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και το 26,6% 

της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα 

«Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, …» οι οποίες αποτελούν το 49,5% του συνολικού 

αριθμού των επιχειρήσεων (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2019).  

Παρατηρείται ότι οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους (91% του 

συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων) πραγματοποίησαν το 27,7% της συνολικής 

αξίας των εξαγωγών. Οι μεσαίες (50 – 249 εργαζόμενους) , 6% του συνόλου των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 23% της συνολικής αξίας των 

εξαγωγών και οι μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 249 εργαζομένων) οι οποίες αποτελούν 

το 1,6% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων πραγματοποίησαν το 

49,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2019). Στην Εικόνα 2.2. 

παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή αριθμού των επιχειρήσεων και αξίας 

συναλλαγών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για το 2017.  

 

Εικόνα 2. 2 Εξαγωγές Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και αξίας συναλλαγών, κατά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας 2017 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2019) 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που παρουσιάζει η Enterprise Greece (2019) για 

το 2018, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε σε €33,4 δις έναντι €28,87 το 2017 

παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξεως του 15,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση 

το ίδιο διάστημα ανήλθε σε 10,7% ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία έφτασε το 

10,6%. Για το 2018 το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών καταλαμβάνουν τα καύσιμα 

(34,3%) και ακολουθούν τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 

(15,7%), τα τρόφιμα (13,7%) και τα χημικά (10,4%).  

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2019 η συνολική αξία των 

εξαγωγών το 2019 ανήλθε σε €33800,7 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε 

σχέση με το 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές το ίδιο χρονικό διάστημα 

παρουσίασαν αύξηση ύψους 4,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία η αύξηση 

άγγιξε το 4,9%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών για το 2019 κατέλαβαν τα 

καύσιμα (31,6%) ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα 

κυρίως κατά πρώτη ύλη (14,9%), τα τρόφιμα (14,2%) και τα χημικά (12,1%).  

Όσον αφορά τις εισαγωγές, η συνολική τους αξία για το 2018 ανήλθε σε €55,129 δις 

έναντι €50,35 δις για το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 9,5%. Σύμφωνα με τα 

προσωρινά στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ. η συνολική αξία εισαγωγών το 2019 ανήλθε σε 

€55.521 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 2,6% σε σχέση με το 2018. 
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Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αύξηση το 2018 ανήλθε σε 2,9%, ενώ χωρίς τα 

πετρελαιοειδή και τα πλοία ανήλθε σε 8,2%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2019 ήταν 

6,5% και 5,8%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών το 2018 καταλαμβάνουν τα 

καύσιμα (29%) και ακολουθούν τα μηχανήματα και το υλικό μεταφορών (19,5%) και 

τα χημικά προϊόντα (14,4%), ενώ για το 2019 κυριαρχούν οι ίδιες κατηγορίες 

προϊόντων αλλά με ποσοστά 26,9%, 18,8% και 15,5% αντίστοιχα. 

Οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. ανήλθαν σε 52,8% για το 2018 και σε 56% για το 2019 

καταδεικνύοντας το ειδικό βάρος της για το ελληνικό εξωτερικό εμπόριο. Δυναμική 

αύξηση των εξαγωγών το 2018 σημειώθηκε προς την Ιταλία, το Λίβανο, τις Η.Π.Α., την 

Αίγυπτο, την Ισπανία, την Κίνα και τη Λιβύη, ενώ το 2019 σημειώθηκε προς την 

Ιταλία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ισραήλ, Ουγγαρία και Αυστραλία.  

Στους κυριότερους εταίρους συγκαταλέγονται για το 2018 η Ιταλία (10,3%), η 

Γερμανία (6,4%), η Τουρκία (6,1%), η Κύπρος (5,7%), ο Λίβανος (4,5%), η Βουλγαρία 

(4,4%), οι Η.Π.Α. (4,1%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (3,6%). Αντίστοιχα, για το 2019 η 

Ιταλία (10,8%), η Γερμανία (6,8%), η Κύπρος (6,1%), η Τουρκία (5,8%), η Βουλγαρία 

(4,8%), οι Η.Π.Α. (3,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,7%) και η Γαλλία (3,5%).  

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,5% το 2018 και κατά 2,6% το 2019 με την Ε.Ε. να 

είναι ο σημαντικότερος εταίρος της Ελλάδας ως προς το εισαγωγικό εμπόριο κατά 

51,4% το 2018 και κατά 53,1% το 2019. Στις σημαντικότερες χώρες εισαγωγών 

συγκαταλέγονται για το 2018 η Γερμανία (10,5%), το Ιράκ (8,2%), η Ρωσία (7,5%), η 

Κίνα (6,5%), η Ολλανδία (5,1%), η Γαλλία (4%) και η Ισπανία (3,7%). Αντίστοιχα, οι 

χώρες εισαγωγών για το 2019 ήταν η Γερμανία (11,1%), η Ιταλία (8,6%), το Ιράκ 

(8,2%), η Ρωσία (7,3%), η Κίνα (7,3%), η Ολλανδία (5%), η Γαλλία (4,3%) και η 

Ισπανία (3,7%).  

Οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδος είναι μικρότερες από τις εισαγωγές, ωστόσο το 

εμπορικό έλλειμμα καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος του από τις εξαγωγές υπηρεσιών 

όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.  

Τα στοιχεία της ICAP (2019) για το 2018 επιβεβαιώνουν ότι οι συνολικές εξαγωγές της 

χώρας παρουσίασαν σημαντική αύξηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, 

οι εξαγωγές ανήλθαν σε €33,02 δις παρουσιάζοντας μια αύξηση 15,8% από 13,4% που 

ήταν το 2017. Οι εξαγωγές της χώρας υπέστησαν μεγάλη μείωση το χρονικό διάστημα 

2013 – 2016. Η αξία των εξαγωγών χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή 

αυξήθηκε κατά 10,4% το 2018 αγγίζοντας τα €21,55 δις Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές 

για το 2018 αυξήθηκαν σημαντικά (9,4%) αγγίζοντας τα €53,75 δις. Χωρίς τα 
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πετρελαιοειδή οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,3%. Το εμπορικό ισοζύγιο 

διαμορφώθηκε σε - €20,62 δις το 2017 και σε -€20,73 δις το 2018.  

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι ελληνικές επιχειρήσεις κατάφεραν να 

ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους υποστηρίζοντας την εθνική οικονομία και την 

προσπάθεια της χώρας να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Οι ελληνικές εξαγωγές 

διατήρησαν τη δυναμική τους και το 2019.  

Οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές άγγιξαν τα €33,02 δις το 2018 παρουσιάζοντας 

αύξηση 15,8% σε σχέση με το 2017 (ICAP, 2019). Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση 

των εξαγωγών προς τρίτες χώρες (+17,9) και χώρες της Ε.Ε. (+14%) (ICAP, 2019). Η 

αξία των εξαγωγών προς την ΕΕ – 28 άγγιξε τα €17,25 δις το 2018 από €15,13 δις το 

2017 (+14%). Οι εξαγωγές προς χώρες της Βόρειας Αμερικής (Η.Π.Α., Καναδά και 

Μεξικό) παρουσίασαν σημαντική αύξηση (+17,6%) αντιπροσωπεύοντας το 5,1% των 

συνολικών εξαγωγών και το 2018 και το 2017. Οι εξαγωγές προς τη Μέση Ανατολή και 

Βόρεια Αφρική ακολούθησαν και αυτές ανοδική πορεία (25,5%) αντιπροσωπεύοντας 

το 16,3% των συνολικών εξαγωγών για το 2018. Σημαντικό όμως μέρος αυτών των 

εξαγωγών που αναφέρθηκαν αφορούν πετρελαιοειδή.  

Στην Εικόνα 2.3. παρουσιάζεται το εμπορικό ισοζύγιο σε εκατομμύρια ευρώ. 

Παρατηρούμε ότι υπήρξε πτώση το χρονικό διάστημα 2013 – 2015 και αύξηση από το 

2016 και μετά. Ωστόσο, ανοδική πορεία παρουσιάζουν και οι εισαγωγές προϊόντων.  

 

Εικόνα 2. 3Εμπορικό ισοζύγιο σε εκατομμύρια ευρώ 

 

Πηγή: ICAP, 2019 

 

Στην Εικόνα 2.4 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των εξαγωγών ποσοστιαία. Η 

μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της χώρας είναι σαφώς η Ε.Ε. σε ποσοστά που 

καλύπτουν περισσότερες από τις μισές εξαγωγές μετά το 2015. Σημαντικό μερίδιο όμως 

αφορά και τις εξαγωγές στα Βαλκάνια και την Τουρκία. 

 

Εικόνα 2. 4 Γεωγραφική κατανομή εξαγωγών – Μερίδιο σε ποσοστό (%) 
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Πηγή: ICAP, 2019 

 

Στην Εικόνα 2.5 παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές της Ελλάδας 

για το 2018. Παρατηρούμε ότι η Ιταλία, η Γερμανία και η Τουρκία αποτελούν τις πιο 

σημαντικές αγορές, κάτι το οποίο ισχύει και διαχρονικά ειδικά για την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης.  

 

Εικόνα 2. 5, 20 σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές της Ελλάδας για το 2018 (εκατ. €) 
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Πηγή: ICAP, 2019 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυξήθηκαν πολύ οι εξαγωγές στο Λίβανο (+19,1%), την 

Αίγυπτο (+537%) και τη Σαουδική Αραβία (+6,6%). Ακόμη, οι εξαγωγές προς την 

Ασία που αυξήθηκαν κατά 27,5% άγγιξαν το 7% των συνολικών εξαγωγών της 

Ελλάδας για το 2018. Οι κύριες χώρες εξαγωγής στην Ασία είναι η Κίνα και η 

Σιγκαπούρη (ICAP, 2019).  

Συνολικά, το 74,1% των εξαγωγών της Ελλάδας αφορά 20 χώρες. Η Ιταλία παραμένει ο 

κύριος εξαγωγικός πόλος έλξης της Ελλάδας σε όρους αξίας και για το 2018. Στη 

συνέχεια ακολουθεί η Γερμανία, η Τουρκία και η Κύπρος ενώ έπειτα είναι ο Λίβανος, η 

Βουλγαρία, οι Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αίγυπτος και η Ισπανία. Οι εξαγωγές 

σε αυτές τις χώρες αντιπροσωπεύουν το 52,6% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας 

και αγγίζουν τα €17,354 δις (ICAP, 2019). Αναλυτικά η κατανομή των εξαγωγών ανά 

κατηγορία προϊόντων παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.6. 
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Εικόνα 2. 6Κατανομή εξαγωγών ανά κατηγορία προϊόντων – Μερίδιο σε ποσοστό (%) 

 

Πηγή: ICAP, 2019 

 

Οι εξαγωγές της Ελλάδας κατέγραψαν το 2018 σημαντική αύξηση κυρίως λόγω των 

καυσίμων (+27,9%) και των κατασκευαστικών προϊόντων (+12,9%) (ICAP, 2019). Τα 

καύσιμα αντιπροσωπεύουν το 34,8% της αξίας των εξαγωγών για το 2018 σε σχέση με 

το 31,5% της προηγούμενης χρονιάς. Οι εξαγωγές των κατασκευαστικών προϊόντων 

άγγιξαν 41,6% της αξίας των εξαγωγών για το 2018. Το μερίδιο των αγροτικών 

προϊόντων μειώθηκε από 19,5% το 2017 σε 17,9% το 2018. Εκτός από τις παραπάνω 

κατηγορίες προϊόντων σημαντικό μερίδιο των εξαγωγών κατέχουν τα φάρμακα, το 

ελαιόλαδο, τα είδη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, τα επεξεργασμένα και συντηρημένα 

λαχανικά και άλλα.  

Σύμφωνα με τον OEC (2020) σήμερα οι τομείς με τη μεγαλύτερη εξαγωγική 

δραστηριότητα είναι τα εξευγενισμένα πετρελαιοειδή ($8,16 δις), τα συσκευασμένα 
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φάρμακα ($1,3 δις), η επίστρωση αλουμινίου ($617 εκατομμύρια), τα είδη αλιείας και 

ιχθυοκαλλιέργειας ($547) και το καθαρό ελαιόλαδο ($515 εκατομμύρια). Από την 

άλλη, οι τομείς με τη μεγαλύτερη εισαγωγική δραστηριότητα είναι  το ακατέργαστο 

πετρέλαιο ($7,7 δις), τα εξευγενισμένα πετρελαιοειδή ($3,28 δις), τα συσκευασμένα 

φάρμακα ($2,5 δις), τα επιβατηγά και φορτηγά πλοία ($1,53 δις) και τα αυτοκίνητα 

($1,3 δις).Οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί για την Ελλάδα είναι η Ιταλία ($3 δις), η 

Τουρκία ($2,08 δις), η Γερμανία ($2,08 δις), η Κύπρος ($1,74 δις) και ο Λίβανος ($1,4 

δις). Οι κορυφαίοι εισαγωγικοί προορισμοί είναι η Γερμανία ($5,63 δις), η Ιταλία 

($4,19 δις), η Ρωσία ($3,77 δις), το Ιράκ ($3,25 δις) και η Κίνα ($3,16 δις).  

Εκτός από τα βασικά στατιστικά και οικονομικά μεγέθη που αφορούν τις εξαγωγές 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η άποψη των ατόμων της αγοράς και των 

επιχειρήσεων που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Ο ΣΕΒ προσπάθησε πρόσφατα 

μέσω έρευνας να ελέγξει το επίπεδο εμπιστοσύνης των Ελλήνων εξαγωγέων και τις 

προσδοκίες τους για επιχειρηματικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές. Συγκεκριμένα, 

απευθύνθηκε σε 250 εταιρίες από τις οποίες οι 233 συμπλήρωσαν ολοκληρωμένα το 

ερωτηματολόγιο.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (ΣΕΒ, 2017) οι προσδοκίες των ελληνικών 

εξαγωγικών εταιριών βελτιώθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. 

Συγκεκριμένα, το 25% των εξαγωγικών εταιριών περίμεναν ότι οι εγχώριες οικονομικές 

συνθήκες θα επιδεινωθούν κυρίως λόγω της μειωμένης ρευστότητας στην αγορά και 

της επιβολής νέων φορολογικών μέτρων. Αντίστοιχα, το 24% των εταιριών ανέμεναν 

βελτίωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

(άνω του 50%) προσδοκούσαν σταθερότητα.  

Όσον αφορά στις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, το 33% των εταιριών εξέφρασε την 

άποψη ότι θα βελτιωθούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 εξαιτίας της αύξησης της 

παγκόσμιας ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και της ανάπτυξης της παγκόσμιας 

οικονομίας. Οι περισσότεροι όμως ανέμεναν σταθερότητα στη διεθνή αγορά. Το 46% 

των εταιριών ανέμενε αύξηση των εγχώριων πωλήσεων κυρίως λόγω της προσέλκυσης 

νέων πελατών και της αύξησης ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Σημαντικό επίσης εύρημα της έρευνας είναι ότι σχεδόν το 64% των 

εταιριών ανέμεναν αύξηση των εξαγωγών τους.  

Στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον οι περισσότερες εταιρίες ανέμεναν καλύτερες 

διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες. Τις προσδοκίες αυτές τις βάσισαν στην πιθανή 

αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες (63%), την ανάπτυξη της 
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παγκόσμιας οικονομίας (44%), την ενίσχυση της ρευστότητας από τις κεντρικές 

τράπεζες (42%), τη μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου και πρώτων υλών (40%). 

Από την άλλη, όσοι ανέμεναν ότι οι οικονομικές συνθήκες θα χειροτερέψουν, βάσισαν 

αυτή την άποψη στις προσδοκίες τους για τις κακές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα 

(63%), στη μειωμένη ζήτηση (33%) και την εποχική ζήτηση (33%).  

Οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες ανέμεναν αύξηση των εξαγωγών σε σύγκριση με το 

πρώτο εξάμηνο του 2017. Οι κύριοι λόγοι για αυτή την προσδοκία ήταν: 

 η προσέλκυση νέων διεθνών πελατών (7%),  

 η αυξημένη διεθνής ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτών των 

εταιριών (56%),  

 η δημιουργία νέων προϊόντων (35%),  

 η εποχική ζήτηση (32%),  

 η βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων (27%),  

 η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου (24%),  

 η υποτίμηση του ευρώ έναντι ξένων νομισμάτων (10%).  

 

Όσοι ανέμεναν αρνητικά αποτελέσματα βάσισαν τα επιχειρήματά τους στα εξής: 

 τη μειωμένη διεθνή ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 

(36%),  

 τον αυξημένο ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές (36%),  

 τη συρρίκνωση της παγκόσμιας αγοράς (27%),  

 την έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση της παραγωγής και 

υποστήριξης των εξαγωγών (14%) και  

 την ανατίμηση του ευρώ έναντι ξένων νομισμάτων (9%).  

 

Όσον αφορά τους κλάδους στους οποίους οι εξαγωγές αναμενόταν να αυξηθούν, ο 

τομέας των ποτών, των τροφίμων και του καπνού είχε τα πιο θετικά αποτελέσματα, ενώ 

σε υψηλή θέση ήταν και ο κατασκευαστικός κλάδος. Ο τομέας με το μεγαλύτερο 

μερίδιο των εξαγωγών σε ευρώ φαίνεται να είναι τα ορυκτά καύσιμα, τα ορυκτέλαιο 

και τα προϊόντα απόσταξης (34,4%). Ο ίδιος τομέας έχει το μεγαλύτερο μερίδιο 

εξαγωγών και σε όρους ποσοτήτων (50,7%).  

Όσον αφορά τις χώρες στις οποίες η Ελλάδα εξάγει περισσότερο, πρόκειται όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως για τις γειτονικές της χώρες, δηλαδή την Ιταλία (10,3%) 
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σε χρηματικούς όρους, ενώ σε ποσοτικούς την Τουρκία (7,6%). Οι ελληνικές εξαγωγές 

κατέγραψαν νέο ρεκόρ το 2017 καθώς αυξήθηκαν στα €28,5 δις από €25,2 το 2016. 

Ωστόσο, η πρόοδος αυτή συνοδεύτηκε από αύξηση των εισαγωγών κατά €6 δις 

οδηγώντας σε έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου ύψους €20,6 δις (από €18 δις το 2016).  

Μεταξύ των ελληνικών περιφερειών η Αττική κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό 

εξαγωγών (48,9%), ενώ η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου 

ακολουθούν με 16,4% και 15,1% αντίστοιχα. Η άνοδος των εξαγωγών για την Ελλάδα 

αποτελεί απόρροια της εξωστρέφειας των περισσότερων ελληνικών περιφερειών που 

έχει αυξηθεί σημαντικά. Όλες οι ελληνικές περιφέρειες είχαν σημαντικές αυξήσεις στις 

εξαγωγικές τους δραστηριότητες, ενώ ο τομέας με τη μεγαλύτερη ζήτηση ήταν ο 

κλάδος των πετρελαιοειδών (30,2%). Η Ιταλία παρέμεινε η πιο σημαντική χώρα για τις 

ελληνικές εξαγωγές με τη Γερμανία να έρχεται δεύτερη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1. Επιλογή Στοιχείων 

 

Ως πηγή χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

για τα έτη 2008 έως και 2015. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες «Εισαγωγές 

– αφίξεις, Εξαγωγές – Αποστολές κατά χώρα και διψήφιο επίπεδο Διεθνούς 

Ταξινόμησης Συνδυασμένης Ονοματολογίας (CN2) ». Επιλέχθηκαν τέσσερις κωδικοί 

με βάση και τις πληροφορίες που αντλήθηκαν κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση για 

τους κλάδους που γνωρίζουν ανάπτυξη στις εξαγωγές για την Ελλάδα ειδικά τα 

τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν οι εξής κωδικοί: 

 03: Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 

 15: Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά, προϊόντα της διάσπασης αυτών, λίπη 

βρώσιμα επεξεργασμένα, κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης 

 22: Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 

 30: Φαρμακευτικά προϊόντα. 

 

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία ανά χώρα και ανά κατηγορία προϊόντος. Στη συνέχεια, 

επιλέχθηκαν οι χώρες στις οποίες η Ελλάδα εξάγει διαχρονικά για τα εξεταζόμενα έτη 

και τις τέσσερις κατηγορίες προϊόντων. Έτσι, οι χώρες στις οποίες εξάγει η Ελλάδα τα 

χρονικά διαστήματα 2008 – 2011 και 2012 – 2015 και τις τέσσερις κατηγορίες 

προϊόντων είναι οι εξής 36: 

 Αίγυπτος 

 Αλβανία 

 Αυστραλία 

 Αυστρία 

 Βέλγιο 

 Βουλγαρία 

 Γαλλία 

 Γερμανία 

 Δανία 

 Δημοκρατία της Τσεχίας 

 Ελβετία 

 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα 
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 Η.Π.Α. 

 Ηνωμένο Βασίλειο 

 Ιρλανδία 

 Ισπανία 

 Ισραήλ 

 Ιταλία 

 Καναδάς 

 Κάτω Χώρες 

 Κροατία 

 Κύπρος 

 Λετονία 

 Μάλτα 

 Ουγγαρία 

 Ουκρανία 

 Πολωνία 

 Πορτογαλία 

 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

 Ρουμανία 

 Ρωσία 

 Σαουδική Αραβία 

 Σερβία 

 Σιγκαπούρη 

 Σλοβενία 

 Τουρκία 

 

Οι χώρες αυτές δεν ανήκουν μόνο στην Ε.Ε. αλλά αφορούν και διεθνείς εξαγωγές της 

Ελλάδας όλα τα εξεταζόμενα έτη.  

 

3.2. Στατιστικό Εργαλείο 

 

Για την επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων την έρευνας κρίθηκε σκόπιμο να 

χρησιμοποιηθεί το Microsoft Excel ως εργαλείο δημοφιλές, εύκολο στη χρήση και 

ευνόητο στον χρήστη. Το Excel προσφέρει πληθώρα επιλογών απεικόνισης ποσοτικών 
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δεδομένων όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία και θεωρείται 

από τα πιο κατάλληλα μέσα επεξεργασίας δεδομένων κοινωνικών και οικονομικών 

ερευνών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
 

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια προσωπική έρευνα του γράφοντος σχετικά με 

τις χώρες στις οποίες η Ελλάδα εξάγει ψάρια, λάδι, κρασί και φαρμακευτικά προϊόντα 

τα οποία αναγνωρίστηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση ως κλάδοι με αυξανόμενο 

ενδιαφέρον και ζήτηση από χώρες του εξωτερικού και κλάδοι με μεγάλο περιθώριο 

εξαγωγικής ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

αυτούς. Η ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και 

αποτελούν δευτερογενή στοιχεία πραγματοποιήθηκε εξολοκλήρου από τον γράφοντα 

με τη χρήση του εργαλείου Microsoft Excel για την επεξεργασία των δεδομένων και 

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής.  

Στα Γραφήματα 4.1. και 4.2. παρουσιάζεται η πορεία των τεσσάρων εξεταζόμενων 

κλάδων, δηλαδή της αλιείας, του ελαιόλαδου, του οίνου και των φαρμακευτικών 

προϊόντων κατά τα έτη 2008 – 2011 και 2012 – 2015 με βάση την αξία τους σε € 

(ευρώ), δηλαδή με βάση το ύψος των εξαγωγών των προϊόντων αυτών σε €.  

Παρατηρούμε ότι ο κλάδος στον οποίο ανήκει το ελαιόλαδο είχε τις μεγαλύτερες 

πωλήσεις προς την Αίγυπτο ακολουθώντας ανοδική πορεία την πρώτη περίοδο, μια 

τάση η οποία συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο. Ακόμη, παρατηρούμε ότι υπήρξε 

πολύ μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές ψαριών και θεαματική αύξηση κατά τη δεύτερη 

περίοδο στα φαρμακευτικά προϊόντα. Το 2012 που εκδηλώθηκε σε μεγαλύτερο και πιο 

έντονο βαθμό η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, οι εξαγωγές για τις τέσσερις 

εξεταζόμενες κατηγορίες προϊόντων προς την Αίγυπτο εκτοξεύτηκαν. Φαίνεται ότι η 

Αίγυπτος αποδέχεται και επιζητά τα ελληνικά προϊόντα. Άλλωστε, πρόκειται για 

γειτονική χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει παραδοσιακά εμπορικές σχέσεις εδώ και 

αιώνες.  
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Γράφημα 4 1 Αίγυπτος 2008 – 2011 

 

 

Γράφημα 4 2 Αίγυπτος 2012-2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.3 και 4.4. παρουσιάζονται τα στοιχεία εξαγωγών σε αξία € προς την 

Αλβανία. Παρατηρούμε ότι ενώ ο κλάδος των ποτών και ο κλάδος των ψαριών 

κινούνται πτωτικά την πρώτη περίοδο, πριν την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια, ο 

κλάδος των φαρμακευτικών προϊόντων γνωρίζει άνθιση η οποία συνεχίζεται και στη 

δεύτερη εξεταζόμενη περίοδο. Μάλιστα, οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων 

σχεδόν διπλασιάζονται από το 2008 στο 2015. Συνεχώς καθοδική πορεία από την άλλη 

ακολουθεί ο κλάδος των ποτών. Η Αλβανία είναι επίσης μια γειτονική χώρα η οποία 

12,404
48,627 81,164 3,300

283,447 281,528

631,111 591,863

117,869 59,133
65,271 56,429

116,332
32,897

71,521

56,489

2008 2009 2010 2011

Αίγυπτος

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

77,725 105,924 60,505 284,720

494,330

706,944
698,817

759,827

134,882

64,130

704,295

414,321

5,657

195,763
488,355 357,623

2012 2013 2014 2015

Αίγυπτος

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
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απορροφά μεγάλο μέρος της εξαγωγικής δυναμικής της Ελλάδας. Παρά το γεγονός ότι 

τα ψάρια ακολούθησαν ανοδική πορεία τη δεύτερη εξεταζόμενη περίοδο, δεν 

κατάφεραν να φτάσουν τα επίπεδα αξιών του 2008. Μεγάλη σωρευτικά πτώση γνώρισε 

ο κλάδος των ποτών, ενώ ο κλάδος του ελαιόλαδου κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα.  

 

Γράφημα 4 3 Αλβανία 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 4 Αλβανία 2012 -2015 

 

 

6,799,070
5,522,952

2,772,564 1,952,600

5,419,635
4,257,705

3,712,405

4,063,331

13,871,181
12,879,735

10,925,872 11,178,873

2,948,105 3,432,221

4,092,513

3,587,760

2008 2009 2010 2011

Αλβανία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

2,047,391 2,457,733 2,955,649 3,711,557

4,231,893
3,854,087

4,512,911
5,511,520

12,420,268

10,348,405 8,882,218 8,209,306

4,371,397
4,863,100

5,242,167

5,273,122

2012 2013 2014 2015

Αλβανία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
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Στα Γραφήματα 4.5 και 4.6 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € προς 

την Αυστραλία. Πρόκειται για διεθνές εμπόριο, γεγονός που το καθιστά πιο δύσκολο 

και πιο δαπανηρό ως διαδικασία για την χώρα. Από την άλλη, όμως, το κοινό είναι πιο 

εύρωστο και επιλέγει την καλύτερη ποιότητα έναντι της πιο ακριβής τιμής. Τα 

φαρμακευτικά προϊόντα γνωρίζουν τεράστια ανάπτυξη από το 2008 προς το 2009, μια 

αύξηση η οποία συνεχίστηκε όλα τα εξεταζόμενα χρόνια με μια πτώση μόνο από το 

2014 προς το 2015. Σταθερά ανοδική πορεία ακολούθησαν οι υπόλοιποι τρεις κλάδοι 

και συγκεκριμένα όλοι εκτός από τον κλάδο των ψαριών που παρουσίασε μείωση, 

γνώρισαν αύξηση στις απόλυτες αξίες σε € από το 2008 στο 2015.  

 

Γράφημα 4 5 Αυστραλία 2008 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122,590
96,212 76,824 143,611

3,316,036 4,042,874 4,218,294 4,267,935

1,240,655 1,198,358 1,602,002
2,134,605

184,639

6,217,535
6,678,671 6,163,581

2008 2009 2010 2011

Αυστραλία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
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Γράφημα 4 6 Αυστραλία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.7 και 4.8 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € προς 

την Αυστρία. Με μεγάλη διαφορά και στις δύο χρονικές περιόδους οι εξαγωγές 

φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν τα πρωτεία ανάμεσα στα εξαγόμενα προϊόντα. 

Θεαματική αύξηση παρουσιάζει ο κλάδος του ελαιόλαδου ο οποίος καταγράφει 

εξαγωγές ύψους άνω των €3 εκατ. το 2008 και φτάνει σε εξαγωγές άνω των €14 εκατ. 

το 2015. Ο μεσογειακός τρόπος ζωής και η διάδοση της ελληνικής διατροφής έχει 

συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των προϊόντων αυτών στην Κεντρική και 

Βόρεια Ευρώπη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122,320
127,725 169,984 83,454

5,262,874 4,876,864 5,090,405 4,721,707

1,862,062 2,231,031 2,495,492 2,462,545

11,122,814 18,223,177

17,924,477

13,908,469

2012 2013 2014 2015

Αυστραλία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
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Γράφημα 4 7 Αυστρία 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 8 Αυστρία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.9 και 4.10 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € προς 

το Βέλγιο. Σε απόλυτους αριθμούς και πάλι ο κλάδος των φαρμακευτικών προϊόντων 

ανθεί και μάλιστα η Ελλάδα καταφέρνει να τριπλασιάσει τις εξαγωγές αυτών των 

προϊόντων από το 2008 μέχρι το 2015. Σταθερή πορεία ακολούθησε ο κλάδος των 

ποτών, μικρή μείωση οι κλάδοι των ψαριών και του ελαιόλαδου παρά την εξίσου 

σταθερή πορεία τους. 

 

1,036,372 1,497,770 1,817,990
1,292,6173,282,287

3,404,393 4,132,343

5,708,294
2,491,282

2,623,551 2,394,533

2,586,266

18,990,248

30,383,253
33,985,477 34,790,779

2008 2009 2010 2011

Αυστρία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

1,540,946 1,185,624 778,732
681,333

5,008,591 4,843,517
5,386,557

14,550,584
2,325,259 2,821,068 3,000,636

1,823,077

32,406,160

58,265,887

41,592,410 40,618,803

2012 2013 2014 2015

Αυστρία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
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Γράφημα 4 9 Βέλγιο 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 10 Βέλγιο 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.11 και 4.12 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία φαίνεται να προτιμά έναντι των τεσσάρων 

κατηγοριών προϊόντων, τον κλάδο του ελαιόλαδου. Ως γειτονική ηπειρωτικά χώρα και 

πολιτισμικά όμοια σε διατροφικές συνήθειες, το ελαιόλαδο είναι υψηλά στις 

προτιμήσεις των Βούλγαρων καταναλωτών και για αυτό η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει 

και σε πολλές γαστρονομικού χαρακτήρα εκθέσεις που προωθούν αντίστοιχα προϊόντα 

προς τη Βουλγαρία. Τα φαρμακευτικά προϊόντα γνωρίζουν τεράστια αύξηση από το 

2011 προς το 2012 η οποία όμως δε διατηρείται. Από την άλλη, ο κλάδος των ψαριών 

σχεδόν τετραπλασιάζεται υποδηλώνοντας ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης.  

1,993,202 1,612,825 1,094,392 1,169,411
2,683,136 2,458,051 2,699,697 2,388,319
3,910,568 3,800,233 3,993,642 3,849,978
6,273,596

11,539,046

12,870,998

8,083,345

2008 2009 2010 2011

Βέλγιο

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

1,261,860 1,512,686 1,465,991 1,349,078

2,236,785
2,578,975 2,103,233

2,800,560
3,397,758 3,409,909

3,546,595
3,566,007

11,987,083
14,436,144

17,175,394

18,786,784

2012 2013 2014 2015

Βέλγιο

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
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Γράφημα 4 11 Βουλγαρία 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 12 Βουλγαρία 2012 - 2015 

 

Στα Γραφήματα 4.13 και 4.14 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Γαλλία. Τα φαρμακευτικά προϊόντα καταφέρνουν να πετύχουν αύξηση 50% 

από το 2008 στο 2015 με μεγαλύτερες εξαγωγές το 2013. Ανοδική τάση μέχρι το 2011 

παρουσιάζει ο κλάδος των ψαριών με μικρή πτώση το 2012 και 2013 συνεχίζοντας την 

άνοδο μέχρι το 2015. Ο κλάδος των ποτών γνώρισε αύξηση από το 2008 μέχρι το 2011 

αλλά ακολούθησε πτωτική πορεία τα δύο επόμενα έτη καταφέρνοντας το 2015 να 

επανέλθει στο επίπεδο της αξίας του 2008. Τέλος, το ελαιόλαδο παρουσίασε μεγάλη 

αύξηση το 2015 (σχεδόν διπλασιασμός).  

 

4,793,516
3,912,329

4,999,723 6,802,135

35,042,841

23,576,904

36,397,278
39,478,413

6,272,254
5,929,263

7,608,829 7,751,451

2,136,119

4,954,388

4,236,949 5,695,610

2008 2009 2010 2011

Βουλγαρία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

6,343,512

7,565,828 9,468,745

11,943,022

33,686,200 33,331,328 30,912,943 32,427,725

8,206,823

11,104,514

9,236,875

8,758,292

13,289,944

7,222,911

9,546,691

8,290,906

2012 2013 2014 2015

Βουλγαρία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
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Γράφημα 4 13 Γαλλία 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 14 Γαλλία 2012 - 2015 

 

Στα Γραφήματα 4.11 και 4.12 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Γερμανία. Σταθερά ανοδική πορεία ακολουθεί ο κλάδος του ελαιόλαδου 

καταφέρνοντας να διπλασιαστεί σε αξία μέσα στα εξεταζόμενα έτη. Τα φαρμακευτικά 

προϊόντα ξεκινούν από περίπου €330 εκατ. και καταλήγουν να υποδιπλασιαστούν μέχρι 

το 2015. Η Γερμανία άλλωστε διαθέτει και η ίδια αξιόλογο και παραγωγικό 

φαρμακευτικό κλάδο με αποτέλεσμα να μειώνει τις εισαγωγές της.  

Ο κλάδος των ποτών γνωρίζει σταδιακή αύξηση το πρώτο διάστημα ενώ το 2012 και το 

2014 εκτοξεύεται σε διπλάσιες σχεδόν τιμές. Ωστόσο, παρουσιάζει μεγάλες 

42,318,431 47,039,795
52,595,308

58,045,495

5,031,968 4,758,580 3,807,612 2,921,973

7,746,710
7,901,307 8,669,658 9,615,805

40,687,022 60,448,279

86,589,286 59,493,168

2008 2009 2010 2011

Γαλλία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

53,230,714
47,825,745 49,338,103 50,553,375

2,991,799 3,306,712 3,487,597 6,260,028

9,550,798 5,417,996 7,298,493 7,790,846

76,558,720

94,151,727

73,223,303 62,919,434

2012 2013 2014 2015

Γαλλία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
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διακυμάνσεις και απαιτείται περαιτέρω έρευνα και μελέτη για τους λόγους 

αυξομειώσεων των εξαγωγών του συγκεκριμένου κλάδου.  

Όσον αφορά στον κλάδο των ψαριών παρουσιάζει τις χαμηλότερες τιμές ανάμεσα 

στους εξεταζόμενους κλάδους και για τις δυο εξεταζόμενες χρονικές περιόδους, αλλά 

αποτελεί σημαντική εξαγωγική δύναμη για την χώρα, καθώς η Γερμανία είναι μεγάλη 

χώρα και απορροφά μεγάλες ποσότητες προϊόντων. Επομένως, αξίζει να μελετηθεί και 

μεμονωμένα ως εξαγωγικός προορισμός για την Ελλάδα ειδικά με τους δεσμούς που 

έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες τα τελευταία χρόνια μετά την οικονομική 

κρίση.  

Η Γερμανία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αν όχι τη μεγαλύτερη δύναμη στην 

Ευρώπη ακόμη και σήμερα. Η συμμαχία της Ελλάδας με τη Γερμανία σε εμπορικό 

επίπεδο μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην εξισορρόπηση του εμπορικού 

ισοζυγίου της χώρας. Και από τα αποτελέσματα των γραφημάτων διαφαίνεται η 

σταθερότητα της ζήτησης στα εξεταζόμενα προϊόντα επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα 

των επιλογών του καταναλωτικού κοινού της Γερμανίας αλλά και την προτίμησή του 

στα ελληνικά προϊόντα. Ακόμη και στον φαρμακευτικό κλάδο ο οποίος είναι πολύ 

αναπτυγμένος στην Γερμανία, οι εμπορικές σχέσεις είναι άριστες παρά την μεγάλη 

πτώση των εξαγωγών του κλάδου.  

 

Γράφημα 4 15 Γερμανία 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 16 Γερμανία 2012 - 2015 

16,949,218 22,708,324 22,704,634 24,227,727

23,272,285 20,889,807 30,189,827 28,381,559

56,503,892 55,435,904 58,505,794 61,061,428

329,266,808 336,424,524 327,209,032 267,965,093

2008 2009 2010 2011

Γερμανία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
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Στα Γραφήματα 4.17 και 4.18 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Δανία. Παρατηρούμε ότι ενώ το πρώτο χρονικό διάστημα υπάρχει αύξηση στις 

εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από το 2012 και μετά υπάρχει κατακόρυφη πτώση 

η οποία συνεχίζεται μέχρι το 2015. Οι εξαγωγές σχεδόν υποτετραπλασιάζονται 

δημιουργώντας ερωτήματα για την εξέλιξη αυτή. Οι υπόλοιποι κλάδοι ακολουθούν 

σταθερή σχετικά πορεία με μικρές αυξήσεις κυρίως. Συγκεκριμένα, ο κλάδος των 

ψαριών γνωρίζει μεγάλη αύξηση καθώς διπλασιάζεται από το 2008 στο 2015, ενώ και 

οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζουν καλή πορεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,413,016
26,864,509 24,966,392

26,274,152

30,123,448

36,764,484
37,197,718

37,988,304
58,083,279

57,051,076
60,237,802

62,296,541

251,164,418

226,072,648
224,430,627

192,500,758

2012 2013 2014 2015

Γερμανία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
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Γράφημα 4 17 Δανία 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 18 Δανία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.19 και 4.20 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Το χρονικό διάστημα 2008 – 2011 ο κλάδος των 

φαρμακευτικών προϊόντων γνωρίζει μεγάλη πτώση. Ωστόσο, το διάστημα 2012 – 2015 

265,033 649,035 1,030,655 989,389
553,536

1,147,743
477,938 514,755

813,401

516,900

425,565 600,458

47,914,331 48,629,754

58,371,207
51,445,381

2008 2009 2010 2011

Δανία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

726,063
519,608

383,597

1,533,366
475,700

705,909

768,697 1,044,454

509,089

305,131 306,959

389,678

41,480,913

29,196,742

15,306,705
13,761,883

2012 2013 2014 2015

Δανία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
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καταφέρνει να επανέλθει και μάλιστα το ύψος των εξαγωγών να τριπλασιαστεί το 2015 

σε σχέση με αυτό που ήταν το 2008. Ο κλάδος του ελαιόλαδου γνωρίζει πτώση το 

πρώτο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατά το δεύτερο σταθεροποιείται. Πτωτική πορεία 

ακολουθούν και οι άλλοι δύο εξεταζόμενοι κλάδοι για το πρώτο χρονικό διάστημα 

επιτυγχάνοντας καλύτερη ισορροπία και συγκρατημένη άνοδο το δεύτερο χρονικό 

διάστημα.  

 

Γράφημα 4 19 Δημοκρατία της Τσεχίας 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 20 Δημοκρατία της Τσεχίας 2012 - 2015 

 

 

2,662,493 599,396 1,167,189
1,391,668

4,469,253

3,198,849

2,467,848

1,507,981

3,179,467

2,623,725
2,353,600

3,190,563

10,396,236

3,834,637 2,208,407
2,590,280

2008 2009 2010 2011

Δημοκρατία της Τσεχίας

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

1,518,744
789,642 744,149 1,214,9911,304,028

1,951,915
1,950,775

3,176,234

2,121,837
2,943,496

3,394,505 3,282,5961,996,225
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Στα Γραφήματα 4.21 και 4.22 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Ελβετία. Παρατηρείται μεγάλη άνοδος στις εξαγωγές των φαρμακευτικών 

προϊόντων με πτώση το 2011 αλλά και το 2014. Ωστόσο, συνολικά ο κλάδος 

καταφέρνει να εδραιωθεί καλύτερα στη χώρα εξαγωγικά. Ο κλάδος του ελαιόλαδου 

ξεκινάει σχετικά υψηλά, πέφτει το πρώτο χρονικό διάστημα αλλά επανέρχεται το 

δεύτερο με σταθερά αυξητική τάση. Ο κλάδος των ψαριών ακολουθεί συνολικά 

ανοδική πορεία και στα δύο χρονικά διαστήματα με εξαίρεση το έτος 2013. Τέλος, ο 

κλάδος των ποτών καταφέρνει να παραμείνει σε όμοιες αξίες από την αρχή μέχρι το 

τέλος των εξεταζόμενων ετών.  

 

Γράφημα 4 21 Ελβετία 2008 - 2011 
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Γράφημα 4 22 Ελβετία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.23 και 4.24 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παρατηρούμε ότι με εξαίρεση τα έτη 2010 και 

2011 όλα τα υπόλοιπα οι εξαγωγές των ψαριών κινούνται ανοδικά. Από την άλλη, οι 

εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων υποδιπλασιάζονται από την αρχή μέχρι το τέλος 

του πρώτου εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος και γνωρίζουν μεγάλες διακυμάνσεις 

στο δεύτερο. Αντίστοιχες διακυμάνσεις και αυξομειώσεις στις εξαγωγές παρουσιάζουν 

όλοι οι κλάδοι το δεύτερο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.  

 

Γράφημα 4 23 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2008 - 2011 
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Γράφημα 4 24 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2012 – 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.25 και 4.26 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τις Η.Π.Α.. Οι Η.Π.Α. αποτελούν άλλον έναν διεθνή εξαγωγικό προορισμό για την 

Ελλάδα που έχει ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης και διεύρυνσης των εμπορικών 

σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.  

Οι εξαγωγές των ψαριών ξεκινούν από τα περίπου €9 εκατ. το 2008 και καταλήγουν 

στα €16 εκατ. το 2011. Αντίστοιχα, το 2012 συνεχίζεται η ανοδική πορεία η οποία 

γνωρίζει στη συνέχεια μικρή πτώση αγγίζοντας τα €18,7 εκατ. Συνολικά, δηλαδή οι 

εξαγωγές διπλασιάζονται από το 2008 στο 2015. Ο κλάδος του ελαιόλαδου γνωρίζει 

αυξομειώσεις σε όλο το χρονικό διάστημα, αλλά το 2015 οι εξαγωγές διπλασιάζονται 

σε σχέση με το 2014.  

 Ο κλάδος των ποτών γνωρίζει μείωση το 2009, αλλά καταφέρνει να επανακάμψει πολύ 

γρήγορα και μάλιστα να βρεθεί σε πιο προνομιακή θέση το 2015 σε σχέση με την 

έναρξη και των δύο εξεταζόμενων χρονικών διαστημάτων.  

Οι εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων γνωρίζουν μεγάλες μειώσεις το πρώτο 

εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Η εικόνα όμως αυτή αλλάζει στο δεύτερο εξεταζόμενο 

χρονικό διάστημα και μάλιστα καταφέρνουν να τριπλασιαστούν το 2015 σε σχέση με 

το 2008.  
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Γράφημα 4 25 Η.Π.Α. 2008 - 2011 

 

Γράφημα 4 26 Η.Π.Α. 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.27 και 4.28 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων 

αντιπροσωπεύουν το προϊόν με τη μεγαλύτερη συνολικά αξία σε € από τους τέσσερις 

εξεταζόμενους κλάδους και στα δύο χρονικά διαστήματα. Το πρώτο διάστημα 

παρουσιάζονται αυξομειώσεις, όμως το δεύτερο οι εξαγωγές παρουσιάζουν σταθερά 

ανοδική πορεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να βασίζεται αρκετά στην εισαγωγή 

φαρμάκων από την Ελλάδα παρά το διαφορετικό νόμισμα και την χιλιομετρική 

απόσταση η οποία προσθέτει στο κόστος του τελικού προϊόντος για τους Βρετανούς 

καταναλωτές.  
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Ο κλάδος των ψαριών παρουσιάζει ανοδική τάση το πρώτο διάστημα ωστόσο φθίνει 

σημαντικό στο δεύτερο διάστημα και οδηγείται σε υποτετραπλάσιες τιμές από το 2008 

στο 2015. Ο κλάδος των ποτών ακολουθεί πιο σταθερή πορεία με μικρές αυξομειώσεις 

και μεγαλύτερα επίπεδα εξαγωγών σε ευρώ από την αρχή του μελετώμενου χρονικού 

διαστήματος μέχρι τη λήξη. Από την άλλη, ο κλάδος του ελαιόλαδου ακολουθεί 

πτωτική πορεία και στα δύο χρονικά διαστήματα παρά την αύξηση που γνωρίζει το 

2013.  

 

Γράφημα 4 27 Ηνωμένο Βασίλειο 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 28 Ηνωμένο Βασίλειο 2012- 2015 
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Στα Γραφήματα 4.29 και 4.30 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Ιρλανδία. Οι εξαγωγές φαρμάκων γνωρίζουν τεράστια αύξηση το 2009 η 

οποία ακολουθείται από εξίσου μεγάλη πτώση το 2010. Ωστόσο, ο κλάδος 

επανακάμπτει και φτάνει σε υψηλότερες πωλήσεις προς το εξωτερικό το 2015 σε σχέση 

με το 2008. Όσον αφορά στον κλάδο των ψαριών, παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις 

το πρώτο χρονικό διάστημα και πτωτική πορεία το δεύτερο. Η πτώση αυτή σχετίζεται 

μάλλον και με το γεγονός ότι η Ιρλανδία αποτελεί νησί και μπορεί να καλύπτει με την 

εγχώρια παραγωγή της τη ζήτηση σε αντίστοιχα προϊόντα. Επομένως υπάρχει μεγάλη 

ελαστικότητα των προϊόντων και έτσι γνωρίζει μεγάλες αυξομειώσεις ανάλογα με τη 

ζήτηση και την οικονομική δυνατότητα των Ιρλανδών.  

Ο κλάδος του ελαιόλαδου παρουσιάζει αισθητή μείωση το πρώτο χρονικό διάστημα 

αλλά επανακάμπτει άμεσα και επανέρχεται το 2015 σε παρόμοια επίπεδα με το 2008. 

Τέλος, ο κλάδος των ποτών γνωρίζει μεγάλη πτωτική πορεία το πρώτο διάστημα αλλά 

καταφέρνει να επανακάμψει στο δεύτερο χρονικό διάστημα.  

 

Γράφημα 4 29 Ιρλανδία 2008 - 2011 
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Γράφημα 4 30 Ιρλανδία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.11 και 4.12 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Ισπανία. Ο κλάδος των ψαριών παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές σε αξία σε 

σχέση με τους άλλους τρεις εξεταζόμενους κλάδους και στα δύο χρονικά διαστήματα. 

Υπάρχουν αυξομειώσεις και στα δύο χρονικά διαστήματα και οι εξαγωγές κινούνται σε 

ίδια επίπεδα το 2008 και το 2015. Ανοδική σταθερά πορεία ακολουθεί ο κλάδος των 

φαρμακευτικών προϊόντων παρά τη μικρή πτώση που γνωρίζει το 2014 υποδηλώνοντας 

ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου στην χώρα. Όσον 

αφορά στον κλάδο των ποτών υπάρχει σταθερότητα στις τιμές και μικρές αυξήσεις το 

πρώτο διάστημα και μειώσεις το δεύτερο διάστημα. Τέλος, ο κλάδος στον οποίο ανήκει 

το ελαιόλαδο αυξάνεται το 2009 αλλά στη συνέχεια μειώνεται πολύ, όταν ξεκινάει η 

κρίση και στην Ισπανία οπότε και δίνεται έμφαση στην εγχώρια παραγωγή προϊόντων 

καθώς και η Ισπανία διαθέτει αξιόλογα και ποιοτικά προϊόντα στον κλάδο.  
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Γράφημα 4 31 Ισπανία 2008 – 2011 

 

 

Γράφημα 4 32 Ισπανία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.33 και 4.34 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς το Ισραήλ. Όπως φαίνεται και στα δύο χρονικά διαστήματα υπάρχουν μεγάλες 

αυξομειώσεις και διακυμάνσεις σε όλα τα προϊόντα. Αρχικά, οι εξαγωγές ψαριών 

γνωρίζουν αύξηση από τα €2,2 εκατ. το 2008 σε €4,9 το 2009 και στη συνέχεια 

μειώνονται σε €3,2 και €1,5 εκατ. το 2010 και το 2011 αντίστοιχα. Η πτωτική πορεία 

συνεχίζεται μέχρι το 2013 οπότε και αυξάνεται στα €3,5 εκατ.  
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Οι εξαγωγές του ελαιόλαδου ξεκινούν με τη χαμηλότερη αξία και καταλήγουν στη 

μικρότερη αλλά έχοντας διπλασιαστεί από το 2008 έως το 2015. Η πτωτική πορεία 

ξεκινά το 2010 μέχρι το 2014 οπότε και το 2015 τριπλασιάζεται σε σχέση με το 2014.  

Όσον αφορά στις εξαγωγές του ποτών αυξάνονται μέχρι το 2012 οπότε και ξεκινούν 

την πτωτική τους πορεία. Τέλος, οι εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων 

αυξάνονται σταθερά με μόνη εξαίρεση το 2010.  

 

Γράφημα 4 33 Ισραήλ 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 34 Ισραήλ 2012 – 2015 
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Στα Γραφήματα 4.35 και 4.36 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Ιταλία. Οι εξαγωγές των ψαριών γνωρίζουν αύξηση το πρώτο χρονικό 

διάστημα. Ωστόσο, το δεύτερο χρονικό διάστημα κινούνται σε πιο σταθερές αξίες. Οι 

εξαγωγές του ελαιόλαδου μειώνονται το πρώτο χρονικό διάστημα με εξαίρεση το 2011 

αλλά ακολουθούν ανοδική πορεία στο δεύτερο χρονικό διάστημα. Οι εξαγωγές των 

ποτών κινούνται σε παρόμοιες αξίες και στα δύο χρονικά διαστήματα. Τέλος, οι 

εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων ακολουθούν ανοδική πορεία το πρώτο 

χρονικό διάστημα και πολλαπλασιάζονται το δεύτερο χρονικό διάστημα.   

 

Γράφημα 4 35 Ιταλία 2008 – 2011 
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Γράφημα 4 36 Ιταλία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.37 και 4.38 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τον Καναδά. Οι εξαγωγές των ψαριών ακολουθούν και στα δύο χρονικά 

διαστήματα σταθερά ανοδική πορεία. Οι εξαγωγές του ελαιόλαδου μειώνονται μέσα 

στο πρώτο χρονικό διάστημα αλλά στο δεύτερο επανακάμπτουν και καταφέρνουν να 

αγγίξουν τα €13 εκατ. το 2015 από €9 εκατ. το 2008. Όσον αφορά στις εξαγωγές των 

ποτών οι αξίες κινούνται σε σταθερά επίπεδα το πρώτο χρονικό διάστημα και 

αυξάνονται το δεύτερο. Τέλος, οι εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων ενώ 

κινούνται ανοδικά και θετικά για τον κλάδο το πρώτο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια 

φαίνεται ότι η ζήτηση των προϊόντων μειώνεται αλλά σε κάθε περίπτωση οι αξίες του 

2015 είναι μεγαλύτερες από τις αξίες του 2008.  
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Γράφημα 4 37 Καναδάς 2008 – 2011 

 

 

Γράφημα 4 38 Καναδάς 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.39 και 4.40 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τις Κάτω Χώρες. Ο κλάδος των φαρμακευτικών προϊόντων γνωρίζει ανοδική τάση 

στις εξαγωγές προς τις Κάτω Χώρες το πρώτο χρονικό διάστημα που διατηρείται και 

σταθεροποιείται υψηλότερα στο δεύτερο χρονικό διάστημα. Οι εξαγωγές των ψαριών 
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κινούνται ανοδικά στο πρώτο διάστημα αλλά στο δεύτερο οι αξίες μειώνονται 

σημαντικά αλλά όχι σε χαμηλότερες απόλυτες αξίες σε σχέση με το έτος 2008. Οι άλλοι 

δύο κλάδοι κινούνται σε χαμηλότερες εξαγωγικές αξίες και σταθερά ανοδικά και στα 

δύο χρονικά διαστήματα.  

 

Γράφημα 4 39 Κάτω Χώρες 2008 – 2011 

 

 

Γράφημα 4 40 Κάτω Χώρες 2012 – 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.41 και 4.42 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Κροατία. Η εικόνα διαφέρει ανάμεσα στα δύο χρονικά διαστήματα για όλους 
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τους κλάδους. Αρχικά, οι εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων ξεκινούν το 2008 

από €307.000 περίπου και καταλήγουν σε €1,6 εκατ. το 2011, γνωρίζουν έπειτα μικρή 

μείωση το 2012 αλλά αγγίζουν σχεδόν τα €2,5 εκατ. το 2015. Υπάρχει πολύ μεγάλο 

περιθώριο αύξησης και ανάπτυξης των εξαγωγών του κλάδου στην Κροατία καθώς 

φαίνεται ότι υπάρχει αυξητική τάση της ζήτησης για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι 

εξαγωγές των ψαριών αυξάνονται από το 2008 στο 2009 ωστόσο με το ξέσπασμα της 

οικονομικής κρίσης μειώνονται και συνεχίζουν πτωτικά. Ωστόσο, το 2015 

διπλασιάζονται σε σχέση με τις αξίες του 2008 δείχνοντας μια επαναφορά της ζήτησης 

των προϊόντων του κλάδου. Το ελαιόλαδο ξεκινάει με υψηλές αξίες οι οποίες κινούνται 

πτωτικά από το 2010 και μέχρι το 2012 και στη συνέχει υπάρχουν διακυμάνσεις στις 

αξίες. Όσον αφορά στα ποτά ξεκινούν από σχεδόν €1,1 εκατ. το 2008 και μειώνονται 

κατά 90% σχεδόν μέχρι το 2011. Και στο δεύτερο όμως χρονικό διάστημα παραμένουν 

σε πολύ χαμηλές τιμές κινούμενα πτωτικά. Ο κλάδος δέχτηκε μεγάλο πλήγμα και 

πιθανοί λόγοι για αυτό εκτός από την κάλυψη της ζήτησης με εγχώρια παραγωγή και 

την οικονομική κρίση, ίσως είναι το κλείσιμο εισαγωγέων στην χώρα που 

συνεργάζονταν με εταιρίες εξαγωγών στην Ελλάδα.  

 

Γράφημα 4 41 Κροατία 2008 - 2011 
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Γράφημα 4 42 Κροατία 2012 – 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.43 και 4.44 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Κύπρο. Οι εξαγωγές προς την Κύπρο δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν από 

άλλους εξωγενείς είτε ενδογενείς παράγοντες εκτός από την κρίση αυτή καθ’ αυτή 

καθώς η χώρα μας συνδέεται με πολλαπλούς τρόπους με την Κύπρο και στηρίζουν η 

μια την άλλη σε όλα τα επίπεδα. Για αυτό παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυξομειώσεις 

και στα δύο χρονικά διαστήματα για όλες τις εξεταζόμενες κατηγορίες προϊόντων, 

εντούτοις δεν υπάρχει ιδιαίτερα ανοδική ή καθοδική τάση σε καμία κατηγορία. Οι 

εξαγωγές των φαρμακευτικών γνώρισαν πτώση από το 2010 μέχρι το 2012 και 

σταδιακά αυξήθηκαν. Ο κλάδος των ποτών ξεκίνησε το 2008 από τα €17 εκατ. σχεδόν, 

διπλασιάστηκε μέχρι το 2011 και κατάφερε να διατηρηθεί πολύ υψηλά και στο δεύτερο 

εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Ο κλάδος του ελαιόλαδου και των ψαριών 

ακολούθησαν παρόμοια πορεία στις δύο χρονικές περιόδους με εξαίρεση το έτος 2009 

κατά το οποίο οι εξαγωγές του κλάδου λιπών και λαδιών αυξήθηκαν ενώ των ψαριών 

μειώθηκαν. Σε γενικές γραμμές, το εξαγωγικό εμπόριο με την Κύπρο για τις τέσσερις 

κατηγορίες προϊόντων εξελίχθηκε καλά και θετικά αναδεικνύοντας τις καλές εμπορικές 

σχέσεις των δύο χωρών αλλά και προσφέροντας σταθερότητα για τη συνέχεια των 

εξαγωγών στο μέλλον.  
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Γράφημα 4 44 Κύπρος 2012 - 2015 
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Ευρώπης που αρχίζει να γνωρίζει και να εκτιμά τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Ο 

κλάδος των ποτών γνωρίζει αυξομειώσεις το πρώτο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 

αλλά από το 2012 και μετά κινείται σε πολλαπλάσια ποσά. Ο οινικός κλάδος φαίνεται 

να έχει πολλές ευκαιρίες να αξιοποιήσει στο καταναλωτικό κοινό της Λετονίας και 

αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κίνητρα για μεγαλύτερη προβολή των ελληνικών κρασιών 

σε εκθέσεις που απευθύνονται σε Λετονούς. Τέλος, οι εξαγωγές φαρμάκων δε 

διακρίνονται από σταθερότητα το διάστημα 2008 – 2011 αλλά καταφέρνουν να 

σταθεροποιηθούν το διάστημα 2012 – 2015 και μάλιστα σε αρκετά υψηλές τιμές.  

 

Γράφημα 4 45 Λετονία 2008 - 2011 
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Στα Γραφήματα 4.47 και 4.48 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Μάλτα. Οι εξαγωγές ψαριών καταφέρνουν μέσα στο διάστημα 2008 – 2011 να 

διεκδικήσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στη Μάλτα παρά το γεγονός ότι η χώρα 

αποτελεί νησί. Ωστόσο το διάστημα 2012 – 2015 σχεδόν εξαλείφεται η επιτυχία του 

προηγούμενου διαστήματος και επιστρέφουν σε τιμές ακόμη χαμηλότερες από την 

αρχή. Αυτό πιθανώς οφείλεται στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης σε ψάρια είτε από 

την εγχώρια παραγωγή είτε από άλλες ανταγωνίστριες εξαγωγικές χώρες.  

Όσον αφορά στις εξαγωγές λιπών και λαδιών καταφέρνουν να επιτύχουν πολύ καλή 

αύξηση το πρώτο χρονικό διάστημα την οποία όμως δε διατηρούν το δεύτερο. Οι 

μεσογειακές χώρες καλύπτουν πολύ συχνά τις ανάγκες τους σε ελαιόλαδο με εγχώρια 

παραγωγή ή με εισαγωγές από τις χώρες που προσφέρουν φθηνότερο από αυτές λάδι.  

Οι εξαγωγές ποτών αυξάνονται και διατηρούνται υψηλά όλα τα έτη εκτός από το 2008 

και το 2015. Οι εξαγωγές φαρμάκων υποδιπλασιάζονται το πρώτο χρονικό διάστημα 

αλλά στο δεύτερο καταφέρνουν να επανακάμψουν και μάλιστα από €3,2 εκατ. το 2012 

να φτάσουν στα €8,3 εκατ. το 2015.  

 

Γράφημα 4 47 Μάλτα 2008 - 2011 
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Γράφημα 4 48 Μάλτα 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.49 και 4.50 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Ουγγαρία. Ο κλάδος με τις μεγαλύτερες σε αξία εξαγωγές σε όλα τα 

εξεταζόμενα έτη είναι ο φαρμακευτικός. Οι εξαγωγές φαρμάκων συνεχώς αυξάνονται 

και καταφέρνουν να δεκαπλασιαστούν από το 2008 έως το 2015. Οι υπόλοιποι κλάδοι 

παρά το γεγονός ότι καταφέρνουν να αυξηθούν κινούνται σε πιο σταθερές αποκλίσεις 

από το ένα έτος στο άλλο. 
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ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
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Γράφημα 4 50 Ουγγαρία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.51 και 4.52 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Ουκρανία. Οι εξαγωγές ψαριών διπλασιάζονται από το 2008 στο 2011 αλλά 

υπάρχει δραματική μείωση από το 2012 μέχρι και το 2015. Οι εξαγωγές λιπών και 

λαδιών γνωρίζουν μια μικρή πτώση το 2009 και μεγάλες αυξομειώσεις το διάστημα 

2012 – 2015. Οι εξαγωγές ποτών φαίνεται ότι αποτελούν ελαστικό προϊόν για τους 

Ουκρανούς και υπάρχει μεγάλη διακύμανση στις τιμές των εξαγωγών. Ωστόσο, η 

Ουκρανία αντιμετώπισε και πολλά προβλήματα με τη Ρωσία μέσα στο εξεταζόμενο 

χρονικό διάστημα και η οικονομία της επηρεάστηκε σημαντικά. Αυτό είχε ως συνέπεια 

και οι εισαγωγές της από τις ευρωπαϊκές και τις υπόλοιπες χώρες να μεταβληθούν πολύ. 

Η ζήτηση για τα φαρμακευτικά προϊόντα έμεινε σταθερή με μικρές αυξομειώσεις και 

στα δύο χρονικά διαστήματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,863 158,454 126,253 168,601

83,148 110,409
278,471 296,942

826,162 743,259
753,199 852,901

11,834,160
9,122,191

14,030,299

12,521,426

2012 2013 2014 2015

Ουγγαρία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
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Γράφημα 4 51 Ουκρανία 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 52 Ουκρανία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.41 και 4.42 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Πολωνία. Ο φαρμακευτικός κλάδος φαίνεται να είναι ο πιο σημαντικός 

εξαγωγικά για την Πολωνία καθώς ξεκίνησε με σχεδόν €13 εκατ. πωλήσεις το 2008 και 

κατέληξε σε σχεδόν €28 εκατ. το 2015 διατηρώντας όλο το εξεταζόμενο χρονικό 

διάστημα σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με την αρχική. Μεγάλη πτώση 

γνώρισαν οι εξαγωγές ελαιόλαδου το διάστημα 2008 – 2011 αλλά επανήλθαν στο 

804,128

726,870

1,104,425

1,607,082
1,119,725

890,996

1,283,692

1,806,464

67,989
3,939 3,425 123,480

567,448
405,263 358,452

483,710

2008 2009 2010 2011

Ουκρανία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

2,217,872

1,987,227

1,049,027

13,050

2,005,906

3,142,368

1,620,931
859,523

193,118
198,621 85,282 144,225

1,295,544

3,839,960

1,939,117

3,094,089

2012 2013 2014 2015

Ουκρανία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
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δεύτερο χρονικό διάστημα που εξετάζεται. Οι άλλοι δύο κλάδοι διατήρησαν σχετικά 

πιο σταθερή πορεία εξαγωγών προς την Πολωνία.  

 

Γράφημα 4 53 Πολωνία 2008 -2011 

 

 

Γράφημα 4 54 Πολωνία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.55 και 4.56 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Πορτογαλία. Ο πιο σημαντικός κλάδος για την χώρα είναι τα ψάρια τα οποία 

δεν επηρεάστηκαν από ό,τι φαίνεται στα γραφήματα καθόλου από την οικονομική 

κρίση που έπληξε την Ελλάδα αλλά και την Πορτογαλία. Οι εξαγωγές ψαριών συνεχώς 

αυξάνονται γεγονός που μάλλον οφείλεται στις πολύ καλές τιμές των προϊόντων και 

564,203
1,564,884 1,348,278

1,707,194
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1,320,883

360,222

2,720,141 2,040,151
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12,839,607
16,296,166

28,910,389
23,578,717

2008 2009 2010 2011

Πολωνία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

809,599

1,016,272 1,578,372

1,489,062
728,488

735,928

1,080,946

1,955,708
2,173,015

3,194,341 3,028,323

2,711,565

22,730,616 27,306,746

30,185,865
27,617,164

2012 2013 2014 2015

Πολωνία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
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την αναγνώριση της αξίας τους από το πορτογαλικό κοινό. Οι εξαγωγές φαρμακευτικών 

προϊόντων γνώρισαν επίσης επιτυχία παρά το γεγονός ότι οι τιμές του 2008 και του 

2015 είναι σχεδόν ίδιες. Η Ελλάδα κατάφερε να εξάγει πολλά εκατομμύρια προϊόντων 

αποκτώντας πιο σταθερούς δεσμούς με τη χώρα στον τομέα των φαρμακευτικών 

προϊόντων. Τέλος, ο κλάδος των ποτών κινείται σε πολύ χαμηλά ποσά με εξαίρεση το 

έτος 2015 γεγονός που αφήνει περιθώριο στους ελληνικούς οίνους να διεκδικήσουν 

μερίδιο της αγοράς στην Πορτογαλία η οποία διαθέτει εξίσου πλούσια οινική 

παράδοση.  

 

Γράφημα 4 55 Πορτογαλία 2008 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,070,134 21,261,411
23,295,094

29,392,299

659,627
371,795

661

36,073

2,690 35,445

27,268

5,006

7,556,350 9,160,552

13,168,062
10,654,692

2008 2009 2010 2011

Πορτογαλία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
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Γράφημα 4 56 Πορτογαλία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.57 και 4.58 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Π.Γ.Δ.Μ. Παρατηρούμε ότι ο σημαντικότερος κλάδος εξαγωγών προς την 

Π.Γ.Δ.Μ. είναι τα ποτά. Η εγχώρια αγορά δε διαθέτει ποιοτικές και αναγνωρίσιμες 

ετικέτες και η γειτνίασή της με την χώρα μας ευνοεί τις εισαγωγές ποτών. Ωστόσο, ο 

κλάδος επηρεάστηκε καθώς κινείται πτωτικά από το 2008 μέχρι και το 2015. Οι 

εξαγωγές ελαιόλαδου υποδιπλασιάζονται από το 2008 στο 2015 ενώ οι εξαγωγές 

ψαριών διατηρούνται σε πιο σταθερές τιμές. Τέλος, τα φαρμακευτικά προϊόντα 

καταφέρνουν να εδραιώσουν τη θέση τους σε ποσά άνω του ενός εκατομμυρίου € από 

το 2009 με εξαίρεση το 2012.  
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578 1,606 1,670
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12,730,399
13,019,325 8,938,367 7,757,076
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Πορτογαλία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
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Γράφημα 4 57 Π.Γ.Δ.Μ. 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 58 Π.Γ.Δ.Μ. 2012- 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.59 και 4.60 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Ρουμανία. Ο εξαγωγές φαρμάκων γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στη χώρα και 

παρέμειναν διαχρονικά ο σημαντικότερος εξαγωγικός κλάδος υπό εξέταση. Μεγάλες 

αυξομειώσεις υπήρξαν στις εξαγωγές ποτών αλλά από το 2010 τα ποσά είναι 

πολλαπλάσια σε σχέση με το 2008. Οι εξαγωγές λιπών και λαδιών κινούνται σταθερά 

το 2008 – 2011 αλλά χαμηλότερα από το 2012 – 2015. Οι εξαγωγές ψαριών διεκδικούν 
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1,020,187

1,344,499

1,243,372
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1,031,175

1,235,659
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4,395,515
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Π.Γ.Δ.Μ

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
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ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
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1,687,517
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640,786

1,096,213 1,345,816

1,534,244

2012 2013 2014 2015

Π.Γ.Δ.Μ.

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
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ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ



77 
 

μεγαλύτερες τιμές γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ευκαιριών στην αγορά της 

Ρουμανίας 

 

Γράφημα 4 59 Ρουμανία 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 60 Ρουμανία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.41 και 4.42 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Ρωσία. Οι εξαγωγές ψαριών καταφέρνουν να φτάσουν από σχεδόν €2 εκατ. το 

2008 σε άνω των €10 εκατ. τα έτη 2010, 2012 και 2013 αλλά επιστρέφουν σε τιμές 

κάτω των €100.000 το 2015. Οι εξαγωγές λιπών και λαδιών ξεκινούν χαμηλά το 2008 

αλλά συνεχώς αυξάνονται με ελάχιστες εξαιρέσεις και καταφέρνουν να διπλασιαστούν 

3,961,748
4,348,660

4,468,938

5,433,874

4,588,449

3,988,518
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3,799,594
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1,337,280
3,884,267

6,334,320 8,144,115 8,893,203
9,435,973

2008 2009 2010 2011

Ρουμανία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

5,423,268 5,414,626
6,044,768

6,382,510

6,250,499

6,219,405

5,955,315

7,423,791

7,880,193

10,268,572
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από το 2008 μέχρι το 2015. Οι εξαγωγές ποτών και φαρμάκων κινούνται σε πολύ 

χαμηλότερες αξίες αλλά διατηρούν μια σταθερότητα και στα δύο εξεταζόμενα χρονικά 

διαστήματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εξαγωγικές σχέσεις των δύο χωρών και κατ’ 

επέκταση διαμορφώνουν τις διακυμάνσεις σε αυτές.  

  

Γράφημα 4 61 Ρωσία 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 62 Ρωσία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.63 και 4.64 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Σαουδική Αραβία. Οι εξαγωγές λιπών και λαδιών ακολουθούν σταθερά και 
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ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
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επιταχυνόμενα αυξητική πορεία το διάστημα 2008 – 2011 και καταφέρνουν να 

σταθεροποιηθούν το διάστημα 2012 – 2015 σε πολλαπλάσια από το 2008 τιμές. Το 

ελαιόλαδο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή την αύξηση καθώς οι 

καταναλωτές της χώρας εκτιμούν τη μεσογειακή διατροφή και τις θρεπτικές αξίες του 

συγκεκριμένου προϊόντος. Ακόμη, αυξητική τάση και θεαματική αύξηση ακολουθούν 

οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ενώ οι κλάδοι των ψαριών και των ποτών 

κινούνται σε πολύ μικρότερες αξίες. Άλλωστε ο κλάδος των ποτών αντιμετωπίζει 

αρκετά εμπόδια ανάπτυξης προς αυτούς τους πολιτισμούς που δεν επιτρέπουν την 

κατανάλωση αλκοόλ για θρησκευτικούς λόγους.   

 

Γράφημα 4 63 Σαουδική Αραβία 2008 - 2011 
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Γράφημα 4 64 Σαουδική Αραβία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.65  και 4.66 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Σερβία. Οι εξαγωγές των ποτών κινούνται κάτω των €3 εκατ. το διάστημα 2008 

– 2011 αλλά άνω των €4 εκατ. το διάστημα 2012 – 2015. Οι εξαγωγές φαρμακευτικών 

προϊόντων αυξάνονται το διάστημα 2008 – 2010 αλλά το διάστημα 2011 – 2013 

κινούνται πτωτικά. Οι εξαγωγές των ψαριών και του ελαιόλαδου κινούνται σε 

χαμηλότερες αξίες. Ωστόσο, διατηρούν στο πρώτο χρονικό διάστημα σταθερά το 

μερίδιο της αγοράς τους και κινούνται ανοδικά κατά το δεύτερο εξεταζόμενο χρονικό 

διάστημα.  

 

Γράφημα 4 65 Σερβία 2008 - 2011 
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Γράφημα 4 66 Σερβία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.67 και 4.68 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Σιγκαπούρη. Οι εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων αποτελούν με 

διαφορά τον πιο επιτυχημένο εξεταζόμενο κλάδο προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι το 

διάστημα 2009 – 2011 μειώνονται καταφέρνουν από το 2012 να διατηρηθούν σε τιμές 

γύρω από τα €2 εκατ. αποτελώντας καλό εξαγωγικό προορισμό για τον κλάδο. Οι 

εξαγωγές των υπόλοιπων προϊόντων διατηρούνται σχετικά σταθερές το διάστημα 2008 

– 2011 με μικρές αυξομειώσεις ενώ προς το 2014 και 2015 γνωρίζουν αύξηση σε όλους 

τους κλάδους.  
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Γράφημα 4 67 Σιγκαπούρη 2008 - 2011 

 

 

Γράφημα 4 68 Σιγκαπούρη 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.41 και 4.42 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς τη Σλοβενία. Τα φαρμακευτικά προϊόντα και σε αυτή τη χώρα αποτελούν τον 

κλάδο με τις περισσότερες σε αξία εξαγωγές. Και πάλι το διάστημα 2008 – 2011 οι 

εξαγωγές κινούνται κάτω των €2 εκατ. αλλά το διάστημα 2012 – 2015 κινούνται πάνω 

από €2 εκατ. εδραιώνοντας την αξία τους στην αγορά της Σλοβενίας. Ακόμη, οι 

εξαγωγές των ψαριών διατηρούνται σταθερά και υψηλά το διάστημα 2008 – 2011 αλλά 

από το 2012 και μετά ακολουθούν σημαντικά πτωτική πορεία. Οι εξαγωγές ελαιόλαδου 

μειώνονται το διάστημα 2008 – 2011. Ωστόσο, στη συνέχεια επανακάμπτουν. Οι 
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εξαγωγές ποτών δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση και ενδιαφέρον προς το 

παρόν για τη χώρα της Σλοβενίας.   

 

Γράφημα 4 69 Σλοβενία 2008 – 2011 

 

 

Γράφημα 4 70 Σλοβενία 2012 - 2015 

 

 

Στα Γραφήματα 4.71 και 4.472 παρουσιάζονται τα στοιχεία των εξαγωγών σε αξία € 

προς την Τουρκία. Παρατηρούμε μεγάλη πτώση και άνοδο στον κλάδο του ελαιόλαδου 

και των φαρμακευτικών προϊόντων αντίστοιχα το έτος 2009 και σταθεροποίηση στις 

νέες αυτές τιμές για αρκετά χρόνια μετέπειτα. Ωστόσο, οι εξαγωγές φαρμάκων 

καταφέρνουν να επανακάμψουν το 2013 χωρίς να συμβαίνει το ίδιο για τις εξαγωγές 
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ελαιόλαδου. Όσον αφορά στους υπόλοιπους κλάδους υπάρχει μείωση σε όλους το 

διάστημα 2008 – 2011 και αντίστοιχα μικρή αύξηση το διάστημα 2012 – 2015.  

 

Γράφημα 4 71 Τουρκία 2008 - 2011 

 

 

- 

Γράφημα 4 72 Τουρκία 2012 - 2015 
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2008 2009 2010 2011

Τουρκία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

964,004
1,093,648

864,478

1,715,7941,225,004

889,394

1,501,402

1,729,153

422,115

1,117,680

1,084,411

999,816

7,550,022

12,533,206
11,318,775

8,922,596

2012 2013 2014 2015

Τουρκία

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. 
ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1. Συμπεράσματα 
 

Η παρούσα εργασία στόχο είχε τη μελέτη της πορείας των εξαγωγών της Ελλάδας για 

βασικά προϊόντα της όπως είναι το ελαιόλαδο, τα ψάρια, το κρασί και τα φάρμακα, σε 

χώρες τόσο της Ευρώπης όσο και εκτός αυτής κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης. Για την καλύτερη και πιο ενδελεχή μελέτη της πορείας των εξαγωγών, τα 

δεδομένα εξετάστηκαν σε δύο χρονικές περιόδους και συγκεκριμένα το διάστημα   

2008 – 2011 και 2012 – 2015. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε αφενός γιατί το 2012 

ξεκίνησε η εφαρμογή των μνημονίων στην χώρα μας και υπήρξε έλλειψη ρευστότητας 

κάθετα και οριζόντια σε όλους τους κλάδους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

ανεξαιρέτως επηρεάζοντας και τα εξαγωγικά μεγέθη και αφετέρου γιατί τα πρώτα έτη η 

κρίση επηρέασε κυρίως το τραπεζικό σύστημα και όχι τα δημοσιονομικά μεγέθη της 

χώρας. Έτσι, ο διαχωρισμός σε δύο χρονικές περιόδους δίνει καλύτερα αποτελέσματα 

για ανάλυση.  

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τη μελέτη στατιστικών στοιχείων που αφορούν 

και το χρονικό διάστημα 2016 – 2020, την πρόσφατη δηλαδή πενταετία μέχρι και το 

ξέσπασμα της πανδημίας του Covid – 19 που άλλαξε για άλλη μια φορά το ρου της 

οικονομικής ιστορίας παγκοσμίως, προκύπτει ότι οι εξαγωγές αποτέλεσαν σανίδα 

σωτηρίας για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και 

έναυσμα για ανάπτυξη αμέσως μετά το πέρας αυτής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν ο κλάδος τις αλιείας και των φαρμακευτικών προϊόντων. Τα στατιστικά 

στοιχεία υποδηλώνουν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης και επέκτασης των 

ελληνικών επιχειρήσεων μέσω των εξαγωγών αυτών και άλλων δημοφιλών και 

ανταγωνιστικών προϊόντων προς το εξωτερικό.  

Η Ελλάδα σε επίπεδο εξαγωγών έχει καταφέρει να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών και τα στατιστικά της αιτιολογούν αυτό το γεγονός. Η Ελλάδα σήμερα έχει 

καταφέρει να κατατάσσεται ως 61η χώρα παγκοσμίως σε επίπεδο εξαγωγών με βάση το 

Δείκτη Οικονομικής Πολυπλοκότητας. Η εξέλιξη αυτή η οποία προέκυψε ασφαλώς 

μέσα από την αναδιοργάνωση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα στην οικονομική 

κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, δείχνει τόσο τις δυνατότητες όσο και τη δυναμική 

της χώρας στο διεθνές εμπόριο. Ωστόσο, προκειμένου να μπορέσει η Ελλάδα να 
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επωφεληθεί ουσιαστικά από τις θετικές αυτές εξελίξεις, απαιτείται καλύτερη οργάνωση 

και έλεγχος των εισαγωγών της.  

Σημαντικοί τομείς σε επίπεδο εξαγωγών φαίνεται να είναι με βάση τα πρόσφατα 

στατιστικά στοιχεία ο κλάδος της ενέργειας, της αλιείας και του λιανικού και χονδρικού 

εμπορίου (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2019). Ακόμη, στην χώρα δραστηριοποιούνται κυρίως 

μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις πολλές φορές δεύτερης και τρίτης γενιάς 

με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και επέκτασης.  

Όσον αφορά στους εξαγωγικούς εταίρους της χώρας, οι χώρες που ανήκουν στα κράτη 

μέλη της Ε.Ε. αλλά και οι γειτονικές στην Ελλάδα χώρες κατέχουν τα πρωτεία όπως 

είναι αναμενόμενο. Έτσι, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Λίβανος, Κύπρος, Βουλγαρία και 

Γαλλία είναι τα τελευταία χρόνια οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί των ελληνικών 

προϊόντων. Σημαντικό μερίδιο των εξαγωγών ωστόσο κατευθύνεται και σε διεθνείς 

προορισμούς όπως οι Η.Π.Α..  

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην εξέταση των 

κλάδων όπου ανήκουν τα ψάρια, το ελαιόλαδο, το κρασί και τα φαρμακευτικά 

προϊόντα. Εξετάστηκαν οι χώρες στις οποίες η Ελλάδα εξήγαγε αυτά τα προϊόντα κατά 

τα χρονικά διαστήματα 2008 – 2011 και 2012 – 2015, δηλαδή μέχρι την εφαρμογή των 

μνημονίων στην Ελλάδα και μέχρι την επιβολή κεφαλαιακών ρυθμίσεων (capital 

controls). Οι χώρες που πληρούσαν αυτά τα κριτήρια και για τις οποίες υπήρχαν 

αξιοποιήσιμα ποσοτικά δεδομένα από τη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ήταν τριάντα 

έξι. 

Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, την τάση της πορείας των τεσσάρων 

κλάδων και το είδος των χωρών στις οποίες εξάγει η Ελλάδα προκύπτουν ορισμένα 

χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία αξίζει να μελετηθούν και στο μέλλον ώστε να 

καταδειχθεί αν επιβεβαιώνονται από τις ιστορικές τιμές των εξαγωγών από το 2016 και 

μετά.  

Αρχικά, ο κλάδος τις αλιείας φαίνεται να αναδεικνύεται σημαντική εξαγωγική δύναμη 

της χώρας ακόμη και σε χώρες οι οποίες φημίζονται εξίσου με την Ελλάδα για την 

ποιότητα και ποσότητα της αλιείας τους. Στη Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 

τις Η.Π.Α., την Ισπανία, το Ισραήλ, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη 

Ρουμανία και τη Σλοβενία οι εξαγωγές ψαριών τείνουν να αυξάνονται ή να 

αντιπροσωπεύουν σημαντικές ποσότητες των προϊόντων του κλάδου που εξάγονται. 

Ακόμη και οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες φθίνουν από το 2008 

προς το 2015 και πάλι αντιπροσωπεύουν μεγάλα ποσά σε αξία για τον κλάδο. Η αλιεία 
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αποτελεί κλάδο ο οποίος μπορεί εξαιτίας της ποιότητας των προϊόντων που 

περιλαμβάνει να λειτουργήσει με μεγάλο κέρδος στο εξής αξιοποιώντας τα δυνατά 

στοιχεία των ελληνικών προϊόντων. 

Ο κλάδος των λιπών και λαδιών που περιλαμβάνει το ελαιόλαδο δε φαίνεται να έχει 

τόση ανταπόκριση σε σχέση με τους υπόλοιπους εξεταζόμενους κλάδους. Αυτό μπορεί 

να συμβαίνει αφενός λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού από άλλες χώρες όπως η Ιταλία 

και η Ισπανία σε αντίστοιχα προϊόντα αλλά και λόγω του κατακερματισμού και της 

διασποράς του κλάδου σε πολλές οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι 

οποίες λειτουργούν σε ατομικό και όχι συλλογικό επίπεδο.  

Σημαντικές επιτυχίες έχει καταφέρει το ελαιόλαδο στην Αίγυπτο, την Αυστραλία, τα 

τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στην Αυστρία, στη Βουλγαρία, τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, τις Η.Π.Α., την Ιταλία, τον Καναδά, τη Σαουδική Αραβία. Ειδικά στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπάρχει μεγάλο περιθώριο για ανάπτυξη και αύξηση των 

εξαγωγών καθώς τα ποσά αξιών είναι ακόμη μικρά σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς 

της χώρας. Όσον αφορά στα μεγάλα μεγέθη αξιών των εξαγωγών προς την Ιταλία, 

αιτιολογούνται από το γεγονός ότι πολλοί μικροί παραγωγοί εξάγουν το ελληνικό 

προϊόν τους στην Ιταλία ώστε να εμφιαλωθεί και να αποκτήσει εκεί ετικέτα, γεγονός το 

οποίο αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται οι γείτονες για να αυξήσουν τις δικές τους 

εξαγωγές. Οι επιτυχίες του ελαιόλαδου φαίνεται ότι εστιάζουν σε διεθνείς εξαγωγικούς 

προορισμούς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους επαγγελματίες του κλάδου 

ώστε να υπάρξει μια πιο αποδοτική προώθηση του ελληνικού ελαιόλαδου και των 

παραγωγών του σε αυτές τις χώρες μέσω συμμετοχών σε εκθέσεις και την απόκτηση 

επαγγελματικών συμφωνιών με χονδρέμπορους και λιανεμπόρους.  

Όσον αφορά στον κλάδο των ποτών στον οποίο ανήκει και το κρασί, σημαντικές 

επιτυχίες σημειώνουν οι εξαγωγές προς την Αλβανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

(ειδικά το 2015), τις Η.Π.Α., την Ιταλία (παρά την πτώση το διάστημα 2012 – 2015), 

την Κύπρο, τη Λετονία, την Π.Γ.Δ.Μ. και τη Σερβία. Παρατηρούμε ότι κυρίως οι 

βαλκανικές και γειτονικές χώρες της Ελλάδας προτιμούν τα προϊόντα του κλάδου. 

Ωστόσο, σημαντική αγορά που εκδηλώνει ενδιαφέρον για τον κλάδο αποτελούν οι 

Η.Π.Α. στις οποίες πρέπει ο οινικός τομέας να δώσει προσοχή και έμφαση καθώς 

πρόκειται για ώριμη αγορά όσον αφορά το κρασί, έμπειρους καταναλωτές και γνώστες 

της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων του κλάδου. Το ελληνικό κρασί έχει έδαφος 

για ανάπτυξη και επέκταση των πωλήσεών του προς τη συγκεκριμένη χώρα και 
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μάλιστα με καλά περιθώρια κέρδους καθώς πρόκειται για αναπτυγμένη χώρα και 

ευκατάστατους καταναλωτές. 

Τέλος, όσον αφορά στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, η ανάλυση φανερώνει 

τις μεγάλες δυνατότητές του. Στη πλειοψηφία των εξεταζόμενων χωρών ο κλάδος 

γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη ακόμη και μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η 

τάση είναι σχεδόν σε όλες αυξητική και στις περισσότερες αντικατοπτρίζει τον κλάδο 

με τις μεγαλύτερες αξίες εξαγωγών. Ο φαρμακευτικός κλάδος της χώρας φαίνεται ότι 

έχει μεγάλη αναγνώριση τόσο σε ευρωπαϊκές χώρες όσο και σε μη ευρωπαϊκές και το 

εύρημα αυτό αφήνει περιθώρια εξέτασης για το αν η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει τον 

κλάδο σε βαθμό ώστε να προσφέρει στο ΑΕΠ όσο ο τουρισμός και η ναυτιλία.  

 

5.2. Περιορισμοί 
 

Ένας περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι η αποκλειστική χρήση στατιστικών 

στοιχείων αξίας των εξαγωγών και όχι ποσοτήτων. Η χρήση των αξιών και όχι των 

ποσοτήτων κρίθηκε σκόπιμη καθώς οι περισσότερες χώρες του δείγματος ανήκουν στην 

ευρωζώνη οπότε δεν υπάρχουν συναλλαγματικές ανισορροπίες και αφετέρου καθώς το 

ενδιαφέρον τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο εστιάζει στην 

οικονομική ωφέλεια την οποία μπορεί η χώρα να αποκομίσει από τις εξαγωγές της.  

 

5.3. Προτάσεις 
 

Μια πρόταση για μελλοντική έρευνα αποτελεί η εξέταση των τεσσάρων κλάδων στα 

χρόνια μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το διάστημα 2017 – 

2020 μέχρι και το ξέσπασμα της πανδημίας αλλά και μέσα σε αυτήν. Ειδικά κατά το 

διάστημα που διανύουμε έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μελετηθεί ποιοι κλάδοι και ποιες 

επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και πώς θα μπορέσουν να 

εδραιώσουν αυτή τους την επιτυχία.  
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