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Σύνοψη 
 

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικειμενικό στόχο να διερευνήσει τις 

δυνατότητες εξαγωγικής επέκτασης στην αγορά της Βουλγαρίας των επιχειρήσεων 

που ασχολούνται με την εμπορία αγροτικών προϊόντων. Η δυναμική των ελληνικών 

εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και η ανερχόμενη αγορά της γείτονας χώρας 

δημιουργούν ένα δυναμικό συνδυασμό με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και 

συνεργασίας. Η είσοδος της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ένταξή της 

στο ενδοκοινοτικό εμπόριο σηματοδοτεί την αρχή μίας νέας περιόδου με πολλές νέες 

εξαγωγικές ευκαιρίες.  

Η Ελλάδα ήδη δραστηριοποιείται εξαγωγικά με ικανοποιητικές επιδόσεις στη 

βουλγαρική αγορά. Για το λόγο αυτό γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση των 

εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων με βάση τις επιμέρους κατηγορίες τους. Από την 

παρουσίαση αυτή προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για την πορεία της κάθε 

κατηγορίας ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των κατηγοριών που 

ξεχωρίζουν. Από αυτές, οι σημαντικότερες από άποψη αξίας και μεριδίου αγοράς 

αναλύονται περαιτέρω σε σχέση με τον ανταγωνισμό, εγχώριο και ξένο. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση της Βουλγαρίας ως χώρας. 

Παρουσιάζεται η οικονομική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί αλλά και το 

βιοτικό επίπεδο των Βούλγαρων καταναλωτών. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση 

των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων αλλά και στις προβλέψεις για τη μελλοντική 

τους πορεία ώστε να αποσαφηνιστούν οι δυνατότητες που παρουσιάζονται για την 

εξαγωγική ανάπτυξη και επέκταση των επιχειρήσεων.  

Τέλος, αναπτύσσονται προτάσεις και τρόποι προκειμένου τα ελληνικά 

αγροτικά προϊόντα να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα 

προωθήσει την είσοδό τους στη χώρα. Οι προτάσεις αυτές αφορούν θέματα 

ποιότητας αλλά και τρόπους προσθήκης αξίας στο εξαγώγιμο προϊόν. 

Αναπτύσσονται και αναλύονται θέματα σχετικά με τη διαλογή, τη συσκευασία, την 

τυποποίηση αλλά και τη μεταποίηση, όπως επίσης και προτάσεις για μεθόδους 

πιστοποίησης ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής γεωργίας.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Γενικά περί εξαγωγών 
 

1.1 Το διεθνές εμπόριο 
 

Ένας από τους πιο απλούς και ουσιαστικούς ορισμούς του εμπορίου 

αναφέρει ότι «ως εμπόριο θεωρείται η διενέργεια συναλλαγών, δηλαδή η αγορά και 

πώληση, με τελική επιδίωξη τη δημιουργία κέρδους» (Χολέβας, 1997). Ο 

διαχρονικός αυτός ορισμός συνεχίζει να ισχύει έως και σήμερα και η γνωστή ως 

ανακατάταξη του σημερινού εμπορίου δεν έχει να κάνει με τον ορισμό αυτό 

καθ’αυτό αλλά με τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία των συναλλαγών. Στην 

πανάρχαια αυτή δραστηριότητα οι συναλλασσόμενοι κατά το παρελθόν ήταν είτε 

κάτοικοι της ίδιας χώρας, είτε γεωγραφικά όμορων χωρών. Η ραγδαία όμως 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, των επικοινωνιών, των μεταφορών αλλά και η διαρκής 

μεταβολή των αναγκών των διαφόρων κρατών έχει δημιουργήσει τα τελευταία 

χρόνια μία νέα μορφή εμπορίου που είναι γνωστή ως «διεθνές εμπόριο». Η νέα αυτή 

μορφή εμπορίου, η οποία διακρίνεται σε εισαγωγικό και εξαγωγικό, είναι μία 

διαρκής διαδικασία μετακίνησης αγαθών- προϊόντων αλλά και υπηρεσιών από χώρα 

σε χώρα με βάση τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.   

Τα νέα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί στο σύγχρονο εμπόριο είναι στενά 

συνδεδεμένα και με την έννοια της παγκοσμιοποίησης των αγορών, η οποία ορίζεται 

ως «η συνεχής διαδικασία ενδυνάμωσης και αλληλεπίδρασης των αγορών των 

χωρών όλου του κόσμου» (Χατζηδημητρίου, 2003), αλλά και της παγκοσμιοποίησης 

της οικονομίας που αφορά την αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών. Με βάση 

το νέο αυτό οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, 

τροποποιούνται και οι λειτουργίες των επιχειρήσεων σήμερα, ανεξάρτητα εάν οι 

τελευταίες συμμετέχουν στη διαδικασία του διεθνούς  εμπορίου ή όχι. Ακόμη και αν 

μία επιχείρηση περιορίζει τη δραστηριότητά της στα όρια της χώρας στην οποία 

ανήκει ή ακόμα και σε πιο περιορισμένη εμβέλεια, επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά 

από επιχειρήσεις εγχώριες ή ξένες με διεθνοποιημένες δραστηριότητες. 

  Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων άρχισε να γίνεται 

εντονότερη στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως αποτέλεσμα των μεταβολών της 

ζήτησης των προϊόντων παγκοσμίως, αλλά και των ραγδαίων αλλαγών του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η διεθνοποίηση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων θα μπορούσε να ορισθεί ως η «επιτυχημένη ανάπτυξη των 
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δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης σε σχέση με την γεωγραφική διασπορά των 

αγορών της, των προϊόντων της, των λειτουργικών δομών της, καθώς και οι αλλαγές 

στη διοικητική φιλοσοφία και στην οργανωσιακή συμπεριφορά αυτής από την αρχή 

της διαδικασίας διεθνοποίησης έως την παρούσα κατάσταση» (Albaum et al., 1998) 

ή διαφορετικά «η συνεχής αύξηση των διεθνών εμπορικών, παραγωγικών και 

χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης» (Χατζηδημητρίου, 2003). 

Πολλές λοιπόν επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγικής τους πορείας, 

διαπίστωναν ότι πλησίαζαν ή είχαν υπερβεί το σημείο όπου η παραγωγική 

δυναμικότητά τους ήταν μεγαλύτερη από τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς. Οι 

γενεσιουργές αιτίες του φαινομένου που προαναφέρθηκε ποικίλουν και μπορεί να 

οφείλονται σε κορεσμό της εγχώριας αγοράς, στον κύκλο ζωής του προϊόντος ή του 

μείγματος των προϊόντων αλλά και στην ανάπτυξη ανταγωνισμού από εγχώριες ή 

ξένες επιχειρήσεις. Ανεξάρτητα από τις αιτίες, η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων 

θα μπορούσε να δώσει ουσιαστική διέξοδο από το διαφαινόμενο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει μία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται μόνο στην εγχώρια αγορά. 

Οι λόγοι οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις στην παγκοσμιοποίηση ποικίλουν. 

Οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων, κατά τους Ball and McCulloch (1999), θα μπορούσαν να διακριθούν 

σε πέντε βασικές κατηγορίες: πολιτικές, τεχνολογικές, αγοραίες, κοστολογικές και 

ανταγωνιστικές. Αναλυτικότερα: 

1. Πολιτικές δυνάμεις: τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η παγκόσμια τάση 

ενοποίησης και κοινωνικοποίησης της παγκόσμιας κοινότητας. Η δημιουργία 

προνομιακών εμπορικών συμφωνιών (όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή 

Ένωση) ομαδοποιούν τα έθνη, δημιουργούν ενιαίες αγορές και παρέχουν 

επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως τη διενέργεια εξαγωγών μεταξύ των χωρών 

αυτών ή την παραγωγή σε μία από τις χώρες που υπόκειται στην προνομιακή 

αυτή εμπορική συμφωνία. Δύο είναι οι βασικές πτυχές της τάσης αυτής οι οποίες 

αφορούν την παγκοσμιοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών: α) η μείωση 

των φραγμών εμπορίου αλλά και η αύξηση των ξένων επενδύσεων από τις 

κυβερνήσεις που συμμετέχουν στις παραπάνω συμφωνίες, επισπεύδουν το 

άνοιγμα νέων αγορών, και β) η ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων του πρώην 

ανατολικού μπλοκ και η είσοδός τους σε νέες αγορές.   

2. Τεχνολογικές δυνάμεις: η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών 

συστημάτων επιτρέπουν τη ροή πληροφοριών και ιδεών πέρα από τα σύνορα 
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μίας χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να μαθαίνει για προϊόντα 

τα οποία δεν βρίσκονται στη χώρα του. Ταυτόχρονα, τα τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα επιτρέπουν στους κατασκευαστές να σχεδιάζουν τις λειτουργικές 

απαιτήσεις των μονάδων τους, ώστε αυτές ανεξάρτητα από το σημείο του 

πλανήτη στο οποίο βρίσκονται, να δουλεύουν πάνω στο ίδιο προϊόν. Καταλυτική 

είναι και η συνδρομή του διαδικτύου, το οποίο επιτρέπει σε μικρές επιχειρήσεις 

να αναπτύσσουν παγκόσμια δραστηριότητα καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν 

άμεση ροή πληροφοριών ανεξάρτητα από τη θέση του καταναλωτή ή του 

πωλητή. Για παράδειγμα, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης είναι δυνατή η 

παρουσίαση του προϊόντος από τον πωλητή στον αγοραστή χωρίς την ανάγκη 

ταξιδιού. Στο τμήμα της επικοινωνίας, η χρήση των e – mail  αποδείχθηκε πιο 

γρήγορη και πιο αξιόπιστη από άλλες μεθόδους όπως το ταχυδρομείο ή η χρήση 

fax, ιδιαίτερα για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β). 

3. Αγοραίες δυνάμεις: όσο οι επιχειρήσεις διεθνοποιούνται μετατρέπονται σε 

παγκόσμιους πελάτες. Η μεταφορά της παραγωγικής δραστηριότητας μίας 

επιχείρησης σε μία άλλη χώρα ενδέχεται να έχει ως συνέπεια και την 

διεθνοποίηση της δραστηριότητας των προμηθευτών της. Έτσι για παράδειγμα, 

όταν μία αυτοκινητοβιομηχανία αποφασίσει τη δημιουργία παραγωγικής 

μονάδας σε μία άλλη χώρα, ενδέχεται να υποκινήσει ή ακόμα και να 

«εξαναγκάσει» τους προμηθευτές της σε διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους 

και μεταφορά στη χώρα αυτή.  

4. Κοστολογικές δυνάμεις: η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και η μείωση του 

κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος είναι ένας από τους βασικούς 

επιχειρηματικούς στόχους των σύγχρονων επιχειρήσεων και μέσω της 

διεθνοποίησης, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να μειώσει το αναπτυξιακό, 

παραγωγικό αλλά και το αποθηκευτικό της κόστος. 

5. Ανταγωνιστικές δυνάμεις: συχνότατα o ανταγωνισμός δρα καταλυτικά στην 

απόφαση διεθνοποίησης. Κατ’αυτό τον τρόπο όταν μία επιχείρηση αναγκασθεί 

να υπερασπιστεί τη μητρική αγορά της από κάποιο ανταγωνιστή ενδέχεται να 

απαντήσει με είσοδο στη μητρική αγορά αυτού.  

        

Το σύνολο των διεθνοποιημένων δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης δεν 

περιορίζεται μόνο στην εμπορία των προϊόντων αλλά μπορούν να διακριθούν σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες (Χατζηδημητρίου, 2003) : 
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1. το διεθνές εμπόριο προϊόντων: στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται το σύνολο 

των προϊόντων που μπορούν να εμπορεύονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

χωρών, επιχειρήσεων, φορέων ή μεμονωμένων ατόμων. Τα προϊόντα αυτά 

παράγονται στη μητρική χώρα και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά-στόχο. 

2. το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών: η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε αγοροπωλησίες  

υπηρεσιών όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες κ.α.  

3. τις διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου: ως διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

θεωρούνται οι διεθνείς αγοροπωλησίες χρεογράφων όπως μετοχές, ομόλογα, 

αμοιβαία κεφάλαια αλλά και οι καταθέσεις σε νομίσματα άλλων χωρών. Στην 

περίπτωση αυτή, ο αγοραστής – επενδυτής κινείται με γνώμονα την επίτευξη της 

επιθυμητής απόδοσης σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο και δε συνδέεται άμεσα 

με τη διοίκηση κάποιας επιχείρησης. Μόλις η επιθυμητή απόδοση επιτευχθεί, ο 

επενδυτής ρευστοποιεί τα κέρδη του και χωρίς καμία απολύτως δέσμευση.  

4. άμεσες ξένες επενδύσεις: ως άμεσες ξένες επενδύσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις 

που δημιουργούνται ή εξαγοράζονται σε μία χώρα από ξένους επενδυτές με 

μεταφορά κεφαλαίων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αγοραστής συμμετέχει 

ενεργά στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής, η οποία μπορεί να του ανήκει 

εξ’ολοκλήρου ή να συμμετέχει σε αυτή με συγκεκριμένο ποσοστό κυριότητας.  

 

1.2 Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και ο ρόλος τους στο διεθνές εμπόριο 
 
 Η εμφάνιση αλλά και η δυναμική εξάπλωση του διεθνούς εμπορίου είναι 

στενά συνδεδεμένη με την ύπαρξη και λειτουργία των λεγόμενων «πολυεθνικών 

επιχειρήσεων». Ως πολυεθνική θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί μία επιχείρηση η 

οποία «διατηρεί παραγωγικές λειτουργίες σε περισσότερες από μία χώρες. Κατ’αυτό 

τον τρόπο σε όσες περισσότερες χώρες λειτουργεί τόσο περισσότερο διεθνής είναι ο 

ρόλος της και σαν αποτέλεσμα έχει ειδικά συμφέροντα και σε άλλες χώρες εκτός της 

μητρικής» (Πανηγυράκης, 1999). Συμπληρωματικά στον παραπάνω ορισμό θα 

μπορούσε να αναφερθεί ότι μία πολυεθνική είναι παγκόσμια επιχείρηση αν: 

1. Αναζητά στον πλανήτη α) ευκαιρίες σε νέες αγορές, β) απειλές για τους 

ανταγωνιστές της, γ) πηγές για νέα προϊόντα, πρώτες ύλες και χρηματοδοτικές 

ευκαιρίες, και τέλος δ) προσωπικό. Πρόκειται δηλαδή για μία επιχείρηση η οποία 

διατηρεί ένα παγκόσμιο όραμα και κινείται με βάση αυτό. 

2. Αναζητά τη διατήρηση της παρουσίας της σε αγορές κλειδιά. 
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3. Αναζητά ομοιότητες και όχι διαφορές ανάμεσα στις αγορές (Ball and 

McCulloch, 1999). 

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών  επιχειρήσεων εκτός από 

την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου συνεισφέρει ποικιλοτρόπως και στην ανάπτυξη 

του συνόλου της παγκόσμιας οικονομίας. Συνέβαλε και συμβάλει στην οικονομική 

ανάπτυξη των λεγόμενων αναπτυσσόμενων χωρών με μεταφορά τεχνογνωσίας, 

σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και εμπορίας, εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού 

αλλά και στη γενικότερη τόνωση της εγχώριας αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται. Άλλωστε οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου δραστηριοποιούνται 

σε όλους σχεδόν του τομείς του εμπορίου, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή 

αυτοκινήτων, ηλεκτρικών συσκευών, τροφίμων αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών 

όπως τραπεζικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές, συμβουλευτικές και μεταφορικές 

υπηρεσίες.  

Στην κοινή γνώμη ο όρος της πολυεθνικής επιχείρησης είναι συχνά 

συνδεδεμένος με επιχειρήσεις τεραστίων διαστάσεων που δραστηριοποιούνται σε 

διάφορες χώρες του κόσμου και απασχολούν χιλιάδες υπαλλήλους. Με βάση τον 

ορισμό που δόθηκε παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι ο πολυεθνικός χαρακτήρας 

μίας επιχείρησης δεν συνδέεται με το μέγεθός της αλλά με την παραγωγική 

παρουσία της σε περισσότερες από μία χώρες. Κατά συνέπεια, εκτός από τις 

επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας και φήμης οι οποίες είναι γνωστές στο ευρύ 

κοινό (General Motors, Mobil, IBM), τα τελευταία κυρίως χρόνια έχουν εμφανισθεί 

στο επιχειρηματικό στερέωμα πλήθος μικρομεσαίων αλλά και μικρών – 

οικογενειακών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν διεθνοποιήσει τις παραγωγικές τους 

δραστηριότητες.  

Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης και η μετατροπή της 

σε πολυεθνική είναι μία απόφαση στρατηγικής σημασίας και στηρίζεται σε μία 

σειρά πλεονεκτημάτων που μπορεί άμεσα να αποκτήσει η επιχείρηση με αυτή την 

απόφασή της. Καθώς ο πρωταρχικός επιχειρηματικός στόχος είναι η δημιουργία 

αξίας ή διαφορετικά η δημιουργία κέρδους, η επέκταση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων σε μία ξένη χώρα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του 

συνολικού κόστους παραγωγής των παραγόμενων προϊόντων. Καθοριστικό ρόλο στο 

αν και εφόσον θα επιτευχθεί η μείωση του κόστους παραγωγής διαδραματίζει η 

επιλογή της χώρας εγκατάστασης. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις γνώμονας της 

επιλογής αυτής αποτελεί το κόστος εργασίας, παράγοντας ο οποίος επηρέασε τα 
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τελευταία χρόνια και τις επιλογές πολλών ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες 

μετέφεραν τμήμα της παραγωγής τους σε γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία και η 

Αλβανία. Κρίσιμος για την επιλογή θεωρείται και ο παράγοντας της διαθεσιμότητας 

πρώτων υλών στην υποψήφια προς εγκατάσταση χώρα, και εάν η διαθεσιμότητα 

αυτή συνδυάζεται και με μικρότερο κόστος κτήσης τότε δημιουργείται ένα ακόμη 

πλεονέκτημα. Ταυτόχρονα, με τη δημιουργία πολυεθνικού χαρακτήρα η επιχείρηση 

επιτυγχάνει διασπορά των επιχειρηματικών κινδύνων. Με αυτό τον τρόπο 

ενδεχόμενη οικονομική ζημία ή μείωση της κερδοφορίας σε μία από τις χώρες που 

δραστηριοποιείται συμψηφίζεται από τη συνολική κερδοφορία του τμήματος ή των 

τμημάτων των άλλων χωρών. Τέλος, δυσμενείς αλλαγές σε οικονομικές, πολιτικές ή 

κοινωνικές συνθήκες σε μία από τις χώρες παραγωγής δεν θα έχουν τις ίδιες 

επιπτώσεις, καθώς η επιχείρηση λειτουργεί ως σύνολο και επικρατεί η λογική του 

συμψηφισμού. 

Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στην απόφαση της δημιουργίας 

παραγωγικών τμημάτων σε άλλες χώρες ποικίλουν. Ο πιο διαδεδομένος ίσως λόγος 

που αποτελεί και το έναυσμα μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η αναζήτηση νέων, 

δυναμικών αγορών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Επιχειρήσεις οι οποίες επί σειρά ετών 

δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και διαπιστώνουν είτε ότι η εν λόγω αγορά 

έχει κορεσθεί, είτε ότι ο ανταγωνισμός είναι τόσο έντονος ώστε δεν μπορούν να 

αντεπεξέλθουν,  είτε τέλος ότι ο κύκλος ζωής των προϊόντων τους από το στάδιο της 

ωριμότητας περνά στο στάδιο της παρακμής, μπορούν να αναζητήσουν λύσεις σε 

νέες αγορές άλλων κρατών. Το εγχείρημα αυτό γίνεται ακόμη ευκολότερο, εάν η 

επιχείρηση διαθέτει την ανάλογη τεχνολογία και τεχνογνωσία και είναι σε θέση να 

τη μεταφέρει στις νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις της στην υποψήφια χώρα 

παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση για μία επιτυχημένη είσοδο στη νέα αγορά 

είναι η ικανότητα διαφοροποίησης και προσαρμογής του προϊόντος με βάση τα 

πρότυπα και τα δεδομένα της αγοράς αυτής. Ο δύσκολος ρόλος φυσικά της 

διάγνωσης των αναγκών και της προσαρμογής ανήκει στα διοικητικά και εμπορικά 

στελέχη της εν λόγω επιχείρησης.  

Η πορεία προς τη διεθνοποίηση είναι μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία 

η οποία εμπεριέχει μεγάλο αριθμό κινδύνων για την επιχείρηση που θα την επιλέξει. 

Αναφορικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους, ο πιο ουσιαστικός από αυτούς είναι το 

νέο περιβάλλον που καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση στην χώρα 

εγκατάστασης. Το νέο αυτό περιβάλλον πέρα από τις διαφοροποιήσεις στο εμπορικό 
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του σκέλος διαφοροποιείται και σε κοινωνικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, 

καταστάσεις στις οποίες η νεοεισερχόμενη επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να 

προσαρμοσθεί και να αντεπεξέλθει. Ταυτόχρονα, επιτακτική είναι και η προσαρμογή 

στις νέες και διαφορετικές διαδικασίες που ενδεχομένως ισχύουν στη χώρα 

εγκατάστασης αλλά και στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Τέλος όσον αφορά τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, η επιχείρηση καλείται να αναζητήσει το κατάλληλο 

ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα (διοικητικό – εργατικό) το οποίο θα είναι σε 

θέση να εκπαιδευτεί σε θέματα σύγχρονης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και να τα 

εφαρμόσει στη πράξη. 

Ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο και γενικότερα 

στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη είναι καταλυτικός. Συμβάλλουν στη 

μεταφορά τεχνογνωσίας, κεφαλαίων αλλά και τεχνολογίας αιχμής σε 

αναπτυσσόμενες και υποανάπτυκτες χώρες. Συγχρόνως, συμβάλλουν στον 

εκσυγχρονισμό συναφών με το αντικείμενό τους κλάδων αλλά και ενισχύουν τοπικές 

επιχειρήσεις με αναθέσεις κατασκευής. Επίσης, διατηρούν τμήματα έρευνας και 

ανάπτυξης δαπανώντας υπέρογκα ποσά, δραστηριότητα το οικονομικό βάρος της 

οποίας σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να επωμισθούν οι τοπικές 

επιχειρήσεις,  ενώ λειτουργούν και ως πρότυπα σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, 

εμπορίας, μάρκετινγκ.  

Θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ότι και η χώρα η οποία θα επιλεγεί για την 

εγκατάσταση της παραγωγικής μονάδας ευνοείται σε μακροοικονομικό επίπεδο, 

καθώς αυξάνεται η εγχώρια παραγωγή, με αυτόματη μείωση των εισαγωγών και 

ενδεχόμενη αύξηση των εξαγωγών. Επίσης, γίνεται αντιληπτό ότι η παραγωγική 

επιχείρηση αυξάνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν άρα και το βιοτικό επίπεδο, 

αλλά και συμβάλει στην αύξηση της προσφοράς ποιοτικότερων προϊόντων, τα οποία 

λόγω του χαμηλότερου κόστους παραγωγής αλλά και της δημιουργίας συνθηκών 

έντονου ανταγωνισμού οδηγούν σε πτωτική πορεία τις τιμές των προϊόντων.  

 

1.3 Μέθοδοι ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
 

Η επιχείρηση η οποία βρίσκεται στη διαδικασία διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων της καλείται αρχικά να επιλέξει την αγορά στόχο για τις 

δραστηριότητες αυτές. Η επιλογή της αγοράς στόχου μπορεί να είναι είτε παθητική 
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είτε ενεργητική (Πανηγυράκης, 1999). Με τον όρο παθητική εννοείται η τυχαία 

επιλογή της αγοράς στόχου, η οποία επιλογή είναι περισσότερο αναμονή για πελάτες 

(εισαγωγείς, εξαγωγείς ή μεσάζοντες) και για αναμενόμενες παραγγελίες. Η 

διαδικασία αυτή γίνεται με άτυπο και μη συστηματικό τρόπο και οι ποσότητες που 

διακινούνται έχουν συνήθως παροδικό χαρακτήρα. Αντίθετα, η ενεργητική επιλογή 

της αγοράς είναι περισσότερο προσανατολισμένη. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται 

για να προσελκύσει τους υποψήφιους πελάτες και προχωρά σε τμηματοποίηση της 

αγοράς του εξωτερικού. Η πολιτική αυτή είναι συστηματική και εφαρμόζεται 

συνήθως από εταιρίες μεγάλου μεγέθους γιατί απαιτεί προσωπικό, γνώση του 

διεθνούς περιβάλλοντος και της διεθνούς αγοράς των προϊόντων της επιχείρησης.  

Εφόσον η αγορά στόχος έχει επιλεγεί, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή της 

στρατηγικής εισόδου που θα ακολουθηθεί. Η επιχείρηση έχει να επιλέξει ανάμεσα 

σε δύο εναλλακτικές βασικές ομάδες στρατηγικών εισόδου: α) εξαγωγές, οι οποίες 

με τη σειρά τους κατηγοριοποιούνται στις άμεσες και έμμεσες εξαγωγές και β) την 

ανάπτυξη παραγωγής σε τρίτη χώρα.       

1.3.1 Μέθοδοι ανάπτυξης εξαγωγών 
 
Από τις μεθόδους ανάπτυξης διεθνών δραστηριοτήτων αυτή των εξαγωγών 

αποτελεί ίσως την ευκολότερη και πιο προσιτή μέθοδο για μία νεοεισερχόμενη 

επιχείρηση στο διεθνές εμπόριο. Το γεγονός άλλωστε ότι πλήθος επιχειρήσεων, οι 

οποίες σήμερα θεωρούνται πολυεθνικές, ξεκίνησαν την πορεία τους μέσω των 

εξαγωγών καταδεικνύει την παραπάνω διαπίστωση. Παρόλα αυτά, η διαδικασία 

εφαρμογής της μεθόδου παρουσιάζει έναν σχετικό βαθμό δυσκολίας καθώς είναι 

αρκετά πολύπλοκη ιδιαίτερα για μία νέα επιχείρηση η οποία δεν έχει την 

απαιτούμενη εμπειρία.  

1.3.1.1 Άμεσες εξαγωγές  
 
Πρόκειται ίσως για την πιο δύσκολη από τις δύο βασικές μεθόδους 

ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας, καθώς η παραγωγός επιχείρηση καλείται να 

επιλέξει τις αγορές στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί, όπως επίσης και να αναλάβει 

τη διαχείριση όλης της εξαγωγικής δραστηριότητας. Συνολικά η επιχείρηση φέρει 

την ευθύνη για τις παρακάτω δραστηριότητες (Χατζηδημητρίου, 2003):  
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1. τον εντοπισμό των αλλοδαπών πελατών, την επικοινωνία μαζί τους και το 

μάρκετινγκ των προϊόντων στις ξένες αγορές. 

2. τη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών που συνεπάγονται 

οι εξαγωγές και στις δύο πλευρές των συνόρων. 

3. τη μεταφορά, την ασφάλιση και την παράδοση των προϊόντων στους 

αλλοδαπούς πελάτες. 

4. την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. 

5. την εκτίμηση του βαθμού φερεγγυότητας των ξένων επιχειρήσεων που 

ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα προϊόντα της. 

6.  τη διασφάλιση της είσπραξης της αξίας των εξαγωγών από τους ξένους 

πελάτες. 

Η επιχείρηση η οποία θα επιλέξει τη μέθοδο της άμεσης εξαγωγικής 

δραστηριότητας  με σκοπό την είσοδο στην αγορά στόχο, καλείται στο σημείο αυτό 

σε μία δεύτερη εξίσου σημαντική επιλογή που αφορά τον ακριβή τρόπο εισόδου. Οι 

δυνατότητες επιλογής του τρόπου εισόδου με βάση τον Albaum et al. (1998) είναι: 

1. τμήμα εξαγωγών στη μητρική εταιρία 

2. υποκατάστημα στη χώρα εξαγωγής 

3. αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη χώρα εξαγωγής 

4. θυγατρική εταιρία στη χώρα εξαγωγής 

5. πωλητής από τη μητρική χώρα 

6. αντιπρόσωποι ή διανομείς στη χώρα εξαγωγής 

Οι παραπάνω επιμέρους τρόποι είναι μερικές από τις επιλογές τις οποίες έχει 

στα χέρια της η επιχείρηση αλλά η τελική επιλογή είναι συνάρτηση της ίδιας, των 

δυνατοτήτων της, των επιδιώξεών της, του σταδίου στο οποίο βρίσκεται και των 

αποτελεσμάτων που αναμένει. Καθένας από τους έξι παραπάνω τρόπους μπορεί να 

λειτουργήσει αυτόνομα, σε συνδυασμό μεταξύ τους ή σε αλληλουχία. 

Αναλυτικότερα για τον κάθε τρόπο έχουμε:                      

1. Τμήμα εξαγωγών στη μητρική χώρα (home country based department): η 

επιχείρηση που επιθυμεί να εμπλακεί στο άμεσο εξαγωγικό εμπόριο συνήθως ως 

πρώτο βήμα προχωρά στη δημιουργία ενός τμήματος εξαγωγών στη χώρα 

παραγωγής. Το τμήμα αυτό μπορεί είτε να εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία 

εξαγωγής και να ελέγχει όλα τα στάδια της, είτε τέλος να συντονίζει και να 

ελέγχει τη δραστηριότητα μέσω άλλων τμημάτων της επιχείρησης. Τα 
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παραρτήματα κατά τον Gerald Albaum ενδέχεται να ακολουθούν ένα από τα 

παρακάτω πρότυπα. 

• Με βάση το πρώτο πρότυπο, το τμήμα εξαγωγών ανήκει στη δομή της 

επιχείρησης (built in export department), συνήθως αποτελείται από ένα στέλεχος 

υπεύθυνο του τμήματος και κάποιο άτομο υπεύθυνο για τη γραμματειακή 

υποστήριξη. Ο υπεύθυνος του τμήματος επιβαρύνεται στην ουσία με τις 

πωλήσεις των προϊόντων στη χώρα εξαγωγής, αλλά οι υπόλοιπες λειτουργίες 

όπως μάρκετινγκ, προώθηση, μεταφορές αλλά και χρηματοοικονομικά 

αναθέτονται στα τμήματα που χειρίζονται και τις αντίστοιχες εγχώριες 

λειτουργίες. Το πρότυπο αυτό χαρακτηρίζεται από ευελιξία, εύκολη δομή, και 

οικονομικότητα στο στήσιμο του. Αντίθετα βέβαια η χρήση των άλλων 

τμημάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε ορισμένες δυσλειτουργίες. Τα υπόλοιπα 

τμήματα ενδέχεται να θεωρήσουν τις εξαγωγές ως μία δευτερεύουσα 

δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθούν εάν και όταν δεν υπάρχει φόρτος 

εργασίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις και προβλήματα με 

τους ξένους πελάτες. Ταυτόχρονα, τα υπόλοιπα τμήματα ενδέχεται να 

λειτουργούν άψογα για την εγχώρια αγορά αλλά δεν έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις πάνω στο νέο αντικείμενο αλλά ούτε και στο κομμάτι των διεθνών 

αγορών. 

• Μία άλλη ενδεχόμενη δομή αποτελεί ένα ξεχωριστό τμήμα εξαγωγών (separate 

or self-contained export department) το οποίο έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί 

αυτόνομα σε όλες τις παραπάνω λειτουργίες για τις οποίες το προηγούμενο 

τμήμα χρησιμοποιούσε τα υπάρχοντα τμήματα τις επιχείρησης. Η δομή αυτή 

είναι σίγουρα πιο λειτουργική και προσανατολισμένη με τη διαφορά ότι είναι και 

περισσότερο δαπανηρή από την προηγούμενη. 

• Η τελευταία δομή προχωρά ένα βήμα παραπάνω και διαχωρίζει πλήρως το 

τμήμα των εξαγωγών από τη μητρική εταιρία. Το πρώην τμήμα εξαγωγών 

μετατρέπεται σε μία θυγατρική εταιρία (exports sales subsidiary) η οποία δρα 

εντελώς αυτόνομα σε όλα τα επίπεδα με μοναδική εξαίρεση αυτή της  

παραγωγής των προϊόντων. Η αυτονομία δεν περιορίζεται μόνο στην ύπαρξη 

αυτόνομων τμημάτων και διαδικασιών αλλά επεκτείνεται και στην αυτονομία 

των πωλήσεων, όπως επίσης και στην κερδοφορία και βιωσιμότητα της 

επιχείρησης. Το ουσιαστικότερο μειονέκτημα της τελευταίας δομής, πέρα από το 
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υψηλό κόστος λειτουργίας το οποίο προϋποθέτει και υψηλούς κύκλους 

εργασιών, αποτελεί το γεγονός ότι η θυγατρική είναι αναγκασμένη να αγοράζει 

τα προϊόντα που εξάγει από τη μητρική εταιρία οπότε πρέπει να ορισθεί ένα 

εσωτερικό σύστημα τιμολόγησης και τροφοδοσίας για τα απαιτούμενα προϊόντα.        

2. Υποκατάστημα στη χώρα εξαγωγής (Foreign sales branch): η παρούσα μέθοδος 

των άμεσων εξαγωγών αποτελεί συνήθως το επόμενο βήμα μίας εξαγωγικής 

επιχείρησης η οποία στα αρχικά στάδια εισόδου έχει ακολουθήσει κάποια άλλη 

μέθοδο. Η μητρική επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία ενός 

υποκαταστήματος  πωλήσεων στη χώρα εξαγωγής, διότι αποσκοπεί στον 

καλύτερο δυνατό έλεγχο των δραστηριοτήτων της, σε μεγαλύτερες αποδόσεις, σε 

ικανοποιητικότερη προώθηση – διανομή των προϊόντων αλλά και στη 

διασφάλιση των εισπράξεων. Η μέθοδος αυτή παρέχει τη δυνατότητα στη 

μητρική επιχείρηση να αποστέλλει τα προϊόντα απευθείας στον τελικό χρήστη, 

κυρίως για μεγάλες ποσοτικά παραγγελίες, καθώς το τμήμα πωλήσεων έχει 

εξασφαλίσει εξ’αρχής το ορθό της διαδικασίας, μια που αυτές ελέγχονται στην 

ουσία από υπαλλήλους της εταιρίας που λογοδοτούν απευθείας σε αυτήν. 

Ταυτόχρονα, το τμήμα πωλήσεων μπορεί να υποστηρίξει και παράλληλες 

λειτουργίες όπως αυτή της εξυπηρέτησης πελατών, γεγονός που λειτουργεί 

θετικά στο θέμα της αξιοπιστίας αλλά και προωθεί μελλοντικές πωλήσεις. Στον 

αντίποδα, και η συγκεκριμένη μέθοδος εμφανίζει υψηλά κόστη και αντιμετωπίζει 

πρόβλημα στελέχωσης σε τεχνικό αλλά και σε διοικητικό επίπεδο. Η μεταφορά 

στελεχών και τεχνικών από τη χώρα παραγωγής θα ήταν η ιδανική λύση αλλά 

εμφανίζει σημαντικές δυσκολίες, οπότε προτείνεται η επιλογή ημεδαπών για τη 

χώρα εξαγωγής εργαζομένων οι οποίοι είτε στο παρελθόν έχουν εργαστεί, είτε 

έχουν εκπαιδευτεί στη μητρική χώρα. 

3. Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη χώρα εξαγωγής (storage or warehousing 

facilities): αποτελεί μία συμπληρωματική λύση που μπορεί να συνδυαστεί με μία 

από τις παραπάνω μεθόδους εάν φυσικά θεωρηθεί απαραίτητη και κρίνεται ότι 

θα αποβεί κερδοφόρα. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν είναι δεσμευτικό ότι 

θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως αποθηκευτικός χώρος, μια που με αυτό τον 

τρόπο αυξάνεται το κόστος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως σημεία 

κεντρικής διανομής για τη συγκεκριμένη χώρα ή ακόμη και για μία ευρύτερη 

γεωγραφικά περιοχή.     
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4. Θυγατρική εταιρία στη χώρα εξαγωγής (foreign sales subsidiary): η δημιουργία 

θυγατρικής εταιρίας στη χώρα εξαγωγής αποτελεί μία αρκετά διαδεδομένη και 

ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο, με τη διαφορά ότι μπορεί να εφαρμοστεί από 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στο εξαγωγικό εμπόριο με 

κάποια άλλη εξαγωγική μέθοδο. Εμφανίζει πολλές ομοιότητες με τη μέθοδο της 

δημιουργίας υποκαταστήματος όπως αυτή έχει προαναφερθεί, με τη διαφορά ότι 

η μορφή της επιχείρησης αυτής ως οντότητα ανήκει και υπάγεται στο 

φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο της χώρας εγκατάστασης. Η παραπάνω 

διαφορά της δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς με την επιλογή της χώρας 

εγκατάστασης καθορίζεται και το φορολογικό καθεστώς στο οποίο αυτή θα 

υπάγεται. Εάν αυτό σε σχέση με τη μητρική χώρα είναι ευνοϊκότερο, γεγονός 

που αποτελεί και  αντικειμενικό στόχο όλων των επιχειρήσεων που επιλέγουν τη 

μέθοδο, τότε τα οικονομικά οφέλη είναι σημαντικά ιδιαίτερα σε σχέση με την 

προηγούμενη εξαγωγική μέθοδο που είχε ακολουθηθεί. Οι λόγοι που μπορεί να 

οδηγήσουν στη δημιουργία μίας θυγατρικής δεν περιορίζονται μόνο στο 

φορολογικό σύστημα της χώρας που θα επιλεγεί αλλά σχετίζονται και με πλήθος 

άλλων επιχειρηματικών πρακτικών. Η επιχείρηση εξετάζει το τραπεζικό και 

χρηματοδοτικό σύστημα της χώρας και τις ευκολίες που αυτό παρέχει σε σχέση 

με τη μητρική χώρα, την πολιτική κατάσταση και κυρίως τη σταθερότητα του 

πολιτικού συστήματος, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και πλήθος άλλων 

λειτουργικών συνθηκών όπως για παράδειγμα η εγγύτητα σε άλλες αγορές. Όσο 

αφορά τις λειτουργίες της θυγατρικής επιχείρησης, χαρακτηρίζονται από σχετική 

αυτονομία και ευελιξία μια που όλες οι ευθύνες και οι δραστηριότητες περνούν 

από τη διοίκηση της ίδιας. Η ίδια η επιχείρηση διαχειρίζεται το σύνολο των 

παραγγελιών που λαμβάνει και στην ουσία αγοράζει τα προϊόντα από τη μητρική 

εταιρία. Η αγορά γίνεται με βάση το σύστημα της εσωτερικής τιμολόγησης που 

θα επιλεγεί, και στην ουσία η θυγατρική αγοράζει τα προϊόντα σε τιμή κόστους ή 

σε σχετικά χαμηλή τιμή.                                                                                                                        

5. Πωλητής από τη μητρική χώρα: η χρήση πωλητή από τη μητρική χώρα αποτελεί 

μία από τις παλαιότερες και παραδοσιακότερες μεθόδους των άμεσων εξαγωγών. 

Ο πωλητής ο οποίος θα κληθεί να ταξιδέψει στη χώρα-στόχο δεν έχει απλά σαν 

σκοπό τη λήψη των παραγγελιών αλλά την προώθηση των πωλήσεων. Ο ρόλος 

του πωλητή πρέπει να είναι πολύπλευρος, ώστε να μπορέσει να δικαιολογηθεί η 

χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου και όχι η επιλογή ενός πωλητή από την 
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εγχώρια αγορά. Ο πωλητής πρέπει να εξασφαλίσει, διατηρήσει και να βελτιώσει 

τη θέση της επιχείρησης στη συγκεκριμένη αγορά, να είναι σε θέση να 

ενημερώσει τους πελάτες για τα προϊόντα που διαχειρίζεται αλλά και να γνωρίζει 

τεχνικά ζητήματα τα οποία μπορούν να  δώσουν λύσεις σε ενδεχόμενα 

προβλήματα που θα παρουσιαστούν. Ακόμα, πρέπει να είναι σε θέση να 

συλλέγει και να μεταφέρει στη μητρική επιχείρηση πληροφορίες για την αγορά, 

για τους ανταγωνιστές, για τους πελάτες αλλά και για το σύνολο των 

ανταγωνιστικών προϊόντων που διακινούνται. Η επιλογή της χρήσης του εν λόγω 

πωλητή είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων όπως η φύση του προϊόντος, οι 

συνθήκες που επικρατούν στη χώρα αλλά και του συνολικού όγκου των 

πωλήσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις επιχειρήσεων μπορεί η μέθοδος να 

εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την ύπαρξη τοπικών ημεδαπών πωλητών. Σε αυτή 

την παραλλαγή της μεθόδου, ο ρόλος του πωλητή από τη μητρική χώρα 

διαφοροποιείται καθώς αναλαμβάνει περισσότερο το ρόλο του εκπαιδευτή των 

εγχώριων πωλητών αλλά και την επίβλεψη του όλου σχήματος. 

6. Αντιπρόσωποι ή διανομείς στη χώρα εξαγωγής: οι μέθοδοι των άμεσων 

εξαγωγών που προηγήθηκαν μπορούν να θεωρηθούν εξαρτημένες από τη 

μητρική επιχείρηση καθώς ως διαδικασίες ελέγχονται απόλυτα από τον 

εξαγωγέα. Με την παρούσα μέθοδο χρησιμοποιούνται στη χώρα εξαγωγής 

τοπικοί αντιπρόσωποι ή τοπικοί διανομείς οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνται 

στην αγορά στόχο με κάποιο τρόπο. Η εφαρμογή της μεθόδου των 

αντιπροσώπων ή των διανομέων θεωρείται από τις πιο αποδοτικές και 

οικονομικές μεθόδους που μπορούν να επιλεγούν, ιδιαίτερα για το στάδιο της 

έναρξης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε αγορές με ικανοποιητικές 

δυνατότητες ανάπτυξης αλλά με ενδεχόμενο μικρό όγκο πωλήσεων κατά τις 

πρώτες περιόδους, πωλήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούν την εφαρμογή μίας πιο 

δαπανηρής μεθόδου. Οι όροι του αντιπροσώπου και του διανομέα σε πολλές 

περιπτώσεις συγχέονται και ταυτίζονται αν και διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ 

τους. Ο διανομέας είναι ένας τοπικός έμπορος, που δραστηριοποιείται ήδη στο 

χώρο του εμπορίου με σημαντικό αριθμό άλλων προϊόντων. Για την εξαγωγική 

επιχείρηση ο διανομέας είναι στην ουσία ένας πελάτης ο οποίος θα αγοράσει τα 

προϊόντα και θα ωφεληθεί από το ενδεχόμενο περιθώριο κέρδους, δηλαδή τη 

διαφορά ανάμεσα στην τιμή κτήσης και πώλησης. Αντίθετα, ο εμπορικός 

αντιπρόσωπος στην ουσία δραστηριοποιείται για λογαριασμό της εξαγωγικής 
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επιχείρησης, την οποία και αντιπροσωπεύει, δεν θεωρείται πελάτης, και το 

όφελός του από την όλη δραστηριότητα είναι η προμήθεια που λαμβάνει από τον 

όγκο των παραγγελιών. Η επιλογή ανάμεσα στη χρήση διανομέα ή 

αντιπροσώπου, αλλά και του σωστού συνεργάτη ανάμεσα στο πλήθος των 

υποψηφίων, είναι μία σύνθετη διαδικασία με πολλές παραμέτρους και θεωρείται 

πολύ κρίσιμη για την επιτυχία της εξαγωγικής δραστηριότητας. Η επιχείρηση 

πριν την τελική επιλογή του συνεργάτη καλείται, πάντα κατά τους Albaum et al., 

(1998), να απαντήσει σε μία σειρά ερωτημάτων όπως:  

1. Είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υποψηφίου συνεργάτη, όπως ο 

χαρακτήρας του, η ηθική του και η ακεραιότητά του, σύμφωνα με τη φιλοσοφία 

της επιχείρησης ώστε να  οδηγήσουν σε μία επιτυχημένη συνεργασία; 

2. Είναι ο συνεργάτης ικανός να προωθήσει ικανοποιητικά τις πωλήσεις; Και αν 

ναι, έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής και την ικανότητα να 

παρέχει τεχνική υποστήριξη; 

3. Σε περίπτωση που επιλεγεί αντιπρόσωπος, η προμήθεια που θα λαμβάνει είναι 

ικανή να δώσει την απαραίτητη ώθηση στη συνεργασία; Ο αντιπρόσωπος αυτός 

συνεργάζεται με τον ίδιο τρόπο και με άλλες επιχειρήσεις, και αν ναι τηρεί τις 

εμπορικές συμφωνίες; 

4. Σε περίπτωση επιλογής διανομέα – εμπόρου, ο συνεργάτης αυτός έχει την 

οικονομική επιφάνεια να καλύψει τις ανάγκες του σε κανονικές συνθήκες αλλά 

και σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας;  

5. Ποια η φύση και το πλήθος των προϊόντων που διαχειρίζεται ο υποψήφιος 

συνεργάτης; Το εύρος των προϊόντων είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει εξειδίκευση 

σε κάποιο τομέα άρα και καλύτερη αντιπροσώπευση; Ανάμεσα σε αυτά 

υπάρχουν και ανταγωνιστικά προϊόντα σε σχέση με τα προϊόντα της εξαγωγικής 

επιχείρησης;  

6. Ο νέος συνεργάτης στις δραστηριότητές του και στην προώθηση ακολουθεί 

προοδευτικές ή συντηρητικές μεθόδους; 

7. Η θέση της έδρας του και των εγκαταστάσεών του επιτρέπουν να καλύψει 

επαρκώς το μελλοντικό δίκτυο καθώς και τις μελλοντικές ανάγκες; 

8. Ποια η θέση του στον εμπορικό χώρο της χώρας και αν και κατά πόσο οι 

υποψήφιοι πελάτες είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μαζί του; 

9. Η προϊστορία του στον εμπορικό χώρο και το όνομα του είναι ικανά να 

διασφαλίσουν την ανάπτυξη της αγοράς που επιθυμεί η εξαγωγική επιχείρηση; 
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Εφόσον ο εξαγωγέας καταλήξει στο είδος του συνεργάτη που επιθυμεί καθώς 

και στο ποιος θα είναι ο συνεργάτης αυτός, θα πρέπει οι δύο πλευρές να δεσμευτούν 

με συμβόλαιο για τη φύση της συνεργασίας και για τις λεπτομέρειές της. Στο στάδιο 

αυτό και οι δυο πλευρές προσπαθούν όπως είναι φυσικό να διασφαλίσουν την 

καλύτερη δυνατή συμφωνία με βάση τους σκοπούς τους και τον προγραμματισμό 

τους. Ο εξαγωγέας από την πλευρά του προσπαθεί να πετύχει μία συμφωνία η οποία 

θα τον διασφαλίζει αλλά δεν θα τον δεσμεύει μακροχρόνια, έτσι ώστε σε περίπτωση 

που διαπιστώσει ότι η επιλογή του ήταν αποτυχημένη να μπορεί εύκολα να 

αποδεσμευτεί. Ταυτόχρονα βέβαια, η βούληση του εξαγωγέα είναι να διασφαλίσει 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δέσμευση και προσήλωση από τον συνεργάτη του για 

την προώθηση των προϊόντων του. Ο εισαγωγέας με τη σειρά του ενδέχεται να 

ζητήσει την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων για την χώρα ή ακόμα και για 

ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές που τον ενδιαφέρουν, ή σε άλλες περιπτώσεις αν 

δεν καταφέρει την αποκλειστικότητα να προσπαθήσει να εξασφαλίσει προμήθεια 

από τις πωλήσεις τρίτων.  

 

1.3.1.2 Έμμεσες εξαγωγές  
 

Η εξαγωγική επέκταση μίας επιχείρησης και η ένταξή της στο διεθνές 

εμπόριο είναι δυνατόν να γίνει πράξη και με τη μέθοδο των έμμεσων εξαγωγών 

(indirect exports). Με τη μέθοδο αυτή, ο εξαγωγέας δεν εμπλέκεται άμεσα στην όλη 

δραστηριότητα αλλά παράγει και πωλεί το προϊόν του σε εγχώριο φορέα ή 

επιχείρηση ο οποίος στη συνέχεια αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλη τη διαδικασία 

της εξαγωγής. Στην ουσία, με αυτή τη μέθοδο η παραγωγός επιχείρηση ακολουθεί 

τις ίδιες ακριβώς πρακτικές με τους εγχώριους πελάτες της. Και στην περίπτωση των 

έμμεσων εξαγωγών, η παραγωγός επιχείρηση έχει να επιλέξει τον τρόπο και τον 

κατάλληλο συνεργάτη για την επίτευξη του στόχου της. Οι τρόποι άσκησης έμμεσων 

εξαγωγών, σύμφωνα με τον Χατζηδημητρίου (2003) είναι οι παρακάτω τέσσερις: 

1. εγχώριος πράκτορας (home country export agents/brokers)  

2. εγχώριος έμπορος (home country merchants) 

3. εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών (export management companies) 

4. εταιρίες διεθνούς εμπορίου (international trading companies) 
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Αναλυτικότερα για τις παραπάνω αναφέρονται τα ακόλουθα: 

  

Εγχώριος πράκτορας: ως εγχώριος πράκτορας ορίζεται ένα μεμονωμένο άτομο ή 

μία επιχείρηση με έδρα την επικράτεια της μητρικής επιχείρησης η δραστηριότητα 

του οποίου είναι η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων άλλων χωρών. Ο πράκτορας 

γνωρίζοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών αλλά και τις προδιαγραφές που 

απαιτούνται, αναζητά στην αγορά τα συγκεκριμένα προϊόντα και διαπραγματεύεται 

με τις εγχώριες επιχειρήσεις που θα εντοπίσει για την αγορά των προϊόντων αυτών. 

Η διαπραγμάτευση αφορά κυρίως την τιμή κτήσης που είναι καθοριστική για την 

επιλογή της συνεργαζόμενης επιχείρησης. Το όφελος του πράκτορα από την όλη 

διαδικασία είναι συνήθως η προμήθεια που λαμβάνει από τον αλλοδαπό αγοραστή ή 

από τον ημεδαπό κατασκευαστή ή σε κάποιες περιπτώσεις και από τους δύο. 

Ανάλογα με τη συμφωνία που θα επιτευχθεί, ο πράκτορας μπορεί να αναλάβει ο 

ίδιος την αγορά των προϊόντων καθώς και τη διαδικασία εξαγωγής, οπότε η 

παραγωγός  εταιρία εν μέρει εξάγει τα προϊόντα της χωρίς να εμπλακεί και 

ταυτόχρονα εξασφαλίζει και τις εισπράξεις από τις πωλήσεις αυτές.  

 Η χρήση εγχώριου πράκτορα είναι ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος 

εξαγωγικής δραστηριότητας για τον παραγωγό χωρίς όμως μακροπρόθεσμο 

προσανατολισμό. Ο πράκτορας αναζητά την επιχείρηση που θα του διασφαλίσει τη 

χαμηλότερη τιμή ή την καλύτερη προμήθεια και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύεται 

για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία. Ταυτόχρονα, η παραγωγός επιχείρηση στην 

προσπάθειά της να κλείσει τη συμφωνία ενδέχεται να προσφέρει χαμηλή τιμή με 

άμεσο αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους των εν λόγω προϊόντων. Τέλος, η 

επιχείρηση μπορεί μεν να εξάγει αλλά η εξαγωγική της εμπειρία είναι ελάχιστη έως 

μηδαμινή και δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει μία μακροχρόνια συνεργασία 

εξαγωγικής δραστηριότητας. 

 

Εγχώριος έμπορος: και στη περίπτωση αυτή πρόκειται για μεμονωμένα άτομα ή 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της εταιρίας παραγωγού με 

αντικείμενο το χονδρεμπόριο. Οι εγχώριοι έμποροι αναζητούν στην αγορά τα 

προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, διαπραγματεύονται την τιμή τους, τα αγοράζουν 

και έπειτα αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία εξαγωγής, διανομής, προώθησης αλλά 

και είσπραξης για τα προϊόντα αυτά.  
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 Η ευκολία και η οικονομικότητα της μεθόδου για την παραγωγό  επιχείρηση 

είναι και σε αυτή την περίπτωση δεδομένη καθώς δεν αναλαμβάνει κανένα ρίσκο, 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζονται οι προοπτικές για τη μελλοντική 

εξαγωγική επέκτασή της.   

 

 Εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών: η εξαγωγική επέκταση μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της συνεργασίας με εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών. Πρόκειται για επιχειρήσεις 

οι οποίες αναλαμβάνουν να διαχειριστούν για λογαριασμό του πελάτη τους όλη την 

εξαγωγική διαδικασία. Οι εν λόγω επιχειρήσεις ασχολούνται με την εύρεση αγορών, 

πελατών και αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση της εξαγωγικής συναλλαγής, τη 

διανομή, την προώθηση και τη διαφήμιση των προϊόντων που διαθέτουν στο 

χαρτοφυλάκιό τους. Η παραγωγός εταιρία διατηρεί τον έλεγχο της τιμολόγησης και 

πωλεί στους ξένους αγοραστές τα προϊόντα με το όνομά της, γεγονός το οποίο 

ενδέχεται να μη συμβαίνει στις δύο προηγούμενες κατηγορίες των έμμεσων 

εξαγωγών.  

 Με τον παρόντα τρόπο, η παραγωγός  επιχείρηση μπορεί σχετικά εύκολα και 

χωρίς επενδύσεις σε κεφάλαια και ανθρώπινους πόρους να αποκτήσει ένα έμπειρο 

και άμεσα χρησιμοποιούμενο τμήμα εξαγωγών. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια 

τα περιθώρια κέρδους που απολαμβάνει η παραγωγός δεν είναι τα καλύτερα δυνατά 

αλλά όταν πρόκειται για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις η χρήση των εταιριών 

διαχείρισης είναι μία από τις ενδεδειγμένες λύσεις. 

 

Εταιρίες διεθνούς εμπορίου: πρόκειται για διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις οι 

οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο. Στην 

ουσία οι εταιρίες διεθνούς εμπορίου διαθέτουν και χρησιμοποιούν το παγκοσμίου 

εύρους πελατολόγιό τους με σκοπό να προωθήσουν τα προϊόντα των συνεργατών 

τους, δηλαδή των εξαγωγέων. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρει και ο 

Χατζηδημητρίου (2003), προχωρούν ένα βήμα παραπάνω από τη διακίνηση των 

προϊόντων των εξαγωγέων, ενημερώνονται για τις ανάγκες τους όσον αφορά 

υποπροϊόντα που χρησιμοποιούν στην παραγωγική διαδικασία τους, προσπαθούν να 

τα εντοπίσουν  μεταξύ άλλων πελατών τους και τους τα προμηθεύουν σε καλύτερες 

τιμές. Η συνεργασία με μία επιχείρηση αυτής της μορφής μπορεί να βοηθήσει τον 

εξαγωγέα καθώς οι εταιρίες διεθνούς εμπορίου διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία και 

πολύ μεγάλο πελατολόγιο.  
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1.3.2 Μέθοδοι ανάπτυξης παραγωγής σε τρίτη χώρα  
  

Η αναφορά στις μεθόδους ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων ολοκληρώνεται με την ανάλυση των μεθόδων παραγωγής σε τρίτη 

χώρα. Η επιλογή μίας επιχείρησης να ασχοληθεί με τη δραστηριότητα αυτή είναι 

μείζονος σημασίας καθώς αποτελεί μία στρατηγική απόφαση. Οι λόγοι που μπορούν 

να οδηγήσουν στην απόφαση αυτή ποικίλουν και είναι στενά συνδεδεμένοι με την 

ίδια την επιχείρηση και τις μελλοντικές της βλέψεις αλλά και με το ευρύτερο 

επιχειρηματικό περιβάλλον και τις διεθνείς συνθήκες που επικρατούν. Σύμφωνα με 

τον Χατζηδημητρίου (2003) οι λόγοι διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων είναι: 

1. ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς 

2. η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην τοπική αγορά 

3. η μείωση του κόστους παραγωγής 

4. η εκμετάλλευση πρώτων υλών 

5. η στρατηγική θέση της χώρας και η πρόσβαση σε νέες αγορές  

6. η πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία 

7. το μέγεθος και οι προοπτικές της τοπικής αγοράς  

8. η αποφυγή των εμποδίων και των περιορισμών στις εξαγωγές 

9. ακολουθώντας τους πελάτες 

10. αντεπίθεση στον ανταγωνισμό 

11. ακολουθώντας τον ανταγωνισμό 

Καθένας από τους προαναφερθέντες λόγους είναι ικανός από μόνος του να οδηγήσει 

στην απόφαση της παραγωγής στο εξωτερικό, αν και στις περισσότερες των 

περιπτώσεων πολλοί από τους παραπάνω συνυπάρχουν. Το εγχείρημα της 

παραγωγής στο εξωτερικό, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι συνέχεια μιας 

ήδη ανεπτυγμένης και επιτυχημένης εξαγωγικής δραστηριότητας η οποία έχει 

επιτευχθεί είτε με έμμεσο είτε με άμεσο τρόπο. Η εξαγωγική επιχείρηση διαθέτει 

λοιπόν κάποιες  σχετικές εμπειρίες από το διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς 

συναλλαγές, και στο σημείο αυτό καλείται να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο για τη 

νέα αυτή δραστηριότητα. Οι προτεινόμενοι τρόποι σύμφωνα με τον Πανηγυράκη 

(1999) είναι οι εξής: 

1. παροχή τεχνογνωσίας σε παραγωγούς του εξωτερικού 

2. έκδοση αδειών (licensing)  
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3. άδεια με συγκεκριμένους περιορισμούς (franchising) 

4. παραγωγή μέσω ιδίων εγκαταστάσεων 

5. συναρμολόγηση 

6. παραγωγή σε συνεργασία (joint venture) 

7. εξαγορά και συγχώνευση επιχειρήσεων 

Αναλυτικότερα για την κάθε μέθοδο ισχύουν τα παρακάτω: 

 

Παροχή τεχνογνωσίας σε παραγωγούς του εξωτερικού: πρόκειται στην ουσία για 

έναν ενδιάμεσο τρόπο παραγωγής στο εξωτερικό, καθώς η παραγωγός επιχείρηση 

δεν προχωρά η ίδια σε παραγωγή αλλά αναθέτει σε κάποια εγχώρια επιχείρηση της 

χώρας στόχου την παραγωγή των προϊόντων για λογαριασμό της. Η παραγωγός 

επιχείρηση δεσμεύεται να παρέχει την τεχνογνωσία και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα 

μέσα ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή. Με βάση τη συμφωνία των δύο πλευρών, 

αλλά κυρίως με βάση τη βούληση της παραγωγού, το προϊόν μπορεί να παραχθεί εξ’ 

ολοκλήρου στην ξένη χώρα ή απλά να συναρμολογηθεί σε αυτή. 

 Η μέθοδος αυτή εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και 

μειονεκτήματα. Όπως αναφέρουν και οι Albaum et al. (1998), τo σημαντικότερο 

πλεονέκτημα είναι ότι η παραγωγός εταιρία χωρίς σημαντικό κόστος και επένδυση 

κεφαλαίων αυξάνει την παραγωγή της και ταυτόχρονα εισέρχεται στην αγορά στόχο. 

Επίσης, αναφορικά με το κόστος, η παραγωγός επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί 

την ύπαρξη φθηνότερων πρώτων υλών για τη μείωσή του με σκοπό τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς της. Η μέθοδος αυτή, όπως αναφέρει και ο Χατζηδημητρίου 

(2003), συνιστάται για την είσοδο σε αγορές όπου η τοπική κυβέρνηση επιβάλλει 

εμπόδια και περιορισμούς εισόδου.   

 Αντίθετα και όσο αφορά τα μειονεκτήματα, η επιλογή της μεθόδου θα πρέπει 

να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή καθώς η παραγωγός μέσω της μεταφοράς 

τεχνογνωσίας διακινδυνεύει να δημιουργήσει και να αποκτήσει στο μέλλον έναν 

υποψήφιο ανταγωνιστή. Κρίσιμο φυσικά θεωρείται και το θέμα της ποιότητας αλλά 

και της αξιοπιστίας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς η επιχείρηση η οποία 

αναθέτει την κατασκευή διακινδυνεύει τη φήμη της. 

 

Έκδοση αδειών: η περίπτωση της έκδοσης αδειών κινείται στο ίδιο περίπου πλαίσιο 

με την παροχή τεχνογνωσίας καθώς και σε αυτή την περίπτωση ο εξαγωγέας 

εξουσιοδοτεί μία τρίτη επιχείρηση να παράγει για λογαριασμό του. Η διαφορά της 
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μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι η εταιρία που θα αναλάβει την κατασκευή έχει 

ενδεχομένως εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί πέρα από την τεχνογνωσία και το 

όνομα του εξαγωγέα (trade mark). Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν μία 

εξαγωγική επιχείρηση στην έκδοση άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τον 

Πανηγυράκη (1999) είναι: 

1. η παράκαμψη των εμποδίων εισόδου σε μία συγκεκριμένη αγορά 

2. η ύπαρξη ειδικών κυβερνητικών κινήτρων που προωθούν αυτή τη μορφή 

συνεργασίας 

3. η δημιουργία παραγωγικής μονάδας χωρίς τη δέσμευση κεφαλαίων 

4. η αμεσότητα της μεθόδου και η ταχύτητα εισόδου στην αγορά στόχο πριν 

αναπτύξουν δραστηριότητα ανταγωνιστές  

Η παρούσα μέθοδος μειονεκτεί όπως και η προηγούμενη στο θέμα της μεταφοράς 

τεχνογνωσίας και της ενδεχόμενης δημιουργίας ενός υποψήφιου ανταγωνιστή, αλλά 

και στο τμήμα του ελέγχου των παραγόμενων προϊόντων τα οποία φέρουν το όνομα 

της μητρικής επιχείρησης, χωρίς αυτή να είναι πάντα σε θέση να ελέγχει την 

ποιότητα και τις προδιαγραφές τους.  

 

Άδεια με συγκεκριμένους περιορισμούς:  πρόκειται για την πασίγνωστη και 

ευρέως διαδεδομένη μέθοδο του Franchising, μέθοδος η οποία έχει χρησιμοποιηθεί 

κατά κόρον από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή τη 

μέθοδο, η επιχείρηση η οποία κατέχει τα δικαιώματα αναλαμβάνει να παρέχει στη 

συνεργαζόμενη επιχείρηση το όνομά της, το σήμα της, την τεχνολογία και την 

τεχνογνωσία με σκοπό την παραγωγή των προϊόντων. Με την έκδοση άδειας με 

συγκεκριμένους περιορισμούς η δικαιούχος επιχείρηση δημιουργεί παραγωγικές 

μονάδες στο εξωτερικό χωρίς να απαιτείται δέσμευση κεφαλαίων, με εξαίρεση την 

περίπτωση όπου η δικαιούχος δεσμεύεται να προμηθεύσει με μηχανολογικό 

εξοπλισμό ή πρώτες ύλες τη συνεργαζόμενη επιχείρηση.  

 

Παραγωγή μέσω ιδίων εγκαταστάσεων: πρόκειται για μία καθαρά αυτόνομη 

μέθοδο δημιουργίας παραγωγικής μονάδας σε κάποια αγορά του εξωτερικού. Η 

επιχείρηση εξαγωγέας επενδύει σε κεφάλαια και τεχνογνωσία για τη δημιουργία της 

μονάδας αυτής, την οποία ελέγχει, καθώς κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο ακόμη και 

αν συμμετέχουν και ξένοι επενδυτές στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η 

συμμετοχή των τελευταίων είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις κρατών που θέτουν 
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τέτοιου είδους περιοριστικούς κανόνες. Φυσικά, πέρα από τον απόλυτο έλεγχο η 

μητρική επιχείρηση αναλαμβάνει και την κάλυψη του συνολικού κόστους αλλά και 

το σύνολο του επιχειρηματικού ρίσκου. 

 

Συναρμολόγηση: σε συνέχεια της προηγούμενης μεθόδου και η συναρμολόγηση 

είναι μία ιδιόμορφη μέθοδος κατά την οποία η μητρική επιχείρηση παράγει στις 

εγχώριες εγκαταστάσεις τα τμήματα του προϊόντος και στη συνέχεια αυτά 

μεταφέρονται και συναρμολογούνται από μία συνεργαζόμενη επιχείρηση στην ξένη 

χώρα. Η χρήση της μεθόδου ενδείκνυται και είναι σε κάποιες περιπτώσεις 

επιβεβλημένη για τελικά προϊόντα με υψηλό κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης. 

 

Παραγωγή σε συνεργασία: η μέθοδος του joint venture είναι η σύμπραξη ενός 

εξαγωγέα και μίας επιχείρησης της χώρας εξαγωγής με σκοπό την παραγωγή 

προϊόντων. Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις συμπράττουν, με βάση το ποσοστό 

συμμετοχής τους στην κοινοπραξία, στην κατασκευή της παραγωγικής μονάδας. Η 

σύμπραξη, πέρα από το κατασκευαστικό κόστος, είναι συνολική σε όλους τους 

τομείς όπως σε αυτόν των επιχειρηματικών κινδύνων, αλλά φυσικά και στον τομέα 

των κερδών και των υπολοίπων πλεονεκτημάτων που πηγάζουν από μία συνεργασία 

αυτής της μορφής. Η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος στηρίζεται, πέρα από την 

αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου εταίρου στη χώρα, στην διάρκεια και 

διατήρηση του σχήματος που θα δημιουργηθεί. Η δημιουργία ενός τέτοιου σχήματος 

όπως αναφέρουν και οι Albaum et al., (1998) παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα για τους εταίρους. Ως πλεονεκτήματα 

θεωρούνται: 

1. η δυνατότητα εισόδου σε μία αγορά με λιγότερα κεφάλαια και ανθρώπινο 

δυναμικό σε σχέση με την πλήρη ιδιοκτησία, αλλά και η δυνατότητα 

επέκτασης σε άλλες χώρες με τα εναπομείναντα κεφάλαια. Η επέκταση αυτή 

πέρα από τις ευκαιρίες που προσφέρει μειώνει ταυτόχρονα και το 

επιχειρηματικό ρίσκο λόγω της διασποράς που επιτυγχάνεται.   

2. η δημιουργία κοινοπραξίας μπορεί να υπερνικήσει φραγμούς εισόδου σε μία 

χώρα ή ακόμα και να πραγματοποιηθεί με τις ευλογίες της τοπικής 

κυβέρνησης.  
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3. η σύμπραξη με μία εγχώρια επιχείρηση ενδεχομένως θα επιφέρει μεγαλύτερα 

κέρδη λόγω της θετικής στάσης των τοπικών καταναλωτών απέναντι στο νέο 

σχήμα. 

Στον αντίποδα υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα τα οποία είναι: 

1. ο περιορισμός των κερδών της κάθε πλευράς λόγω της συνεργασίας με τον 

εταίρο. 

2. η δημιουργία διαφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών σε θέματα όπως εταιρική 

πολιτική διοίκησης κ.α. 

3. η ενδεχόμενη πρόθεση ενός εκ των δύο εταίρων να δημιουργήσει νέα 

κοινοπραξία σε τρίτη χώρα με διαφορετικό συνεργάτη, στην οποία όμως 

τρίτη χώρα ο άλλος εταίρος πωλεί προϊόντα. 

 

Εξαγορά και συγχώνευση επιχειρήσεων: η μέθοδος της εξαγοράς και 

συγχώνευσης επιχειρήσεων αποτελεί  την τελευταία μέθοδο της παραγωγής σε τρίτη 

χώρα η οποία θα εξετασθεί. Η χρήση της τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση καθώς μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων την υιοθετεί. Η 

μεθοδολογία της διαδικασίας αφορά την εξαγορά ή την απόκτηση του ελέγχου μίας 

επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην αγορά στόχο από τον εξαγωγέα. Η 

επιχείρηση εξαγωγέας «αποκτά ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της τοπικής 

επιχείρησης, και ανάλογα με το μέγεθος του ποσοστού που εξαγοράζει, η επιχείρηση 

μέτοχος χαρακτηρίζεται ως μέτοχος πλειοψηφίας ή μειοψηφίας.» (Χατζηδημητρίου, 

2003). Με βάση τους λόγους που οδηγούν στην επιλογή της μεθόδου, οι εξαγορές 

και οι συγχωνεύσεις διακρίνονται σε (Πανηγυράκης, 1999): 

1. οριζόντιες (horizontal): στην περίπτωση που οι δύο επιχειρήσεις παράγουν τα 

ίδια προϊόντα 

2. κάθετες (vertical): όταν ή επιχείρηση στόχος παράγει ενδιάμεσα προϊόντα για 

την παραγωγή των προϊόντων του αγοραστή 

3. επέκτασης προϊόντων (product extension): όταν ο στόχος του αγοραστή είναι 

η επέκταση σε νέα προϊόντα τα οποία παράγει η επιχείρηση στόχος 

4. επέκτασης αγορών (market extension): στην περίπτωση που ο αγοραστής 

αποσκοπεί στην είσοδο σε νέες αγορές μέσω της εξαγοράς 

5. μη συσχετιζόμενες (conglomerate – diversification): όταν τα παραγόμενα  

προϊόντα δε συσχετίζονται. 
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1.3.3 Επιλογή της μεθόδου 
 

Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί 

όπως προαναφέρθηκε είτε με  μία από τις παραπάνω μεθόδους είτε με συνδυασμό 

αυτών ή τέλος με αλληλουχία κάποιων εξ αυτών. Η διαδικασία της επιλογής είναι 

βαρύνουσας σημασίας καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πλήθος παραγόντων. Οι 

παράγοντες αυτοί σύμφωνα με τον Πανηγυράκη (1999) είναι οι ακόλουθοι: 

1. Οι επιχειρηματικοί στόχοι της επιχείρησης και ο βαθμός στον οποίο θέλει να 

εμπλακεί στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. 

2. Το μέγεθος της επιχείρησης και οι χρηματοοικονομικές δυνατότητές της. 

3. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων που διατηρεί η επιχείρηση.  

4. Ο ανταγωνισμός στο εξωτερικό και πως αυτός επηρεάζεται από τις συνθήκες 

της αγοράς στη χώρα εισόδου. 

5. Η δυνατότητα ελέγχου της δραστηριότητας από τη μητρική επιχείρηση σε 

σχέση με τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί. 

6. Ο αριθμός των αγορών στόχων στις οποίες η επιχείρηση σκοπεύει να 

εισέλθει. 

7. Η δυνατότητα επαναπληροφόρησης στο βαθμό που επιθυμεί η επιχείρηση.  

8. Ο βαθμός διεθνούς εμπειρίας που απαιτείται σε σχέση με τη μέθοδο που θα 

επιλεγεί. 

9. Η δυνατότητα επίτευξης κερδών από τη δραστηριότητα αυτή. 

10. Το ύψος της επένδυσης που απαιτείται και οι δυνατότητες της επιχείρησης. 

11. Ο κίνδυνος από την είσοδο στη νέα αγορά αλλά και από τη μέθοδο που θα 

ακολουθηθεί. 

12. Οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με τη μέθοδο, η 

διαθεσιμότητα αυτών και η βούληση της επιχείρησης να τις χρησιμοποιήσει. 

1.3.4 Ανακεφαλαίωση 
       

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μία σύντομη παρουσίαση του εξωτερικού εμπορίου 

αλλά και των μεθόδων ανάπτυξης διεθνών δραστηριοτήτων. Αναλύθηκαν με 

σύντομο τρόπο οι μέθοδοι των άμεσων και έμμεσων εξαγωγών καθώς και η 

παραγωγή σε τρίτη χώρα με σκοπό να δημιουργηθεί ένα θεωρητικό υπόβαθρο ώστε 

να γίνει πιο εύκολη η κατανόηση αλλά και οι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις 

στην επιλογή κάποιας μεθόδου. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα εξετασθούν οι 
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ελληνικές εξαγωγές στο σύνολό τους αλλά και εξειδικευμένα στον τομέα των 

αγροτικών προϊόντων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   29



Οι Δυνατότητες Εξαγωγικής Επέκτασης των Επιχειρήσεων Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων στην 
Αγορά της Βουλγαρίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Οι  ελληνικές εξαγωγές  

2.1 Η φύση και η πορεία των ελληνικών εξαγωγών 
 

Αν και η παρούσα μελέτη αφορά το σύνολο των αγροτικών προϊόντων και τη 

δυνατότητα της εξαγωγικής επέκτασης των εταιριών που ασχολούνται με την 

εμπορία τους, θα ήταν σκόπιμο πρωτίστως να γίνει μία σύντομη αναφορά  στις 

συνολικές ελληνικές εξαγωγές. Η αναφορά αυτή επικεντρώνεται στην περίοδο 2002-

2006 όπως απεικονίζονται στον πίνακα 2.1.     

 

2002 2003 2004 2005 2006
Ελληνικές Εισαγωγές 32.959.754 39.389.506 42.149.749 43.386.274 49.740.350
Ετήσια Μεταβολή Εισαγωγών (%) 19,51 7,01 2,93 14,65
Ελληνικές Εξαγωγές 10.270.631 11.487.975 11.892.922 13.692.515 16.497.853
Ετήσια Μεταβολή Εξαγωγών (%) 11,85 3,52 15,13 20,49
Συνολικό Εμπόριο 43.230.385 50.877.481 54.042.671 57.078.789 66.238.203
Ετήσια Μεταβολή Συνολικού Εμπορίου (%) 17,69 6,22 5,62 16,05
Εμπορικό Ισοζύγιο -22.689.123 -27.901.531 -30.256.827 -29.693.759 -33.242.497
Ετήσια Μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου (%) 22,97 8,44 -1,86 11,95
Εξαγωγές/Εισαγωγές 31,2% 29,2% 28,2% 31,6% 33,2%

 Πίνακας 2.1 Ελληνικό Εξωτερικό Εμπόριο

σε χιλ. ευρώ/ Πηγή Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος- Eurostat
 

Οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές για τα προαναφερθέντα έτη εμφανίζουν 

αυξητικές τάσεις, καθώς το έτος 2002 ανήλθαν σε 10.270.631 χιλ. ευρώ, ενώ το 

2006 σε 16.497.853 χιλ. ευρώ. Για το έτος 2003 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 

αντιστοιχούσε σε 11,85% και σε 3,52% για το 2004. Για τα επόμενα δύο έτη οι 

ρυθμοί αύξησης ήταν σαφώς βελτιωμένοι με 15,13% και 20,49% αντίστοιχα. Η 

παραπάνω θετική πορεία αντισταθμίζεται από την αντίστοιχη αύξηση της αξίας των 

εισαγόμενων προϊόντων που αυξήθηκε  κατά 19,51% και 7,01% το 2003 και 2004 

αντίστοιχα, ενώ για τα δύο επόμενα έτη αυξήθηκαν επίσης κατά 2,93% και 14,65%. 

Το γεγονός αυτό άλλωστε αντικατοπτρίζεται και στο εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο 

όχι μόνο παραμένει αρνητικό αλλά το έλλειμμα συνεχίζει να αυξάνεται κατά 

απόλυτη τιμή με υψηλούς ρυθμούς. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι ο λόγος των 

εξαγωγών προς τις εισαγωγές για το 2002 ήταν ίσος με 31,2%, την επόμενη διετία 

μειώθηκε στο 28,2%, ενώ το 2006 ανέκαμψε φτάνοντας το 33,2%.   

Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες διεθνώς ο οποίος δίνει σαφή ένδειξη 

για την πορεία των εξαγωγών μίας χώρας είναι ο δείκτης της συμμετοχής των 

εξαγωγών στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας αυτής. Ο δείκτης αυτός είναι το 
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πηλίκο της αξίας των εξαγωγών προς το ΑΕΠ. Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζεται ο 

δείκτης αυτός για τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των 

νεοεισελθόντων χωρών.  

2005 2006
Βέλγιο 89,5% 93,0%
Σλοβακία 67,6% 75,6%
Τσεχία 62,9% 66,9%
Ουγγαρία 56,9% 66,5%
Ολλανδία 63,3% 66,4%
Σλοβενία 55,9% 62,2%
Εσθονία 55,7% 57,0%
Λουξεμβούργο 49,0% 54,1%
Ιρλανδία 54,5% 50,7%
Λιθουανία 46,0% 47,3%
Μάλτα 39,1% 43,1%
Αυστρία 40,0% 42,3%
Γερμανία 34,1% 37,5%
Σουηδία 34,3% 36,0%
Φιλανδία 32,1% 34,3%
Πολωνία 29,4% 32,4%
Δανία 30,3% 31,5%
Λετονία 31,8% 30,0%
Ιταλία 20,8% 21,9%
Γαλλία 21,3% 21,4%
Πορτογαλία 19,4% 21,1%
Ην.Βασίλειο 17,1% 18,5%
Ισπανία 16,7% 16,4%
Ελλάδα 7,6% 8,5%
Κύπρος 7,2% 5,9%
Σύνολο 29,2% 30,9%

Πίνακας 2.2 Συμμετοχή Εξαγωγών στο ΑΕΠ, ανά Xώρα -
Mέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Πηγή : Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος- Eurostat
 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν σημαντικές 

αποκλίσεις μεταξύ των χωρών-μελών. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται χώρες 

όπως το Βέλγιο, η Σλοβακία και η Τσεχία, ενώ τις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν 

η Ισπανία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Η εικοστή τέταρτη θέση για την Ελλάδα με το 

μονοψήφιο 8,5% για το έτος 2006, είναι ενδεικτική για την εικόνα του εξαγωγικού 

εμπορίου της χώρας. Αν αναλογισθεί κανείς ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για το ίδιο 

έτος ανέρχεται σε 30,9%, είναι σαφές ότι απαιτείται σημαντική προσπάθεια 
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προκειμένου να βελτιωθεί το ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο και κατ’επέκταση η θέση 

και η εικόνα της χώρας μεταξύ των υπολοίπων χωρών-μελών.  

Παρά την κακή εικόνα του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου και την ανάγκη 

βελτίωσης των ελληνικών εξαγωγών, η Ελλάδα εξάγει πλήθος προϊόντων σε μεγάλο 

αριθμό χωρών. Στον πίνακα 2.3 αναφέρονται οι δέκα χώρες που αποτελούν τους 

σημαντικότερους προορισμούς των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων. Την πρώτη 

θέση καταλαμβάνει η Γερμανία με εισαγωγές αξίας 1.855.019 χιλ. ευρώ για το έτος 

2006, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιταλία με μικρή διαφορά από την πρώτη 

(1.835.053 χιλ. ευρώ). Τρίτη, η γειτονική και νεοεισερχόμενη στην Ένωση χώρα της 

Βουλγαρίας η οποία αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Η 

Βουλγαρία καταλαμβάνει τη θέση αυτή με αξία συναλλαγών 1.052.912 χιλ. ευρώ και 

αποτελεί το σημαντικότερο εταίρο από τις βαλκανικές χώρες, καθώς το 29,2% των 

εξαγωγών στα Βαλκάνια έχει ως προορισμό αυτή.  

Χώρες 2002 Ετήσια % 
μεταβολή 2003 Ετήσια % 

μεταβολή 2004 Ετήσια % 
μεταβολή 2005 Ετήσια % 

μεταβολή 2006

Γερμανία 1.141.812 31,67 1.503.434 2,73 1.544.512 10,53 1.707.158 8,66 1.855.019
Ιταλία 929.067 37,54 1.277.866 -5,20 1.211.423 18,42 1.434.543 27,92 1.835.053
Βουλγαρία 621.806 17,54 730.852 6,52 778.519 4,46 813.279 29,47 1.052.912
Ην.Βασίλειο 681.250 29,24 880.455 5,57 929.502 -0,23 927.367 5,74 980.586
Κύπρος 530.156 3,84 550.506 3,08 567.451 25,80 713.842 23,63 882.549
Τουρκία 369.043 27,43 470.258 17,98 554.807 27,97 709.962 19,44 847.980
Γαλλία 390.838 27,68 499.003 1,53 506.646 13,71 576.131 26,78 730.445
ΗΠΑ 543.727 19,31 648.705 -4,87 617.120 19,00 734.388 -1,16 725.850
Ισπανία 274.767 51,99 417.608 -10,59 373.390 32,29 493.955 33,95 661.673
Ρουμανία 303.376 0,71 305.516 25,09 382.173 6,78 408.084 46,76 598.908
Συνολικές Εξαγωγές 10.270.631 11,76 11.478.945 3,61 11.892.922 15,13 13.692.515 20,49 16.497.853

Πίνακας 2.3 Οι Κυριότερες Χώρες Προορισμού των Ελληνικών Εξαγωγών 

σε χιλ. ευρώ/Πηγή: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος- Eurostat
 

Σε σχέση με τα μερίδια επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών (Πίνακας 

2.4) για το έτος 2006, στη Γερμανία αντιστοιχεί το 18,06%, στην Ιταλία το 17,87% 

και στη Βουλγαρία το 10,25%. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση των 

συνολικών ελληνικών εξαγωγών, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 

του ΣΕΒΕ περισσότερες από τις μισές ελληνικές εξαγωγές και συγκεκριμένα το 

53,5% είναι ενδοκοινοτικές (Ε.Ε. 25), ενώ το 21,9% αφορά τις χώρες της 

Βαλκανικής. 
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Χώρες 2002 2003 2004 2005 2006
Γερμανία 11,12 14,64 15,04 16,62 18,06
Ιταλία 9,05 12,44 11,80 13,97 17,87
Βουλγαρία 6,05 7,12 7,58 7,92 10,25
Ην.Βασίλειο 6,63 8,57 9,05 9,03 9,55
Κύπρος 5,16 5,36 5,52 6,95 8,59
Τουρκία 3,59 4,58 5,40 6,91 8,26
Γαλλία 3,81 4,86 4,93 5,61 7,11
ΗΠΑ 5,29 6,32 6,01 7,15 7,07
Ισπανία 2,68 4,07 3,64 4,81 6,44
Ρουμανία 2,95 2,97 3,72 3,97 5,83
Άθροισμα Μεριδίων 56,33 70,92 72,69 82,94 99,03

Πίνακας 2.3 Τα Μερίδια επί των Συνολικών Εξαγωγών για τις Κυριότερες Χώρες 
Προορισμού

Πηγή:Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος- Eurostat, σε %

 

2.2 Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων 
 

Τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα τμήματα των 

ελληνικών εξαγωγών τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ελλάδα ως χώρα με μεγάλο 

ποσοστό αγροτικού πληθυσμού αλλά και με σημαντική παραγωγική δυναμική, 

αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 

αγοράς. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το σύνολο των εξαγόμενων αγροτικών 

προϊόντων για το 2006 αποτελεί το 17,3% του συνόλου των εξαγόμενων προϊόντων, 

μερίδιο που αποτελεί την υψηλότερη συμμετοχή από όλους τους υπόλοιπους 

κλάδους (ΣΕΒΕ). Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου κυρίως των ευρωπαϊκών χωρών, 

η ένταξη νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σταδιακή σταθεροποίηση των 

οικονομιών άλλων χωρών (όπως η Ρωσία), αλλά και η τάση για αλλαγή των 

διατροφικών συνηθειών παγκοσμίως είναι μερικοί από τους λόγους που έχουν 

οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως.   

Οι ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αποτελούν αντικείμενο 

εκτεταμένης μελέτης τα τελευταία χρόνια και οι απόψεις για την πορεία τους και το 

μέλλον τους διίστανται. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα ελληνικά 

προϊόντα έχουν χάσει πολύτιμο έδαφος και υστερούν έναντι των ανταγωνιστικών 

τους σε τέτοιο βαθμό που κάνει την παρούσα κατάσταση μη αντιστρέψιμη. 

Αντίθετα, αρκετοί υποστηρίζουν ότι αν και έχει χαθεί πολύτιμο έδαφος υπάρχουν 

σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ώστε να μπορέσει η χώρα να αναδείξει και να 

προωθήσει τα προϊόντα της. Σε σχέση πάντως με την τελευταία διετία, 
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παρατηρήθηκε ανάκαμψη για τα έτη 2005 και 2006, στα οποία οι εξαγωγές των 

αγροτικών προϊόντων εμφανίζουν σημαντική αύξηση της τάξης του 10,29% και 

15,56%, αντίστοιχα (πίνακας 2.5). Δυστυχώς, και στον τομέα των αγροτικών 

προϊόντων το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό και συνεχώς επιδεινούμενο, 

για την πενταετία 2002-2006. Σε σχέση με τις συνολικές ελληνικές εξαγωγές, το 

εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων είναι σαφώς βελτιωμένο. Τη 

διαπίστωση αυτή καταδεικνύει και η ετήσια μεταβολή του ελλείμματος  εμπορικού 

ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων η οποία για τα έτη 2003 και 2005 εμφανίζει 

μείωση 22% και 24% αντίστοιχα, ενώ σε σχέση με την εξεταζόμενη πενταετία η 

 

μείωση του ελλείμματος είναι 5,05%.      

ο σύνολο των αγροτικών προϊόντων κατανέμεται, με βάση το σύστημα 

στατιστ

ε βάση την παραπάνω ταξινόμηση για το 2006 και σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Eurostat που επεξεργάστηκε ο ΣΕΒΕ για τους παραπάνω κλάδους εξαγωγών 

2002 2003 2004 2005 2006
Ελληνικές Εισαγωγές 3.319.893 3.413.388 3.626.663 3.642.841 4.018.710
Ετήσια Μεταβολή Εισαγωγών 2,82% 6,25% 0,45% 10,32%
Ελληνικές Εξαγωγές 2.092.885 2.456.447 2.239.086 2.587.446 2.853.669
Ετήσια Μεταβολή Εξαγωγών 17,37% -8,85% 15,56% 10,29%
Συνολικό Εμπόριο 5.412.778 5.869.835 5.865.749 6.230.287 6.872.379
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.227.008 -956.941 -1.387.577 -1.055.395 -1.165.041
Ετήσια Μεταβολή Ισοζυγίου -22,01% 45,00% -23,94% 10,39%
σε χιλ. ευρώ/ Πηγή: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος- Eurostat

Πίνακας 2.5 Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Τ

ικής επεξεργασίας της Eurostat, σε είκοσι δύο επιμέρους κατηγορίες 

διψήφιου κωδικού εμπορικής ονοματολογίας, όπως εμφανίζονται  στο παρακάτω 

πίνακα (Παρασκευαΐδης, 2007) ώστε να είναι δυνατή η ακριβής μέτρηση των 

μεγεθών, η στατιστική τους επεξεργασία αλλά και η σύγκρισή τους.  

01 Ζώντα ζώα 12 Ελαιούχοι σπόροι
02 Κρέατα 15 Ζωικά, φυτικά λίπη και έλαια
03 Ψάρια 17 Ζάχαρη και είδη ζαχαροπλαστικής
04 Γαλακτοκομικά 18 Κακάο
05 Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης 22 Ποτά ,οινοπνεύματα, ξύδι
06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 24 Καπνός και προϊόντα καπνού
07 Φρέσκα λαχανικά 41 Δέρματα
08 Φρέσκα φρούτα 44 Ξυλεία
09 Καφές, τσάι κτλ 45 Φελλός
10 Σιτηρά 51 Μαλλί
11 Προϊόντα αλεύρου 52 Βαμβάκι

όντων

Πηγή: Παρακευαϊδης, 2007

Πίνακας 2.6 Κωδικοί Εμπορικής Ονοματολογίας Αγροτικών Προϊ

 

Μ
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ελληνικ

 Γερμανία 

ες θέσεις, με τη διαφορά ότι 

έχει αν

ών αγροτικών προϊόντων, τα αγροτικά προϊόντα ανά κλάδο που εξήχθησαν 

συμμετέχουν στο σύνολο των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων με τα μερίδια που 

απεικονίζονται στο σχήμα 2.1. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι κλάδοι των 

ζωικών λιπών και λαδιών (κωδικός 15) και του βάμβακος (κωδικός 52) με μερίδιο 

17% ο καθένας. Ακολουθεί ο κλάδος των βρώσιμων καρπών και φρούτων (κωδικός 

08) με 16%, τα ιχθυηρά (κωδικός 03) και τα καπνά (κωδικός 24) με 13% ο καθένας, 

και ο κλάδος του γάλατος και  των γαλακτοκομικών (κωδικός 04) με 7%. 

 Πηγή: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Eurostat 

Όσο αφορά τις χώρες προορισμού (σχήμα 2.2), η Ιταλία και η

Σχήμα 2.1: Κυριότεροι Κλάδοι Εξαγωγών Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων 
(2006) 

Ελαιώδης Καρποί και 
Σπέρματα

2% Λοιπά Αγροτικά 
Προϊόντα

2%Βαμβάκι
17%

Κρασιά
2%

Ζάχαρη
2%

Βρώσιμα Λαχανικά, 
Φυτά, Ρίζες και 

Κόνδυλοι
5%

Δημητριακά
4%

Γάλα και 
Γαλακτοκομικά 

Προϊόντα
7%

Ζωικά Λίπη και Λάδια
17%

Βρώσιμοι Καρποί και 
Φρούτα

16%

Ιχθυηρά
13% Καπνά

13%

καταλαμβάνουν και στα αγροτικά προϊόντα τις δύο πρώτ

τιστραφεί η θέση τους, καθώς η Ιταλία είναι ο πρώτος προορισμός με 24%, 

ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό της δεύτερης Γερμανίας (13%). Την κατάταξη 

συμπληρώνουν η Τουρκία με 6% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 5%. Η Βουλγαρία, αν 

και αποτελεί προορισμό των εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων, βρίσκεται στην έκτη 

θέση με αρκετά μικρότερο ποσοστό (3%). 

Σχήμα 2.2 Κυριότερες Χώρες Προορισμού Ελληνικών Αγροτικών  
Προϊόντων

Ιταλία
24%

Γερμανία
13%
Τουρκία

6%

Ην. Βασίλειο
5%Ισπανία

4%

Ολλανδία 
3% Βουλγαρία

3%

ΗΠΑ 
3% 

Αίγυπτος 
2% 

Γαλλία 
3% 

Λοιπές χώρες
34%
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2.2.1 Η ελληνική γεωργία  
 

Η ελληνική γεωργία είναι ένας ιδιόμορφος κλάδος με αρκετές και σημαντικές 

διαφοροποιήσεις από τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής παραγωγής. Στην 

ελληνική γη δραστηριοποιούνται 676.000 αγρότες σε 678.200 γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις, με μέσο μέγεθος ανά εκμετάλλευση τα 58 στρέμματα, μέση έκταση 

η οποία είναι από τις μικρότερες στην Ευρώπη. Το 71% των παραπάνω 

εκμεταλλεύσεων βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, ενώ το 54,7% 

των αγροτών είναι άνω των 55 ετών (Θωμαΐδης, ΣΕΒΕ 2005). Ο κατακερματισμός 

των ελληνικών εκμεταλλεύσεων αλλά και η μικρή μέση έκταση αυτών δρα 

ανασταλτικά τόσο στην επιλογή των παραγόμενων προϊόντων όσο και στο συνολικό 

κόστος παραγωγής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 

προτελευταία θέση της κατάταξης (Πίνακας 2.7) των χωρών με βάση το παραγόμενο 

 

γεωργικό προϊόν ανά απασχολούμενο.        

Χώρα

Μέγεθος 
γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 
(χρησιμοπ. γεωργ. 

γη σε στρμ.)

Προϊόν γεωργικού 
τομέα ανά 
στρέμμα          

(€)

Προϊόν γεωργικού 
τομέα ανά 

αποσχολούμενο  
(€)

Προϊόν γεωργικού 
τομέα ανά 

εκμετάλλευση    
(€)

Αυστρία 170 170,4 26.479 28.755
Βέλγιο 226 529,4 131.410 118.694
Γαλλία 420 233,6 67.502 98.000
Γερμανία 363 261,1 46.537 94.258
Δανία 457 337,7 94.770 156.862
Ελλάδα 44 326,0 18.588 14.318
Ην.Βασίλειο 677 152,6 61.844 103.515
Ιρλανδία 314 131,8 48.992 41.401
Ισπανία 203 139,0 34.717 27.649
Ιταλία 61 282,6 38.982 20.161
Λουξεμβούργο 454 205,4 87.667 87.667
Ολλανδία 200 1073,2 87.160 203.372
Πορτογαλία 93 154,9 9.216 14.288
Σουηδία 377 149,4 40.026 56.333
Φινλανδία 273 179,4 28.400 49.086
ΕΕ-15 187 224,3 42.962 42.548

Πίνακας 2.7 Χαρακτηριστικά των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Ε.Ε.-15 (2001)

Μεταφορά από: "Αγροτική Πολιτική",  Κ. Παπαγεωργίου, Δ. Δαμιανός, Π. Στάθης, Εκδόσεις Σταμούλη, 2005. Πηγή: 
Commission of the European Communities, The Agricultural Situation in the Community, 2002 report, Πιν.2.0.1.2
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Η χαρακτηριστικότερη ίσως δυσκολία της ενασχόλησης με τη γεωργία είναι 

η εξάρτησή της από το περιβάλλον. Όπως αναφέρουν οι Παπαγεωργίου κ.α. (2005), 

η γεωργία έχει κατεξοχήν βιολογικό χαρακτήρα, καθώς χειρίζεται ζωντανούς 

οργανισμούς οι οποίοι αποδίδουν μόνο εφόσον τους εξασφαλισθεί το κατάλληλο σε 

κάθε περίπτωση περιβάλλον. Η εξάρτηση αυτή από το περιβάλλον έχει σαν 

αποτέλεσμα την ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση της παραγωγής, η οποία δεν 

μπορεί να προβλεφθεί. Οι επιπτώσεις από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί σε 

κάποιες περιπτώσεις να είναι καταστροφικές. Το άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα 

αυτών στο εισόδημα του παραγωγού είναι σημαντικό και πολλές φορές 

ισοσταθμίζεται με την επέμβαση του κράτους μέσω των αποζημιώσεων. Η απώλεια 

όμως σημαντικού τμήματος της παραγωγής ειδικά για προϊόντα, προορισμός των 

οποίων ήταν οι αγορές του εξωτερικού, είναι τεράστια. Η αδυναμία αντικατάστασης 

αυτών επειδή οι ποσότητες είναι πεπερασμένες, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την 

απώλεια σημαντικών αγορών από ανταγωνιστικές χώρες και ανταγωνιστικά 

προϊόντα. Χαρακτηριστική θεωρείται η περίπτωση του όψιμου παγετού της 7ης 

Απριλίου 2004, με σημαντικότατες ζημίες στη δενδροκαλλιέργεια της Βορείου 

Ελλάδος. Η απώλεια μεγάλου τμήματος της παραγωγής (ροδάκινα, αχλάδια) τα 

οποία νωπά ή μεταποιημένα είχαν σαν προορισμό τις αγορές της Γερμανίας και του 

Βελγίου, έδωσαν τη δυνατότητα σε ανταγωνιστικές χώρες όπως η Ισπανία και η 

Γαλλία να εισέλθουν με τα ανταγωνιστικά προϊόντα τους στις αγορές αυτές. 

Επιπλέον, ο χώρος της ελληνικής γεωργίας σε σχέση με τα αγροτεμάχια 

εμφανίζεται κατακερματισμένος. Η μικρή μέση έκταση όπως προαναφέρθηκε αλλά 

και η διασπορά των αγροτεμαχίων αυτών σε διάφορες περιοχές ανά παραγωγό 

δημιουργεί δυσκολίες στην επιλογή των καλλιεργειών και στη διαχείρισή τους. Η 

διασπορά των εκτάσεων έχει αντίκτυπο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

παραγόμενων προϊόντων. Η γεωγραφική διαφοροποίηση, έστω και λίγων 

χιλιομέτρων, δύο αγροτεμαχίων της ίδιας καλλιέργειας τα οποία θα συγκομιστούν 

και θα συσκευαστούν ταυτόχρονα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στα ποιοτικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά τους, σε τέτοιο 

βαθμό που να δυσχεραίνει την πώλησή τους σε αγορά του εξωτερικού.  

   Και από χρηματοοικονομικής άποψης, ο γεωργικός κλάδος εμφανίζει 

σημαντικές διαφορές από άλλους κλάδους της ελληνικής παραγωγής.  Ξεκινώντας 

από τους συντελεστές παραγωγής, δηλαδή το έδαφος, την εργασία και το κεφάλαιο 

είναι σαφές ότι η χρήση τους είναι περιορισμένη λόγω της εποχικότητας που 
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παρουσιάζουν οι γεωργικές εργασίες. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η χρήση 

ενός γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) το οποίο χρησιμοποιείται περιστασιακά με 

βάση τις ανάγκες της καλλιέργειας. Την περίοδο χρήσης, το συγκεκριμένο μηχάνημα 

μπορεί μεν να λειτουργεί σε πλήρη δυναμική για τις καλλιεργητικές εργασίες (όπως 

όργωμα, φρεζάρισμα κ.α.) αλλά για το υπόλοιπο του έτους παραμένει αναξιοποίητο. 

Ιδιαίτερα εάν οι εκτάσεις χρησιμοποιούνται για μία μόνο καλλιέργεια, τότε η χρήση 

του γεωργικού ελκυστήρα περιορίζεται ακόμα περισσότερο.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη της ελαστικότητας προσφοράς αλλά 

και ζήτησης για τον τομέα της γεωργίας. Ξεκινώντας από την προσφορά, 

διαπιστώνεται ότι μία αύξηση της τιμής πώλησης των προϊόντων δεν μπορεί να έχει 

σαν αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς. Ο βασικός λόγος του 

φαινομένου αυτού είναι το πεπερασμένο της ποσότητας των γεωργικών προϊόντων 

αλλά και η αδυναμία των παραγωγών να αυξήσουν την παραγόμενη ποσότητα για 

μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η μοναδική περίπτωση όπως αναφέρουν και οι 

Παπαγεωργίου κ.α. (2005), είναι η συγκομιδή και πώληση προϊόντων κατώτερης 

ποιότητας, τα οποία με χαμηλότερη ζήτηση και κατά συνέπεια χαμηλότερη τιμή, δε 

θα είχαν καμία εμπορική αξία. Τέλος, και η ελαστικότητα ζήτησης παρουσιάζει 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών προϊόντων είναι 

αγαθά πρώτης ανάγκης όπως το γάλα, το κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά, με 

αποτέλεσμα η αύξηση της προσφοράς και η αναμενόμενη πτώση της τιμής των 

προϊόντων να μην οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης.    

2.2.2 Τα χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων 
 

Στο σημεία αυτό της μελέτης, θα ήταν σκόπιμο να γίνει μία γενικότερη 

αναφορά στα αγροτικά προϊόντα αλλά και στα επιμέρους στοιχεία και 

χαρακτηριστικά που τα συνοδεύουν και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συντελούν στη 

διαφοροποίηση και κατηγοριοποίησή τους. Αρχίζοντας από τον ορισμό των 

αγροτικών προϊόντων, όπως αναφέρει ο Καμενίδης (2004), ως αγροτικά θεωρούνται 

«τα υλικά αγαθά που παράγονται από φυτά και ζώα με το συνδυασμό των διαφόρων 

συντελεστών της αγροτικής παραγωγής, δηλαδή του εδάφους, της εργασίας και του 

κεφαλαίου». Ο παραπάνω ορισμός εμπεριέχει μία από τις βασικές διακρίσεις των 

αγροτικών προϊόντων, ανάμεσα σε φυτικά και ζωικά ή κτηνοτροφικά. Ως φυτικά 
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αναφέρονται όσα προέρχονται από φυτικούς οργανισμούς όπως τα φρούτα και 

λαχανικά, ενώ ως ζωικά όσα παράγονται από ζωικούς όπως το κρέας και το γάλα.  

Οι επιμέρους διαφοροποιήσεις που συναντώνται στη βιβλιογραφία είναι 

πολλές και κατατάσσουν τα προϊόντα με βάση την προέλευση, την επεξεργασία, την 

ευπάθεια κ.α. Από το πλήθος των κατηγοριών, δύο είναι αυτές που εμφανίζουν το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η πρώτη αφορά τη διαφοροποίηση σε πρωτογενή και 

δευτερογενή προϊόντα. Ως πρωτογενή θεωρούνται τα προϊόντα που διακινούνται με 

τη μορφή που έχουν παραχθεί, όπως οι τομάτες ή τα ροδάκινα. Τα δευτερογενή  

εντοπίζονται στην αγορά αφού έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία. Η δεύτερη 

διάκριση τα κατατάσσει σε νωπά και μεταποιημένα. Τα νωπά πωλούνται και σε αυτή 

την περίπτωση στην αρχική τους μορφή, ενώ τα μεταποιημένα έχουν υποστεί 

διαφοροποίηση, όπως για παράδειγμα τα κατεψυγμένα λαχανικά.  

Πέρα από την κατηγοριοποίηση που συχνά έχει σαν σκοπό την ταξινόμηση ή 

τη στατιστική επεξεργασία, στην εμπορία σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

καθορισμός των ποιοτικών αλλά και των φυσιολογικών χαρακτηριστικών των 

αγροτικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια θα γίνει εκτενής αναφορά στα 

χαρακτηριστικά αυτά.      

 

2.2.2.1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων δεν είναι σαφή και 

οριοθετημένα, καθώς θεωρούνται υποκειμενικά και διαφοροποιούνται από περιοχή 

σε περιοχή και από χώρα σε χώρα. Η γνώση της διαφοροποίησης των προτιμήσεων 

σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τη χώρα, είναι πολύ βασική για την 

επιτυχία της εξαγωγής. Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρωτίστως εξετάζονται είναι 

συνήθως το μέγεθος, το χρώμα αλλά και η γεύση και των άρωμα αυτών. 

 Αναλυτικότερα και ξεκινώντας από το μέγεθος των καρπών γίνεται 

κατανοητό ότι η παράμετρος αυτή είναι ίσως η πιο διαδεδομένη παγκοσμίως. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καλλιέργεια του καρπουζιού στην Ελλάδα. 

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια που καλλιεργούνται για την ελληνική αγορά είναι 

συνήθως μεγαλόκαρπα με μέσο βάρος μεγαλύτερο από 8 κιλά και πάχος φλοιού 

μεγαλύτερο από 1,5 εκατοστά. Αντίθετα, για τις αγορές της Γερμανίας στην 

ελληνική ύπαιθρο καλλιεργούνται υβρίδια μικρόκαρπα, μέσου βάρους 1 έως 2 

κιλών, με φλοιό μικρότερο του ενός εκατοστού και συνήθως προτιμούνται τα 
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άσπερμα, δηλαδή καρπούζια χωρίς κουκούτσια. Τα υβρίδια αυτά είναι πολύ 

διαδεδομένα και δημοφιλή στους γερμανούς καταναλωτές. Περνώντας στο χρώμα 

των αγροτικών προϊόντων, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως περισσότερο 

αντικειμενικό από το μέγεθος καθώς είναι μία γενικά αποδεκτή παράμετρος. Ο 

καταναλωτής προτιμά συνήθως τα φρούτα, τα λαχανικά και οι ελιές που θα επιλέξει 

να έχουν όμορφο και ομοιογενές χρώμα. Η διαφοροποίηση στην περίπτωση αυτή 

έγκειται στο χρώμα αυτό καθ’αυτό. Ως παράδειγμα θεωρούνται τα νωπά 

κολοκυθάκια, στα οποία οι καταναλωτές της Βορείου Ελλάδος προτιμούν τα 

ανοικτοπράσινα, ενώ νοτιότερα το εμπορικό χρώμα για το ίδιο είδος είναι το σκούρο 

πράσινο.  

Τέλος, υψηλό βαθμό αντικειμενικότητας παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά 

της γεύσης και του αρώματος. Και στις δύο περιπτώσεις οι απαιτήσεις των 

καταναλωτών μπορεί να είναι τόσο διαφορετικές, ώστε να επηρεάζουν σημαντικά 

την επιλογή των παραγωγών όσο αφορά τις ποικιλίες και τα καλλιεργούμενα είδη. Η 

καλλιέργεια του κρασιού είναι ίσως η πιο απαιτητική, καθώς η γεύση αλλά και το 

άρωμα είναι χαρακτηριστικά.   

               

2.2.2.2 Φυσιολογικά χαρακτηριστικά 
 

Τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων δεν έχουν σχέση 

μόνο με το προϊόν αλλά και με το γενικότερο κλίμα της εμπορίας. Ως φυσιολογικό 

χαρακτηριστικό θεωρείται η ευπάθεια των αγροτικών προϊόντων αλλά και η 

ανταγωνιστικότητα και υποκατάσταση αυτών. Όπως αναφέρει ο Καμενίδης (2004)  

τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε 6 επιμέρους 

κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Η ευπάθεια των αγροτικών προϊόντων  

Τα αγροτικά προϊόντα από τη φύση τους είναι ευπαθή λόγω του μικρού 

βαθμού συντηρισιμότητας που παρουσιάζουν. Η ευπάθεια έχει άμεσο 

αντίκτυπο στην εμπορία ανάλογα με το είδος αλλά και με την επεξεργασία που 

αυτά έχουν υποστεί. Έτσι για παράδειγμα, οι νωπές τομάτες απαιτούν εντελώς 

διαφορετικούς χειρισμούς στον τομέα της εμπορίας  από  ότι  ο συσκευασμένος 

χυμός τομάτας. Η ευπάθεια φυσικά προσδιορίζει και την ακτίνα στην οποία 

μπορούν να μεταφερθούν και να πωληθούν. Τέλος, το χαρακτηριστικό αυτό 
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περιορίζει και την αγοραστική διάθεση του καταναλωτή ο οποίος ενδέχεται να 

προτιμήσει μικρές ποσότητες σε τακτά χρονικά διαστήματα.   

2. Η ανταγωνιστικότητα 

Ως ανταγωνιστικότητα δε θεωρείται αυτή μεταξύ των προϊόντων του ίδιου 

είδους, όπως π.χ. τομάτες διαφορετικής προέλευσης, αλλά η δυνατότητα 

υποκατάστασης μεταξύ συναφών προϊόντων. Η υποκατάσταση ενδέχεται να 

συμβεί μετά από αυξομειώσεις της τιμής. Συνεπώς, αύξηση της τιμής του 

μοσχαρίσιου κρέατος ενδέχεται να οδηγήσει τους καταναλωτές σε 

αντικατάστασή του από άλλο τύπο κρέατος, όπως για παράδειγμα χοιρινό ή 

κοτόπουλο.   

3. Η κορεσιμότητα των αγροτικών προϊόντων 

Η έννοια της κορεσιμότητας δεν αναφέρεται σε κορεσμό της αγοράς, αλλά στις 

προτιμήσεις του καταναλωτή σε σχέση με την τιμή. Χαμηλή τιμή ενός  

προϊόντος δεν οδηγεί απαραίτητα σε αντίστοιχη αύξηση της ποσότητας που θα 

πουληθεί καθώς η ελαστικότητα ζήτησης είναι μικρότερη της μονάδας κατ’ 

απόλυτη τιμή. Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται γιατί οι ποσότητες των 

αγροτικών προϊόντων που προτίθεται να αγοράσει ένα νοικοκυριό είναι 

πεπερασμένες.    

4. Η ανομοιομορφία 

Η ανομοιομορφία δηλώνει την αδυναμία παραγωγής προϊόντων που θα έχουν 

στο σύνολό τους το ίδιο σχήμα ή ακόμα και το ίδιο χρώμα. Η άμεση εξάρτηση 

της αγροτικής παραγωγής από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες είναι η αιτία 

εμφάνισης της ανομοιομορφίας. Ως λύση της ανομοιομορφίας στο σύστημα 

της εμπορίας εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια η κατηγοριοποίηση των 

προϊόντων με βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και η πώλησή τους με 

διαφορετικές τιμές.      

5. Το ογκώδες των αγροτικών προϊόντων  

Τα αγροτικά προϊόντα από τη φύση τους είναι ογκώδη και καταλαμβάνουν 

σημαντικό χώρο κατά τη συσκευασία και τη μεταφορά τους. Η σχέση όγκου 

και αξίας είναι δυσανάλογη, καθώς πολλά από αυτά αν και καταλαμβάνουν 

σημαντικό όγκο δεν έχουν την αντίστοιχη αξία, όπως για παράδειγμα τα 

καρπούζια. Ο σημαντικά μεγάλος όγκος δρα ανασταλτικά και στο θέμα των 

μεταφορών, καθώς σε μακρινές μεταφορές το μεταφορικό κόστος συχνά 

ξεπερνά τη συνολική αξία των μεταφερόμενων προϊόντων.    
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6. Το ανώμαλο σχήμα 

Το ανώμαλο σχήμα είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό του μεγαλύτερου 

αριθμού των αγροτικών προϊόντων και δυσχεραίνει την εμπορία  τους σε 

θέματα συσκευασίας και μεταφοράς.  

 

2.3 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και οι επιπτώσεις της εφαρμογής της στις 

εξαγωγές αγροτικών προϊόντων  

 
Από την ίδρυσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είχε ως αντικειμενικό στόχο 

την οικονομική συνεργασία των χωρών-μελών που την απαρτίζουν. Η διευρυμένη 

πλέον Ε.Ε. αριθμεί συνολικά 27 κράτη μέλη (1.1.2007) με την προοπτική να 

ανέλθουν στα 28 καθώς η Τουρκία αναμένει το πράσινο φως για την ένταξή της. Η 

γεωγραφική (3.973.961 τ. χιλ.) αλλά και η πληθυσμιακή επέκταση (453.074.00 

κάτοικοι) οδηγούν σε νέα δεδομένα για τις χώρες-μέλη. Ένα από τα δεδομένα αυτά 

είναι η δημιουργία μίας τεράστιας ενιαίας αγοράς στην οποία τα κράτη μέλη πρέπει 

να λειτουργούν αρμονικά. Το κάθε κράτος όπως είναι αναμενόμενο διαφέρει στο 

βαθμό συμμετοχής του στο ενιαίο εμπόριο αλλά και στα είδη που διακινεί. Η 

προσπάθεια δημιουργίας της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς των κρατών-μελών 

εκφράζεται για τα αγροτικά προϊόντα μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(Κ.Α.Π.). Η Κ.Α.Π. ουσιαστικά θέτει το πλαίσιο λειτουργίας του ευρωπαϊκού 

αγροτικού τομέα και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. Η λειτουργία της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αλλά και το πλαίσιό της βρίσκονται σε διαρκή 

διαδικασία αναθεώρησης και ανανέωσης. Η ανανέωση σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, αλλά και για την επίλυση των ενδεχόμενων 

προβλημάτων που προκύπτουν. Χαρακτηριστικό δείγμα ανανέωσης της ενιαίας 

αγροτικής πολιτικής αποτελεί η χρονιά του 2007 κατά την οποία παρουσιάσθηκε 

έλλειψη σιτηρών παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό ώθησε την Ε.Ε. σε 

αναδιαπραγμάτευση του μέτρου της αμειψισποράς, δηλαδή της συνειδητής και 

προγραμματισμένης αγρανάπαυσης, που είχε θεσπίσει για το 20% των εκτάσεων 

σιτηρών, με σκοπό τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής αλλά και των αποθεμάτων 

από το έτος 2008. 
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Η Κοινή Αγροτική Πολιτική από την θέσπιση της κινήθηκε σε τρεις 

βασικούς άξονες (Παπαγεωργίου κ.α., 2005): 

1. Στη δημιουργία ενιαίας αγοράς (single market) με την απελευθέρωση του 

ενδοκοινοτικού εμπορίου, τη θέσπιση κοινών τιμών και κανόνων 

ανταγωνισμού και την προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής από τα 

εισαγόμενα προϊόντα. 

2. Στην κοινοτική προτίμηση (community preference) η οποία θα διασφάλιζε 

τις συνθήκες, ώστε τα ευρωπαϊκά προϊόντα να έχουν σαφές πλεονέκτημα 

έναντι των εισαγομένων, χωρίς φυσικά να απαγορεύσει τις εισαγωγές. 

Ταυτόχρονα, στον ίδιο βασικό άξονα υπάγεται και η διασφάλιση του 

εισοδήματος του παραγωγού και η ομαλότητα στον εφοδιασμό της αγοράς. 

3. Στη χρηματοδοτική αλληλεγγύη (financial solidarity) με βάση την οποία η 

χρηματοδότηση και η εφαρμογή της Κ.Α.Π. δεν επιβαρύνει την κάθε χώρα 

ξεχωριστά αλλά χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους. 

 

  Η Κοινή Αγροτική Πολιτική διατήρησε τις αρχικές τοποθετήσεις της με 

βάση τους τρεις βασικούς άξονες που προαναφέρθηκαν, αλλά μέσω των 

αναθεωρήσεών της δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο τρίπτυχο της προστασίας του 

περιβάλλοντος, του καταναλωτή και του παραγωγού. Με γνώμονα τους νέους 

στόχους, η Ε.Ε. προχώρησε σε σταδιακή αποσύνδεση της ενιαίας ενίσχυσης ανά 

εκμετάλλευση με το ύψος της παραγωγής, και ταύτισε ουσιαστικά την ενίσχυση με 

την εφαρμογή του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.    

Το εξαγωγικό εμπόριο για τις χώρες-μέλη διαχωρίζεται πλέον σε 

ενδοκοινοτικό και εξωτερικό εμπόριο. Αρχίζοντας από το ενδοκοινοτικό εμπόριο, 

διαπιστώνεται ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα βρίσκονται σε ένα καθεστώς 

προστατευτισμού έναντι των εισαγόμενων προϊόντων από τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. 

Το καθεστώς αυτό λειτουργεί με την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης μέσω 

εισαγωγικών δασμών στα προϊόντα των τρίτων χωρών. Στις τιμές αυτών ορίζεται η 

λεγόμενη «τιμή κατωφλίου» (Παπαγεωργίου κ.α., 2005) ώστε να ενισχύεται η 

κοινοτική προτίμηση. Οι πιέσεις που δέχεται η Ε.Ε. εδώ και αρκετά χρόνια είναι 

σημαντικές, καθώς πολλές τρίτες χώρες εκτός της Ένωσης επικρίνουν την πολιτική 

της, διότι βλάπτονται τα συμφέροντά τους. Πιέσεις για την σταδιακή απελευθέρωση 

της αγοράς και αλλαγή της πολιτικής αυτής ασκεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου. Ήδη με τις δύο τελευταίες αναθεωρήσεις της Κ.Α.Π. (Agenda 2000 και 
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Ενδιάμεση Αναθεώρηση του 2003) εφαρμόσθηκε σταδιακή μείωση των δασμών σε 

ένα σημαντικό τμήμα των εισαγόμενων προϊόντων από τρίτες χώρες.  

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο μεταξύ των χωρών-μελών βρίσκεται σε περίοδο 

ανακατάταξης. Η ανακατάταξη αυτή οφείλεται στην είσοδο των 10 νέων κρατών-

μελών, αλλά και στην είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Οι νέες αυτές 

χώρες με την είσοδό τους δημιουργούν νέες αγορές για τα παλαιότερα μέλη αλλά και 

σοβαρούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι εντοπίζονται στο γεγονός ότι τα νέα μέλη είναι 

χώρες με σημαντική αγροτική παραγωγή, καθώς και στο γεγονός ότι στο εξής θα 

απολαμβάνουν τις προβλεπόμενες από την Κ.Α.Π. επιδοτήσεις, εισοδηματικές 

ενισχύσεις και δικαιώματα παραγωγής. Βέβαια, η ενδεχόμενη οικονομική ενίσχυση 

σε κάποια από τα δώδεκα νέα μέλη και η αναμενόμενη αύξηση του βιοτικού 

επιπέδου θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης των αγροτικών και δη των ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων.  

Και στο εξαγωγικό εμπόριο, δηλαδή στις εξαγωγές των ευρωπαϊκών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες, τα ευρωπαϊκά προϊόντα ενισχύονται από την Ε.Ε. Η 

ενίσχυση αυτή, η οποία στο παρελθόν είχε τη μορφή ελλειμματικών πληρωμών, με 

την αναθεώρηση του 2000 (Agenda 2000) πήρε τη μορφή των εισοδηματικών 

ενισχύσεων. Οι ενισχύσεις αυτές είναι στην ουσία εξαγωγικές επιδοτήσεις, με σκοπό 

την προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων σε αγορές τρίτων χωρών με 

ανταγωνιστικές τιμές. Ταυτόχρονα, έχουν στόχο την προστασία και ενίσχυση του 

εισοδήματος των παραγωγών. Και στην περίπτωση του εξωτερικού εμπορίου η Ε.Ε. 

δέχεται επικρίσεις και πιέσεις για την άρση των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Οι 

επικρίσεις αυτές ξεκινούν από συνεργαζόμενες τρίτες χώρες οι οποίες καλούνται να 

πληρώσουν εισαγωγικούς δασμούς για να εξάγουν στην Ε.Ε. και να εισάγουν 

ευρωπαϊκά προϊόντα με επιδότηση τιμής.  

 

2.4 Ανακεφαλαίωση  

 
Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε μία παρουσίαση των συνολικών ελληνικών 

εξαγωγών και των εξαγωγών ελληνικών αγροτικών προϊόντων, δίνοντας βάρος στην 

τελευταία πενταετία. Ταυτόχρονα για να γίνει πιο κατανοητή η φύση και οι 

ιδιαιτερότητες των αγροτικών προϊόντων αναλύθηκαν τα ποιοτικά και φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά αυτών. Η ανάλυση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που 
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ακολούθησε θεωρήθηκε επιβεβλημένη, καθώς επηρεάζει το πλαίσιο δράσης του 

ελληνικού εξαγωγικού αγροτικού τομέα. Το επόμενο κεφάλαιο θα έχει ως θέμα την  

αγορά στόχο. Η Βουλγαρία θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε σχέση με το οικονομικό, 

πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς της και ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί η 

υφιστάμενη κατάσταση του βουλγαρικού αγροτικού τομέα και των συνολικών 

βουλγαρικών εισαγωγών.               
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας  
 

3.1 Γενικά στοιχεία  
 

Η δημοκρατία της Βουλγαρίας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της 

Ευρώπης, καταλαμβάνει έκταση 111.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αριθμεί 

περίπου 7.760.000 κατοίκους. Από το σύνολο της έκτασής της, στις κύριες αστικές 

περιοχές αναλογεί ποσοστό 1,2% ενώ στις αγροτικές και ενδιάμεσες αγροτικές 

περιοχές αναλογεί ποσοστό 98,8% (Πίνακας 3.1).  Από το σύνολο του βουλγαρικού 

πληθυσμού το 58,4% που αντιστοιχεί σε 4.528.882 κατοίκους βρίσκονται σε αστικές 

περιοχές, ενώ το 41,6% δηλαδή 3.232.167 κάτοικοι εντοπίζονται στις αγροτικές και 

ενδιάμεσες αγροτικές περιοχές.  

 

Πίνακας 3.1 Πληθυσμιακή Κατανομή Βουλγαρίας  

Πληθυσμός (31.12.2004) Περιοχές Πληθυσμιακή 
Πυκνότητα 

 
Πληθυσμός % Συνόλου Km2 % Συνολικής 

Έκτασης 
Κάτοικοι/ 

km2

Κύριες Αγροτικές 
Περιοχές 4 502 540 58.0 84 885 76.5 53.0 

Ενδιάμεσες Αγροτικές 
Περιοχές   2 037 352 26.3 24 768 22.3 82.3 

Κύριες Αστικές Περιοχές 1 221 157 15.7 1 349 1.2 905.3 

Πληθυσμιακός Προσδιορισμός  
Αγροτικός  3 232 167 41.6 90 277 81.3 35.8 

Αστικός 4 528 882 58.4 20 725 18.7 218.5 

Σύνολο 7 761 049 100.0 111 002 100.0 69.9 

Μεταφορά από : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασών Βουλγαρίας, Rural Development Program 2007 – 
2013,  Nsi Βουλγαρίας   

Η Βουλγαρία από την 1η Ιανουαρίου του 2007 είναι και επίσημα μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πορεία της χώρας έως την ημερομηνία ένταξής της ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολη. Αρχής γενομένης από το 1989, έτος κατά το οποίο κατέρρευσε 

το κομμουνιστικό καθεστώς, η χώρα βυθίστηκε σε βαθιά πολιτική και οικονομική 

κρίση. Η Βουλγαρία βρισκόταν σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο έπρεπε να 

αναθεωρήσει την πολιτική της, να ανασυντάξει τις δυνάμεις της, να καταπολεμήσει 

τη διαφθορά, και να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις με γρήγορους ρυθμούς, 

προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει την αναπτυξιακή της πορεία. Ταυτόχρονα 

έπρεπε να βρει τον τρόπο εισόδου στην παγκόσμια αγορά και στο παγκόσμιο 
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εμπόριο, μετά από πολλές δεκαετίες αποκλειστικής συνεργασίας με τις χώρες του 

πρώην ανατολικού μπλοκ.  

Η κυβέρνηση συνασπισμού με πρωθυπουργό τον Sergei Stanishev, η οποία 

οδήγησε τη χώρα στην ενταξιακή της πορεία, έθεσε ως στόχο την αναπτυξιακή 

πολιτική με σκοπό τη βελτίωση της βουλγαρικής οικονομίας. Κύριοι άξονες της 

πολιτικής αυτής υπήρξαν η αύξηση των ξένων επενδύσεων, η ανάπτυξη του 

τουρισμού, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών και της γεωργίας 

(Bulgaria Country Forecast: Country conditions, 2005). Ο στόχος επιτεύχθηκε καθώς 

η πορεία της βουλγαρικής οικονομίας οδήγησε στην οριστική αποδοχή της 

δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά η προσπάθεια για τη 

βελτίωση της οικονομίας συνεχίζεται με απώτερο σκοπό την ένταξή της στη ζώνη 

του Ευρώ.  

Οι διεθνείς αναλύσεις για την πολιτική σταθερότητα της κυβέρνησης 

συνασπισμού εκτιμούν ότι οι ισορροπίες είναι λεπτές αλλά συγχρόνως εκφράζουν 

την αισιοδοξία τους ότι ο κοινός στόχος των πολιτικών δυνάμεων της χώρας δεν θα 

επιτρέψει ενδεχόμενες ρήξεις (Bulgaria Country Forecast: Comments and Analysis, 

December 2005). Αισιόδοξες είναι και οι αναλύσεις για τη βουλγαρική οικονομία 

(Charles Movit, 2007) η οποία θα παρουσιασθεί στην επόμενη ενότητα. 

 

3.2 Η οικονομία και το εργατικό δυναμικό της Βουλγαρίας   
 

Στην προσπάθεια ανάλυσης του οικονομικού περιβάλλοντος της Βουλγαρίας 

θα ήταν σκόπιμο να γίνει αναφορά στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της 

οικονομίας της. Όπως προαναφέρθηκε, η μετάβαση από την πτώση του 

κομμουνιστικού καθεστώτος έως την ένταξη στην Ε.Ε. προκάλεσε σημαντικές 

ανακατατάξεις και αλλαγές στον τομέα των οικονομικών. Καθώς η κατάσταση τα 

τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί, τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν αφορούν 

το πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριμένα την περίοδο από το έτος 2003 έως σήμερα. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αντλήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της 

Βουλγαρίας (Bulgarian National Bank) και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Βουλγαρίας  (National Statistical Institute of Bulgaria). Οι χρηματικές τιμές 

ορισμένων μεγεθών στις επίσημες ιστοσελίδες των δυο παραπάνω φορέων δίνονται 
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με βάση το εγχώριο νόμισμα και έχουν μετατραπεί σε Ευρώ με ισοτιμία 1 ευρώ = 

1,95 λέβα (20/12/2007), για πρακτικούς λόγους.  

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Βουλγαρίας για το 2006 ανήλθε σε 

25.174  εκατομμύρια ευρώ (πίνακας 3.2) έναντι 17.757 εκ. ευρώ για το 2003, με 

αύξηση τετραετίας της τάξης του 41,76%. Το Α.Ε.Π. εμφανίζει σταθερά αυξητικές 

τάσεις με τιμές άνω του 5%, και ιδιαίτερα για τα έτη 2004 έως 2006 έχει 

σταθεροποιηθεί με ποσοστό αύξησης άνω του 6%. Δυστυχώς έως τις αρχές του 2008 

δεν είχαν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία για την πορεία του Α.Ε.Π. για το έτος 

2007, αλλά τα μηνύματα από τα τρία πρώτα τρίμηνα είναι ενθαρρυντικά, με το 

ενδεχόμενο η αύξησή του να κυμαίνεται και πάλι άνω του 6%.  Οι προβλέψεις για τη 

βουλγαρική οικονομία είναι αισιόδοξες και αναμένεται περαιτέρω πρόοδος (Charles 

Movit, 2007), κυρίως λόγω της προσπάθειας ένταξης στην ευρωζώνη και την 

υιοθέτηση του Ευρώ, αλλά και της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής που θα 

ακολουθήσει η βουλγαρική κυβέρνηση συνασπισμού για να πετύχει τον παραπάνω 

στόχο. Οι αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου καθοδηγούνται και οριοθετούνται 

πλέον από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Φυσικά όλες αυτές οι προβλέψεις γίνονται στη σκιά μίας ενδεχόμενης παγκόσμιας 

χρηματιστηριακής κρίσης, η οποία αν τελικά συμβεί, μπορεί να έχει απρόβλεπτες 

εξελίξεις για τη παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση και για τη βουλγαρική.  

2003 2004 2005 2006 2007
Α.Ε.Π. (εκατ. €) 17.757 16.634 21.947 25.174
Α.Ε.Π. (ετήσια αύξηση %) 5,0 6,6 6,2 6,1
Τελική κατανάλωση (εκατ. €) 15.857 17.471 19.355 21.792
Α.Ε.Π (κατά κεφαλή σε €) 2.269 2.558 2.834 3.269
Πληθωρισμός (%) 5,6 4,0 6,5 6,5 12,5*

Πίνακας 3.2 Μακροοικονομικά Μεγέθη της Οικονομίας της Βουλγαρίας 

Ισοτιμία λεβ/€ = 1,95  / Πηγή: Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας - Εθνική Στατιστική Υπηρεσία/ *Πρόβλεψη

Η τελική κατανάλωση ακολουθεί τις αυξητικές τάσεις του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος και για το 2006 ξεπέρασε τα 21.792 εκ. ευρώ. Την ίδια πορεία 

όπως είναι αναμενόμενο ακολουθεί και το κατά κεφαλή Α.Ε.Π. το οποίο για το 2006 

άγγιξε τα 3.269 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2003 ίση με 44%. Παρά 

τη θεαματική αύξηση, το κατά κεφαλή Α.Ε.Π. παραμένει εξαιρετικά χαμηλό σε 

σχέση με τα αντίστοιχα της ευρωζώνης. Ένας από τους μοχλούς ανάπτυξης της 

βουλγαρικής οικονομίας για το 2007 αναμένεται να είναι η ιδιωτική κατανάλωση, η 

οποία βοήθησε την πορεία της οικονομίας το 2006 με αύξηση 7,1%  
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Ο πληθωρισμός παρουσιάζει διακυμάνσεις και η πτωτική τάση του έτους 

2004 με τελική τιμή το 4% δε συνεχίστηκε και στα δύο επόμενα έτη, καθώς ο 

πληθωρισμός αυξήθηκε και σταθεροποιήθηκε στο 6,5%. Ο πληθωρισμός αποτελεί 

μεγάλο πρόβλημα για τη βουλγαρική κυβέρνηση η οποία καλείται να λάβει άμεσα 

μέτρα. Το 2007 ανήλθε στο 13,1% για το μήνα Νοέμβριο (Alpha Bank, 2007),  και 

μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να παραμείνει σε επίπεδα άνω του 10%, με τις 

προβλέψεις να τον τοποθετούν στο 12,5%. Οι πληθωριστικές πιέσεις ασκούνται 

κυρίως εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των τροφίμων, των εισαγόμενων αγαθών 

αλλά και της διεθνούς αύξησης των τιμών του πετρελαίου και των τιμών των 

μετάλλων που αποτελούν πρώτη ύλη για τη βιομηχανία της χώρας. Ενώ στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες οι πληθωριστικές πιέσεις μετριάστηκαν από 

την άνοδο της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου, η ισοτιμία του λέβα δε 

βοήθησε προς την κατεύθυνση αυτή.  

 Στον τομέα της απασχόλησης, το ενεργό εργατικό δυναμικό της χώρας 

ανήλθε σε 2.269.000 για το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2003 

κατά 7,89%. Για την ίδια περίοδο, ο αριθμός των ανέργων με βάση τα επίσημα 

στοιχεία της βουλγαρικής κυβέρνησης μειώθηκε από 501.000 σε 338.000 

σημειώνοντας μείωση περίπου 37%. Σε ποσοστό επί του συνολικού εργατικού 

δυναμικού της χώρας, η ανεργία κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα αλλά με πτωτικές 

τάσεις. Συγκεκριμένα, για το 2006 η ανεργία μειώθηκε στο 9,1%, σαφώς 

χαμηλότερα από το 13,5% του 2003. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της κατάστασης 

της βουλγαρικής οικονομίας αποτελεί ο μέσος μηνιαίος μισθός, ο οποίος κυμαίνεται 

σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αναλυτικότερα, ο μέσος μηνιαίος μισθός αντιστοιχεί σε 184 ευρώ, ο οποίος 

θεωρείται εξαιρετικά χαμηλός παρά τη θεαματική αύξηση της τελευταίας τετραετίας, 

η οποία ανήλθε στο 31% σε σχέση με το μέσο μηνιαίο μισθό του 2003.  

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6
Α π α σ χ ό λ η σ η  (χ ιλ ιά δ ε ς ) 2 .1 0 3 2 .1 8 3 2 .2 3 4 2 .2 6 9
Α ν ε ρ γ ία  (χ ιλ ιά δ ε ς ) 5 0 1 4 5 1 3 9 7 3 3 8
Α ν ε ρ γ ία  (% ) 1 3 ,5 1 2 ,2 1 0 ,7 9 ,1
Μ η ν ια ίο ς  μ έσ ο ς  μ ισ θ ό ς  (€ ) 1 4 0 1 4 9 1 6 6 1 8 4
Ισ ο τ ιμ ία  λ ε β /€  =  1 ,9 5  /  Π η γ ή :Ε θ ν ικ ή  Τ ρ ά π ε ζα  Β ο υ λ γ α ρ ία ς  -  Ε θ ν ικ ή  Σ τα τ ισ τ ικ ή  Υ π η ρ ε σ ία

Π ίν α κ α ς  3 .3  Μ α κ ρ ο ο ικ ο ν ο μ ικ ά  Μ εγ έ θ η  τ η ς  Ο ικ ο ν ο μ ία ς  τ η ς  Β ο υ λ γ α ρ ία ς  
(2 )

 

Το εργατικό δυναμικό της Βουλγαρίας κατανέμεται στις επιμέρους 

κατηγορίες όπως απεικονίζονται στον Πίνακα 3.4. Το ουσιαστικότερο ίσως 
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συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι η Βουλγαρία 

διατηρεί έναν ευρύτατο δημόσιο τομέα, που απασχολεί 668.600 περίπου 

εργαζομένους, ποσοστό 29,46% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Στον  ιδιωτικό 

τομέα απασχολούνται περισσότεροι από 1.600.000 εργαζόμενοι. Το μεγαλύτερο 

τμήμα αυτών εντοπίζεται σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες, αυτές της βιομηχανίας, 

του εμπορίου, των κατασκευών και των κτηματομεσιτικών και επιχειρηματικών 

υπηρεσιών. Συνολικά, περισσότεροι από 1.220.000 εργάζονται στις κατηγορίες 

αυτές, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 53,7% του συνόλου των 

εργαζομένων και 76,2% επί του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. 

Κατηγορίες Εργαζομένων Συνολικά Δημόσιος 
τομέας

Ιδιωτικός 
τομέας

Γεωργία - Αλιεία 66,1 10,0 56,0
Ορυχεία 29,6 8,7 20,8
Βιομηχανία 627,0 15,8 611,2
Επιχ. Ηλεκτρισμού - Ύδρευσης 55,5 36,9 18,5
Κατασκευές 166,3 6,9 159,3
Εμπόριο 337,0 1,3 335,7
Ξενοδοχεία Εστιατόρια 91,2 5,4 85,8
Μεταφορές - Επικοινωνίες 161,9 71,6 90,3
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 38,0 1,9 36,0
Κτηματομεσιτικές - Επιχειρηματικές Υπηρ. 141,5 24,5 116,9
Δημόσια Διοίκηση 134,3 134,3 0,0
Εκπαίδευση 191,3 186,1 5,1
Υγεία - Κοινωνική Εργασία 127,0 109,2 17,7
Άλλες 102,0 55,2 46,8
Σύνολο 2.269,0 668,6 1.600,8

Πίνακας 3.4 Κατανομή Εργατικού Δυναμικού (2006, σε χιλ.)

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Βουλγαρίας

  

Καθώς στόχος της βουλγαρικής κυβέρνησης είναι η ταχεία ανάπτυξη της 

χώρας και ο εκσυγχρονισμός της σύμφωνα με τα πρότυπα των δυτικών εταίρων της, 

μία από τις άμεσες προτεραιότητές της είναι η προσέλκυση ξένων επενδυτών και η 

υλοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων. Η χώρα ως επενδυτική επιλογή είναι αρκετά 

ελκυστική, διότι το κόστος εργασίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό, το εργατικό δυναμικό 

ικανοποιητικά καταρτισμένο και λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας υπάρχει 

εύκολη και άμεση πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Η είσοδος στην Ε.Ε. και η 

αναπτυξιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί με τη βοήθεια επιδοτούμενων 

προγραμμάτων πρόκειται να συμβάλλει ακόμα περισσότερο στη βελτίωση του 

θετικού επενδυτικού κλίματος. Προς την ίδια κατεύθυνση δρα καταλυτικά και το 

γεγονός ότι η χώρα χαρακτηρίζεται πλέον από πολιτική σταθερότητα, ενώ και τα 
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μακροοικονομικά μεγέθη της, με την εξαίρεση του πληθωρισμού, παρουσιάζουν 

σταθερή βελτίωση.   

Αναφορικά με τις ξένες επενδύσεις, δύο είναι οι παράγοντες που χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής. Η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων και η διαφθορά που μαστίζει 

τη χώρα εδώ και δεκαετίες. Ξεκινώντας από τις ιδιωτικοποιήσεις, είναι γνωστό ότι η 

Βουλγαρία διατηρούσε μεγάλο αριθμό κρατικών επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς 

της παραγωγής της (Bulgaria county conditions: investment climate, 2005). Ο 

άξονας πάνω στον οποίο κινείται τα τελευταία χρόνια η βουλγαρική κυβέρνηση είναι 

η άμεση, αποτελεσματική και με διαφανείς διαδικασίες ιδιωτικοποίηση 

(Καραφωτάκης, 2001). Η διαδικασία αυτή, εκτός από τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού κλίματος, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά και τα ταμεία της 

χώρας, με την εισροή κεφαλαίων μέσω της πώλησης των κρατικών επιχειρήσεων. Τα 

πρώτα θετικά σημάδια της προσπάθειας αυτής φάνηκαν το 2004, όταν 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ιδιωτικοποίηση του βουλγαρικού 

τηλεπικοινωνιακού οργανισμού και επτά κρατικών εταιριών παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος. Ταυτόχρονα, η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στον τομέα των 

κατασκευών, όπως δρόμοι, αεροδρόμια και λιμάνια, θα βοηθήσει στην είσοδο νέων 

εταιριών από την παγκόσμια αγορά, με σκοπό να αναλάβουν τμήματα ή ακέραιες 

κατασκευές έργων αυτής της κατηγορίας. 

 Με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (Ζώμας 

Δημήτρης, 2007), οι άμεσες ξένες επενδύσεις από το έτος 1996 έως το α΄ εξάμηνο 

του 2007 ανήλθαν σε 21.185 εκατομμύρια ευρώ. Την πρώτη θέση στη λίστα των 

ξένων επενδυτών καταλαμβάνει η Αυστρία με 3.398,8 εκ. ευρώ ποσό που 

αντιστοιχεί στο 21% του συνόλου. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Ην. Βασίλειο με 

1.961,3 εκ. ευρώ και ποσοστό 13%, η Ολλανδία με 1.905,1 εκ. και 13% και στην 

τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 1.742,6 εκ. ευρώ και ποσοστό 12%. Οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις θα μπορούσαν να έχουν ακόμα καλύτερη πορεία διαχρονικά 

(Μπιτζένης, 2003) εάν το βουλγαρικό νομικό πλαίσιο δεν παρουσίαζε σχετική 

αστάθεια μέσω διαρκών μεταβολών στην ισχύουσα νομοθεσία. Οι επιχειρήσεις οι 

οποίες επηρεάστηκαν λιγότερο από την κατάσταση αυτή ήταν οι ελληνικές, οι 

οποίες ήταν εξοικειωμένες με τις αιφνιδιαστικές αλλαγές της νομοθεσίας καθώς 

αντιμετώπισαν την ίδια κατάσταση στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στην Ελλάδα.        

 Το πρόβλημα της διαφθοράς, το οποίο επηρεάζει άμεσα το επενδυτικό 

κλίμα, ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα εσωτερικά 
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προβλήματα της Βουλγαρίας. Η ύπαρξη οργανωμένου εγκλήματος συνεχίζει να 

υφίσταται παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την πάταξή του με τη θέσπιση 

νέου νομικού πλαισίου και την υιοθέτηση αυστηρότερων ποινών. Ο νέος κώδικας 

αναφέρεται και στη δωροληψία των δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι πλέον 

τιμωρούνται αυστηρά για την πράξη αυτή. Ευθύνες και ποινές ορίζονται και για τους 

επιχειρηματίες, ξένους και εγχώριους, οι οποίοι ενδέχεται να προσπαθήσουν να 

διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους με τη βοήθεια χρηματισμού.      

                

3.3 Το εξωτερικό εμπόριο της Βουλγαρίας  
 

Το εξωτερικό εμπόριο της Βουλγαρίας, όπως απεικονίζεται στον πίνακα 3.5, 

ακολουθεί την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα. Οι συνολικές εξαγωγές από το 2002 έως το τέλος του 2006 

έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς από 6.062,9 εκ. ευρώ ανήλθαν σε 12.011,9 εκ. 

ευρώ. Η ποσοστιαία αύξηση της πενταετίας μεταφράζεται σε περίπου 98%, ενώ και 

οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης είναι σημαντικοί, με υψηλά ποσοστά (26,9% για τη διετία 

2005-2006). Η εδραίωση της Βουλγαρίας ως εξαγωγικού εταίρου σε πολλές χώρες 

της δυτικής Ευρώπης, καθώς και η αύξηση της επιχειρηματικής πίστης στη χώρα, 

ενδέχεται τα επόμενα χρόνια να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το εξαγωγικό 

εμπόριο. Βελτίωση εμφανίζει και ο όγκος του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της 

εν λόγω πενταετίας, ο οποίος υπερδιπλασιάστηκε από 14.474,1 εκ. ευρώ για το 2002 

σε 30.491,2 εκ. ευρώ το 2006 (ποσοστιαία αύξηση 110%).  

2002 2003 2004 2005 2006
Συνολικές Εξαγωγές 6.062,9 6.668,2 7.984,9 9.466,3 12.011,9
Μεταβολή Εξαγωγών από το προηγούμενο έτος (%) 10,0 19,7 18,6 26,9
Συνολικές Εισαγωγές 8.411,2 9.610,5 11.619,5 14.667,7 18.479,3
Μεταβολή Εισαγωγών από το προηγούμενο έτος (%) 14,3 20,9 26,2 26,0
Όγκος Συνολικού Εξωτερικού Εμπορίου 14.474,1 16.288,7 19.624,1 24.152,6 30.518,1
Μεταβολή Συνολικού από το προηγούμενο έτος (%) 12,5 20,5 23,1 26,4
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.348,3 -2.942,3 -3.634,6 -5.201,4 -6.467,4
Μεταβολή Ισοζυγίου από το προηγούμενο έτος (%) 25,3 23,5 43,1 24,3
σε εκ. €/ Πηγή: Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας - Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Βουλγαρίας

Πίνακας 3.5 Το Eξωτερικό  Eμπόριο της Βουλγαρίας
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Σχήμα 3.1 Εξωτερικό Εμπόριο
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Σημαντική συμβολή στον όγκο του συνολικού εξωτερικού εμπορίου έχουν 

και οι συνολικές εισαγωγές. Όπως απεικονίζεται στο σχήμα 3.1, η ψαλίδα ανάμεσα 

στις δύο συνιστώσες του συνολικού εξωτερικού εμπορίου ανοίγει διαρκώς εις βάρος 

των εξαγωγών. Η αύξηση της ζήτησης εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι 

αποτέλεσμα της αύξησης της καταναλωτικής δύναμης, κυρίως λόγω της βελτίωσης 

του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος. Το κλίμα είναι ακόμη καλύτερο στις 

αστικές περιοχές της χώρας όπου παρατηρείται και το μεγαλύτερο ποσοστό 

κατανάλωσης των εισαγόμενων προϊόντων (Charles Movit, 2007). Άμεσος 

αντίκτυπος της σχέσης αυτής είναι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο 

έχει σχεδόν τριπλασιαστεί στην εν λόγω πενταετία. Η  είσοδος της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατάργηση και των τελευταίων δασμολογικών 

περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών, αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω τη 

σχέση αυτή.    

Σε σχέση με τις εξαγωγές της Βουλγαρίας, ο κύριος προορισμός των 

προϊόντων της είναι στο μεγαλύτερο μέρος του τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, καθώς 

περισσότερο από το 60% των εξαγωγών έχουν ως προορισμό τις 26 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον πίνακα 3.6 και για τα έτη 2002 έως 2006 είναι σαφές 

ότι επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις. Περίπου το 40% που υπολείπεται ετησίως, 

και αφορά τρίτες χώρες εκτός της Ένωσης, προορίζεται κυρίως για τις χώρες της 

Βαλκανικής (2.506,9 εκ ευρώ για το 2006) και μικρότερες ποσότητες για τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και για τις ασιατικές και αμερικανικές αγορές.  
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2002 2003 2004 2005 2006
Συνολικές Εξαγωγές /FOB/ 6.062,9 6.668,2 7.984,9 9.466,3 12.011,9
Εξαγωγές προς Ε.Ε. 27 (εκ. €) 3.762,6 4.213,7 4.970,9 5.701,8 7.286,6
Εξαγωγές προς Ε.Ε. 27 (%) 62,06 63,19 62,25 60,23 60,66
Εξαγωγές εκτός Ε.Ε. 27 (εκ. €) 2.300,3 2.454,5 3.014,0 3.764,5 4.725,3
Εξαγωγές εκτός Ε.Ε. 27 (%) 37,94 36,81 37,75 39,77 39,34

Πίνακας 3.6 Οι Eξαγωγές της Βουλγαρίας

Ισοτιμία λεβ/€ = 1,95 / Πηγή: Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας - Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
 

 Σε αντίθεση με τη σχετικά σταθερή πορεία των εξαγωγών της Βουλγαρίας, η 

προέλευση των εισαγόμενων προϊόντων την τελευταία πενταετία εμφανίζει 

σημαντικές ανακατατάξεις. Αναφορικά με το έτος 2002, το 57,68% των συνολικών 

εισαγόμενων προϊόντων προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (των 27 χωρών μελών) 

και το 42,32% από τρίτες χώρες. Στο τέλος της πενταετίας όμως, οι ευρωπαϊκές 

εισαγωγές μειώθηκαν στο 51,10%, ενώ αυτές των χωρών εκτός Ένωσης αυξήθηκαν 

στο 48,90%.     

2002 2003 2004 2005 2006
Συνολικές Εισαγωγές /FOB/ 8.411,2 9.610,5 11.619,5 14.667,7 18.479,3
Εισαγωγές από Ε.Ε. 27 (εκ. €) 4.851,5 5.550,3 6.626,2 7.831,7 9.442,2
Εισαγωγές από Ε.Ε. 27 (%) 57,68 57,75 57,03 53,39 51,10
Εισαγωγές εκτός Ε.Ε. 27 (εκ. €) 3.559,7 4.060,2 4.993,3 6.836,0 9.037,1
Εισαγωγές εκτός Ε.Ε. 27 (εκ. €) 42,32 42,25 42,97 46,61 48,90

Πίνακας 3.7 Οι Εισαγωγές της Βουλγαρίας

Ισοτιμία λεβ/€ = 1,95 / Πηγή: Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας - Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
 

3.3.1 Εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στη Βουλγαρία 
 

Η ανάλυση των εισαγωγών της Βουλγαρίας στο σημείο αυτό θα 

επικεντρωθεί στα αγροτικά προϊόντα με σκοπό την περιγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης. Οι χώρες που θα εξεταστούν χωρίζονται σε τέσσερις επιμέρους ομάδες. 

Στην πρώτη ανήκουν τα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη δεύτερη τα 10 

νέα μέλη, στην τρίτη ανήκουν η Ρουμανία και η Τουρκία, ενώ στην τέταρτη 

υπάγονται τα Σκόπια, Σερβία, Ουκρανία, Ρωσία, Μολδαβία, Νορβηγία, Κροατία, 

Λευκορωσία, Ισλανδία, και Ελβετία. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη Στατιστική 

Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και αφορούν την τριετία 2004-2006. 

Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων που επιλέχθηκαν έγινε με βάση τους Διεθνείς 

Κωδικούς Εμπορικής Ονοματολογίας, όπως αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2.  
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Ξεκινώντας από το 2006 (Πίνακας 3.8), οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων 

στη Βουλγαρία ανήλθαν συνολικά σε 968.665.332 ευρώ. Εξ’ αυτών, το 71,38% που 

αντιστοιχεί σε 691.464.468 ευρώ, προήλθε από τα παλαιότερα μέλη της Ε.Ε. (Ε.Ε.-

15), ενώ το 9,16% από τα δέκα νέα κράτη μέλη. Σημαντικό είναι και το ποσοστό που 

αναλογεί στη Ρουμανία και στην Τουρκία οι οποίες συμμετέχουν με 14,89% που 

μεταφράζεται σε 144.203.283 ευρώ. Η ομάδα των τρίτων χωρών συμμετέχει με 

αρκετά χαμηλότερο ποσοστό και συγκεκριμένα με 4,57%. Συνολικά, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 25 χωρών μελών κατέχει περισσότερο από το 80% του συνόλου των 

εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων, ενώ μαζί με τη Ρουμανία ως νέο κράτος μέλος 

και την Τουρκία ως υπό ένταξη χώρα το ποσοστό ξεπερνά το 95%.    

Σε σχέση με τη συμμετοχή των χωρών στις συνολικές εισαγωγές αγροτικών 

προϊόντων, αναφορικά πάντα με το 2006, την πρώτη θέση για τις χώρες της Ένωσης 

καταλαμβάνει η Ιταλία με ετήσια συμμετοχή 26,30% επί του συνόλου που αναλογεί 

σε 254.746.705 ευρώ. Δεύτερη ακολουθεί με μεγάλη διαφορά η Γερμανία με 11,26% 

και τρίτη η Ελλάδα με 9,53% και 92.271.011 ευρώ. Στο σύνολο βέβαια των χωρών 

που εξετάζονται, την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Τουρκία, εκτοπίζοντας την Ελλάδα 

στην τέταρτη, με ποσοστό 10,06% το οποίο αντιστοιχεί σε 97.405.664 ευρώ.  

Η πορεία των συνολικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων εμφανίζει 

αυξητικές τάσεις κατά την εξεταζόμενη τριετία. Η αύξηση αυτή είναι φυσικό 

επακόλουθο της ανόδου του βιοτικού επιπέδου του βουλγαρικού πληθυσμού. Οι 

αυξήσεις στους μέσους μηνιαίους μισθούς, στο μέσο οικογενειακό εισόδημα και η 

γενικότερη αύξηση της καταναλωτικής πίστης οδηγούν προς την κατεύθυνση αυτή. 

Οι συνολικές εισαγωγές στο βάθος της εξεταζόμενης τριετίας σημείωσαν αύξηση 

21,5%, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται το 2006 και αντιστοιχεί σε 15,72%, 

ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με το 2005 (4,99%). 

Σε σχέση με τη συμμετοχή των χωρών, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους εισαγωγικούς εταίρους καταλαμβάνοντας σταθερά μία θέση στην 

πρώτη τετράδα των εισαγωγικών χωρών. Συγκεκριμένα, για το 2006 κατατάσσεται 

τέταρτη με συμμετοχή 9,53%, το 2005 καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 

10,35%, ενώ στην ίδια θέση βρίσκεται και το 2004 με 9,9% ποσοστιαίες μονάδες. Η 

αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων για την παρούσα αγορά, 

κατά την εξεταζόμενη τριετία, είναι 16,88%, ενώ σε ετήσια βάση οι αυξήσεις είναι 

6,54% για το 2006 και  9,71% για το 2005. 
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Κράτος 2006 Μεταβ. 
06/05

Ετήσια % 
Συμμετοχή 2005 Μεταβ. 

05/04
Ετήσια % 
Συμμετοχή 2004 Ετήσια % 

Συμμετοχή
Ιταλία 254.746.705 5,61 26,30 241.221.859 4,49 28,82 230.864.428 28,96
Γερμανία 109.106.338 47,72 11,26 73.858.989 23,56 8,82 59.774.660 7,50
Ελλάδα 92.271.011 6,54 9,53 86.606.456 9,71 10,35 78.944.711 9,90
Γαλλία 65.097.979 4,92 6,72 62.044.007 -1,64 7,41 63.076.658 7,91
Ολλανδία 44.460.493 18,27 4,59 37.593.142 26,07 4,49 29.819.187 3,74
Αυστρία 35.303.850 50,00 3,64 23.535.385 52,39 2,81 15.444.338 1,94
Ισπανία 30.356.797 -7,14 3,13 32.689.353 6,14 3,91 30.797.692 3,86
Ηνωμένο Βασίλειο 18.470.300 7,70 1,91 17.150.540 3,26 2,05 16.609.822 2,08
Βέλγιο 15.006.591 31,25 1,55 11.433.495 -9,01 1,37 12.565.022 1,58
Δανία 10.646.985 -4,97 1,10 11.203.878 3,69 1,34 10.804.682 1,36
Πορτογαλία 7.299.040 -30,89 0,75 10.560.872 -17,48 1,26 12.798.696 1,61
Ιρλανδία 4.404.300 9,69 0,45 4.015.109 27,05 0,48 3.160.235 0,40
Σουηδία 2.781.608 8,12 0,29 2.572.720 0,68 0,31 2.555.288 0,32
Φιλανδία 1.434.277 35,63 0,15 1.057.486 -16,79 0,13 1.270.839 0,16
Λουξεμβούργο 76.188 -48,99 0,01 149.373 107,47 0,02 71.997 0,01
ΕΕ 15 691.464.468 12,31 71,38 615.694.669 8,29 73,55 568.560.259 71,32
Πολωνία 29.910.768 38,53 3,09 21.590.930 11,07 2,58 19.438.501 2,44
Τσεχία 25.964.930 39,36 2,68 18.631.473 -11,55 2,23 21.063.373 2,64
Ουγγαρία 16.126.451 20,71 1,66 13.359.793 9,08 1,60 12.247.504 1,54
Σλοβακία 8.651.122 55,60 0,89 5.559.704 23,41 0,66 4.505.204 0,57
Λιθουανία 3.457.596 63,57 0,36 2.113.794 22,61 0,25 1.724.015 0,22
Σλοβενία 3.296.275 -6,72 0,34 3.533.835 49,97 0,42 2.356.301 0,30
Λετονία 602.665 55,11 0,06 388.535 200,54 0,05 129.279 0,02
Εσθονία 567.409 579,71 0,06 83.478 -87,17 0,01 650.596 0,08
Κύπρος 112.300 -75,19 0,01 452.567 -47,57 0,05 863.209 0,11
Μάλτα 32.420 0,00 0 -100,00 0,00 1.899 0,00
Διεύρυνση 2004 88.721.936 35,01 9,16 65.714.109 4,34 7,85 62.979.881 7,90
Τουρκία 97.405.664 3,35 10,06 94.251.426 -1,47 11,26 95.655.356 12,00
Υπό Ένταξη 97.405.664 3,35 10,06 94.251.426 -1,47 11,26 95.655.356 12,00
Ρουμανία 46.797.619 47,26 4,83 31.778.353 41,19 3,80 22.507.012 2,82
Διεύρυνση 2007 46.797.619 47,26 4,83 31.778.353 41,19 3,80 22.507.012 2,82
Σκόπια 10.618.200 56,97 1,10 6.764.540 -35,26 0,81 10.449.250 1,31
Σερβία 9.088.234 18,19 0,94 7.689.455 1,66 0,92 7.563.993 0,95
Ουκρανία 7.681.189 -6,09 0,79 8.179.641 -44,63 0,98 14.771.692 1,85
Ρωσία 2.843.709 -16,40 0,29 3.401.652 -34,72 0,41 5.210.660 0,65
Μολδαβία 2.434.271 43,15 0,25 1.700.450 -21,90 0,20 2.177.204 0,27
Νορβηγία 1.968.266 28,37 0,20 1.533.319 13,27 0,18 1.353.686 0,17
Κροατία 1.802.444 16,54 0,19 1.546.625 23,16 0,18 1.255.825 0,16
Λευκορωσία 355.846 121,43 0,04 160.700 -13,55 0,02 185.888 0,02
Ισλανδία 164.655 7,22 0,02 153.570 109,11 0,02 73.440 0,01
Ελβετία 7.318.831 38,26 0,76 5.293.529 17,78 0,63 4.494.559 0,56
Τρίτες Χώρες 44.275.645 49,28 4,57 29.658.941 -37,61 3,54 47.536.197 5,96
Γενικό Σύνολο 968.665.332 15,72 100 837.097.498 5,00 100 797.238.705 100

Πίνακας 3.8 Οι Εισαγωγές Αγροτικών Προϊόντων στη Βουλγαρία

Πηγή: Eurostat/ τιμές σε €
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Σχήμα 3.3 Οι Κυριότεροι Εισαγωγικοί Εταίροι Αγροτικών 
Προϊόντων (2006)
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Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο που προκύπτει από τον πίνακα των 

εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων στη Βουλγαρία είναι ότι οι επτά από τις δέκα 

πρώτες χώρες που διακινούν περισσότερα από το 65% των συνολικών προϊόντων 

είναι παραδοσιακές παραγωγικές δυνάμεις αγροτικών προϊόντων. Χώρες όπως η 

Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία και Ισπανία παράγουν 

αγροτικά προϊόντα ανώτερης ποιότητας. Η διαπίστωση αυτή καταδεικνύει το 

γεγονός ότι η εξεταζόμενη αγορά εμφανίζει σταθερή ζήτηση σε ποιοτικά προϊόντα 

που δεν θα μπορούσαν να παραχθούν από τρίτες χώρες με χαμηλότερο επίπεδο 

γεωργικής ανάπτυξης όπως η Τουρκία, η Πολωνία και η Ρουμανία.          

 

3.4 Ο αγροτικός τομέας της Βουλγαρίας  
 

Ο αγροτικός τομέας της Βουλγαρίας διήνυσε και αυτός με τη σειρά του το 

στάδιο της μετάβασης από το κομμουνιστικό καθεστώς στην ελεύθερη αγορά. Πριν 

το 1989 η διαχείριση του αγροτικού τομέα γινόταν από τον κρατικό μηχανισμό 

καθώς το σύνολο των εκτάσεων ανήκε στο κράτος. Η μεταβατική, μετά-

κομμουνιστική  εποχή επανέφερε τους τίτλους κυριότητας και τη διαχείριση στους 

ιδιώτες. Σήμερα πλέον το σύνολο των αγροτικών εκτάσεων χαρακτηρίζονται ως 

ιδιωτικές και καλλιεργούνται αυτόνομα, χωρίς καμία κρατική παρέμβαση.  

Με βάση την έκθεση της  Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank, 2006) για την 

αξιολόγηση των αγροτικών τομέων των χωρών της πρώην Ανατολικής και 

Κεντρικής Ευρώπης, η Βουλγαρία κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των 
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χωρών αυτών. Η παρούσα αξιολόγηση και κατάταξη αναφέρεται στις επιμέρους 

κατηγορίες των αγορών και τιμών αγροτικών προϊόντων, στη χρήση γης, στις 

καλλιεργητικές διαδικασίες, στην αγροτική χρηματοδότηση και τέλος στην έρευνα 

και ανάπτυξη της υπαίθρου. Η Βουλγαρία με βάση την αξιολόγηση αυτή και για την 

περίοδο 2000 έως 2005 συγκεντρώνει βαθμολογίες άνω του 8,0 με τη μεγαλύτερη 

τιμή να καταγράφεται στα έτη 2004 και 2005 με τιμή 8,6. Χαρακτηριστικό της 

υπεροχής του βουλγαρικού αγροτικού τομέα σε σχέση με τις υπόλοιπες 

εξεταζόμενες χώρες είναι ότι ο συνολικός μέσος όρος δεν ξεπερνά τις 6,4 μονάδες 

για τα έτη που μελετήθηκαν.  

        Το Υπουργείο Γεωργίας της Βουλγαρίας στα πλαίσια του αναπτυξιακού 

προγράμματος των αγροτικών περιοχών διενέργησε μελέτη (Rural Development 

Programme (2007-2013), 2007) με σκοπό τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων 

σημείων του αγροτικού τομέα και της παραγωγής τροφίμων, καθώς και των 

ευκαιριών και απειλών που διαγράφονται. Ξεκινώντας από τα δυνατά σημεία θα 

μπορούσαν να αναφερθούν: 

o Ο αγροτικός τομέας και ο τομέας τροφίμων αποτελούν έναν παραδοσιακό 

τομέα με μακρά ιστορία και γνώση πάνω στην παραγωγή και επεξεργασία. 

o Η Βουλγαρία ως παραγωγός χώρα διατηρεί θετική εικόνα στις αγορές της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. 

o Η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω γεωγραφικής θέσης για τις 

αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

o Παράγει πλήθος αγροτικών πρώτων υλών και υποπροϊόντων για την 

παρασκευή τροφίμων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από ευρωπαϊκές 

βιομηχανικές μονάδες. 

o Διαθέτει μηχανισμούς έρευνας, εκπαίδευσης και συμβουλευτικές ομάδες που 

επιβλέπουν και υποστηρίζουν την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και 

τροφίμων. 

o Το περιβάλλον της χαρακτηρίζεται από βιοποικιλότητα και οι κλιματικές 

συνθήκες είναι ευνοϊκές για μεγάλο εύρος καλλιεργειών. 

o  Χρησιμοποιεί καλλιεργητικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. 

o Διαθέτει ένα αρκετά οργανωμένο δίκτυο μεταφορών που παρέχει 

ικανοποιητική σύνδεση μεταξύ των κέντρων παραγωγής και των κέντρων 

διάθεσης. 
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Σχετικά με τις αδυναμίες του αγροτικού τομέα της Βουλγαρίας αναφέρονται: 

o Ο κατακερματισμός του αγροτικού κλήρου και το μικρό μέγεθος των 

αγροτεμαχίων. 

o Οι νομικοί περιορισμοί για την αγορά και κατοχή αγροτικής γης σε σχέση με 

την έκταση. 

o Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού και η έλλειψη 

διοικητικών και επιχειρηματικών γνώσεων των καλλιεργητών και παραγωγών 

οι οποίες θα οδηγούσαν στην ορθολογική ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεων. 

o Η ηλικιακή σύνθεση του εργατικού δυναμικού το οποίο θεωρείται γερασμένο. 

o Ο απαρχαιωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός και η ξεπερασμένη τεχνολογία 

που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και επεξεργασία των προϊόντων. 

o Τα παραγόμενα προϊόντα δεν πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις 

απαιτήσεις του κοινοτικού πλαισίου. 

o Υπάρχει εμφανής έλλειψη κεφαλαίων και δύσκολη πρόσβαση στο τραπεζικό 

σύστημα για χρηματοδότηση ειδικά για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. 

o Μέτρια έως κακή συνδυασμένη δράση της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

αδυναμία συνεργασίας μεταξύ παραγωγών ώστε να δημιουργούνται οικονομίες 

κλίμακας. 

o Χαμηλή παραγωγικότητα στον τομέα της γεωργίας και στον τομέα των 

τροφίμων 

o Μεγάλο τμήμα της παραγωγής είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας όπως 

ακατέργαστα ή ημικατεργασμένα  προϊόντα, οπότε δεν υπάρχουν 

ανταποδοτικά οφέλη. 

o Χαμηλές επιδόσεις στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας και έλλειψη 

καινοτομίας.  

o Αναποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. 

o Υπερβολική χρήση και κακή διαχείριση των υδάτινων και εδαφικών πόρων, με 

αποτέλεσμα να μην ελέγχεται το επίπεδο μόλυνσης και να διαταράσσεται το 

υδατικό ισοζύγιο. 

o Απώλεια έμπειρου εργατικού δυναμικού λόγω της μετανάστευσής του σε 

τρίτες χώρες.  

o Αδυναμία πρόσβασης και χαμηλή ποιότητα κοινωνικών υπηρεσιών (σχολεία, 

υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση) για το μεγαλύτερο μέρος του 
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αγροτικού πληθυσμού, γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά στη διατήρηση και 

παραμονή του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές. 

 

Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η είσοδος της χώρας στην ελεύθερη αγορά 

του παγκόσμιου εμπορίου δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τον εξεταζόμενο τομέα 

αλλά και αρκετές απειλές. Ως ευκαιρίες θα μπορούσαν να αναφερθούν: 

o Η δυνατότητα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας αλλά 

και στην επεξεργασία τροφίμων. 

o Η εγχώρια ζήτηση ποιοτικών προϊόντων από τους καταναλωτές ως αποτέλεσμα 

της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. 

o Η δυνατότητα εξαγωγικής επέκτασης στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χωρίς 

φραγμούς και εμπόδια. 

o Η δυνατότητα απόκτησης τεχνογνωσίας μέσω της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά 

επιστημονικά δίκτυα. 

o Η διαρκής ευρωπαϊκή υποστήριξη μέσω κοινοτικών κονδυλίων με σκοπό τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εξεταζόμενου τομέα. 

o Τα αναμενόμενα ξένα κεφάλαια που θα εισρέουν στη χώρα, τμήμα των οποίων 

αναμένεται να επενδυθεί και στον πρωτογενή τομέα. 

o Η δυνατότητα χρήσης κοινοτικών κεφαλαίων με σκοπό τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου. 

 

Τέλος, ως απειλές για τη γεωργία και τον τομέα των τροφίμων γενικότερα 

θεωρούνται: 

o Η συνεχιζόμενη απώλεια εξειδικευμένου γεωργικού εργατικού δυναμικού το 

οποίο προτιμά να μεταναστεύει σε άλλες χώρες. 

o Η αύξηση του κόστους εργασίας και του κόστους κτήσης της καλλιεργήσιμης 

γης. 

o Η διαρκής αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων μεταποίησης και 

επεξεργασίας τροφίμων που προσπαθούν να συμμορφωθούν και να 

εναρμονιστούν με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ασφάλειας τροφίμων και 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

o Η διαρκής αύξηση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά από τα εισαγόμενα 

αγροτικά προϊόντα. 
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o Η αύξηση των επιπέδων μόλυνσης του περιβάλλοντος λόγω της 

υπερεκμετάλλευσης των αγροτικών εκτάσεων και της επεξεργασίας των 

τροφίμων. Η υπερεκμετάλλευση θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή 

αποδόμηση της δομής του εδάφους, την απώλεια οργανικής ουσίας, τον 

περιορισμό των υδάτινων πόρων, την αύξηση της αλατότητας του εδαφικού 

μίγματος και της μηχανικής σύστασης της δομής του εδάφους. 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας 

(The Agrarian Economies Of Central-Eastern Europe and the Commonwealth of 

Independent States, 2005) για τον αγροτικό τομέα της χώρας. Όπως αναφέρεται σε 

αυτή, οι εξελίξεις του τομέα είναι θετικές καθώς οι τιμές των προϊόντων 

διαμορφώνονται ελεύθερα με βάση τους κανόνες της αγοράς και η εμπορική 

πολιτική της χώρας έχει απελευθερωθεί. Η απελευθέρωση της εμπορικής πολιτικής 

εντοπίζεται κυρίως στην άρση των δασμών και περιορισμών για τα εισαγόμενα 

προϊόντα. Θετικό χαρακτηρίζεται και το γεγονός της ιδιωτικοποίησης των 

καλλιεργήσιμων εδαφών, με την προϋπόθεση όμως οι ιδιωτικές αυτές μονάδες να 

καταστούν ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές μέσα από το ισχύον αγροτικό 

σύστημα. Η έκθεση χαρακτηρίζει ως αρνητικό σημείο το νομικό πλαίσιο που 

περιορίζει τη δυνατότητα αγοράς καλλιεργήσιμων εκτάσεων άνω των 5 

στρεμμάτων, το οποίο δρα ανασταλτικά για τη προσέλκυση ξένων αλλά και 

εγχώριων επενδύσεων.  

 Ο τομέας της μεταποίησης των τροφίμων και της αγροτικής βιομηχανίας 

χαρακτηρίζεται ως μη ανταγωνιστικός αλλά σταθερά βελτιούμενος. Η ανάπτυξη 

ιδιωτικών πρωτοβουλιών και η ενίσχυσή του από τα κονδύλια της Ε.Ε. αναμένεται 

να βελτιώσει την παρούσα κατάσταση. Καθοριστική θεωρείται και η βελτίωση των 

συνθηκών αποθήκευσης κυρίως για τα νωπά και ευπαθή προϊόντα, καθώς και η 

βελτίωση των δικτύων διανομής. Στον τομέα των εξαγωγών, με βάση τις 

επικρατούσες συνθήκες και της γενικότερης υστέρησης του αγροτικού 

περιβάλλοντος, άμεσος θεωρείται ο κίνδυνος η Βουλγαρία να χάσει τμήμα των 

ξένων αγορών που τροφοδοτεί.  

 Σημαντική βαρύτητα δίνεται στη ροή κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και στην ορθή αξιοποίησή τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο τομέας της 

γεωργίας και της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων έχει την ευκαιρία να 

εκσυγχρονισθεί και να γίνει ανταγωνιστικός, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει 
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στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς. Δυνατότητα εξέλιξης διαφαίνεται στα 

θέματα τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.      

    Συνοψίζοντας, με βάση τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο 

αγροτικός τομέας και ο τομέας τροφίμων εμφανίζει σχετική δυναμική αλλά 

υστερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Σε βάθος χρόνου θα έχει τη 

δυνατότητα να εξελιχθεί αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί άμεση απειλή για 

τις ανταγωνιστικές χώρες όπως η Ελλάδα.    

        

3.5 Ανακεφαλαίωση 
 

Το κεφάλαιο αυτό είχε σαν σκοπό την παρουσίαση της δημοκρατίας της 

Βουλγαρίας. Εξετάσθηκε ο οικονομικός της τομέας καθώς και το εξωτερικό της 

εμπόριο. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων αλλά και 

στον εγχώριο αγροτικό τομέα και την αξιολόγησή του. Στο επόμενο κεφάλαιο θα 

ακολουθήσει η ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στη 

Βουλγαρία. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα που 

επιμερίζουν τα αγροτικά προϊόντα σε 22 κατηγορίες και θα ακολουθήσει η 

παρουσίαση των έξι σημαντικότερων από αυτές.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Οι ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στην     
αγορά της Βουλγαρίας ανά κατηγορία 

4.1 Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης – Η συμμετοχή της Ελλάδας  
 

Το σύνολο των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων στην αγορά της 

Βουλγαρίας όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, έδωσε χρήσιμα 

συμπεράσματα για τη συνολική δυναμική του τομέα καθώς και για τις επιμέρους 

συμμετοχές των χωρών σε αυτόν. Ο τομέας των αγροτικών προϊόντων, όπως έχει 

προαναφερθεί, αποτελείται από 22 επιμέρους κατηγορίες. Κάθε μία από αυτές έχει 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και εμφανίζει συγκεκριμένη δυναμική ανάλογα 

με την εξεταζόμενη χώρα. Για την ορθότερη ανάλυση των ελληνικών αγροτικών 

προϊόντων που έχουν σαν προορισμό τη βουλγαρική αγορά, θα ήταν σκόπιμο να 

παρουσιασθεί η υφιστάμενη κατάσταση των επιμέρους κατηγοριών στο βάθος της 

τελευταίας τριετίας. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των 

κατηγοριών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε από άποψη τζίρου είτε 

από άποψη συμμετοχής των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε σχέση με το 

σύνολο των αγροτικών προϊόντων που εισάγονται στη Βουλγαρία.  

Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι 22 κατηγορίες οι οποίες 

συνθέτουν το σύνολο των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η αξία των ετήσιων 

ελληνικών εξαγωγών της κάθε κατηγορίας για τα έτη 2004 έως 2006. Στο δεύτερο 

τμήμα του πίνακα απεικονίζεται το σύνολο των εισαγόμενων αγροτικών 

προϊόντων της Βουλγαρίας ανά κατηγορία για την ίδια περίοδο, καθώς επίσης και 

η ποσοστιαία συμμετοχή των εισαγωγών από την Ελλάδα στην κάθε κατηγορία. Η 

ποσοστιαία συμμετοχή θα δώσει ένα σαφές δείγμα για τη σημαντικότητα της 

χώρας ως εξαγωγικού εταίρου της Βουλγαρίας για κάθε κατηγορία αγροτικών 

προϊόντων, όπως επίσης και μία σαφή εικόνα για τις κατηγορίες που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό και τις προοπτικές ανάπτυξής τους.  

 Αναλύοντας τις ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων  με βάση την αξία 

των εξαγωγών για το 2006, διαπιστώνουμε ότι μακράν την πρώτη θέση 

καταλαμβάνει η κατηγορία του βάμβακος με 30.815 χιλ. ευρώ, αυξημένη κατά 

11,84% σε σχέση με το 2005. Στο βάθος της τριετίας, η συνολική μεταβολή είναι 

αρνητική και ίση με  –1,12%, ως απόρροια της σημαντικής μείωσης της περιόδου 

2004-2005 όπου εμφάνισε απώλειες 11,58%.    
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Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κατηγορία των φρέσκων φρούτων με συνολική αξία 

εξαγωγών 16.001 χιλ. ευρώ, έχοντας σημαντική μείωση σε σχέση με το 2005 κατά 

15,97%. Η μεταβολή της τριετίας είναι ικανοποιητική με αύξηση 14,65%, η οποία 

οφείλεται κυρίως στην πολύ καλή πορεία των φρέσκων φρούτων το έτος 2005, με 

αξία εξαγωγών στις 19.043 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά 36,44% από το 

προηγούμενο έτος. Η κατηγορία 15 των ζωικών, φυτικών λιπών και ελαίων με 

ύψος εξαγωγών 15.622 χιλ. ευρώ βρίσκεται στην τρίτη θέση. Η κατηγορία αυτή 

διατηρεί σταθερές ανοδικές τάσεις από έτος σε έτος με ποσοστό περίπου 15%, 

γεγονός που ώθησε και τη μεταβολή της τριετίας στο 32,23%. 

 Η κατηγορία 17 της ζάχαρης και των ειδών ζαχαροπλαστικής κατατάσσεται 

τέταρτη με τον τετραψήφιο τζίρο των 8.030 χιλ. ευρώ. Η κατηγορία αυτή 

εμφανίζει την εντυπωσιακότερη μεταβολή τριετίας των δέκα πρώτων κατηγοριών 

και τη δεύτερη καλύτερη όλων, με ποσοστό 264,29%. Οι εξαγωγές του 2004 αξίας 

2.204 χιλ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 46,51% το 2005 και κατά 148,65% το 2006. Με 

την κατηγορία της ξυλείας ολοκληρώνεται η πρώτη πεντάδα από άποψη αξίας των 

ελληνικών εξαγωγών. Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει τζίρο ίσο με 5.880 χιλ. ευρώ 

για το 2006, αυξημένη κατά 27,02% σε σχέση με το 2005. Ο ρυθμός μεταβολής 

της τριετίας είναι στο 22,47%  λόγω της μείωσης που συντελέστηκε στις εξαγωγές 

του 2005 κατά 3,58%. 

 Η πρώτη δεκάδα των επιμέρους κατηγοριών αγροτικών προϊόντων 

συμπληρώνεται με την κατηγορία των κρεάτων στην έκτη θέση, ακολουθεί αυτή 

των φρέσκων λαχανικών, και όγδοη βρίσκεται η κατηγορία δέρματος. Στην ένατη 

θέση βρίσκεται αυτή του μαλλιού και η δεκάδα ολοκληρώνεται με την κατηγορία 

των ψαριών. 

 Όπως προκύπτει με βάση τα στοιχεία του πίνακα 4.1 αλλά και με όσα 

προαναφέρθηκαν, οι επιμέρους κατηγορίες των φρέσκων φρούτων, ζωικών 

φυτικών λιπών και ελαίων, ζάχαρης και ειδών ζαχαροπλαστικής, βάμβακος, 

φρέσκων λαχανικών και κρέατος παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο 

εξαιτίας της αξίας των εξαγομένων προϊόντων, καθώς αντιστοιχούν στο 80% της 

συνολικής εξαγωγικής αξίας, όσο και εξαιτίας του μεριδίου αγοράς που κατέχουν 

στην εν λόγω αγορά. Στην πορεία του κεφαλαίου παραθέτονται ξεχωριστά οι 

κατηγορίες αυτές με σκοπό να γίνει πιο ξεκάθαρο το τοπίο σε σχέση με τις χώρες 

που εμπλέκονται, τον ανταγωνισμό και τη συνολική πορεία της κάθε μίας από 

αυτές.  
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4.1.1 Η κατηγορία των φρέσκων φρούτων  
 

Η κατηγορία των εισαγόμενων φρέσκων φρούτων στην αγορά της 

Βουλγαρίας παρουσιάζει αυξητικές τάσεις την τελευταία τριετία, καθώς οι 

συνολικές εισαγωγές από 24.029 χιλ. ευρώ το 2004 ανήλθαν σε 32.275 χιλ. ευρώ 

το 2005 και σε 35.419 το 2006, σημειώνοντας αύξηση 34,1% και 9,74%, 

αντίστοιχα. Η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη εισαγωγική δύναμη της κατηγορίας για 

το 2006 με αξία εισαγωγών 16.001 χιλ. ευρώ. Η συνολική πορεία της τριετίας είναι 

θετική με ποσοστιαία αύξηση 14,65%, παρά τις απώλειες που παρουσιάστηκαν το 

2006 (μείωση 15,97%).    

Κράτος 2006 Μεταβ.  
06/05

Συμμετ. 
Συνολ. 06 2005 Μεταβ.  

05/04
Συμμετ. 
Συνολ. 05 2004 Συμμετ. 

Συνολ. 04
Ελλάδα 16.001.511 -15,97 45,18 19.043.120 36,44 59,00 13.956.918 58,08
Τουρκία 9.736.967 53,08 27,49 6.360.700 13,92 19,71 5.583.694 23,24
Σκόπια 4.117.679 115,46 11,63 1.911.082 101,92 5,92 946.460 3,94
Ιταλία 3.252.313 19,95 9,18 2.711.281 275,13 8,40 722.749 3,01
Πολωνία 658.637 -35,54 1,86 1.021.796 -44,43 3,17 1.838.779 7,65
Ισπανία 500.953 109,46 1,41 239.168 -40,39 0,74 401.203 1,67
Ρουμανία 321.910 -44,52 0,91 580.190 318,93 1,80 138.492 0,58
Μολδαβία 218.426 726,12 0,62 26.440 179,46 0,08 9.461 0,04
Γερμανία 140.331 861,24 0,40 14.599 -10,81 0,05 16.369 0,07
Αυστρία 139.508 -22,55 0,39 180.137 -5,36 0,56 190.349 0,79
Ολλανδία 70.722 92,89 0,20 36.664 124,49 0,11 16.332 0,07
Γαλλία 55.885 49,91 0,16 37.279 40,13 0,12 26.604 0,11
Ουκρανία 41.524 -21,34 0,12 52.792 -67,29 0,16 161.411 0,67
Ουγγαρία 38.364 76,14 0,11 21.780 0,07 0 0,00
Πορτογαλλία 33.543 1.951,56 0,09 1.635 1.157,69 0,01 130 0,00
Βέλγιο 18.901 130,02 0,05 8.217 -13,75 0,03 9.527 0,04
Κύπρος 12.350 -47,84 0,03 23.678 4.325,79 0,07 535 0,00
Άλλες χώρες 60.326 1.194,55 0,17 4.660 -56,83 0,01 10.794 0,04
Γενικό Σύνολο 35.419.850 9,74 100,00 32.275.218 34,31 100 24.029.807 100
Πηγή: Eurostat/ Τιμές σε €

Πίνακας 4.2 Οι Εισαγωγές Φρέσκων Φρούτων ανά Χώρα στη Βουλγαρία

 

Σημαντικό είναι και το μερίδιο της αγοράς που αντιστοιχεί σε 45,18% για το 

2006, παρά τη μείωση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, από 59% και 

58,08% αντίστοιχα. Η  χώρα που διατηρεί το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 

στις εισαγωγές αυτού του κλάδου είναι η Τουρκία με 27,49% και αξία συναλλαγών 

στη Βουλγαρία 9.736 χιλ. ευρώ. Η Τουρκία κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές της 

κατά 53,8% σε σχέση με το 2005, γεγονός που την οδήγησε στην αύξηση του 

μεριδίου αγοράς από το αντίστοιχο του 2005 (19,71%).  
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 Εντυπωσιακότερη είναι η αύξηση των εξαγωγών των Σκοπίων προς τη 

Βουλγαρία. Τα Σκόπια κατέχουν την τρίτη θέση, καθώς οι εξαγωγές τους ανήλθαν 

σε 9.736 χιλ. ευρώ για το 2006, αυξημένες κατά 115,46% σε σχέση με το 2005. Ως 

συνέπεια της αύξησης αυτής, τα Σκόπια ενίσχυσαν τη συμμετοχή τους σε σχέση με 

τις συνολικές εισαγωγές της Βουλγαρίας, από 5,92% για το 2005 σε 11,63% για το 

2006. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, η οποία παρά την ισχνή συμμετοχή της 

το 2004 με συνολικές εξαγωγές 722 χιλ. ευρώ και μερίδιο αγοράς στο 3% περίπου, 

ελέγχει για το 2006 περίπου το 20% των εισαγόμενων φρέσκων φρούτων με αξία 

εξαγωγών 3.252 χιλ. ευρώ.  

 Η θέση της Ελλάδας στην κατηγορία των φρέσκων φρούτων για την αγορά 

της Βουλγαρίας είναι πολύ σημαντική. Η χώρα μας είναι μία παραδοσιακή δύναμη 

της κατηγορίας τόσο λόγω της ποιότητας όσο και λόγω της διάρκειας παραγωγής. 

Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν πρέπει να δημιουργεί κλίμα εφησυχασμού, ειδικά 

λαμβάνοντας  υπόψη ότι οι άμεσοι ανταγωνιστές λόγω γεωγραφικής θέσης, όπως 

είναι τα Σκόπια και η Τουρκία, αλλά και μία σημαντική δύναμη της παγκόσμιας 

αγοράς με πολύ καλές επιδόσεις στην κατηγορία των φρούτων, όπως η Ιταλία, 

αυξάνουν κάθε χρόνο τα μερίδια αγοράς τους. 

Σχήμα 4.1 Εισαγωγές Φρέσκων  Φρούτων  (2006)

Άλλες Χώρες
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4.1.2 Η κατηγορία των ζωικών, φυτικών λιπών και ελαίων 
 

Ξεκινώντας από τη γενική πορεία της κατηγορίας των ζωικών, φυτικών 

λιπών και ελαίων που εισάγονται στη γείτονα χώρα, γίνεται αντιληπτό ότι η αύξηση 

της ζήτησης των προϊόντων της κατηγορίας αυτής έχει σταθεροποιηθεί σε ποσοστό 

17% περίπου για την εξεταζόμενη τριετία (Πίνακας 4.3). Και στην κατηγορία αυτή η 

Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση με συνολικό ύψος εξαγωγών 15.622 χιλ. 

ευρώ για το 2006, αυξημένο κατά 14,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 

μερίδιο αγοράς που διατηρεί έχει σταθεροποιηθεί περίπου στο 40% τα τελευταία 

χρόνια. Αναλυτικότερα για το 2006 αναλογεί στο 40,22% της αγοράς, για το 2005 

στο 41,2% και για το 2004 στο 41,83%.  

Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, στη δεύτερη θέση με αρκετά μεγάλη διαφορά 

βρίσκεται η Ρουμανία με ύψος συναλλαγών 5.205 χιλ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 

13,40% για το 2006. Αξιοσημείωτο για την πορεία της Ρουμανίας στην κατηγορία 

αυτή είναι ο υπερδιπλασιασμός της εξαγωγικής δύναμής της κατά την περίοδο 2004-

2006, με αιχμή του δόρατος το 2006 όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη αύξηση της 

περιόδου (78,93%). Στην τρίτη θέση, με μικρότερη συμμετοχή στο σύνολο των 

διακινούμενων προϊόντων της κατηγορίας (9,36%), βρίσκεται η Ολλανδία η οποία 

μετά την αλματώδη αύξηση των εξαγόμενων προϊόντων για την περίοδο 2004-2005  

Κράτος 2006 Μεταβ.  
06/05

Συμμετ. 
Συνολ. 06 2005 Μεταβ.  

05/04
Συμμετ. 
Συνολ. 05 2004 Συμμετ. 

Συνολ. 04
Ελλάδα 15.622.280 14,70 40,22 13.620.215 15,29 41,20 11.814.342 41,83
Ρουμανία 5.205.832 78,93 13,40 2.909.480 18,96 8,80 2.445.836 8,66
Ολλανδία 3.635.332 2,93 9,36 3.531.985 145,05 10,68 1.441.339 5,10
Δανία 3.151.609 34,61 8,11 2.341.302 5,50 7,08 2.219.282 7,86
Ιταλία 3.068.886 -2,60 7,90 3.150.889 58,95 9,53 1.982.257 7,02
Γερμανία 1.613.102 -27,68 4,15 2.230.439 -28,44 6,75 3.117.078 11,04
Σουηδία 1.455.583 30,59 3,75 1.114.638 -12,10 3,37 1.268.129 4,49
Τουρκία 1.417.719 -16,77 3,65 1.703.465 -2,77 5,15 1.751.944 6,20
Βέλγιο 1.275.244 28,80 3,28 990.059 38,68 2,99 713.906 2,53
Ισπανία 1.085.057 41,08 2,79 769.081 7,45 2,33 715.771 2,53
Πορτογαλλία 402.782 349,60 1,04 89.586 1.264,18 0,27 6.567 0,02
Ουγγαρία 223.105 2.004,76 0,57 10.600 -40,44 0,03 17.797 0,06
Πολωνία 182.416 4,80 0,47 174.057 0,53 0 0,00
Μολδαβία 169.090 0,44 -100,00 0,00 85.042 0,30
Γαλλία 122.483 -3,87 0,32 127.420 -15,55 0,39 150.876 0,53
Ισλανδία 101.546 1,49 0,26 100.056 89,31 0,30 52.854 0,19
Τσεχία 90.058 -14,24 0,23 105.017 49,10 0,32 70.433 0,25
Αυστρία 6.038 21,27 0,02 4.979 -28,64 0,02 6.977 0,02
Ηνωμένο Βασίλειο 2.813 -59,58 0,01 6.960 -97,45 0,02 273.230 0,97
Άλλες χώρες 11.511 -85,55 0,03 79.668 -27,84 0,24 110.402 0,39
Γενικό Σύνολο 38.842.486 17,49 100 33.059.896 17,05 100 28.244.062 100

Πίνακας 4.3 Οι Εισαγωγές  Ζωικών, Φυτικών Λιπών και Ελαίων ανά Χώρα στη Βουλγαρία

Πηγή: Eurostat /τιμές σε €
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(145,05%) έχει σταθεροποιηθεί στα 3.635 χιλ. ευρώ για το έτος 2006.  

 Η κατηγορία γενικότερα εμφανίζει μία γενική σταθερότητα χωρίς μεγάλες 

ανακατατάξεις και διαφοροποιήσεις. Η περίπτωση της Γερμανίας, η οποία μέσα σε 

τρία χρόνια απώλεσε μεγάλο τμήμα του μεριδίου αγοράς της (από 11,04% σε 4,15%) 

με απώλειες σε ύψος συναλλαγών περίπου 30% ετησίως, αποτελεί παράδειγμα προς 

αποφυγή. Η Ελλάδα σίγουρα έχει ηγετική θέση στην κατηγορία αυτή και αποτελεί 

μακρά την πρώτη εξαγωγική δύναμη. Σίγουρα όμως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, 

καθώς η αύξηση της αξίας των εξαγωγών συμπαρασύρεται και ακολουθεί 

ουσιαστικά την συνολική αύξηση της ζήτησης της βουλγαρικής αγοράς.        

Σχήμα 4.2 Εισαγωγές Ζωικών - Φυτικών Λιπών και Ελαίων
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4.1.3 Η κατηγορία της ζάχαρης και των ειδών ζαχαροπλαστικής  
 

Η τρίτη στη σειρά εξεταζόμενη κατηγορία είναι αυτή της ζάχαρης και των 

ειδών ζαχαροπλαστικής. Καθώς η τευτλοκαλλιέργεια και η επεξεργασία των 

τεύτλων με σκοπό τη παραγωγή ζάχαρης αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι της 

ελληνική αγροτικής παραγωγής ίσως να ήταν αναμενόμενο ότι η Ελλάδα θα 

πρωταγωνιστούσε και σε αυτή την κατηγορία. Όπως απεικονίζεται και στον Πίνακα 

4.4, η χώρα μας διατηρείται σταθερά στην πρώτη θέση και για τα τρία εξεταζόμενα 

έτη. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 8.030 χιλ. ευρώ για το 2006, αυξημένη κατά 

148,65% σε σχέση με το 2005, όπου η αντίστοιχη αξία αντιστοιχούσε σε 3.229 χιλ. 

ευρώ, αυξημένη κατά 46,51% ως προς το 2004.  

Κράτος 2006 Μεταβ.  
06/05

Συμμετ. 
Συνολ. 06 2005 Μεταβ.  

05/04
Συμμετ. 
Συνολ. 05 2004 Συμμετ. 

Συνολ. 04
Ελλάδα 8.030.187 148,65 40,49 3.229.537 46,51 31,34 2.204.352 29,93
Τουρκία 2.448.452 15,33 12,35 2.122.926 47,85 20,60 1.435.854 19,50
Ουγγαρία 1.934.501 660,23 9,75 254.461 -1,54 2,47 258.442 3,51
Αυστρία 1.680.335 204,64 8,47 551.574 88,08 5,35 293.265 3,98
Ρουμανία 949.528 5.877,14 4,79 15.886 0,15 0 0,00
Πολωνία 868.735 102,13 4,38 429.783 96,72 4,17 218.472 2,97
Γερμανία 842.977 2,58 4,25 821.775 1,55 7,98 809.270 10,99
Ολλανδία 621.234 33,18 3,13 466.479 65,79 4,53 281.368 3,82
Γαλλία 553.973 2,71 2,79 539.355 16,14 5,23 464.408 6,31
Τσεχία 517.587 64,61 2,61 314.432 94,46 3,05 161.698 2,20
Ισπανία 356.478 -23,71 1,80 467.250 122,47 4,53 210.030 2,85
Ιταλία 236.878 11,64 1,19 212.184 93,78 2,06 109.497 1,49
Σλοβακία 141.045 -63,20 0,71 383.315 793,53 3,72 42.899 0,58
Ουκρανία 124.642 0,63 0 -100,00 0,00 52.341 0,71
Ιρλανδία 122.329 -7,19 0,62 131.808 38,41 1,28 95.227 1,29
Βέλγιο 117.584 105,53 0,59 57.211 215,58 0,56 18.129 0,25
Λιθουανία 82.779 454,60 0,42 14.926 -7,91 0,14 16.208 0,22
Φιλανδία 67.756 -21,25 0,34 86.044 47,73 0,84 58.246 0,79
Ηνωμένο Βασίλειο 52.567 -58,47 0,27 126.572 -64,54 1,23 356.991 4,85
Ελβετία 29.238 249,36 0,15 8.369 427,35 0,08 1.587 0,02
Σουηδία 15.579 -62,44 0,08 41.478 -31,39 0,40 60.459 0,82
Δανία 1.527 -87,59 0,01 12.301 429,76 0,12 2.322 0,03
Άλλες χώρες 35.904 120,61 0,18 16.275 -92,40 0,16 214.007 2,91
Γενικό Σύνολο 19.831.815 92,47 100,00 10.303.941 39,90 100,00 7.365.072 100,00
Πηγή: Eurostat/ Τιμές σε €

Πίνακας 4.4 Οι Εισαγωγές Ζάχαρης & Ειδών Ζαχαροπλαστικής ανά Χώρα στη Βουλγαρία

 

Αναφορικά με το μερίδιο αγοράς, αυτό κυμαινόταν περίπου στο 30% για τα 

έτη 2004 και 2005 και για την περίοδο του 2006 έφτασε στο 40,49% επί των 

συνολικών εισαγόμενων προϊόντων. Το γενικότερο κλίμα της κατηγορίας βοήθησε 

σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς το συνολικό ύψος των εισαγόμενων 

προϊόντων της Βουλγαρίας ανήλθε στις 19.831 χιλ. ευρώ αυξημένο κατά 92,47%, 
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ενώ η αντίστοιχη αύξηση της περιόδου 2005-2004 έφτασε τις 39,9 ποσοστιαίες 

μονάδες. 

Από τις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιούνται εξαγωγικά στη κατηγορία 

της ζάχαρης ξεχωρίζουν η Τουρκία με αξία εξαγωγών 2.448 χιλ. ευρώ (2006) και 

μερίδιο αγοράς 12,35%, η Ουγγαρία με εξαγωγές ύψους 1.934 χιλ. ευρώ και 

συμμετοχή 9,75%, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Αυστρία με 1.680 χιλ. ευρώ 

και μερίδιο αγοράς 8,47%.  

Όπως είναι γνωστό, η Κοινή Αγροτική Πολιτική για τη περίοδο 2007-2013 

προβλέπει τη σταδιακή αποσύνδεση της καλλιέργειας των τεύτλων από την 

ευρωπαϊκή ενίσχυση. Η ύπαρξης μίας όμορης και δυναμικής αγοράς όπως αυτή 

της Βουλγαρίας είναι μία διαφαινόμενη διέξοδος για τον κλάδο.  

Σχήμα 4.3 Εισαγωγές Ζάχαρης και Ειδών Ζαχαροπλαστικής (2006)
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4.1.4 Η κατηγορία του βάμβακος 
 
Η μεγαλύτερη κατηγορία σε αξία εισαγόμενων προϊόντων στην αγορά της 

Βουλγαρίας είναι  αυτή του βάμβακος, καθώς ο όγκος των συναλλαγών κυμαίνεται 

σταθερά άνω των 200.000 χιλ. ευρώ. Συγκεκριμένα για το 2006 οι εισαγωγές 

ανήλθαν στις 218.158 χιλ. ευρώ, το 2005 στις 204.852 και το 2004 στις 211.700 

χιλ. ευρώ (Πίνακας 4.5).  Και από την πλευρά της Ελλάδας η κατηγορία αυτή 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς η αξία των εξαγωγών είναι μακράν η 

μεγαλύτερη και από τις 22 επιμέρους κατηγορίες των αγροτικών προϊόντων με 

συνολικό τζίρο 30.815 χιλ. ευρώ για το 2006. Η χώρα με τον τζίρο αυτό βρίσκεται 
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στην τρίτη θέση της κατάταξης με μερίδιο αγοράς 14,13%, και εξαγωγές 

αυξημένες κατά 11,48% σε σχέση με το 2005. Για τα προηγούμενα έτη το μερίδιο 

αγοράς κυμαίνεται γύρω στο 14%, και συγκεκριμένα στο 13,45% για το 2005 και 

στο 14,72% για το 2004.  

Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς βάμβακος στη Βουλγαρία είναι η Ιταλία και η 

Τουρκία. Η πρώτη ελέγχει το 28,89% των εισαγωγών για το 2006 με συνολικές 

εξαγωγές 63.019 χιλ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 8,95% σε σχέση με 

την αντίστοιχη τιμή του 2005 (57.841 χιλ. ευρώ), το οποίο αντιστοιχούσε στο 

28,24% στη αγοράς. Η δεύτερη Τουρκία κατέχει το  19,72% της αγοράς για το 

2006 το οποίο μεταφράζεται σε 43.026 χιλ. ευρώ.       

 

Κράτος 2006 Μεταβ.  
06/05

Συμμετ. 
Συνολ. 06 2005 Μεταβ.  

05/04
Συμμετ. 
Συνολ. 05 2004 Συμμετ. 

Συνολ. 04
Ιταλία 63.019.353 8,95 28,89 57.841.101 -1,79 28,24 58.894.676 27,82
Τουρκία 43.026.167 -2,48 19,72 44.121.925 -0,83 21,54 44.489.253 21,02
Ελλάδα 30.815.677 11,84 14,13 27.553.646 -11,58 13,45 31.163.218 14,72
Γερμανία 24.034.022 31,55 11,02 18.270.007 5,06 8,92 17.389.645 8,21
Γαλλία 20.040.006 -1,28 9,19 20.300.362 8,19 9,91 18.763.773 8,86
Ισπανία 10.117.142 -5,93 4,64 10.755.129 -15,19 5,25 12.681.886 5,99
Βέλγιο 7.924.917 43,99 3,63 5.503.912 11,34 2,69 4.943.230 2,34
Αυστρία 5.673.684 44,90 2,60 3.915.516 11,96 1,91 3.497.311 1,65
Ολλανδία 5.671.656 4,82 2,60 5.410.609 -8,48 2,64 5.912.041 2,79
Ηνωμένο Βασίλειο 2.332.032 -19,39 1,07 2.892.856 -17,33 1,41 3.499.437 1,65
Πορτογαλία 1.740.753 -67,14 0,80 5.297.578 -28,02 2,59 7.360.028 3,48
Τσεχία 1.278.088 34,14 0,59 952.791 -37,22 0,47 1.517.595 0,72
Ελβετία 858.743 209,81 0,39 277.186 83,85 0,14 150.765 0,07
Ουγγαρία 506.018 107,60 0,23 243.750 7,73 0,12 226.268 0,11
Μολδαβία 208.699 -46,67 0,10 391.310 76,56 0,19 221.624 0,10
Πολωνία 197.652 32,77 0,09 148.870 -20,94 0,07 188.294 0,09
Δανία 143.051 74,21 0,07 82.113 -71,40 0,04 287.131 0,14
Σουηδία 139.236 421,25 0,06 26.712 43,72 0,01 18.586 0,01
Σκόπια 58.521 -38,44 0,03 95.058 -31,84 0,05 139.467 0,07
Λετονία 51.976 25,15 0,02 41.532 21,13 0,02 34.288 0,02
Σλοβενία 41.987 -78,72 0,02 197.261 438,91 0,10 36.604 0,02
Κύπρος 40.994 -1,45 0,02 41.598 556,43 0,02 6.337 0,00
Κροατία 31.967 745,69 0,01 3.780 3,25 0,00 3.661 0,00
Σλοβακία 13.069 444,31 0,01 2.401 -90,21 0,00 24.520 0,01
Νορβηγία 12.054 97,48 0,01 6.104 -91,83 0,00 74.746 0,04
Λιθουανία 11.777 -85,87 0,01 83.336 127,04 0,04 36.706 0,02
Ρωσία 5.314 -94,06 0,00 89.415 194,34 0,04 30.378 0,01
Ισλανδία 1.018 -92,50 0,00 13.575 194,28 0,01 4.613 0,00
Άλλες χώρες 162.619 -44,48 0,07 292.897 179,32 0,14 104.860 0,05
Γενικό Σύνολο 218.158.192 6,50 100,00 204.852.330 -3,24 100,00 211.700.941 100,00
Πηγή: Eurostat /τιμές σε €

Πίνακας 4.5 Οι Εισαγωγές Βάμβακος ανά Χώρα στη Βουλγαρία
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Μεγάλα επίσης μερίδια σε σχέση με τις συνολικές εισαγωγές του 2006 

διατηρούν η Γερμανία και η Γαλλία με 11,2% και 9,19% αντίστοιχα. Η καθιέρωση 

της Ελλάδας στην τρίτη θέση της κατηγορίας και στα τρία εξεταζόμενα έτη δείχνει 

σημάδια σταθερότητας και αφήνει περιθώρια για σημαντική βελτίωση στο μέλλον. 

Σίγουρα η χώρα μας τα επόμενα χρόνια μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της, να 

αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και να αναρριχηθεί ψηλότερα στην 

κατάταξη. Οι εξαγωγές βάμβακος χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής ιδιαίτερα αν 

ληφθεί υπόψη η σταδιακή αποσύνδεση της καλλιέργειας από τις επιδοτήσεις και η 

ανάγκη για εξαγωγική επέκταση.     

 

Σχήμα 4.4 Εισαγωγές Βάμβακος (2006)
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4.1.5 Η κατηγορία των φρέσκων λαχανικών 
 

Η κατηγορία των φρέσκων λαχανικών είναι εξαιρετικά σημαντική για την 

Ελλάδα λόγω του μεγάλου όγκου των παραγόμενων προϊόντων. Η χώρα μας λόγω 

των εξαιρετικά ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, αλλά και του σημαντικού αριθμού 

θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων που διαθέτει, παράγει πλήθος κηπευτικών και 

λαχανικών τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Σε σχέση με την αγορά της 

Βουλγαρίας, η Ελλάδα αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο εταίρο φρέσκων 

εισαγόμενων λαχανικών (Πίνακας 4.6). Για το 2006, οι ελληνικές εξαγωγές 

έφτασαν τις 2.418 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,75% σε σχέση με τις αντίστοιχες 

του 2005. Στη διάρκεια της εξεταζόμενης τριετίας, το συνολικό μερίδιο της αγοράς 

που κατέχει σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα βαίνει αυξανόμενο. 
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Συγκεκριμένα, για το 2004 αντιστοιχούσε στο 11,77%, για το 2005 στο 12,10% 

και το 2006 ανήλθε στο 14,31%.  

Κράτος 2006 Μεταβ.  
06/05

Συμμετ. 
Συνολ. 06 2005 Μεταβ.  

05/04
Συμμετ. 
Συνολ. 05 2004 Συμμετ. 

Συνολ. 04
Τουρκία 6.997.830 -16,34 41,42 8.364.804 10,91 45,52 7.541.952 44,55
Ελλάδα 2.418.252 8,75 14,31 2.223.698 11,56 12,10 1.993.302 11,77
Ολλανδία 1.810.412 44,07 10,72 1.256.584 -25,29 6,84 1.681.941 9,94
Πολωνία 1.208.601 -9,97 7,15 1.342.457 -25,29 7,31 1.796.963 10,61
Γερμανία 1.064.861 61,08 6,30 661.063 -18,54 3,60 811.473 4,79
Σκόπια 607.838 -68,41 3,60 1.924.235 150,94 10,47 766.801 4,53
Ουγγαρία 584.908 87,89 3,46 311.310 -23,43 1,69 406.573 2,40
Ισπανία 536.981 -0,06 3,18 537.327 104,49 2,92 262.764 1,55
Βέλγιο 448.334 11,88 2,65 400.723 -18,15 2,18 489.581 2,89
Ιταλία 390.062 39,66 2,31 279.285 -39,24 1,52 459.669 2,72
Αυστρία 217.434 -60,96 1,29 556.911 774,16 3,03 63.708 0,38
Γαλλία 156.962 312,89 0,93 38.015 -65,37 0,21 109.764 0,65
Άλλες Χώρες 451.419 -5,78 2,67 479.103 -12,03 2,61 544.618 3,22
Γενικό Σύνολο 16.893.894 -8,06 100,00 18.375.515 8,54 100,00 16.929.109 100,00

Πίνακας 4.6 Οι Εισαγωγές Λαχανικών ανά Χώρα στη Βουλγαρία

Πηγή: Eurostat /τιμές σε €
 

Αναφορικά με τον ανταγωνισμό στην κατηγορία αυτή, την πρώτη θέση 

καταλαμβάνει με μεγάλη διαφορά η Τουρκία. Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών 

της για το 2006 ανέρχεται στις 6.997 χιλ. ευρώ, ποσό που αναλογεί στο 41,42% 

της αγοράς. Την πρώτη θέση διατηρούσε και στα έτη 2005 και 2004 με εξαγωγές 

8.364 χιλ. ευρώ και 7.541 χιλ. αντίστοιχα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ολλανδία 

και στην τρίτη η Πολωνία. Χαρακτηριστικό της κατάταξης είναι η απουσία από τις 

πρώτες θέσεις μεγάλων εξαγωγικών δυνάμεων όπως η Ισπανία, το Βέλγιο και η 

Ιταλία, οι οποίες βρίσκονται στην όγδοη, ένατη και δέκατη θέση αντίστοιχα.  

   Ο τομέας των φρέσκων λαχανικών είναι αρκετά ιδιόμορφος από άποψη 

εξαγωγών καθώς ο παράγοντας ο οποίος είναι καθοριστικός είναι η ευπάθεια των 

προϊόντων. Η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην αγορά της Βουλγαρίας λόγω 

της γειτνίασης με την Ελλάδα είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο πρέπει 

να αξιοποιηθεί. Σίγουρα για την εξεταζόμενη κατηγορία υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης και από άποψη τζίρου αλλά και αναφορικά με τη βελτίωση 

του μεριδίου αγοράς.  
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Σχήμα 4.5 Εισαγωγές Φρέσκων Λαχανικών (2006)
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4.1.6 Η κατηγορία του κρέατος    
 

   Η συνολική εικόνα της κατηγορίας των εισαγόμενων κρεάτων στην αγορά 

της Βουλγαρίας απεικονίζεται στον Πίνακα 4.7. Για το 2006 η αξία των 

εισαγόμενων προϊόντων έφτασε τις 39.386 χιλ. ευρώ, αυξημένη κατά 11,47% σε 

σχέση με το 2005.   

Κράτος 2006 Μεταβ.  
06/05

Συμμετ. 
Συνολ. 06 2005 Μεταβ.  

05/04
Συμμετ. 
Συνολ. 05 2004 Συμμετ. 

Συνολ. 04
Πολωνία 6.906.066 234,09 17,53 2.067.134 -30,28 5,85 2.964.879 8,26
Γερμανία 5.187.139 55,36 13,17 3.338.814 156,41 9,45 1.302.162 3,63
Ισπανία 4.381.776 -9,82 11,13 4.859.179 -16,20 13,75 5.798.879 16,15
Δανία 3.942.922 -32,52 10,01 5.842.886 -3,85 16,54 6.076.631 16,92
Ελλάδα 3.694.994 -9,13 9,38 4.066.260 34,11 11,51 3.032.051 8,44
Γαλλία 3.103.900 -25,15 7,88 4.146.678 -17,88 11,74 5.049.454 14,06
Ιταλία 2.370.376 37,84 6,02 1.719.629 72,86 4,87 994.835 2,77
Ολλανδία 2.329.372 -13,85 5,91 2.703.812 -2,80 7,65 2.781.574 7,75
Αυστρία 1.691.249 184,28 4,29 594.928 -30,38 1,68 854.568 2,38
Ρουμανία 1.670.275 44,34 4,24 1.157.142 57,51 3,27 734.631 2,05
Βέλγιο 1.339.526 -2,50 3,40 1.373.900 -40,66 3,89 2.315.141 6,45
Ηνωμένο Βασίλειο 1.117.951 52,61 2,84 732.540 -49,63 2,07 1.454.332 4,05
Ουγγαρία 958.779 -35,15 2,43 1.478.489 46,11 4,18 1.011.878 2,82
Ιρλανδία 130.447 -50,14 0,33 261.603 10,88 0,74 235.940 0,66
Τσεχία 109.525 2.965,35 0,28 3.573 -97,32 0,01 133.215 0,37
Κύπρος 23.900 -92,83 0,06 333.552 -59,39 0,94 821.403 2,29
Τουρκία 0 -100,00 0,00 396.557 112,42 1,12 186.685 0,52
Άλλες Χώρες 428.311 66,13 1,09 257.812 58,45 0,73 162.713 0,45
Γενικό Σύνολο 39.386.508 11,47 100,00 35.334.488 -1,61 100,00 35.910.971 100,00

Πίνακας 4.7 Οι Εισαγωγές Κρεάτων ανά Χώρα στη Βουλγαρία

Πηγή: Eurostat /τιμές σε €
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 Αναφορικά με τις εμπλεκόμενες χώρες, δύο είναι τα σημεία που χρήζουν 

ιδιαίτερης αναφοράς. Το πρώτο είναι τα μερίδια αγοράς που αναλογούν στην κάθε 

χώρα και θεωρούνται εξαιρετικά χαμηλά. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποια από 

τις πρώτες τρεις χώρες ελέγχει τις εισαγωγές κρεάτων καθώς στην Πολωνία, που 

είναι πρώτη με βάση την κατάταξη, αντιστοιχεί ποσοστό 17,35%, στη δεύτερη 

Γερμανία 13,17%, ενώ στην τρίτη Ισπανία 11,13%. Το δεύτερο σημείο αφορά τις 

ανακατατάξεις των χωρών στη διάρκεια της τριετίας και στις αλλαγές της αξίας 

των εισαγόμενων προϊόντων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Πολωνίας, η 

οποία αν και την περίοδο 2004 – 2005 έχασε 30,28% της δυναμικής της, επανήλθε 

την περίοδο 2005 – 2006 με την εντυπωσιακή αύξηση του 234,09%. Αντίστοιχα, η 

Γερμανία βελτίωσε τις επιδόσεις της με διαδοχικές αυξήσεις 156,41% και 55,36% 

και αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση. Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Δανία 

και η Γαλλία εμφανίζουν σημαντικές απώλειες για την ίδια περίοδο.  

 Η Ελλάδα για το 2006 βρίσκεται στην πέμπτη θέση με εξαγωγές 3.694 χιλ. 

ευρώ, μειωμένες σε σχέση με το 2005 κατά 9,13% και μερίδιο αγοράς 9,38%. Το 

ευμετάβλητο της κατηγορίας όπως προαναφέρθηκε αφήνει σημαντικά περιθώρια 

βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας αλλά χρήζει και ιδιαίτερης προσοχής για το 

ενδεχόμενο απωλειών του μεριδίου που ήδη κατέχει. 

Σχήμα 4.6 Εισαγωγές Κρεάτων (2006)
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4.2 Ανακεφαλαίωση       
 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάστηκε το σύνολο των εισαγόμενων 

αγροτικών προϊόντων στην αγορά της Βουλγαρίας δίνοντας έμφαση στις 

εμπλεκόμενες χώρες. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις επιμέρους κατηγορίες των 

προϊόντων καθώς και στην πορεία των ελληνικών εξαγωγών σε κάποιες από αυτές. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα διατυπωθούν προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση 

της εικόνας των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων και την ανάπτυξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  Η Εξαγωγική Επέκταση Μέσω της Προσθήκης 

Αξίας στο Προϊόν 

 

5.1 Οι εξαγωγές των οπωροκηπευτικών και η ανάγκη υψηλής ποιότητας  
 

Η παρούσα θεματική ενότητα ασχολείται με τη δυνατότητα εξαγωγικής 

επέκτασης των οπωροκηπευτικών στο σύνολο τους. Στον όρο οπωροκηπευτικά 

συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των φρούτων και λαχανικών που διακινούνται στην 

αγορά, είτε αυτά είναι νωπά, τυποποιημένα, μεταποιημένα ή συσκευασμένα. 

Μπορεί να μην αποτελεί μία ξεχωριστή κατηγορία, με βάση τη διεθνή κατάταξη 

όπως αυτή έχει προαναφερθεί, αλλά αντιμετωπίζεται ως σύνολο καθώς τα φρούτα 

και λαχανικά παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες ως προς τη διαχείριση, εμπορία, 

αλλά και ως προς τα φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.  

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και λόγω των κλιματικών 

συνθηκών που επικρατούν, εμφανίζει σημαντική ετήσια παραγωγή 

οπωροκηπευτικών. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, η συνολική παραγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών ανήλθε κατά 

το 2004 σε 7,3 εκ. τόνους. Η εγχώρια παραγωγή λαχανικών υπερτερεί ελαφρώς 

έναντι των φρούτων με ποσοστό 52,7% (ICAP, 2006). Από τη συνολική 

παραγωγή, ένα τμήμα καλύπτει τη ζήτηση της εγχώριας αγοράς, ενώ το υπόλοιπο 

εξάγεται σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και μη χωρών.  

Το εξωτερικό εμπόριο των οπωροκηπευτικών εμφανίζει θετικό εμπορικό 

ισοζύγιο, καθώς η Ελλάδα θεωρείται μία σημαντική εξαγωγική δύναμη στον τομέα 

αυτό. Με βάση τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για το έτος 2005 (ICAP, 2006) οι 

συνολικές εξαγωγές του τομέα ανήλθαν σε 407.045 χιλ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες 

εισαγωγές του ίδιου έτους σε 237.371 χιλ. ευρώ. Όπως προκύπτει από τα 

παραπάνω, το εμπορικό ισοζύγιο είναι θετικό κατά 169.674 χιλ. ευρώ. Με βάση τα 

ίδια στοιχεία, για την περίοδο 2001-2005 η εξέλιξη των εξαγωγών είναι αρνητική.  

Προορισμός Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα
Ε.Ε. 292.084 339.513 194.432 236.187 177.701 188.871 244.436 377.453 278.719 400.949
Τρίτες Χώρες 258.804 793.177 247.864 534.393 184.735 432.008 99.363 292.468 128.326 358.821
Γενικό σύνολο 550.888 1.132.690 442.296 770.580 362.436 620.879 343.799 669.921 407.045 759.770
Ετήσια Μεταβολή Συνόλου 0 0 -19,71 -31,97 -18,06 -19,43 -5,14 7,90 18,40 13,41

2005

Πηγή: Icap - ΕΣΥΕ / τιμές σε € 

Πίνακας 5.1 ΟΙ Ελληνικές Εξαγωγές Οπωροκηπευτικών
2001 2002 2003 2004
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Συγκεκριμένα για την προαναφερθείσα πενταετία παρουσιάζεται μείωση της αξίας 

τους κατά 26,11%. Η συνολική πορεία της αξίας των εξαγωγών αλλά και των 

ποσοτήτων απεικονίζεται στον πίνακα 5.1. Με εξαίρεση το 2005, είναι εμφανής η 

πτωτική πορεία που ακολουθούν σε σχέση με τις ποσότητες και την αξία τους.   

Η αρνητική πορεία των εξαγωγών και η απώλεια τμήματος των ξένων 

αγορών που κατείχαν τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά κάνει επιτακτική την 

ανάγκη αλλαγών και λήψης άμεσων μέτρων. Η πρώτη κίνηση που θα μπορούσε να 

γίνει άμεσα είναι η στροφή προς την ποιότητα. Τα ελληνικά οπωροκηπευτικά στο 

μεγαλύτερο τμήμα τους εξάγονται προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

αγορές αυτές κυρίως για τα παλαιότερα κράτη μέλη είναι απαιτητικές σε θέματα 

ποιότητας. Οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα υψηλών προδιαγραφών με 

σταθερή ποιότητα και χαρακτηριστικά, όμορφη εμφάνιση και διαθεσιμότητα σε 

όλο το ημερολογιακό έτος.  

Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και η ελληνική παραγωγή τα 

επόμενα έτη. Στον τομέα των λαχανικών, τα οποία είναι κατά βάση ετήσιες 

εποχιακές καλλιέργειες, οι αλλαγές μπορούν να είναι άμεσες και ουσιαστικές. Σε 

πρώτη φάση, πρέπει να αναζητηθούν και να επιλεγούν τα κατάλληλα υβρίδια που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ξένων αγορών αλλά και των κλιματικών 

συνθηκών της Ελλάδας. Τα υβρίδια είναι αποτέλεσμα γενετικής βελτίωσης (όχι 

τροποποίησης) διαφόρων ποικιλιών με σκοπό τη δημιουργία ενός είδους με τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά τους είναι η υψηλή 

παραγωγικότητα, η ομοιομορφία του παραγόμενου προϊόντος, αλλά και των 

συνολικών χαρακτηριστικών του καρπού (γεύση, άρωμα, χρώμα, σχήμα). Η 

προσεκτική επιλογή των κατάλληλων υβριδίων αλλά και η σταθερή σε χρονική 

βάση χρήση τους, θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση του παραγόμενου προϊόντος. Η 

κίνηση αυτή θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές των ξένων αγορών, οι 

οποίοι αγοράζοντας τα ελληνικά λαχανικά θα τα προτιμούν λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους και της σταθερότητας των χαρακτηριστικών αυτών.  

Ένα άλλο κρίσιμο σημείο της παραγωγής λαχανικών είναι ο 

προγραμματισμός και η διάρκεια παραγωγής. Ο προγραμματισμός αφορά την 

επιλογή του σωστού χρόνου φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να εξασφαλισθεί η 

πρωιμότητα της συγκομιδής. Πρόκειται ουσιαστικά για την πλήρη αξιοποίηση των 

καιρικών συνθηκών αλλά και των εγκαταστάσεων, όπως θερμοκήπια με θέρμανση, 

ώστε να εξασφαλισθεί η παραγωγή σε περιόδους που οι ανταγωνιστές αδυνατούν 
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να παράγουν. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η διάρκεια της παραγωγής ώστε 

να εξασφαλίζεται συνεχής ροή προϊόντων προς τις αγορές του εξωτερικού. Η 

συνεχής ροή μπορεί να επιτευχθεί με προγραμματισμό διαδοχικών φυτεύσεων 

προκειμένου ένα τμήμα του φυτικού κεφαλαίου να βρίσκεται πάντα στο μέγιστο 

της παραγωγής. 

Περνώντας στον τομέα των φρούτων, οι αλλαγές σε θέματα ποιότητας σε 

σχέση με την παραγωγή δεν μπορούν να είναι άμεσες. Η δενδροκαλλιέργια από 

όπου προέρχεται και το σύνολο των φρούτων είναι πολυετής και δε δίνει τη 

δυνατότητα για διαφοροποιήσεις. Και στην περίπτωση αυτή, μπορούν να 

επιλεγούν με βάση τις απαιτήσεις των ξένων αγορών αλλά και τις κλιματικές 

συνθήκες, οι κατάλληλες ποικιλίες με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Από την 

επιλογή της ποικιλίας βέβαια μέχρι την πλήρη συγκομιδή απαιτείται ένα χρονικό 

διάστημα τριών έως πέντε ετών, στο οποίο υπάρχει μεν παραγωγή αλλά κυμαίνεται 

σε χαμηλά επίπεδα.  

Και στον τομέα των φρούτων πρέπει να υπεισέλθει ο προγραμματισμός με 

στόχο τη διάρκεια παραγωγής. Οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται σε κάποιο είδος 

(π.χ. κερασιές) φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον καρπό αλλά 

και μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους ως προς την περίοδο παραγωγής. Η 

διάρκεια εξασφαλίζεται με την κατανομή των ποικιλιών κερασιάς, ώστε η 

συγκομιδή να ξενικά από τα μέσα Μαΐου και να ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουλίου, 

ενώ αν επιλεγεί μόνο μία ποικιλία, η διάρκεια συγκομιδής περιορίζεται στις 15 

ημέρες.  

Ο προσανατολισμός της παραγωγής λαχανικών και φρούτων προς την 

κατεύθυνση της ποιότητας αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την εξαγωγική επέκταση των εταιριών 

εμπορίας οπωροκηπευτικών. Η αγορά της Βουλγαρίας είναι ανερχόμενη και 

αναμένεται μεγάλη αύξηση της ζήτησης. Άλλωστε όπως αναφέρεται και στη 

μελέτη της ICAP «ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της 

ζήτησης τροφίμων γενικά, και κατ’ επέκταση φρούτων και λαχανικών, είναι οι 

μεταβολές του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος, καθώς η αύξηση των 

εισοδημάτων δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να απελευθερωθούν από την 

εξάρτηση της κατανάλωσής τους από είδη που ικανοποιούν βασικές ανάγκες 

επιβίωσης». Όπως περιγράφηκε και στο τρίτο κεφάλαιο, η οικονομία της 

Βουλγαρίας πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και σε σχέση με το Α.Ε.Π. αλλά 
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και σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση των πολιτών της και το βιοτικό τους 

επίπεδο.  

Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό 

στάδιο μία αλυσίδας που μπορεί να προσδώσει αξία στο τελικό προϊόν. 

Απαραίτητοι βέβαια θεωρούνται και οι τομείς της διαλογής, τυποποίησης, 

συσκευασίας, μεταποίησης αλλά και η εφαρμογή προτύπων πιστοποίησης και 

βιολογικής γεωργίας οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω. 

5.2 Η προσθήκη αξίας στο τελικό προϊόν 
 

Η συνολική διαδρομή ενός οπωροκηπευτικού από την παραγωγή έως τον 

τελικό καταναλωτή μπορεί να περνάει από διάφορα στάδια. Η απλούστερη λύση, 

αλλά και η λιγότερο ανταγωνιστική, είναι η απευθείας πώληση των νωπών 

προϊόντων από τον αγρό στον τελικό καταναλωτή. Οι κανόνες της σύγχρονης 

εμπορίας, οι οποίοι επιβάλλονται είτε από τη νομοθεσία είτε από τον ανταγωνισμό, 

καθιστούν απαραίτητη τη δημιουργία μίας αλυσίδας διαχείρισης με ενδιάμεσα 

στάδια τη διαλογή, τυποποίηση και συσκευασία του τελικού προϊόντος. Ιδιαίτερα 

για τα εξαγώγιμα λαχανικά και φρούτα επιβάλλονται τα τρία αυτά στάδια. Η 

διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι τα στάδια αυτά από υποχρεωτικά λόγω του 

νομοθετικού πλαισίου μπορούν να μετατραπούν σε μέσο απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτό μπορεί να γίνει πράξη, όταν η διαλογή, 

τυποποίηση και συσκευασία αντιμετωπίζονται ως μέσο προβολής και καινοτομίας 

και όχι ως υποχρέωση.  

5.2.1 Διαλογή – τυποποίηση 
 
Με τον όρο διαλογή και τυποποίηση όπως αναφέρει και ο Σύνδεσμος 

Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής και Διακίνησης Φρούτων -  Λαχανικών και 

Χυμών (www.incofruit.gr), ορίζεται η ταξινόμηση των οπωροκηπευτικών σε 

ποιοτικές κατηγορίες με βάση τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καν. 

1148/2001). Τα πρότυπα εμπορίας περιλαμβάνουν εμπορικές προδιαγραφές και 

κριτήρια όπως: 

o Η ποικιλία 

o Το μέγεθος 

o Το σχήμα 

 81



Οι Δυνατότητες Εξαγωγικής Επέκτασης των Επιχειρήσεων Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων στην 
Αγορά της Βουλγαρίας 

o Το χρώμα 

o Η ομοιογένεια 

o Ο βαθμός ωριμότητας  

o Η υγιεινή κατάσταση 

 

Οι βασικές ποιοτικές κατηγορίες που αποτελούν και τη βάση της τυποποίησης είναι: 

o Ποιοτική κατηγορία Extra  

o Ποιοτική κατηγορία Ι 

o Ποιοτική κατηγορία ΙΙ 

 

Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει απλά να διατηρεί τον τυπικό της χαρακτήρα. Ο 

διαχωρισμός των ποικιλιών ή των υβριδίων είναι ουσιαστικός καθώς τα 

χαρακτηριστικά τους είναι συγκεκριμένα και μπορούν να γίνουν αναγνωρίσιμα στον 

τελικό καταναλωτή. Για παράδειγμα, στις επιτραπέζιες ποικιλίες ροδάκινων οι δύο 

πιο διαδομένες που καλλιεργούνται στο νομό Πέλλας είναι οι Red Haven και 

Fayette. Και οι δύο είναι ποιοτικές ποικιλίες αλλά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 

τους. Καθοριστικός θεωρείται ο ρόλος της τυποποίησης ώστε οι δυο αυτές  

διαδεδομένες ποικιλίες να συσκευάζονται ξεχωριστά και να πωλούνται σε 

συσκευασίες που θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα της ποικιλίας και η προέλευσή 

τους. Η ταυτοποίηση, όπως ονομάζεται, του προϊόντος δίνει τη δυνατότητα στον 

ξένο καταναλωτή να αναγνωρίζει, να αναζητά και να επιλέγει τα δύο αυτά προϊόντα 

με το όνομά τους και με βάση την προέλευσή τους. Η τάση αυτή του ξένου 

καταναλωτή μεταφέρεται στον τοπικό έμπορο της ξένης αγοράς, ο οποίος θα 

αναζητήσει το ίδιο προϊόν από την ίδια περιοχή, ώστε να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις των πελατών του.  

Καθοριστικός είναι και ο ρόλος του διαχωρισμού των προϊόντων με βάση το 

σχήμα, το χρώμα και το μέγεθος του καρπού. Πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα 

λόγω της ομοιογένειας και ομοιομορφίας, το προϊόν αποκτά και ποιοτικό 

πλεονέκτημα. Ταυτόχρονα, είναι ευκολότερος και ο διαχωρισμός με βάση την αγορά 

προς την οποία απευθύνεται. Για παράδειγμα, η αγορά της Βουλγαρίας απορροφά 

κυρίως τις ποιοτικές κατηγορίες Ι και ΙΙ, ενώ η κατηγορία Extra απευθύνεται σε 

περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, εξαιτίας της διαφοράς τιμής. Εάν ο προηγούμενος 

διαχωρισμός του σχήματος, χρώματος και μεγέθους συνδυαστεί με το βαθμό 

ωρίμανσης αλλά και με την υγιεινή κατάσταση του προϊόντος, τότε θεωρείται ότι η 
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τυποποίηση έχει επιτελέσει το έργο της και προάγει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος.  

5.2.1.1 Συσκευασία 
 

Η συσκευασία των φρούτων και λαχανικών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της τυποποίησης καθώς όπως προαναφέρθηκε είναι η φυσική συνέχεια του 

ποιοτικού διαχωρισμού τους. Με τον όρο συσκευασία ορίζεται (Μπλούκας, 2004): 

α) η τακτοποίηση των προϊόντων σε κιβώτια με σκοπό τη μεταφορά και β) το 

εξωτερικό περίβλημα ενός τυποποιημένου προϊόντος με αντικειμενικό στόχο την 

προστασία του και την αυτοπροβολή του. Για τον τομέα των τροφίμων και κατ’ 

επέκταση και των οπωροκηπευτικών, η συσκευασία έχει μία πιο διευρυμένη έννοια 

καθώς ο στόχος της είναι πολλαπλός. Αναλυτικότερα: 

1. Η συσκευασία διαχωρίζει το προϊόν σε πωλήσιμες ποσότητες χωρίς να 

επηρεάζει την υγιεινή του κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του. 

2. Λειτουργεί προστατευτικά για το προϊόν σε σχέση με τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες. 

3. Προβάλλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος και στοχεύει στην 

προσέλκυση του καταναλωτή. 

4. Δίνει σημαντικές πληροφορίες στον καταναλωτή για το προϊόν. 

5. Διευκολύνει την εμπορία του προϊόντος αλλά και την τελική χρήση από τον  

καταναλωτή.  

 
Συνεπώς, γίνεται κατανοητό ότι ο ρόλος της συσκευασίας στον τομέα της 

εμπορίας φρούτων και λαχανικών είναι ουσιαστικός. Παλαιότερα, ο ρόλος της 

περιορίζονταν στη διευκόλυνση της μεταφοράς των προϊόντων, ενώ σήμερα με βάση 

τις αλλαγές στον τομέα της εμπορίας, η χρήση και σημασία της έχει διευρυνθεί. 

Είναι σαφές ότι πλέον η συσκευασία πέρα από το βασικό της χαρακτήρα λειτουργεί 

ως μέσο προώθησης, πληροφόρησης και ως τρόπος απόκτησης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Αυτό είναι και το γενικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να 

προσαρμοστεί και η ελληνική τυποποίηση με σκοπό τη διατήρηση της θέσης της 

στις εξαγωγικές αγορές αλλά και την εξαγωγική της επέκταση.  

 Το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της συσκευασίας θεωρείται η προσεκτική 

επιλογή της. Τα οπωροκηπευτικά είναι προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή 

ευπάθεια και μικρή συντηρησιμότητα. Η επιλογή των κατάλληλων υλικών που θα 
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προστατεύουν το προϊόν, θα είναι συμβατά με αυτό και θα βοηθούν στη σωστή 

διαχείρισή του είναι κρίσιμη. Η Βουλγαρία που αποτελεί και την αγορά-στόχο, λόγω 

της γεωγραφικής της θέσης περιορίζει το χρόνο μεταφοράς στο ελάχιστο. Παρόλα 

αυτά η συσκευασία θα πρέπει να είναι ικανή να αντεπεξέλθει στη διαδικασία της 

διανομής στη χώρα αλλά και στις συνθήκες αποθήκευσης. Άλλωστε, ο 

αντικειμενικός της στόχος είναι η διατήρηση των φρούτων και λαχανικών στην 

καλύτερη δυνατή κατάσταση μέχρι να φτάσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι ο 

Βούλγαρος καταναλωτής. Η επιλογή του υλικού συσκευασίας θα πρέπει να γίνεται 

και με βάση τη διαχείρισή του μετά τη χρήση. Οι Βούλγαροι καταναλωτές είναι 

αρκετά ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει 

ήδη προβλήματα μόλυνσης. Η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, φιλικών προς το 

περιβάλλον θα βοηθούσε στην προώθηση των πωλήσεων. Φυσικά απαραίτητη 

θεωρείται η ενημέρωση του καταναλωτή από την ετικέτα για τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται και για το πόσο φιλικά είναι προς το περιβάλλον. 

 Η ενημέρωση που παρέχεται από τη συσκευασία του προϊόντος είναι πολύ 

σημαντική. Η ετικέτα έχει σαν σκοπό την πληροφόρηση του καταναλωτή για την 

προέλευση του προϊόντος, την ποικιλία του, τη διαχείριση του φρούτου ή του 

λαχανικού στην παραγωγή, αλλά και για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι 

να φτάσει σε αυτόν (π.χ. πρότυπα ποιότητας που εφαρμόστηκαν). Βασική 

προϋπόθεση για την αξιοποίηση των πληροφοριών της ετικέτας είναι η χρήση της 

Βουλγαρικής γλώσσας σε αυτή. Με γνώμονα την εξαγωγική επέκταση, οι 

επιχειρήσεις που σκοπεύουν να πλασάρουν τα προϊόντα τους στην αγορά της 

γείτονας χώρας θα πρέπει να επενδύσουν προσαρμόζοντας ανάλογα τις ετικέτες 

τους.  

 Τέλος, θα πρέπει να διερευνηθούν οι απαιτήσεις των καταναλωτών και η 

γενικότερη κατάσταση της αγοράς φρούτων και λαχανικών στη χώρα. Η άνοδος του 

βιοτικού επιπέδου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μεγάλων αλυσίδων super market 

δημιουργεί νέες τάσεις και νέες απαιτήσεις σε προϊόντα. Η συσκευασία που 

απαιτείται πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να προβάλλει σωστά τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος και να ποικίλει σε μεγέθη. Σημαντική είναι η εξαγωγική εμπειρία πολλών 

εταιριών που τροφοδοτούν εδώ και χρόνια άλλες αγορές, όπως αυτή της Γερμανίας, 

η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περίπτωση της Βουλγαρίας. Στη Γερμανία 

βέβαια, οι απαιτήσεις σε ποιότητα καρπών είναι διαφορετικές αλλά δεν υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις σε θέματα συσκευασίας. Εφαρμόστηκε με επιτυχία η προώθηση 
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μικρό-συσκευασιών φρούτων και λαχανικών που περιέχουν από δύο έως τέσσερα 

τεμάχια του κάθε είδους. Η διαφοροποίηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι 

για να είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα προσιτά στον Βούλγαρο καταναλωτή θα 

πρέπει να προτιμώνται οι ποιότητες Ι και ΙΙ και όχι η ποιότητα Extra, όπως στην 

περίπτωση της Γερμανίας.                    

      

5.2.2 Μεταποίηση  
 

Η μεταποίηση είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της αγροτικής 

παραγωγής. Σε ετήσια βάση, μεγάλο τμήμα της εγχώριας παραγωγής φρούτων και 

λαχανικών έχει σαν προορισμό τις μονάδες επεξεργασίας. Με τον όρο μεταποίηση 

αγροτικών προϊόντων (Σέμος, 2004) εννοείται η μετατροπή ενός αγροτικού 

προϊόντος σε κάποιο άλλο προϊόν. Η μετατροπή αυτή πολλές φορές είναι καθολική 

και οδηγεί στην παραγωγή ενός νέου προϊόντος, το οποίο δεν έχει ούτε τη μορφή 

ούτε τη χρήση του πρωτογενούς, όπως για παράδειγμα η μετατροπή των σιτηρών σε 

αλεύρι. Αντίθετα άλλες φορές, η επεξεργασία δεν επηρεάζει τη φύση του 

πρωτογενούς προϊόντος αλλά έχει σαν σκοπό τη συντήρησή του με σκοπό τη 

μελλοντική κατανάλωση, όπως η διαδικασία κονσερβοποίησης των ροδάκινων. 

Η ελληνική εγχώρια παραγωγή μεταποιημένων διατηρεί μία παράδοση 

αρκετών χρόνων. Πλήθος προϊόντων όπως σπαράγγια, χυμοί, κομπόστες ροδάκινο, 

σάλτσα τομάτας κ.α. καταλαμβάνουν εδώ και χρόνια θέση στα ράφια ελληνικών και 

ξένων καταστημάτων. Πολλά από αυτά πωλούνται ήδη και στην αγορά της 

Βουλγαρίας με μικρά ή μεγαλύτερα μερίδια. Το ουσιαστικό όφελος από τα 

μεταποιημένα προϊόντα είναι η προστιθέμενη αξία τους σε σχέση με το πρωτογενές 

υλικό, αλλά και οι δυνατότητες που παρέχει στον τομέα της βελτίωσης της θέσης 

τους στην αγορά και της επέκτασης σε νέα προϊόντα.   

 Η δυναμική του τομέα αυτού στηρίζεται στα περιθώρια καινοτομίας και 

πειραματισμού που αφήνει η μεταποίηση. Για μία νεοεισερχόμενη επιχείρηση στην 

αγορά της Βουλγαρίας είναι εύκολο με μία εκτεταμένη έρευνα αγοράς να 

διαπιστώσει τις συνθήκες και τον ανταγωνισμό. Έπειτα, μπορεί να αναζητήσει τα 

εμπορικά κενά και να εισάγει νέα προϊόντα ή να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό 

προσπαθώντας να πετύχει τη διαφοροποίηση και την καθιέρωση.  
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Για τις εταιρίες που ήδη δραστηριοποιούνται στην αγορά τα πράγματα είναι 

σίγουρα ευκολότερα. Οι επιχειρήσεις αυτές γνωρίζουν τον Βούλγαρο καταναλωτή 

αλλά και τον ανταγωνισμό και μπορούν να κινηθούν με ευελιξία. Η ευελιξία αυτή 

εντοπίζεται είτε στη βελτίωση των προϊόντων που διακινούν είτε στην εισαγωγή 

νέων.  

Και στην περίπτωση της μεταποίησης υπάρχει μεγάλη εξαγωγική εμπειρία. 

Πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με επιτυχία σε αγορές με υψηλές 

απαιτήσεις και σκληρό ανταγωνισμό, όπως αυτή της Γερμανίας. Πλήθος προϊόντων 

όπως αποξηραμένες τομάτες, έτοιμες, κομμένες και καθαρισμένες σαλάτες, 

βρασμένα σκόρδα μέσα σε λάδι, έχουν εξαχθεί με επιτυχία είτε καινοτομώντας είτε 

ακολουθώντας τον ανταγωνισμό. Η εξαγωγική αυτή εμπειρία πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση της Βουλγαρίας. Οι συνθήκες, οικονομικές και 

καταναλωτικές, είναι όμως εντελώς διαφορετικές και απαιτείται προσεκτική 

προσαρμογή των μεθόδων και των δράσεων που θα ακολουθηθούν.  

Τέλος, ένα ακόμα πλεονέκτημα της μεταποίησης είναι η δυνατότητα 

αναγνωρισιμότητας που παρέχει στο παραγόμενο προϊόν. Η δυνατότητα αυτή είναι 

γνωστή παγκοσμίως ως η δημιουργία brand name. Ένα μεταποιημένο προϊόν σε μία 

ελκυστική συσκευασία, με αρμονία χρωμάτων και με μία εύηχη ονομασία 

προσαρμοσμένη στα βουλγαρικά δεδομένα θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες 

καθιέρωσης από κάποιο νωπό προϊόν, φρούτο ή λαχανικό που διεκδικεί μία θέση 

στην αγορά. 

 

5.2.3 Πιστοποιημένα οπωροκηπευτικά ολοκληρωμένης διαχείρισης  
 

Κάθε χρόνο καταγράφεται παγκοσμίως αυξανόμενη ανησυχία του 

καταναλωτικού κοινού πάνω σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Τα 

διατροφικά σκάνδαλα που συγκλόνισαν τον πλανήτη τα προηγούμενα χρόνια, αλλά 

και οι τακτικές πλέον ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων που αφορούν τον 

εντοπισμό ακατάλληλων τροφίμων, έχουν ευαισθητοποιήσει και προβληματίσει την 

κοινή γνώμη. Το θέμα όπως είναι φυσικό, έχει άμεσες προεκτάσεις και στον τομέα 

των φρούτων και λαχανικών. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

οπωροκηπευτικών είναι η αμεσότητα μεταξύ συγκομιδής και κατανάλωσης καθώς 

το προϊόν που θα συγκομισθεί σήμερα την επόμενη μέρα θα βρίσκεται στη διάθεση 

του καταναλωτή.  
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Την ανάγκη ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της ασφάλειας των 

φρούτων και λαχανικών καλύπτει η διαδικασία που είναι γνωστή ως πιστοποίηση 

των οπωροκηπευτικών ή ως διαδικασία ολοκληρωμένης διαχείρισης. Πρόκειται για 

το πρότυπο ποιότητας της αγροτικής παραγωγής που στηρίζεται στην τήρηση των 

αρχών της ορθής γεωργικής πρακτικής. Ο κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής όπως 

είναι γνωστός καθορίζει τα όρια της ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών 

μέσων (μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων) και λιπασμάτων με 

απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή, του περιβάλλοντος 

και του παραγωγού. Ο όρος ορθολογική χρήση σχετίζεται με την εντατικοποίηση της 

γεωργίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αυξανόμενη ζήτηση σε αγροτικά προϊόντα και 

κατ’ επέκταση σε φρούτα και λαχανικά ωθούν τους παραγωγούς στην προσπάθεια 

να αποκομίσουν το μέγιστο της παραγωγής. Ο ορθολογισμός, όπως αναφέρεται, 

αποσκοπεί στον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 

στο βωμό της μεγιστοποίησης της παραγωγής. 

Το σύστημα πιστοποίησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης της αγροτικής 

παραγωγής αποτελείται από τρεις βαθμίδες. Στην πρώτη και χαμηλότερη βαθμίδα 

βρίσκεται ο παραγωγός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη χρήση των φυτοφαρμάκων 

και λιπασμάτων, για τους καλλιεργητικούς χειρισμούς και για την ημερολογιακή 

καταγραφή όλων των ενεργειών του. Στη δεύτερη βαθμίδα, βρίσκεται ο επιβλέπων 

γεωπόνος με ρόλο συμβουλευτικό. Ο επιβλέπων προτείνει και συνταγογραφεί όλες 

τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο παραγωγός και επιβλέπει για τη σωστή 

εφαρμογή τους. Για παράδειγμα, όταν ο επιβλέπων προτείνει τη χρήση ενός 

φυτοφαρμάκου θα πρέπει να ελέγξει εάν τηρούνται οι σωστές δοσολογίες του 

φαρμάκου και οι ημέρες που ορίζονται από την εφαρμογή μέχρι τη συγκομιδή με 

βάση τη νομοθεσία. Στην τρίτη βαθμίδα, βρίσκεται ο ανεξάρτητος φορέας 

πιστοποίησης ο οποίος ελέγχει όλο το σύστημα για την ορθή λειτουργία του. Τα 

προϊόντα που παράγονται, ελέγχονται εργαστηριακά πριν κυκλοφορήσουν στην 

αγορά ώστε να εντοπιστούν εάν υπάρχουν υπολείμματα φαρμάκων. Εφόσον ο 

εργαστηριακός έλεγχος ολοκληρωθεί και το προϊόν με βάση τη νομοθεσία πληροί τις 

προδιαγραφές θεωρείται πιστοποιημένο και κυκλοφορεί στο εμπόριο με το ειδικό 

σήμα πιστοποίησης. 

   Από το σύνολο των εξαγόμενων οπωροκηπευτικών ένα σημαντικό ποσοστό 

λαχανικών, κυρίως από την περιοχή της Κρήτης, και ένα ακόμα μεγαλύτερο 

ποσοστό φρούτων, που αφορά κυρίως την παραγωγή ροδάκινων και μήλων, είναι 
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ήδη πιστοποιημένα. Τα προϊόντα αυτά πιστοποιήθηκαν, καθώς οι φορείς που τα 

διακινούσαν, κυρίως μεγάλες αλυσίδες super markets γερμανικών, αυστριακών και 

ολλανδικών συμφερόντων, το απαιτούσαν. Η αγορά της Βουλγαρίας δεν έχει 

παρουσιάσει ακόμα την τάση για προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

Ακολουθώντας όμως τις γενικές τάσεις της παγκόσμιας αγοράς και τη διεθνή 

ανησυχία για την ύπαρξη υπολειμμάτων φαρμάκων στα οπωροκηπευτικά, 

αναμένεται ότι θα ζητηθούν. Τη ζήτηση των προϊόντων αυτών θα ενισχύσει και η 

είσοδος στη Βουλγαρία των ευρωπαϊκών αλυσίδων super markets.  

Η πιστοποίηση της παραγωγής οπωροκηπευτικών είναι μία δύσκολη και με 

υψηλά κόστη διαδικασία. Η δυσκολία της έγκειται στην ανάγκη εκπαίδευσης των 

παραγωγών και στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται. Σε σχέση με το 

κόστος της διαδικασίας, αυτό θεωρείται υψηλό επειδή δεν υπάρχει η αναμενόμενη 

διαφοροποίηση της τιμής με εξαίρεση τα εξαγόμενα προϊόντα. Το υψηλό κόστος 

αφορά το μεμονωμένο παραγωγό που θα αποφασίσει να πιστοποιηθεί. Αυτός είναι 

και ο λόγος για τον οποίο παραγωγοί του ίδιου αντικειμένου (π.χ. τοματοπαραγωγοί 

Καστοριάς) συνενώνουν τις δυνάμεις τους και πιστοποιούνται ομαδικά με σκοπό τον 

επιμερισμό του συνολικού κόστους. 

Αναμφίβολα, η πιστοποίηση προσδίδει αξία στο τελικό προϊόν και βελτιώνει 

την ανταγωνιστικότητα των οπωροκηπευτικών. Προκύπτει όμως το ερώτημα εάν ο 

Βούλγαρος καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στη διαφοροποίηση 

της τιμής ενός πιστοποιημένου προϊόντος. Η προώθηση των πιστοποιημένων πρέπει 

να γίνει σταδιακά και συστηματικά. Η διαφοροποίηση της τιμής σε σχέση με τα 

συμβατικά προϊόντα πρέπει για την χρονιά εισόδου και για τα επόμενα δύο με τρία 

έτη να είναι μικρή. Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα πρέπει να δώσουν έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

πιστοποιημένων και κυρίως στο γεγονός ότι είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων. Η προώθηση αυτή μπορεί να γίνει μέσω της συσκευασίας στην 

ετικέτα του προϊόντος ή με ειδικά εσώκλειστα έντυπα που θα εξηγούν τον τρόπο 

παραγωγής των πιστοποιημένων προϊόντων και τα πλεονεκτήματά τους στη 

βουλγαρική γλώσσα.     

Οφέλη από την προώθηση των πιστοποιημένων προϊόντων θα έχουν 

μακροπρόθεσμα και οι έλληνες παραγωγοί. Για να γίνει κατανοητό θα αναφερθεί η 

περίπτωση της πιστοποίησης τομάτας. Πιστοποιώντας μία έκταση παραγωγής 

τομάτας, το επιπλέον κόστος της πιστοποίησης επιμερίζεται σε όλο το παραγόμενο 
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προϊόν και σε όλες τις παραγόμενες ποιότητες. Η ποιότητα Extra όπως έχει 

προαναφερθεί προορίζεται για αγορές όπου οι οικονομικές δυνατότητες των 

καταναλωτών τους επιτρέπουν να τα προτιμήσουν. Στην αγορά της Βουλγαρίας 

προτιμούνται κυρίως οι ποιότητες Ι και ΙΙ. Θεωρώντας τις πρώτες περιόδους ως 

χρονιές εισόδου και προώθησης στην αγορά τα οφέλη θα είναι μικρά. Η σταδιακή 

όμως αύξηση των τιμών με την προοπτική να φτάσουν στα επιθυμητά επίπεδα, θα 

οδηγήσει σε μείωση του συνολικού κόστους πιστοποίησης άρα και σε αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. 

Η πιστοποίηση των οπωροκηπευτικών δεν αφορά μόνο τα νωπά φρούτα και 

λαχανικά. Το προϊόν που θα χαρακτηρισθεί ως προϊόν ολοκληρωμένης διαχείρισης  

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ιδιότητά του αυτή και στη μεταποίηση. Η 

παραγωγή προϊόντων όπως κομπόστες και χυμοί από πιστοποιημένα 

οπωροκηπευτικά θα προσδώσουν επιπρόσθετη αξία και στο μεταποιημένο προϊόν. 

Οι μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης, για να μπορέσει να λειτουργήσει το 

σύστημα ελέγχου ποιότητας συνολικά, πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά τα 

πρότυπα ISO και HACCP. Αρκετές από τις μονάδες αυτές που δραστηριοποιούνται 

σε άλλες αγορές με εξαγωγές σπαραγγιών ή  μεταποιημένων λαχανικών (π.χ. λάχανο 

και αγγουράκι τουρσί) είναι πιστοποιημένες προς τις παραπάνω διαδικασίες. 

Απομένει η επέκτασή τους και σε νέα εξαγωγικά προϊόντα που θα αφορούν την 

αγορά της Βουλγαρίας αλλά και η πιστοποίηση των υπόλοιπων μονάδων 

επεξεργασίας.  

 

5.2.4 Βιολογικά προϊόντα 
 

Η βιολογική γεωργία και τα βιολογικά προϊόντα είναι ένας νέος τομέας της 

αγροτικής παραγωγής ο οποίος αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η ανάπτυξη 

του κλάδου και η είσοδός τους στην αγορά είναι αποτέλεσμα και στην περίπτωση 

αυτή των καταναλωτικών τάσεων για ασφαλή προϊόντα, απαλλαγμένα από 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων και χημικών. Η μεγάλη διαφορά των βιολογικών 

προϊόντων από τα πιστοποιημένα οπωροκηπευτικά είναι ότι στα πρώτα η 

καλλιεργητική διαδικασία γίνεται αποκλειστικά χωρίς τη χρήση χημικών 

σκευασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στις βιολογικές καλλιέργειες δε χρησιμοποιούνται 

χημικά φάρμακα (μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα), χημικά λιπάσματα 

και ορμόνες. Τα εγκεκριμένα βιολογικά φάρμακα είναι συνήθως φυσικά 
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σκευάσματα από εκχυλίσματα φυτών, τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται είναι 

συνήθως φυτικής ή ζωικής προέλευσης (φυτοχώματα και κοπριές ζώων), ενώ 

χρησιμοποιούνται και έντομα ωφέλιμα για τη φυσική καταπολέμηση των βλαβερών 

και επιζήμιων εντόμων. 

Το αποτέλεσμα της βιολογικής καλλιέργειας είναι η παραγωγή προϊόντων 

που μπορούν να χαρακτηριστούν απολύτως ασφαλή. Αυτός είναι άλλωστε και ο 

λόγος για τον οποίο η ζήτηση αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο όπως και οι βιολογικά  

καλλιεργούμενες εκτάσεις (αύξηση 90% για το 2005 στην Ελλάδα). Στην ελληνική 

αγορά εισέρχονται κάθε χρόνο νέες επιχειρήσεις διακίνησης και πώλησης των εν 

λόγω προϊόντων όπως ο Βίο-αγρός, η Γαία, η Green Farm κ.α. Οι Έλληνες και οι 

υπόλοιποι ευρωπαίοι καταναλωτές δείχνουν να προτιμούν όλο και περισσότερο τα 

βιολογικά προϊόντα κυρίως λόγω του αισθήματος ασφάλειας που παρέχουν.  

Η διαδικασία πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων είναι παρόμοια με τη 

διαδικασία που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. Η διαφορά έγκειται στο 

γεγονός ότι η βιολογική πιστοποίηση απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο μέχρι την 

οριστική έγκριση. Ενώ στην πιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης, η 

διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μέσα στην ίδια καλλιεργητική 

περίοδο, για τη βιολογική πιστοποίηση των προϊόντων απαιτείται μία τριετία κατά τη 

διάρκεια της οποίας, η καλλιέργεια και ο παραγωγός βρίσκονται σε καθεστώς 

επιτήρησης και έπειτα ακολουθεί η τελική έγκριση. Η μεταβατική τριετία μπορεί να 

παρέχει ασφάλεια ως προς το ορθό της διαδικασίας αλλά αποτελεί ένα μειονέκτημα 

για την είσοδο των καλλιεργητών στο σύστημα.  

 Τα  βιολογικά προϊόντα προσδίδουν αξία στο τελικό προϊόν, καθώς η 

βιολογική γεωργία θεωρείται καινοτόμος διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή 

πώλησης είναι υψηλότερη σε σχέση τόσο με τα συμβατικά προϊόντα όσο και με τα 

αντίστοιχα της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αναμφίβολα το θέμα της τιμής 

περιορίζει το εύρος των καταναλωτών της βουλγαρικής αγοράς προς τους οποίους 

απευθύνεται. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να δρα ανασταλτικά, καθώς σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια το μερίδιο των 

βιολογικών ήταν πολύ μικρό μέχρι να ανέλθει στα σημερινά υψηλά επίπεδα. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να αναφερθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που 

προσδίδει στο προϊόν η βιολογική γεωργία καθώς υπερτερεί σε ασφάλεια έναντι των 

συμβατικών που ενδεχομένως εισάγονται από τρίτες χώρες. Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα αποκτά και ο Έλληνας παραγωγός γιατί η μέθοδος αυτή απαιτεί 
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συγκεκριμένη τεχνογνωσία την οποία δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν εύκολα 

ανταγωνίστριες χώρες που εισάγουν φτηνά αλλά αμφιβόλου ποιότητας 

οπωροκηπευτικά. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι απαιτείται από τους Έλληνες 

αγρότες και τις ελληνικές επιχειρήσεις εγρήγορση και προετοιμασία στο θέμα των 

βιολογικών προϊόντων. Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία πιστοποίησης των 

βιολογικών απαιτεί περισσότερα από τρία χρόνια, οπότε θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει 

η κατάλληλη προετοιμασία πριν την αύξηση της ενδεχόμενης ζήτησης εάν τα 

ελληνικά βιολογικά προϊόντα θέλουν να οδηγήσουν τις εξελίξεις και όχι να 

οδηγηθούν από αυτές.    

 

5.3 Ανακεφαλαίωση  
 

   Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολήθηκε με τον τομέα των οπωροκηπευτικών και 

τις προοπτικές εισόδου των προϊόντων αυτών στην αγορά της Βουλγαρίας. Δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας των φρούτων και λαχανικών 

με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στη συνέχεια 

παρουσιάστηκαν προτάσεις και μέθοδοι ώστε να είναι εφικτή η προσθήκη αξίας στο 

τελικό προϊόν. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης που ακολουθεί θα παρουσιαστούν 

συμπεράσματα από τα όσα προηγήθηκαν καθώς και οι προοπτικές των εξαγωγών 

αγροτικών προϊόντων στην αγορά της Βουλγαρίας.  

 

 

                     

       

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 91



Οι Δυνατότητες Εξαγωγικής Επέκτασης των Επιχειρήσεων Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων στην 
Αγορά της Βουλγαρίας 

Συμπεράσματα – Προοπτικές  
 

Έχοντας ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης, θα ήταν χρήσιμο 

στο σημείο αυτό να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα και οι προοπτικές που 

προκύπτουν από αυτή. Ξεκινώντας από την Ελλάδα ως εξαγωγέα είναι σαφές ότι 

διατηρεί μία ικανοποιητική δυναμική σε όλους τους τομείς. Είναι παρούσα σε 

σημαντικές αγορές όπως αυτή της Γερμανίας και της Ιταλίας αλλά και σε 

αναπτυσσόμενες αγορές όπως η αγορά της Βουλγαρίας, που αποτελεί και την αγορά 

στόχο της παρούσας μελέτης. Θετικό θεωρείται το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των 

συνολικών εξαγωγών είναι ενδοκοινοτικές (56%), γεγονός που αφήνει σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης.  

Αναφορικά με τα αγροτικά προϊόντα, η Ελλάδα παρουσιάζει σταθερά υψηλές 

αποδόσεις εγχώριας παραγωγής. Η εγχώρια παραγωγή, η οποία είναι συνάρτηση των 

ευνοϊκών περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν αλλά και της ανάπτυξης της 

ελληνικής γεωργίας, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ποιοτικών προϊόντων. Αυτός είναι 

άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων έχουν την 

υψηλότερη συμμετοχή από όλους τους άλλους κλάδους σε σχέση με τις συνολικές 

εξαγωγές (17,3% επί των συνολικών εξαγωγών για το έτος 2006). Υψηλές 

εξαγωγικές επιδόσεις παρουσιάζει επίσης ο τομέας βάμβακος, ο τομέας των ζωικών 

και φυτικών λιπών και αυτός των βρώσιμων καρπών και φρούτων που 

καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης.  

Σε σχέση με τους προορισμούς των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, η 

Ιταλία και η  Γερμανία καταλαμβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα, ενώ 

η Βουλγαρία την έκτη. Η παρουσία της Ελλάδας ως εξαγωγικού εταίρου της 

Βουλγαρίας θεωρείται πολύ σημαντική καθώς παρέχεται η δυνατότητα για τη 

βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων και την εξαγωγική επέκταση των 

επιχειρήσεων εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Τα αγροτικά προϊόντα λόγω των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και της φύσης τους παρουσιάζουν σχετική 

ευπάθεια. Η ύπαρξη ενός εξαγωγικού εταίρου όπως η γείτονα χώρα παρουσιάζει 

σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης λόγω της γεωγραφικής της θέσης, που καθιστά 

εύκολες τις μεταφορές και συνεπάγεται χαμηλότερα μεταφορικά κόστη. 

Η Βουλγαρία και επίσημα πλέον από την 1/1/2007 αποτελεί μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πορεία της από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος 

το 1989 έως την ημερομηνία ένταξής της χαρακτηρίστηκε από πολιτικές και 

 92



Οι Δυνατότητες Εξαγωγικής Επέκτασης των Επιχειρήσεων Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων στην 
Αγορά της Βουλγαρίας 

οικονομικές κρίσεις και γενικότερες ανακατατάξεις. Τα τελευταία χρόνια όμως η 

πολιτική κατάσταση της χώρας έχει σταθεροποιηθεί και η οικονομία της 

παρουσιάζει σημαντικές επιδόσεις αναφορικά με την εξέλιξη των μακροοικονομικών 

της μεγεθών. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν συνεχίζει να αυξάνεται με 

ικανοποιητικό ετήσιο ρυθμό (6%) συμπαρασύροντας και τους υπόλοιπους δείκτες. Η 

γενική εικόνα της Βουλγαρίας χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα θετική και πλέον 

αποτελεί μία αρκετά ελκυστική επιλογή ως αγορά και ως εξαγωγικό στόχο. Στο 

γεγονός αυτό συνηγορεί η διαρκής και αυξανόμενη ζήτηση εισαγόμενων προϊόντων, 

η οποία για το 2006 αυξήθηκε κατά 26,4%. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα 

οφέλη από την ένταξη στην Ε.Ε. και την απελευθέρωση του ενδοκοινοτικού 

εμπορίου δημιουργούν ένα ευνοϊκό και πρόσφορο κλίμα για την ανάπτυξη των 

εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 

Περνώντας στον τομέα των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων στη 

βουλγαρική αγορά, δημιουργεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η Βουλγαρία 

συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό χωρών εισάγοντας πλήθος προϊόντων. Τα 

σημαντικότερα όμως μερίδια από τις συναλλασσόμενες χώρες κατέχουν η Ιταλία 

(26,3%), η Γερμανία (11,26) και η Ελλάδα (9,53%). Ο ανταγωνισμός είναι σίγουρα 

έντονος καθώς οι περισσότερες χώρες που δραστηριοποιούνται εξαγωγικά είναι 

σημαντικές παραγωγικές δυνάμεις με παράδοση στις εξαγωγές, γεγονός που θα 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν εξαγωγικά. 

Ανταγωνισμός υπάρχει όπως είναι αναμενόμενο και με τα εγχώρια αγροτικά 

προϊόντα. Ο αγροτικός τομέας της Βουλγαρίας είναι αρκετά σημαντικός με αξιόλογη 

εγχώρια παραγωγή, αλλά υστερεί σημαντικά σε επίπεδο τεχνογνωσίας, ποιότητας, 

και εξοπλισμού. Μακροπρόθεσμα, η είσοδος στην Ε.Ε. και η ροή κονδυλίων προς 

τον αγροτικό τομέα θα βελτιώσουν την παρούσα κατάσταση αλλά σε καμία 

περίπτωση η εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απειλή.   

Η Ελλάδα διατηρεί ένα σημαντικό εξαγωγικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της 

βουλγαρικής αγοράς στα εισαγόμενα φρέσκα φρούτα, στα ζωικά, φυτικά λίπη και 

έλαια καθώς και στην κατηγορία της ζάχαρης και των ειδών ζαχαροπλαστικής. Η 

κυριαρχία της στις κατηγορίες αυτές φανερώνει την ύπαρξη ενός ικανοποιητικού 

εμπορικού δικτύου αλλά και γνώση των εμπορικών συνθηκών που επικρατούν. Με 

μεθοδικές κινήσεις, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αλλά και στηριζόμενη στην ετήσια 
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αύξηση της ζήτησης των εισαγόμενων προϊόντων, η Ελλάδα μπορεί να θέσει 

στόχους για περαιτέρω ανάπτυξη των κατηγοριών αυτών. Ταυτόχρονα, 

διερευνώντας τις ανάγκες των καταναλωτών, αλλά και παρακολουθώντας τους 

ανταγωνιστές, μπορεί να επιδιώξει την είσοδο νέων καινοτόμων προϊόντων τα οποία 

θα προσδώσουν νέα δυναμική στις κατηγορίες αυτές.  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας των οπωροκηπευτικών για 

τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται με την ελληνική εγχώρια παραγωγή, η 

οποία είναι υψηλή και συνήθως πλεονάζουσα. Ο δεύτερος αφορά το επίπεδο των 

Ελλήνων παραγωγών, οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία αλλά και την απαραίτητη 

εμπειρία για την παραγωγή ποιοτικά ανώτερων προϊόντων. Ο τρίτος αφορά την 

εύκολη πρόσβαση στη βουλγαρική αγορά που οφείλεται στη γεωγραφική θέση της 

χώρας - στόχου και τη γειτνίασή της με την Ελλάδα. Το πλεονέκτημα αυτό έχει 

ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι τα εξαγώγιμα προϊόντα 

χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ευπάθεια και μικρή συντηρησιμότητα.  

Η αύξηση των μεριδίων αγοράς φρούτων και λαχανικών, αλλά και η 

περαιτέρω εξαγωγική τους επέκταση θα πρέπει να έχει μακροχρόνιο χαρακτήρα και 

σαφή προσανατολισμό. Με βάση την παρούσα κατάσταση του ελληνικού αγροτικού 

τομέα μπορεί πλέον με σιγουριά να ειπωθεί ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παράγει 

φθηνά προϊόντα. Η αύξηση του κόστους εργασίας αλλά και των αγροτικών εφοδίων 

όπως σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα κ.α. έχουν ανεβάσει σημαντικά το συνολικό 

κόστος. Το αποτέλεσμα είναι τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά να μην είναι 

ανταγωνιστικά από άποψη τιμής σε σχέση με χώρες που εξάγουν φθηνά προϊόντα, 

όπως η Τουρκία και τα Σκόπια. 

Μονόδρομο λοιπόν αποτελεί για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος η στροφή προς την ποιότητα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει 

να προωθούν οπωροκηπευτικά όχι με βάση την τιμή τους αλλά με βάση τα ποιοτικά 

πλεονεκτήματα που αυτά έχουν. Άλλωστε, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των 

Βούλγαρων καταναλωτών βραχυπρόθεσμα θα στρέψει τη ζήτηση προς τα ποιοτικά 

και όχι προς τα φθηνά προϊόντα.  

Σημαντική παράμετρο για την επιτυχία της εξαγωγικής επέκτασης των 

ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί και η προσθήκη αξίας στο τελικό προϊόν. Θα 

πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στους τομείς της διαλογής, τυποποίησης και 

συσκευασίας καθώς ο αρμονικός συνδυασμός τους προβάλλει τα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά των οπωροκηπευτικών και δίνει στον καταναλωτή την αίσθηση του 

διαφορετικού.   

Και ο τομέας της μεταποίησης συνεισφέρει από την πλευρά του στην  

προσθήκη αξίας όπως και στη διαφοροποίηση των προϊόντων. Τα μεταποιημένα 

διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα καθώς έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν 

πολλαπλές ανάγκες των καταναλωτών (κονσέρβα παντζάρι σε νερό, σε λάδι ή σε 

λάδι με σκόρδο) και να καθιερώνονται με την εμπορική ονομασία τους (Brand 

name).  Επίσης, μέσω της μεταποίησης ξεπερνιέται ένα μεγάλο μειονέκτημα των 

νωπών οπωροκηπευτικών, η ευπάθεια και η μικρή συντηρησιμότητα. Αν τα 

παραπάνω συνδυαστούν με την καινοτομία και την προσαρμογή στις ανάγκες του 

Βούλγαρου καταναλωτή, τα μεταποιημένα προϊόντα εμφανίζουν πολλές προοπτικές 

ανάπτυξης και εξαγωγικής επέκτασης.  

Τέλος, σημαντική συμβολή στην προσθήκη αξίας θα έχει η υιοθέτηση 

σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση της 

παραγωγής και η βιολογική γεωργία. Οι δύο αυτές μέθοδοι αυξάνουν την 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και αντιγράφονται δύσκολα από τους 

υποψήφιους ανταγωνιστές. Η δυσκολία μίμησης έγκειται στο γεγονός ότι και η 

ολοκληρωμένη αλλά και η βιολογική γεωργία προϋποθέτουν πολύ καλή γνώση του 

αντικειμένου, την οποία δεν διαθέτουν οι αγροτικοί κλάδοι χωρών με φθηνά 

προϊόντα όπως η Τουρκία και τα Σκόπια. 

Κλείνοντας και το τελευταίο τμήμα της παρούσας μελέτης θα πρέπει να 

αναφερθεί η ανάγκη χρησιμοποίησης της ελληνικής εξαγωγικής εμπειρίας. Αρκετές 

από τις ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται εξαγωγικά 

σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Παρόλο που η Βουλγαρία παρουσιάζει αρκετές 

ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες χώρες, οι προτεινόμενες μέθοδοι και ο τρόπος 

σκέψης και δράσης δεν αλλάζουν ριζικά. Αυτό που σίγουρα πρέπει να αλλάξει είναι 

η τάση εσωστρέφειας που διατηρούν πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις και να γίνει 

κατανοητό ότι μόνο μέσω της συλλογικής προσπάθειας και του μοιράσματος της 

γνώσης μπορούν να επιτευχθούν οι συλλογικοί στόχοι της χώρας για αύξηση των 

εξαγωγών του αγροτικού τομέα, αλλά και οι ατομικοί στόχοι της κάθε επιχείρησης. 
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