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Όπως ει1ναι γνωστο1 , το ε1λλειμμα του εμπορικου1  ισοζυγι1ου τής Ελλα1 δας, ει1ναι διαχρονικο1  και εμφανι1ζει δομικα1
χαρακτήριστικα1  καθω1 ς  βασικα1  προιKο1 ντα  του  ο1 πως  καυ1 σιμα,  μήχανολογικο1 ς  εξοπλισμο1 ς,  ήλεκτρονικα1 ,
οχή1 ματα  κ.α.  δεν  παρα1 γονται  στή  χω1 ρα.  Κατα1  συνε1πεια  ο1 σο  αναπτυ1 σσεται  ή  οικονομι1α,  ή  αυ1 ξήσή  των
εισαγωγω1 ν  -αναμενο1 μενή  και  αναπο1 φευκτή ε1ως ε1να βαθμο1 -  συμβα1 λλει  περαιτε1ρω και  στο ε1λλειμμα του
εμπορικου1  ισοζυγι1ου.

Άρα  για  τήν  μει1ωσή  του  ελλει1μματος  στο  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο,  ζήτου1 μενο  ει1ναι  αρχικα1  ή  αυ1 ξήσή  τής
παραγωγή1 ς, ή βελτι1ωσή τής ανταγωνιστικο1 τήτας, ή αυ1 ξήσή τής παραγωγικο1 τήτας, ή περαιτε1ρω αυ1 ξήσή των
εξαγωγω1 ν και ή προσπα1 θεια υποκατα1 στασής των εισαγωγω1 ν, ο1 που αυτο1  ει1ναι εφικτο1 .

Λαμβα1 νοντας υπο1 ψή τήν ιδιαι1τερή σήμασι1α που ε1χει ο τομε1ας τής γεωργι1ας για τήν ελλήνική1  οικονομι1α και
ειδικο1 τερα για τήν παραγωγή1 , αλλα1  και λο1 γω του αναπτυξιακου1  τής πολλαπλασιαστή1  για τήν απασχο1 λήσή,
τή μεταποι1ήσή, τις μεταφορε1ς, τις εξαγωγε1ς και τήν το1 νωσή τής εξωστρε1φειας και επι1σής καθω1 ς ο γεωργικο1 ς
τομε1ας αποτελει1 ε1ναν απο1  τους βασικου1 ς μοχλου1 ς ανα1 πτυξής και παραγωγική1 ς ανασυγκρο1 τήσής τής χω1 ρας,
συνετα1 χθή  ή  παρου1 σα μελε1τή,  ή  οποι1α  βασιζο1 μενή  στα προ1 σφατα αναθεωρήμε1να  στοιχει1α  τής  ΕΛ.ΣΤΑΤ
(Απρι1λιος 2020) καταγρα1 φει αναλυτικα1  τήν πορει1α εξαγωγω1 ν και εισαγωγω1 ν στο συ1 νολο των 23 2ψή1 φιων
και 156 4ψή1 φιων Κωδικω1 ν των αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και ποτω1 ν. 

Όσον αφορα1  στα γενικα1  στοιχει1α για τον τομε1α τής γεωργι1ας, συ1 μφωνα με τα στοιχει1α τής ΕΛ.ΣΤΑΤ. /Εθνικοι1
Λογαριασμοι1/Ακαθα1 ριστή  προστιθε1μενή  αξι1α  κατα1  κλα1 δο  (Τομε1ας  τής  Γεωργι1ας-Δασοκομι1ας-Αλιει1ας  -
Κωδ.  ESA   10/  AYA  )- (Εκτιμή1 σεις) (1995-2019)   και κατα1  τήν τριετι1α 2017-2019,  η συμβολή του κλάδου ως
ακαθάριστη αξία στο ΑΕΠ, 
εάν υπολογισθεί σε τρέχουσες τιμές παραμε1νει σταθερή1  στο 3,7% καθ΄ο1 λή τήν δια1 ρκεια τής τριετι1ας.
ενώ  εάν υπολογισθεί  σε  σταθερές  τιμές  πρ.έτους, βαι1νει  ελαφρα1  μειου1 μενή  καθω1 ς  το  ποσοστο1  στο
συ1 νολο ή1 ταν στο 3,9% το 2017, στο 3,7% το 2018 και στο 3,6% το 2019,

ενω1  συ1 μφωνα με τις χρονοσειρε1ς κατα1  τα παρακα1 τω ε1τή, οι αντι1στοιχες τιμε1ς ή1 ταν :
2015 για τις τρε1χουσες τιμε1ς 3,8% και για τις σταθερε1ς 3,4%
2011 για τις τρε1χουσες τιμε1ς 3% και για τις σταθερε1ς 3,1%
2006 για τις τρε1χουσες τιμε1ς 3,2% και για τις σταθερε1ς 3,5%
2001 για τις τρε1χουσες τιμε1ς 5,2% και για τις σταθερε1ς επι1σής 5,2%
1996 για τις τρε1χουσες τιμε1ς 6,7% και για τις σταθερε1ς 7%

Παρα1 λλήλα και συ1 μφωνα με σχετική1  ε1ρευνα του  ΙΟΒΕ1

‘’..το μερι1διο του πρωτογενου1 ς τομε1α στή συνολική1  απασχο1 λήσή τής οικονομι1ας, ε1φθασε στο 11,2% το 2017
(ε1ναντι 16% το 2000) ποσοστο1  που ει1ναι σήμαντικα1  υψήλο1 τερο σε σχε1σή με τον με1σο ο1 ρο τής ΕυρωπαιKκή1 ς
Ένωσής, ενω1  ή συνολική1  αξι1α παραγωγή1 ς του γεωργικου1  κλα1 δου, πλήσι1ασε το 2018 τα 11 δισ.Ευρω1 , με το
συνολικο1  εισο1 δήμα  απο1  γεωργική1  επιχειρήματική1  δραστήριο1 τήτα  στήν  Ελλα1 δα  (σε  τρε1χουσες  τιμε1ς)  να
διαμορφω1 νεται  το 2018 σε 4,8  δισ.Ευρω1  (με σήμαντικο1  τμή1 μα του εγχω1 ριου γεωργικου1  εισοδή1 ματος  να
προε1ρχεται απο1  τις επιδοτή1 σεις τής ΕυρωπαιKκή1 ς  Ένωσής, ή βαρυ1 τήτα των οποι1ων παραμε1νει  κατα1  πολυ1
υψήλο1 τερή σε συ1 γκρισή με τον με1σο ο1 ρο στήν ΕΕ28)..
..Το συ1 νολο των καλλιεργου1 μενων εκτα1 σεων τής χω1 ρας το 2017 ή1 ταν 5,1 εκατ. Εκτα1 ρια, εκ των οποι1ων το
μεγαλύτερο ποσοστό (39%) επι1  του συνο1 λου αποτελου1 σαν το 2017  οι μόνιμοι βοσκότοποι,  ή ε1κτασή
των οποι1ων σήμει1ωσε κατακο1 ρυφή αυ1 ξήσή το 2008, ο1 ταν οι κοινοτικε1ς ενισχυ1 σεις αποσυνδε1θήκαν απο1  τήν
παραγωγή1  και  συνδε1θήκαν  με  τις  εκτα1 σεις.  Οι  αρόσιμες  εκτάσεις,  οι  οποι1ες  περιλαμβα1 νουν  τα  φυτα1
μεγα1 λής  καλλιε1ργειας  και  λοιπε1ς  καλλιε1ργειες  (σιτήρα1  για  καρπο1 ,  βρω1 σιμα  ο1 σπρια,  βιομήχανικα1  φυτα1 ,
κτήνοτροφικα1  φυτα1 , μποστανικα1  και πατα1 τες) καλύπτουν το 37% τής γεωργική1 ς ε1κτασής, με τα1 σή μικρή1 ς
υποχω1 ρήσής  απο1  το  2000,  ενω1  το  υπόλοιπο  24% καταλαμβα1 νεται  απο1  τις  μόνιμες  δενδρώδεις
καλλιέργειες (και πολυ1  σε πολυ1  μικρο1  ποσοστο1  απο1  κή1 πους ιδιωτική1 ς κατανα1 λωσής)..
..Παρα1 λλήλα το με1σο με1γεθος τής αγροτική1 ς εκμετα1 λλευσής στήν Ελλα1 δα ει1ναι 6,6 εκτα1 ρια (στοιχει1α 2016),
ενω1  το 90% των εκμεταλλευ1 σεων ε1χουν με1γεθος μικρο1 τερο των 2 εκταρι1ων, με1γεθος εξαιρετικα1  μικρο1  για τις
συ1 γχρονες συνθή1 κες παραγωγή1 ς.  Το μικρο1  με1γεθος των εκμεταλλευ1 σεων ε1χει ως συνε1πεια τήν ανεπαρκή1
μήχανοποι1ήσή, το χαμήλο1  επι1πεδο ενσωμα1 τωσής νε1ων τεχνολογιω1 ν, τή χαμήλή1  παραγωγικο1 τήτα και το πολυ1
χαμήλο1  εισο1 δήμα των αγροτικω1 ν οικογενειω1 ν..

1 ΙΟΒΕ, Αγροτικα1  Μήχανή1 ματα και Ανταγωνιστικο1 τήτα του Αγροτικου1 Τομε1α στήν Ελλα1 δα,
Σεπτε1μβριος 2019, http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_02122019_REP_GR.pdf     
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..Το επι1πεδο εκπαι1δευσής των απασχολουμε1νων στον πρωτογενή1  τομε1α στήν Ελλα1 δα ει1ναι χαμήλο1  και ε1χει
επιπτω1 σεις,  ο1 χι  μο1 νο  στήν  παραγωγικο1 τήτα,  αλλα1  και  στήν  εισαγωγή1  καινοτομιω1 ν  και  στήν
προσαρμοστικο1 τήτα του κλα1 δου στις διαρκω1 ς μεταβαλλο1 μενες συνθή1 κες τής διεθνου1 ς αγορα1 ς..
..Η με1σή παραγωγικο1 τήτα εργασι1ας στον εγχω1 ριο αγροτικο1  τομε1α ή1 ταν το 2018 κατα1  36% μικρο1 τερή σε
συ1 γκρισή με τήν ΕΕ28, αναδεικνυ1 οντας ε1να σήμαντικο1  παρα1 γοντα που επήρεα1 ζει τήν ανταγωνιστικο1 τήτα
του εγχω1 ριου αγροτικου1  τομε1α,  ενω1  το ζή1 τήμα τής παραγωγικο1 τήτας του αγροτικου1  τομε1α στήν Ελλα1 δα
ει1ναι ευρυ1 τερο και δεν αφορα1  μο1 νο τήν εργασι1α..
..Απο1  τήν  εξε1τασή  τής  υφιστα1 μενής  δομή1 ς  του  εξωτερικου1  εμπορι1ου  αγροτικω1 ν  προιKο1 ντων  και  ειδω1 ν
διατροφή1 ς, προκυ1 πτει ο1 τι υπα1 ρχουν κατήγορι1ες προιKο1 ντων με καλε1ς εξαγωγικε1ς επιδο1 σεις που ταυτο1 χρονα
συνεισφε1ρουν θετικα1  στο εγχω1 ριο εμπορικο1  ισοζυ1 γιο. Αυτε1ς ει1ναι τα φρου1 τα και τα λαχανικα1  καθω1 ς και τα
προιKο1 ντα  αλιει1ας  και  ιχθυοκαλλιε1ργειας.  Αντι1θετα,  ιδιαι1τερα  δυσμενει1ς  ο1 ρους  στο  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο
αγροτικω1 ν προιKο1 ντων και  ειδω1 ν  διατροφή1 ς  εμφανι1ζουν τα κρε1ατα,  οι  ζωοτροφε1ς,  τα δήμήτριακα1  και  τα
γαλακτοκομικα1  προιKο1 ντα, για τα οποι1α ή εγχω1 ρια παραγωγή1  δεν καλυ1 πτει τις ανα1 γκες τής ζή1 τήσής…’’

Κατα1  συνε1πεια,  αυτο1  που  επιχειρει1ται  με  τήν  παρου1 σα  μελε1τή  και  πε1ραν  τής  καταγραφή1 ς  τής  αξι1ας
εξαγωγω1 ν ή1  εισαγωγω1 ν των γενικω1 ν ομα1 δων προιKο1 ντων, ει1ναι αφενο1 ς να καταδειχθου1 ν οι προορισμοι1 και οι
χω1 ρες προε1λευσής των 2ψή1 φιων και 4ψή1 φιων κωδικω1 ν, αναδεικνυ1 οντας και τις σήμαντικο1 τερες ή1  λιγο1 τερο
σήμαντικε1ς περιοχε1ς προορισμου1 /προε1λευσής και αφετε1ρου να αναδειχθου1 ν ειδικο1 τερα εκει1νοι οι 4ψή1 φιοι
κωδικοι1  προιKο1 ντων οι  οποι1οι  συμβα1 λλουν  στήν  αυ1 ξήσή  των εξαγωγω1 ν  και  εισαγωγω1 ν  των γενικο1 τερων
κατήγοριω1 ν τους, εκει1νοι οι 4ψή1 φιοι κωδικοι1  που συντελου1 ν στή δήμιουργι1α πλεονα1 σματος ή1  ελλει1μματος
στο εμπορικο1  ισοζυ1 γιο και τελικα1  εκει1νοι που παρουσια1 ζουν συγκριτικο1  πλεονε1κτήμα, διευκολυ1 νοντας τον
σχεδιασμο1 ,  εφαρμογή1  και  τήν  αξιολο1 γήσή  τής  στρατήγική1 ς  ανα1 πτυξής  των  εξαγωγω1 ν  των  αγροτικω1 ν
προιKο1 ντων και δυνατο1 τήτας υποκατα1 στασής των εισαγωγω1 ν τους.
Τε1λος και πε1ραν των προιKο1 ντων και κλα1 δων, επιχειρει1ται επι1σής να καταγραφει1 ή δυναμική1  τής κα1 θε χω1 ρας
προορισμου1 /προε1λευσής εξαγωγω1 ν/εισαγωγω1 ν και να αναδειχθει1 το ειδικο1  τής βα1 ρος στο εμπορικο1  ισοζυ1 γιο
των αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και ποτω1 ν.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Η Μελε1τή στήρι1ζεται στους Πι1νακες Εξαγωγω1 ν-Εισαγωγω1 ν ΠροιKο1 ντων σε 2ψή1 φιο και 4ψή1 φιο Κωδικο1 , ο1 πως
αυτοι1  δήμοσιευ1 ονται  στήν ιστοσελι1δα ΕΛ.ΣΤΑΤ..  Όπως ει1ναι  γνωστο1 ,  οι  Πι1νακες αυτοι1,  εμφανι1ζονται  στα
στοιχει1α του Ιανουαρι1ου του κα1 θε ε1τους, συνολικα1  για το κα1 θε ε1τος Ανα1  Χω1 ρα (ξεκινω1 ντας απο1  τή Γαλλι1α και
καταλή1 γοντας στήν Ανταρκτική1 ) και αυ1 ξοντα 4ψή1 φιο κωδικο1  (ξεκινω1 ντας απο1  τον 0101 και καταλή1 γοντας
στον 99SS για το συ1 νολο των προιKο1 ντων και για τα αγροδιατροφικά-ποτά στον 2309).

Η Μελε1τή, βασι1ζεται στήν αντιστροφή1  των ανωτε1ρω στοιχει1ων, όχι ανά Χώρα Εξαγωγών/εισαγωγών   και  
κατα1  αυ1 ξοντα  4ψή1 φιο  κωδικο1  εξαγο1 μενων/εισαγο1 μενων  προιKο1 ντων, αλλα1  ανά  αύξοντα  2ψήφιο  και
4ψήφιο κωδικό εξαγόμενων/εισαγόμενων προϊόντων   ανα1  Χω1 ρες.  

Οι κυ1 ριες αιτι1ες τής ανωτε1ρω αντιστροφή1 ς, ει1ναι ο1 τι αφενο1 ς με τήν δομή1  των στοιχει1ων ως Χω1 ρα και προιKο1 ν,
ει1ναι μεν δυνατή1  ή αναζή1 τήσή στοιχει1ων για τις εξαγωγε1ς και εισαγωγε1ς απο1 /προς τήν Χ χω1 ρα, αλλα1  δεν
ει1ναι δυνατή1  ή ανευ1 ρεσή στοιχει1ων για τις συνολικε1ς εισαγωγε1ς και εισαγωγε1ς προιKο1 ντος ανα1  χω1 ρα, δεν ει1ναι
δυνατή1  ή  αναγνω1 ρισή  τής  χω1 ρας  ως  κυριο1 τερου  ή1  μή  προορισμου1 /προε1λευσής  για  το  κα1 θε  προιKο1 ν  και
αφετε1ρου το γεγονο1 ς  ο1 τι,  για πλει1στους ο1 σους παρα1 γοντες (π.χ. κατα1  κεφαλή1 ν ΑΕΠ, με1γεθος πλήθυσμου1 ,
παραγωγή1 ,  συμπλήρωματική1  ή1  ανταγωνιστική1  οικονομι1α,  καταναλωτικε1ς  προτιμή1 σεις,  χιλιομετρική1
απο1 στασή κλπ) καμμία διάρθρωση εξαγωγών/εισαγωγών κωδικού προϊόντος ανά χώρα δεν είναι
όμοια  με  διαρθρωση  εξαγωγών/εισαγωγών  προς/από  άλλες  χώρες  (ο1 πως  και  καμμι1α  δια1 ρθρωσή
εξαγωγω1 ν-εισαγωγω1 ν προς/ανα1  χω1 ρα δεν ει1ναι ο1 μοια προς/απο1  α1 λλες χω1 ρες).

Ως  χαρακτήριστικα1  δε  παραδει1γματα  των  ανωτε1ρω  απο1  τις  συνολικές ελλήνικε1ς  εξαγωγε1ς,
σταχυολογου1 νται και αναφε1ρονται τα κα1 τωθι :

1. Σε οριζο1 ντια αναζή1 τήσή των κυριότερων κοινών εξαχθέντων προϊόντων (χρονική1  περι1οδος 2013-
2018) στις κυριο1 τερες περιοχε1ς των εξαγωγω1 ν που ει1ναι οι χω1 ρες τής Ευρω1 πής και τής Βαλκανική1 ς,
απο1  τα 10 κυριο1 τερα προιKο1 ντα μο1 λις τα 3 ει1ναι κοινα1  και στις 2 περιοχε1ς, 
Στήν  Ευρω1 πή, τα  κυριο1 τερα  εξαγο1 μενα  προιKο1 ντα  ει1ναι,  Κωδ.2710  Ελαια  Πετρελαίου,  3004
Φάρμακα, 7606 Ελα1 σματα Αλουμινι1ου, 7607 Φυ1 λλα Αλουμινι1ου, 0406 Τυρια1 , 1509 Ελαιο1 λαδο, 7411
Σωλή1 νες απο1  Χαλκο1 ,  2005 Λαχανικά Παρασκευασμένα, 2008 Καρποι1-Φρου1 τα Παρασκευασμε1να,
0810 Φρα1 ουλες-Ακτινι1δια.
Ενω1  στις Βαλκανικε1ς χω1 ρες, τα κυριο1 τερα εξαγο1 μενα προιKο1 ντα ει1ναι, Κωδ.2710 Έλαια Πετρελαίου,
0805 Εσπεριδοειδή1 ,  7604 Ρα1 βδοι Αλουμινι1ου, 3903 Πολυμερή1  Στυρολι1ου, 7214 Ρα1 βδοι απο1  Σι1δήρο,
7213 Χοντρο1 συρμα απι1 Σι1δήρο, 2005 Λαχανικά Παρασκευασμένα, 9503 Παιχνι1δι, 3004 Φάρμακα,
0809 Βερι1κοκα-Ροδα1 κινα κ.α.

2. Σε  ενδεικτική1  επι1σής  συ1 γκρισή  μεταξυ1  Ιταλι1ας  και  Γερμανι1ας  (1ος και  2ος εξαγωγικο1 ς  προορισμο1 ς
αντι1στοιχα), σε σχε1σή με τα πο1 σα κοινα1  προιKο1 ντα υπα1 ρχουν ανα1 μεσα στα περι1που 45   κυριότερα   που  
εξα1 γονται  στις  2  χω1 ρες, μπορου1 ν  να  ανευρεθου1 ν  μο1 λις  12  κοινα1  προιKο1 ντα  (Κωδ.2710  Ελαια
Πετρελαι1ου, 1509 Ελαιο1 λαδο, 0302 Ψα1 ρια, 7411 Σωλή1 νες απο1  Χαλκο1 , 3004 Φα1 ρμακα, 7606 Ελα1 σματα
Αλουμινι1ου,  2005  Λαχανικα1  Παρασκευασμε1να,  0810  Φρα1 ουλες,  8544  Συ1 ρματα-Καλω1 δια,  2008
Καρποι1-Φρου1 τα Παρασκευασμε1να, 8507 Ηλεκτρικοι1 Συσσωρευτε1ς και 6109 Τι σερτ).

3. Στις γειτονικε1ς χω1 ρες, Αυστρι1α, Τσεχι1α και Ουγγαρι1α, απο1  τα 7 ή1  8 κυριότερα εξαγο1 μενα ανα1  χω1 ρα
προιKο1 ντα, μο1 λις 3 ει1ναι κοινα1  και στις 3 χω1 ρες (Κωδ.2710 Έλαια Πετρελαι1ου, 3004 Φα1 ρμακα, 7604
Ρα1 βδοι Αλουμινι1ου).

4. Στις 4 σκανδιναβικε1ς χω1 ρες (σήμ. ή Φινλανδι1α ει1ναι με1λος τής ΕΕ και τής ευρωζω1 νής, οι Σουήδι1α και
Δανι1α ει1ναι με1λή τής ΕΕ και ο1 χι τής ευρωζω1 νής ενω1  ή Νορβήγι1α δεν ει1ναι χω1 ρα με1λος τής ΕΕ), απο1  το
συ1 νολο  των  εξεταζομε1νων  κυριότερων προιKο1 ντων,  μο1 λις  3  ει1ναι  κοινα1  (Κωδ.  2005  Λαχανικα1
Παρασκευασμε1να, 2710 Έλαια Πετρελαι1ου, 3004 Φα1 ρμακα) και στις 4 χω1 ρες, ενω1  μο1 λις 2 (Κωδ. 0406
Τυρια1  , 1509 Ελαιο1 λαδο) ει1ναι κοινα1  σε 3 χω1 ρες 

Κατα1  συνε1πεια ή δήμιουργι1α του νε1ου Πι1νακα με ΠροιKο1 ν ανα1  Χω1 ρα, λειτουργει1  συμπλήρωματικα1  προς τον
αρχικο1  Πι1νακα τής ΕΛ.ΣΤΑΤ./Χω1 ρα/ΠροιKο1 ν, δι1δοντας α1 μεσή και ευκρινή1  εικο1 να για τους προορισμου1 ς των
ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν και τις χω1 ρες προε1λευσής των εισαγωγω1 ν (και ο1 χι μο1 νο).
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Ο  νέος συνολικός Πίνακας που έχει δημιουργηθεί, αναλύεται σε 7 Φύλλα/spreadsheets και εξετα1 ζει
συνολικα1  όλους τους υπάρχοντες 23 2ψή1 φιους (απο1  τον 01 ε1ως τον 23) και όλους τους υπάρχοντες 156
4ψή1 φιους  κωδικου1 ς αγροδιατροφικω1 ν  προιKο1 ντων/ποτω1 ν  (απο1  τον  0101  ε1ως  τον  2309)  ο1 πως  αυτοι1
καταγρα1 φονται απο1  τήν ΕΛ.ΣΤΑΤ., με έτος βάσης το 2019.

Σήμειω1 νεται ο1 τι απο1  τους 156 ανωτε1ρω αναφερο1 μενους 4ψή1 φιους κωδικου1 ς,  εξετάζονται αναλυτικά οι
125  κωδικοί οι  οποι1οι  και  σήμειω1 νουν  αξι1α  ει1τε  εξαγωγή1 ς  ει1τε  εισαγωγή1 ς  α1 νω  των  7  εκ.Ευρω1  και
εξετάζονται  γενικά  οι  31  κωδικοί που  σήμειω1 νουν  αξι1α  ει1τε  εξαγωγή1 ς  ει1τε  εισαγωγή1 ς  κα1 τω  των  7
εκ.Ευρω1 .
Σήμειω1 νεται  επι1σής  ο1 τι  το  συ1 νολο  των  4ψή1 φιων  κωδικω1 ν  ει1ναι  περι1που  187  και  ο1 σον  αφορα1  στους
υπο1 λοιπους περι1που 31 δεν λαμβα1 νονται υπο1 ψή, καθω1 ς το υ1 ψος εξαγωγω1 ν ει1ναι ει1τε μήδενικο1  ει1τε μερικε1ς
δεκα1 δες χιλια1 δες Ευρω1  και το υ1 ψος των εισαγωγω1 ν ει1ναι  απο1  επι1σής μήδενικο1  ε1ως μερικε1ς  εκατοντα1 δες
χιλια1 δες Ευρω1 , α1 ρα τελικα1  δεν επήρεα1 ζει ου1 τε στο ελα1 χιστο τις  συνολικε1ς αξι1ες και τα ποσοστα1 .

Αναλυτικο1 τερα και στα 7 προαναφερο1 μενα Φυ1 λλα του Αρχικου1  Πι1νακα   excel  , περιλαμβα1 νονται :  

1. ΦΥΛΛΟ 1,  23 2ΨΗΦΙΟΙ  ΚΩΔΙΚΟΙ,  2017-2018-2019,  Εισαγωγε1ς-Εξαγωγε1ς-Συ1 νολα,  Ποσοστα1 % στο
Συ1 νολο, Έλλειμμα/Πλεο1 νασμα Ισοζυγι1ου, (ε1νας Πι1νακας)

2. ΦΥΛΛΟ 2, 23 2ΨΗΦΙΟΙ, 125 4ΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ (αξι1α εξαγωγω1 ν ή1  εισαγωγω1 ν α1 νω των 7 εκ.Ευρω1 ),
Ανα1 λυσή κατα1  αξι1α εξαγωγω1 ν-εισαγωγω1 ν για τήν 3ετι1α 2017-2019, ανα1  κυριο1 τερή χω1 ρα εξαγωγω1 ν-
εισαγωγω1 ν ανα1  κωδικο1 .
(συ1 νολο 273 Πι1νακες, 23 για τους 2ψή1 φιους Κωδικου1 ς, 250 για τους 4ψή1 φιους)

Οι 2ψήφιοι κωδικοί παρουσια1 ζονται στήν παρακα1 τω μορφή1  :

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΞΑΓΏΓΕΣ ΕΙΣΑΓΏΓΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

02
ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, 
ΒΡΩΣΙΜΑ 95.760.730 1.240.996.684 -1.145.235.954

Κυριο1 τ. Χω1 ρες Εξαγ.& Εισαγ. ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
24.452.730 337.725.890
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ
13.402.247 238.646.316

ο1 που ο1 πως παρατήρει1ται, σήμειω1 νεται ή αξι1α εξαγωγω1 ν και εισαγωγω1 ν,  το πλεο1 νασμα ή1  ε1λλειμμα και οι
κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγω1 ν και εισαγωγω1 ν.
Στή συνε1χεια και δι1πλα απο1  τους 2ψή1 φιους κωδικου1 ς παρατι1θενται οι 4ψήφιοι κωδικοί που αντιστοιχου1 ν
στήν κα1 θε ομα1 δα - με εξαγωγές/εισαγωγές, άνω των 7 εκ.Ευρώ- κωδικοι1 οι οποι1οι ο1 πως προαναφε1ρθήκε
ανε1ρχονται στους  125 ενω1  καταγρα1 φονται συνολικα1  2 Πι1νακες ανα1  προιKο1 ν (για Εξαγωγε1ς και Εισαγωγε1ς)
α1 ρα κατα1  συνε1πεια, συνολικά 250 Πίνακες.
Η μορφή1  που ε1χουν οι πι1νακες 4ψή1 φιων κωδικω1 ν ει1ναι ή παρακα1 τω :
0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά κλπ    

  2017 2018 2019
Α/Α ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ

1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.577.477 2.997.842 2.288.516
2 ΚΥΠΡΟΣ 2.201.193 2.502.640 2.126.343
3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.160.658 1.002.612 1.686.354
4 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 861.783 1.224.317 1.679.549
5 ΑΛΒΑΝΙΑ 4.090 37.816 397.104
 Σύνολο Ανωτ.Χωρών 5.805.201 7.765.227 8.177.866
 % Ανωτ.Χωρω1 ν στο Γεν.Συ1 νολο 66,9 78,7 77,7
 Γενικό Σύνολο εξαγωγών 8.680.802 9.862.758 10.529.430
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3. ΦΥΛΛΟ 3,  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (χωρι1ς να γι1νεται αναφορα1  σε χω1 ρες ο1 πως στο
Φυ1 λλο 2), ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019 ΑΝΑ 4ψήφιο κωδικο1

4. ΦΥΛΛΟ 4, ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2019 ΑΝΑ 4ψήφιο κωδικο1  (ξεκινω1 ντας απο1  το μεγαλυ1 τερο)

5. ΦΥΛΛΟ 5, ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 2019 ΑΝΑ 4ψήφιο κωδικο1  (ξεκινω1 ντας απο1  το μεγαλυ1 τερο)

6. ΦΥΛΛΟ 6,  ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 31 4ΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ (αξι1α εξαγωγω1 ν ή1  εισαγωγω1 ν κα1 τω των 7 εκ.Ευρω1 ),
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ-ΕΛΛΕΙΜΜΑ, ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

7. ΦΥΛΛΟ 7, 33 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ κ΄ΤΟΜΕΑ ΠΟΤΩΝ, ΑΞΙΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡ.-ΠΟΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΑΝΑ ΧΩΡΑ, ΠΟΣΟΣΤΑ % ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΣΟ) 
Προς εξοικει1ωσή τυχο1 ν μή οικει1ων αναγνωστω1 ν με τους ο1 ρους και καθω1 ς ή Μελε1τή βασι1ζεται σε αυτου1 ς,
αναφε1ρονται τα εξή1 ς :

Η Ονοματολογι1α των προιKο1 ντων, χωρι1ζεται σε επι1πεδα ανα1 λογα με τήν γενικο1 τήτα ή1  τήν αναλυτικο1 τήτα τής
περιγραφή1 ς τους.

1) Κατηγορία  Τυποποιημένης  Ταξινόμησης  Διεθνούς  Εμπορίου  ΤΤΔΕ/SITC1/Standard
International Trade Classification

Η ονοματολογι1α στο πρω1 το επι1πεδο θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη/UN, ενω1  στήν παρου1 σα χρονική1
στιγμή1  εφαρμο1 ζεται ή 4ή αναθεωρήμε1νή ε1κδοσή τής SITC (SITC Revision 4), ή οποι1α εγκρι1θήκε το 2006 κατα1
τήν  37ή  συ1 νοδο  τής  Στατιστική1 ς  Επιτροπή1 ς  των  Ηνωμε1νων  Εθνω1 ν2.  Στο  πρω1 το  επι1πεδο/Κατήγορι1α
Τυποποιήμε1νής  Ταξινο1 μήσής Διεθνου1 ς  Εμπορι1ου  ΤΤΔΕ/SITC1/Standard  International  Trade  Classification,
περιλαμβα1 νονται δε1κα ομα1 δες (απο1  0 ε1ως 9), στις οποι1ες τα προιKο1 ντα ε1χουν πολυ1  γενική1  περιγραφή1  π.χ. 0
Τρο1 φιμα και Ζω1 α ζωντανα1 , 1 Ποτα1  και Καπνο1 ς,  2 Πρω1 τες υ1 λες μή εδω1 διμες εκτο1 ς απο1  Καυ1 σιμα, 3 Ορυκτα1
Καυ1 σιμα και λιπαντικα1  κλπ .

2) Διεθνής Ταξινόμηση Συνδυασμένης Ονοματολογίας/ΣΟ
Η  Συνδυασμε1νή  Ονοματολογι1α  (ΣΟ)  -  Combined  Nomenclature  (CN),  αποτελει1  τήν  ονοματολογία  των
εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιγρα1 φει τα εμπορευ1 ματα με τρο1 πο τε1τοιο ω1 στε να ει1ναι
δυνατή1  ή  περι1λήψή1  τους,  στις  στατιστικε1ς  του εξωτερικου1  εμπορι1ου  (ενδοκοινοτικου1  και εξωκοινοτικου1 )
καθω1 ς και του τελωνειακου1  δασμολογι1ου.
Η ΣΟ θεσπι1στήκε με τον κανονισμο1  (ΕΚ) αριθ. 2658/87, με σκοπο1  να διευκολυ1 νει τήν εφαρμογή1  του Κοινου1
Εξωτερικου1  Δασμολογι1ου, τήν τή1 ρήσή στατιστικω1 ν στοιχει1ων ο1 σον αφορα1  στις εμπορικε1ς συναλλαγε1ς τής
Ένωσής και στήν εφαρμογή1  τής πολιτική1 ς τής, αναφορικα1  με τις εισαγωγε1ς και τις εξαγωγε1ς εμπορευμα1 των. 
Βασι1ζεται στο Εναρμονισμε1νο Συ1 στήμα Περιγραφή1 ς και Κωδικοποι1ήσής των εμπορευμα1 των (ΕΣ) το οποι1ο
ει1ναι  διεθνε1ς  και  βρι1σκεται  κα1 τω  απο1  τήν  ομπρε1λα  του  Παγκο1 σμιου  Οργανισμου1  Τελωνει1ων.  Η  Διεθνή1 ς
Συ1 μβασή για το Εναρμονισμε1νο Συ1 στήμα Περιγραφή1 ς και Κωδικοποι1ήσής Εμπορευμα1 των ε1χει καθιερω1 σει
Διεθνή1  Ονοματολογι1α,  αποκαλου1 μενή  Εναρμονισμε1νο  Συ1 στήμα  Περιγραφή1 ς  και  Κωδικοποι1ήσής
Εμπορευμα1 των,  ή1  απλα1  Εναρμονισμε1νο  Συ1 στήμα  (ΕΣ),  με  στο1 χο  τήν  ομοιο1 μορφή  κατα1 ταξή  στο  διεθνε1ς
εμπο1 ριο και αποτελει1ται απο1  περι1που 5000 ομα1 δες αγαθω1 ν.

Υπογραμμι1ζεται  ο1 τι σήμαντικο1  εργαλει1ο για τήν  εύρεση κωδικών τής Συνδυασμε1νής Ονοματολογι1ας (ΣΟ)
αποτελει1  ή  μήχανή1  αναζή1 τήσής τής ΕΛ.ΣΤΑΤ./Διαδικτυακό Σύστημα  Online Αναζήτησης Κωδικών3,  ή
οποι1α μπορει1 να χρήσιμοποιήθει1 για τήν αναζή1 τήσή προιKο1 ντων ει1τε με1σω κωδικω1 ν ή1  με1σω περιγραφή1 ς τους.

Διαφορά  2ψήφιου/CN2  και  4ψήφιου/CN4  επιπέδου  Διεθνούς  Ταξινόμησης  Συνδυασμένης
Ονοματολογίας.

2https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?  
title=Glossary:Standard_international_trade_classification_(SITC)/el 
3 ΕΛ.ΣΤΑΤ. https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search 
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Η διαφορα1  μεταξυ1  των 2 επιπε1δων, ε1γκειται στο γεγονο1 ς  ο1 τι ο  Διψήφιος Κωδικός (CN2), αναφε1ρει τήν
Ομα1 δα/Κατήγορι1α προιKο1 ντων με γενική1  περιγραφή1  
π.χ. 08 Καρποι1 και Φρου1 τα Βρω1 σιμα, Φλου1 δες Εσπεριδοειδω1 ν ή1  Πεπονιω1 ν, ή1 τοι απο1  τήν περιγραφή1 , γι1νεται
κατανοήτο1  σε ποια προιKο1 ντα  περίπου αναφε1ρεται, αλλα1  δεν ει1ναι δυνατο1 ν να αναγνωρισθει1  ακριβω1 ς ποια
ει1ναι αυτα1 .

Ο Τετραψήφιος Κωδικός (CN4) περιγρα1 φει αναλυτικο1 τερα τα προιKο1 ντα κα1 θε Διψή1 φιας Ομα1 δας, ή1 τοι στον
παραπα1 νω  Διψή1 φιο  Κωδικο1  08 Καρποι1  και  Φρου1 τα  Βρω1 σιμα,  Φλου1 δες  Εσπεριδοειδω1 ν  ή1  Πεπονιω1 ν,
περιλαμβα1 νονται ή παρακα1 τω 14 4ή1 φιοι Κωδικοι1 :

0801 Καρυ1 δια κοκοφοινι1κων, καρυ1 δια Βραζιλι1ας κ.α1 .
0802 Καρποι1 με κε1λυφος νωποι1 ή1  ξεροι1 κ.α1 .
0803 Μπανα1 νες
0804 Χουρμα1 δες, Συ1 κα κ.α1 .
0805 Εσπεριδοειδή1  νωπα1  ή1  ξερα1
0806 Σταφυ1 λια νωπα1  ή1  ξερα1
0807 Πεπο1 νια, καρπου1 ζια κ.α1 .
0808 Μή1 λα, Αχλα1 δια κ.α1 .
0809 Βερι1κοκα, Κερα1 σια, Ροδα1 κινα κ.α1 .
0810 Φρα1 ουλες, Ακτινι1δια, Αβοκα1 ντο κ.α1 .
0811 Καρποι1 και φρου1 τα, α1 ψήτα/ψήμε1να/βρασμε1να, κατεψυγμε1να, ε1στω και με προσθή1 κή ζα1 χαρής
0812 Καρποι1 και φρου1 τα προσωρινα1  διατήρήμε1να
0813 Βερι1κοκα, Μή1 λα κ.α1 .
0814 Φλου1 δες εσπεριδοειδω1 ν ή1  πεπονιω1 ν

Κατα1  συνε1πεια  γι1νεται  πιστευ1 ουμε  σαφε1ς,  ο1 τι  για  να  καταστει1  εφικτή1  ή  εμβα1 θυνσή  τής  ανα1 λυσής  των
στοιχει1ων  Εξαγωγω1 ν  και  Εισαγωγω1 ν,  απαιτείται  η  προσφυγή  σε  4ψήφιους  κωδικούς,  ω1 στε  να
αποτυπωθει1  : ποια ακριβω1 ς προιKο1 ντα ε1χουν τις μεγαλυ1 τερες αξι1ες εξαγωγή1 ς/εισαγωγή1 ς, ποια δήμιουργου1 ν
τα πλεονα1 σματα/ ελλει1μματα στο  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο,  ποιες  χω1 ρες  και  σε  ποια  προιKο1 ντα  αποτελου1 ν  του
σήμαντικου1 ς  ή1  λιγο1 τερο  σήμαντικου1 ς  εμπορικου1 ς  εται1ρους  και  τε1λος  απο1  ποιες  χω1 ρες
προορισμου1 /προε1λευσής  αποστε1λλονται/προε1ρχονται  τα  προιKο1 ντα  που  δήμιουργου1 ν
πλεονα1 σματα/ελλει1μματα στο ελλήνικο1  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο.

Αναφε1ρεται  επι1σής  ο1 τι  πε1ραν  των  2ψή1 φιων  και  4ψή1 φιων  κωδικω1 ν  υπα1 ρχουν  οι  6ψή1 φιοι  και  8ψή1 φιοι
κωδικοι1,  οι  οποι1οι  ει1ναι  περισσο1 τερο  αναλυτικοι1,  ενω1  ως  χαρακτήριστικο1  παρα1 δειγμα  ανα1 λυσής  τους,
αναφε1ρεται το εξή1 ς :
Διψή1 φιος Κωδικο1 ς : 04 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙ!ΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΙ!ΟΝΤΑ
ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 
Τετραψή1 φιος Κωδικο1 ς : 0401 -  Γα1 λα και κρε1μα γα1 λακτος (ανθο1 γαλα) που δεν ει1ναι συμπυκνωμε1να και δεν
περιε1χουν ζα1 χαρή ή1  α1 λλα γλυκαντικα1  
Εξαφή1 φιος Κωδικο1 ς : 040110 - Περιεκτικο1 τήτας κατα1  βα1 ρος σε λιπαρε1ς ουσι1ες που δεν υπερβαι1νει το 1     %     
Οκταψή1 φιος Κωδικο1 ς: 04011010 - Σε α1 μεσες συσκευασι1ες καθαρου1  περιεχομε1νου που δεν υπερβαι1νει τα 2     l   

Παράλληλα υπογραμμίζεται ο1 τι καθω1 ς το συ1 στήμα τής Συνδυασμε1νής Ονοματολογι1ας (ΣΟ), ει1ναι δομήμε1νο
σε  συγκεκριμε1νή  λογική1  ω1 στε  να  συμπεριλαμβα1 νει  χιλια1 δες  κωδικου1 ς,  προκυ1 πτουν  ορισμε1να  ζήτή1 ματα
μεθοδολογι1ας, τα οποι1α φυσικα1  δεν αφορου1 ν μο1 νο στήν Ελλα1 δα καθω1 ς ή ΣΟ ει1ναι μεθοδολογι1α τής Eurostat,
τα  οποι1α  -και  ο1 σον  αφορου1 ν  ονοματολογι1ες  και  κωδικου1 ς  σε  ελλήνικα1  προιKο1 ντα-  αναφε1ρονται
δειγματολήπτικα1 :

Απο1  τήν  αναζή1 τήσή  Κωδικω1 ν  ή1  Ονοματολογι1ας  προιKο1 ντων,  στήν  ιστοσελι1δα  τής  ΕΛ.ΣΤΑΤ.
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search , προκυ1 πτουν τα εξή1 ς :

Tο συ1 στήμα ΣΟ, περιγρα1 φει αρχικα1  τα προιKο1 ντα σε διψή1 φιους ή1  τετραψή1 φιους κωδικου1 ς, αλλά π.χ. αν και τα
παρακα1 τω  ει1ναι  ο1 λα  προιKο1 ντα  του  κλα1 δου/κυ1 κλου  Κτήνοτροφι1ας  και  συνδε1ονται  απο1 λυτα μεταξυ1  τους,
εντα1 σσονται σε διαφορετικου1 ς κωδικου1 ς π.χ. α1 λλο διψή1 φιο/τετραψή1 φιο κωδικο1  ε1χουν τα Ζω1 ντα Ζω1 α (0102
Βοειδή1  Ζωντανα1 , 0103 Χοιροειδή1  ζωντανα1  κλπ),  α1 λλο διψή1 φιο/τετραψή1 φιο κωδικο1  ε1χουν τα Κρε1ατα (0201
Κρε1ατα βοειδω1 ν,  0204 Κρε1ατα προβατοειδω1 ν  κλπ),  α1 λλο  διψή1 φιο/τετραψή1 φιο  κωδικο1  ε1χει  το Γα1 λα  και
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κρε1μα  γα1 λακτος  (0401),  α1 λλο  διψή1 φιο/τετραψή1 φιο  κωδικο1  ε1χουν  τα  αυγα1  πτήνω1 ν  (0407),  α1 λλο
διψή1 φιο/τετραψή1 φιο κωδικο1  ε1χουν τα ‘’Έντερα, κυ1 στεις και στομα1 χια ζω1 ων, ολο1 κλήρα ή1  σε τεμα1 χια, α1 λλα
απο1  εκει1να των ψαριω1 ν΄΄(0504),  α1 λλο διψή1 φιο/τετραψή1 φιο κωδικο1  ε1χουν τα παρασκευα1 σματα/κονσε1ρβες
κρεα1 των (1602) και α1 λλο α1 λλο διψή1 φιο/τετραψή1 φιο κωδικο1  οι ζωοτροφε1ς (2309).

Μέλι-Μετάξι
Το με1λι και το μετα1 ξι αποτελου1 ν ομοειδή1  προιKο1 ντα, ο1 μως στή ΣΟ 
-το Με1λι κατατα1 σσεται στον Διψήφιο Κωδικό 04 ‘’Γα1 λα και προιKο1 ντα γαλακτοκομι1ας, Αυγα1  πτήνω1 ν’’ 
 και στον 4ψή1 φιο κωδικο1  κατατα1 σσεται στον 0409  ‘’Με1λι Φυσικο1 ’’
-το  ακατε1ργαστο  Μετα1 ξι  κατατα1 σσεται  στον  Διψήφιο  Κωδικό  50 ‘’Μετα1 ξι’’  και  στον  4ψή1 φιο  κωδικο1
κατατα1 σσεται στον 5002 ‘’Μετα1 ξι ωμο1  (ακατε1ργαστο) ο1 χι στριμμε1νο’’.

Γαλακτοκομικά-Αυγά Πτηνών
Τα ανωτε1ρω προιKο1 ντα  αν  και  ει1ναι  τελει1ως διαφορετικα1  μεταξυ1  τους,  τοποθετου1 νται  στον ι1διο  Διψή1 φιο
Κωδικο1  04, ενω1  στον 4ψή1 φιο Κωδικο1  τα Γαλακτοκομικα1  αναλυ1 ονται σε δια1 φορους κωδικου1 ς (0402, 0403,
0404, 0405, 0406) και τα Αυγα1  τοποθετου1 νται στους κωδικου1 ς 0407 (με τσο1 φλι) και 0408 (χωρι1ς τσο1 φλι).

Γομολάκα-Μαστίχα Χίου
Ο Διψή1 φιος Κωδικο1 ς 13 περιγρα1 φεται ως ‘’Γο1 μες-Ρήτι1νες-Χυμοι1 και α1 λλα εκχυλι1σματα φυτικα1 ’’, 
ο Τετραψή1 φιος Κωδικο1 ς 1301 περιγρα1 φεται ως ‘’Γομαλα1 κα. Γο1 μες, ρήτι1νες, γο1 μες-ρήτι1νες και ελαιορήτι1νες
(π.χ. βα1 λσαμα), φυσικε1ς’’ 
και ο Οκταψή1 φιος Κωδικο1 ς 13019000 περιγρα1 φεται ως ‘’Άλλα’’. 
Στον Οκταψή1 φιο Κωδικο1  13019000 ‘’Άλλα’’ εντα1 σσεται (ο1 πως συμβαι1νει και με α1 λλα παρο1 μοια προιKο1 ντα απο1
α1 λλες ευρωπαιKκε1ς χω1 ρες σε δια1 φορους κωδικου1 ς) και ή Μαστι1χα Χι1ου,  χωρίς όμως να αναγράφεται ως
ονομασία προϊόντος.

Ρετσίνα
Όσον  αφορα1  στή  Ρετσι1να,  καταγρα1 φεται  στον  Τετραψή1 φιο  Κωδικο1  2204  Κρασια1  και  στον  οκταψή1 φιο
κωδικο1  22042107 Οι1νοι ΠΓΕ, χωρίς επίσης να αναφέρεται ονομαστικά.
Αντι1θετα ονομαστικα1  αναφε1ρονται και μα1 λιστα σε 3 διαφορετικου1 ς οκταψή1 φιους κωδικου1 ς τα : ‘’Κρασια1
Madeira και  Μοσχα1 το  Setubal’’  Κωδικοι1  22042185,  22042285  και  22042985,  και  τα  ‘’Κρασι1  Σα1 μου  και
Μοσχα1 το Λή1 μνου’’ Κωδικοι1 22042188, 22042288 και 22042988.
Αποτε1λεσμα  ει1ναι  ο1 τι  δεν  μπορου1 ν  να  αναζήτήθου1 ν  και  να  καταγραφου1 ν  οι  εξαγωγε1ς  ρετσι1νας  (και
εισαγωγε1ς εα1 ν ή ρετσι1να δεν ή1 ταν προιKο1 ν ΠΓΕ).

Προϊόντα Σόγιας
Τα κουκια1  Σο1 γιας τοποθετου1 νται στον Διψή1 φιο 12 και στον 4ψή1 φιο 1201, το Σογιε1λαιο στο Διψή1 φιο 15 και
στον  4ψή1 φιο  1507  και  οι  Πι1τες-Υπολει1μματα  Σογιε1λαιου  στο  διψή1 φιο  23  και  στον  4ψή1 φιο  2304,  με
αποτε1λεσμα αν  χρεια1 ζεται  ή  συνολική1  αποτι1μήσή  τής  επι1πτωσής  των προιKο1 ντων Σο1 γιας  στις  Εξαγωγε1ς-
Εισαγωγε1ς-Εμπορικο1  Ισοζυ1 γιο, να χρεια1 ζεται να αθροιστου1 ν οι κωδικοι1 συνολικα1 .

Ελιές – Ελαιόλαδο
Σε α1 λλή ομα1 δα διψή1 φιων κωδικω1 ν τοποθετου1 νται οι ελιε1ς (2001, 2005) και σε α1 λλή το ελαιο1 λαδο (1509).

Διψήφιος  Κωδικός  16 ‘’Παρασκευα1 σματα  κρεα1 των/ψαριω1 ν/μαλακο1 στρακων/μαλα1 κιων/α1 λλων
ασπο1 νδυλων υδρο1 βιων’’. 
Στο συγκεκριμε1νο κωδικο1  χρεια1 ζεται ή παραπομπή1  στον 4ψή1 φιο αναλυτικο1 τερο κωδικο1  για να καθορισθει1
ποιοι  κωδικοι1  αφορου1 ν  τα  παρασκευα1 σματα  κρεα1 των  (π.χ.  λουκα1 νικα,  κονσε1ρβες)  και  ποιοι  τα
παρασκευα1 σματα ψαριω1 ν (π.χ.κονσε1ρβες, μαλακο1 στρακα διατήρήμε1να).

Κατά συνέπεια, για να είναι ευκρινής η αποτύπωση της συμβολής των αγροδιατροφικών προϊόντων
και ποτών καθώς και του συνόλου των αγροτικών προϊόντων στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, 
τα μεν αγροδιατροφικα1  προιKο1 ντα και ποτα1  περιλαμβα1 νονται στους Πι1νακες  excel συ1 μφωνα φυσικα1  με τήν
ΣΟ, 
αλλά στην ανάλυση που ακολουθεί λαμβάνονται υπόψη συνολικά ως ομάδες προϊόντων πέραν της
ΣΟ,  ενω1  ο1 σον αφορα1  τή συμβολή1  του Καπνου1 , Δερμα1 των, Γουνοδερμα1 των, Μεταξιου1  και Βαμβακιου1 , ε1χουν
περιλήφθει1 οι συνολικε1ς αξι1ες εισαγωγή1 ς/εξαγωγή1 ς στο συνολικο1  Πι1νακα που αποτυπω1 νει και τήν συμβολή1
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του συνο1 λου των αγροτικω1 ν καθω1 ς και των επιμε1ρους ομα1 δων του στο συ1 νολο του Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου τής
χω1 ρας κατα1  το 2019.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Στο  ισοζυ1 γιο  αγαθω1 ν  καταγρα1 φονται  οι  συναλλαγε1ς  σε  αγαθα1  (εισαγωγε1ς/εξαγωγε1ς),  των  οποι1ων  ή
κυριο1 τήτα  αλλα1 ζει  μεταξυ1  ενο1 ς  κατοι1κου  και  ενο1 ς  μή  κατοι1κου.  Επιπλε1ον,  στο  ισοζυ1 γιο  αγαθω1 ν
καταχωρι1ζονται  οι  τριγωνικε1ς  συναλλαγε1ς* και  ή  αξι1α  των  αγαθω1 ν  για  τον  εφοδιασμο1  πλοι1ων  και
αεροπλα1 νων.
Συ1 μφωνα με τήν Τρα1 πεζα τής Ελλα1 δος4, οι στατιστικε1ς εξωτερικου1  εμπορι1ου τής ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβα1 νουν:
Α)  τις στατιστικε1ς εισαγωγω1 ν και εξαγωγω1 ν  από και προς τρίτες χώρες εκτός ΕΕ (Extrastat), οι οποι1ες
συγκεντρω1 νονται απο1  τα τελωνει1α με1σω του Ενιαι1ου Διοικήτικου1  Εντυ1 που, και
Β)  τις  στατιστικε1ς  ενδοκοινοτικού εμπορίου (Intrastat),  οι  οποι1ες  συγκεντρω1 νονται με1σω του ειδικου1
εντυ1 που που αποστε1λλουν οι επιχειρή1 σεις (δή1 λωσή Intrastat)
Στις στατιστικε1ς εξωτερικου1  εμπορι1ου τής ΕΛΣΤΑΤ,  η αξία των εξαγωγών αναγγέλλεται σε όρους f.o.b.
(free on board), ενω1  η αξία των εισαγωγών σε όρους c.i.f. (cost, insurance, freight). 

Δεδομε1νου ο1 τι ή αναγγελι1α το1 σο των εξαγωγω1 ν ο1 σο και των εισαγωγω1 ν στο ισοζυ1 γιο πλήρωμω1 ν γι1νεται σε
ο1 ρους  f.o.b.,  ή  Τρα1 πεζα τής  Ελλα1 δος  μετατρε1πει  τις  εισαγωγε1ς  σε  αξι1α  f.o.b.,  εφαρμο1 ζοντας ε1να σταθερο1
συντελεστή1  μετατροπή1 ς 5% (δήλαδή1  f.o.b. = c.i.f. * (1-0,05)) και ή διαφορα1  που προκυ1 πτει κατανε1μεται στις
μεταφορικε1ς και ασφαλιστικε1ς υπήρεσι1ες κατα1  τα 4/5 και 1/5 αντιστοι1χως.

Αναλυτικο1 τερες  πλήροφορι1ες  για  το  ‘’Ισοζυ1 γιο  Πλήρωμω1 ν  –  Ενσωμα1 τωσή  στο  ισοζυ1 γιο  αγαθω1 ν  των
στοιχει1ων εξωτερικου1  εμπορι1ου τής Ελλήνική1 ς Στατιστική1 ς Αρχή1 ς (ΕΛΣΤΑΤ)’’, μπορου1 ν να αναζήτήθου1 ν στο
Δελτι1ο Τυ1 που5 τής Τρα1 πεζας τής Ελλα1 δος τής 21/9/2015.

*Τριγωνικές Συναλλαγές (Triangular transactions)
Η  ε1ννοια  τής  τριγωνική1 ς  συναλλαγή1 ς  ει1ναι  ή  αλυσι1δα  παρα1 δοσής  στήν  οποι1α  εμπλε1κονται  τρι1α
με1ρή/εταιρει1ες,  με  τα  αγαθα1  αντι1  να  μεταφε1ρονται  απο1  τήν  πρω1 τή  εταιρει1α  στήν  δευ1 τερή  εταιρει1α,  να
μεταφε1ρονται  απο1  τήν πρω1 τή  στήν τρι1τή  π.χ.  επι1  παραδει1γματι,  μι1α  εταιρει1α/προμήθευτή1 ς  με  βα1 σή τήν
ΕυρωπαιKκή1  Χω1 ρα Α, δε1χεται παραγγελι1α αγαθω1 ν απο1  μι1α εταιρει1α/πελα1 τή με βα1 σή τήν ΕυρωπαιKκή1  Χω1 ρα Β,
αλλα1  τα αγαθα1  παραδι1δονται απο1  τρι1τή εταιρει1α με βα1 σή τήν ΕυρωπαιKκή1  Χω1 ρα Γ (πρακτικα1  ή συναλλαγή1
αποτελει1ται απο1  μι1α μο1 νο παρα1 δοσή αγαθω1 ν αλλα1  απο1  δυ1 ο τιμολογή1 σεις).
Σήμειω1 νεται ο1 τι για να θεωρήθει1  μια συναλλαγή1  ως τριγωνική1 , πρε1πει και τα τρι1α με1ρή/εταιρει1ες να ει1ναι
προ1 σωπα εγγεγραμμε1να στα Μήτρω1 α ΦΠΑ σε τρι1α Κρα1 τή Με1λή.
(αναλυτικο1 τερες πλήροφορι1ες μπορου1 ν να αναζήτήθου1 ν στον παρακα1 τω ιστο1 τοπο τής ΕΕ6)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

4 Τρα1 πεζα τής Ελλα1 δος, https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/isozygio-plhrwmwn/isozygio-
agathwn 
5 Τρα1 πεζα τής Ελλα1 δος, https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/
enhmerwseis?announcement=f45fb546-98ae-4db3-97c1-596fe4e5103c 
6 European Commission, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/person-liable-tax_en 
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1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΥΝ-ΕΙΣΑΓΟΥΝ
Συ1 μφωνα  με  τα  προ1 σφατα  στοιχει1α  τής  ΕΛ.ΣΤΑΤ.  (2017)7 και  συγκεκριμε1να  το  Στατιστικο1  Μήτρω1 ο
Επιχειρή1 σεων, κατά το 2017  ο αριθμός των Νομικών Μονάδων που παρουσι1ασαν δραστήριο1 τήτα στήν
Ελλα1 δα έφθανε στις 1.415.370, οι οποι1ες και απασχολου1 σαν 4.178.199 α1 τομα.
Εξ αυτω1 ν και εκ του συνο1 λου των τομε1ων, ει1χαν καταγραφει1 στους παρακα1 τω 3 τομει1ς :

 528.632  νομικε1ς  μονα1 δες  στή  Γεωργι1α-Δασοκομι1α-Αλιει1α,  οι  οποι1ες  και  απασχολου1 σαν  516.082
εργαζομε1νους

 58.300 νομικε1ς μονα1 δες στή Μεταποι1ήσή, οι οποι1ες και απασχολου1 σαν 326.335 εργαζομε1νους
 και 234.733 νομικε1ς μονα1 δες στο Χονδρικο1 -Λιανικο1  Εμπο1 ριο, οι οποι1ες και απασχολου1 σαν 696.823

εργαζομε1νους

Παρα1 λλήλα συ1 μφωνα με το Δελτι1ο  Τυ1 που τής ΕΛ.ΣΤΑΤ.8 ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που
πραγματοποίησαν  εισαγωγές,  εξαγωγές  ή  και  τα  δύο  είδη  συναλλαγών  ανήλθε  σε  38.839
επιχειρήσεις (κατα1  συνε1πεια, εα1 ν λήφθει1 υπο1 ψή το συ1 νολο των Επιχειρή1 σεων -1.415.370- και ο αριθμο1 ς των
Επιχειρή1 σεων  που  πραγματοποι1ήσαν  εισαγωγε1ς,  εξαγωγε1ς  -38.839-,  προκύπτει  ότι  μόλις  2,4%  του
συνόλου των επιχειρήσεων, δραστήριοποιου1 νται στον τομε1α των εισαγωγω1 ν-εξαγωγω1 ν).

Περαιτε1ρω και ο1 πως σήμειω1 νεται απο1  τήν ΕΛ.ΣΤΑΤ., απο1  τήν ανα1 λυσή των στοιχει1ων των εξαγωγω1 ν (2017),
κατα1  τα1 ξή μεγε1θους των επιχειρή1 σεων με βα1 σή τήν απασχο1 λήσή κατα1  τομε1α οικονομική1 ς δραστήριο1 τήτας,
παρατήρει1ται ο1 τι :
-οι  μικρές  επιχειρήσεις με  λιγο1 τερους  απο1  50  απασχολουμε1νους,  οι  οποι1ες  αποτελου1 ν  το  91,0%  του
συνολικου1  αριθμου1  των εξαγωγικω1 ν επιχειρή1 σεων,  πραγματοποι1ήσαν  το 27,7% τής συνολική1 ς  αξι1ας  των
εξαγωγω1 ν, 
-oι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 με1χρι 249 απασχολουμε1νους, οι οποι1ες αποτελου1 ν το 6,0% του συνολικου1
αριθμου1  των εξαγωγικω1 ν επιχειρή1 σεων, πραγματοποι1ήσαν το 23,0% τής συνολική1 ς αξι1ας των εξαγωγω1 ν, 
-και οι μεγάλες επιχειρήσεις α1 νω των 249 απασχολουμε1νων, οι οποι1ες αποτελου1 ν το 1,6% του συνολικου1
αριθμου1  των εξαγωγικω1 ν επιχειρή1 σεων, πραγματοποι1ήσαν το 49,1% τής συνολική1 ς αξι1ας των εξαγωγω1 ν.

Σήμειω1 νεται παρα1 λλήλα ο1 τι συ1 μφωνα με ε1ρευνα τής ΕΥ9, ‘’..απο1  τήν διερευ1 νήσή του ποσοστου1  συμμετοχή1 ς
εξαγωγικω1 ν  επιχειρή1 σεων στο  συ1 νολο  τής  αξι1ας  των εξαγωγω1 ν  κατα1  με1γεθος  (%  του  συνο1 λου),  στις  5
μεγαλυ1 τερες επιχειρή1 σεις αντιστοιχει1  το 25,9% των συνολικω1 ν ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν, στις 20 μεγαλυ1 τερες
επιχειρή1 σεις αντιστοιχει1  το 36,7% των συνολικω1 ν ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν, στις 50 μεγαλυ1 τερες επιχειρή1 σεις
αντιστοιχει1  το  45,5%  των  συνολικω1 ν  ελλήνικω1 ν  εξαγωγω1 ν  και  στις  100  μεγαλύτερες  επιχειρήσεις
αντιστοιχεί το 53,6% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών (2015).

Επιπλε1ον και συ1 μφωνα με τήν ανωτε1ρω ε1ρευνα, ο1 σον αφορα1  στήν παραγωγικο1 τήτα (προστιθε1μενή αξι1α ανα1
εργαζο1 μενο) ανα1  κλα1 σή μεγε1θους επιχειρή1 σεων στήν Ελλα1 δα, 2014, ή παραγωγικο1 τήτα ανα1  εργαζο1 μενο σε
επιχειρή1 σεις που απασχολου1 ν 0-9 εργαζομε1νους φθα1 νει στα 14.131 Ευρω1 , σε επιχειρή1 σεις που απασχολου1 ν
10-49 εργαζομε1νους φθα1 νει στα 39.113 Ευρω1  και σε επιχειρήσεις που απασχολούν 250+ εργαζομένους
φθάνει  στα 45.108  Ευρώ,  ενω1  ο1 σον  αφορα1  στις  εξαγωγε1ς  αγαθω1 ν  ανα1  Περιφε1ρεια  και  δεδομε1νής  τής
συγκε1ντρωσής  του  κυριο1 τερου  ο1 γκου  των  εξαγωγω1 ν  σε  ε1ναν  σχετικα1  μικρο1  αριθμο1  επιχειρή1 σεων
μεγαλυ1 τερου μεγε1θους,  ή γεωγραφική1  συγκε1ντρωσή των ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν οριοθετει1ται κυρι1ως γυ1 ρω
απο1  τήν Αττική1  και τή Μακεδονι1α,  ενω1  ακολουθει1  ή Πελοπο1 ννήσος και,  σε χαμήλο1 τερες θε1σεις,  ή Στερεα1
Ελλα1 δα, ή Θεσσαλι1α και ή νήσιωτική1  Ελλα1 δα.

Τε1λος και ο1 πως σήμειω1 νεται στήν ι1δια ε1ρευνα, ή δομή1  των ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν ε1χει αλλα1 ξει σήμαντικα1  με1σα
στα τελευται1α 30 χρο1 νια. Η μετα1 βασή τής οικονομι1ας σε οικονομι1α υπήρεσιω1 ν αποτυπω1 νεται σαφε1στατα και
στή  σύνθεση  των  εξαγωγών  της  χώρας. Οι  υπήρεσι1ες,  πλε1ον,  καλυ1 πτουν  οριακα1  α1 νω  του  50%  των
εξαγωγω1 ν, ε1χοντας αγγι1ξει και επι1πεδα α1 νω του 65% πριν τήν κρι1σή..’’.

7 ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στατιστικο1  Μήτρω1 ο Επιχειρή1 σεων, https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR01/- 
8ΕΛ.ΣΤΑΤ. ‘’Στατιστικε1ς Διεθνου1 ς Εμπορι1ου κατα1  Επιχειρήματικα1  Χαρακτήριστικα1  για το 2017’’/31 Ιουλι1ου 2019
9Έρευνα ΕΥ, Made in Greece, Το μεγα1 λο στοι1χήμα των ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν.
https  ://  assets  .  ey  .  com  /  content  /  dam  /  ey  -  sites  /  ey  -  com  /  en  _  gr  /  topics  /  growth  /  ey  -  survey  -  made  -  in  -  greece  -  the  -  greek  -  
exports  -  challenge  .  pdf   
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2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Όπως  προαναφε1ρθήκε,  το  ελλήνικο1  Εμπορικο1  Ισοζυ1 γιο  ει1ναι  διαχρονικα1  ελλειμματικο1 ,  με  το  εμπορικο1
ε1λλειμμα  να  φθα1 νει  το  2019  στα  21,9  δισ.Ευρω1  (ή  υψήλο1 τερή  τιμή1  του  σήμειω1 θήκε  το  2008  με  44,3
δισ.Ευρω1 ), καθω1 ς οι εξαγωγε1ς (αν και απο1  το 2017 σήμειω1 νουν διαδοχικα1  ρεκο1 ρ αυ1 ξήσής) ε1φθασαν στα 33,9
δισ.Ευρω1  και οι εισαγωγε1ς (οι οποι1ες επι1σής σήμειω1 νουν ε1ντονα ανοδική1  τα1 σή κατα1  τήν τελευται1α τριετι1α)
στα 55,7 δισ.Ευρω1  (ή υψήλο1 τερή τιμή1  τους σήμειω1 θήκε το 2008 με 65,5 δισ.Ευρω1 ).

Αναλυτικο1 τερα :
 Αξι1ες σε Ευρω1   
 ΕΞΑΓΏΓΕΣ ΕΙΣΑΓΏΓΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

2000 12.681.414.456 36.249.946.785 -23.568.532.329
2005 14.856.564.077 46.436.660.959 -31.580.096.882
2008 21.227.704.098 65.528.263.654 -44.300.559.556
2011 24.242.490.789 47.888.167.977 -23.645.677.188
2012 27.478.388.875 47.966.691.922 -20.488.303.047
2013 27.222.987.658 45.822.998.069 -18.600.010.411
2014 27.085.481.728 46.695.220.555 -19.609.738.827
2015 25.753.649.414 42.211.335.239 -16.457.685.825
2016 25.445.760.008 42.317.819.186 -16.872.059.178
2017 28.865.382.720 47.357.263.964 -18.491.881.244
2018 33.472.389.658 54.119.830.175 -20.647.440.517

2019* 33.857.282.339 55.712.622.509 -21.855.340.170

Πήγή1  : ΕΛ.ΣΤΑΤ.10 (*Προσωρινα1  Στοιχει1α)

Όσον αφορά στις ελληνικές εξαγωγές, σήμειω1 νεται ο1 τι το 2000 ε1φθαναν στα 12,7 δισ.Ευρω1 , το 2005 στα
14.9 δισ.Ευρω1  (αυ1 ξήσή σε σχε1σή με το 2000 +17%), το 2011 στα 24,2 δισ.Ευρω1  (αυ1 ξήσή σε σχε1σή με το 2005
+62%) και το 2019 στα 33,9 δισ.Ευρω1  (αυ1 ξήσή σε σχε1σή με το 2011 +40%) ενω1  η αύξηση το 2019 έναντι
του 2000 έφθασε στο +167%.

Ανωτέρω άνοδος καταγράφεται και στα διεθνή στοιχεία, καθω1 ς συ1 μφωνα με το συ1 στήμα αναζή1 τήσής
στατιστικω1 ν του διεθνου1 ς εμπορι1ου WITS   τής Παγκο1 σμιας Τρα1 πεζας   (σήμ. το WITS δήμιουργή1 θήκε απο1  τήν
Παγκο1 σμια Τρα1 πεζα σε συνεργασι1α με τον UNCTAD, UNSD και τον WTO) και ο1 σον αφορα1  στον δει1κτή ‘’Index
of Export Market Penetration’’ (σήμ. ο1 σο υψήλο1 τερος ει1ναι το1 σο περισσο1 τερο τα εξαγο1 μενα προιKο1 ντα τής
χω1 ρας εμφανι1ζονται σε ξε1νες αγορε1ς και το αντι1στροφο),  για την Ελλάδα έφθασε το 2018 στο 9,54,  ενω1
το 2008 ή1 ταν στο 8,67 , το 1998 ή1 ταν στο 6,51 και το 1988 ή1 ταν στο 3,45  11     με αποτέλεσμα η Ελλάδα για το
2018 να κατατάσεται στην 38η θέση παγκόσμια.

Όσον αφορα1  στον ι1διο δει1κτή παρατι1θενται για λο1 γους παρουσι1ασής τής ευρυ1 τερής εικο1 νας, οι αντι1στοιχοι
δει1κτες  το  2018  για  τις  πρω1 τες  37  χω1 ρες :  Κι1να  47,40  -  ΗΠΑ  40,10  -  Γερμανι1α  39,83  -  Ιταλι1α  35,61  –
Ην.Βασι1λειο 33,12 - Γαλλι1α 32,48 – Ισπανι1α 28,01 – Ινδι1α 27,14 - Κα1 τω Χω1 ρες 27,07 – Τουρκι1α 24,22 - Βε1λγιο
23,94 - Ιαπωνι1α 22,91 – Πολωνι1α 20,73 - Ελβετι1α 19,84 – Ν.Κορε1α 19,64 - Αυστρι1α 18,64 - Σουήδι1α 17,29 –
Τσεχι1α  17,00 – Δανι1α 16,60 -  ΤαιKλα1 νδή 16,55 – Καναδα1 ς 16,25 -  Πορτογαλι1α 13,86 – Αυστραλι1α 13,49 –
Μαλαισι1α 13,35 – Ινδονήσι1α 13,04 - Ουγγαρι1α 12,91 – Βραζιλι1α 12,62 – Σιγκαπου1 ρή 12,35 - Ν.Αφρική1  12,13 -
ΗΑΕ 12,58 – Ρωσι1α 11,50 - Φινλανδι1α 11,36 – Ρουμανι1α 11,20 – Σλοβακι1α 10,26 - Σλοβενι1α 10,21 – Ισραή1 λ
10,40 – Βουλγαρι1α 10,08 (ενω1  απο1  τις υπο1 λοιπες χω1 ρες αναφε1ρονται οι : Ιρλανδι1α 9,27 – Νορβήγι1α 8,66 -
Λιθουανι1α 8,64 - Αι1γυπτος 6,69 – Κροατι1α 6,61 – Μαρο1 κο 6,52 - Λετονι1α 6,24 και Αργεντινή1  5,76).

10 ΕΛ.ΣΤΑΤ. 01. Εισαγωγε1ς, Εξαγωγε1ς και Εμπορικο1  Ισοζυ1 γιο με δια1 κρισή Ενδοκοινοτικου1  Εμπορι1ου και Εμπορι1ου με 
Τρι1τες Χω1 ρες, σε Αξι1α και Ποσο1 τήτα (Προσωρινα1  Στοιχει1α) (Ιαν.2000 – Δεκ.2019)
11 WITS https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/country/by-country/startyear/LTST/endyear/LTST/indicator/NDX-XPRT-
MKT-PNRTTN (Πίνακας excel)
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Παρα1 λλήλα το  μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις παγκόσμιες εξαγωγές συ1 μφωνα με τον ΣΕΒ12

ε1φθασε στο 0,317% το 2017 (ε1ναντι 0,506% το 2000 και 0,396% το 2010), ενω1  το μερίδιο των ελληνικών
εισαγωγών στις παγκόσμιες εισαγωγές ε1φθασε στο 0,176% το 2017 (ε1ναντι 0,156% το 2000 και 0,158%
το 2010).

Όσον αφορά στις ελληνικές εισαγωγές, ή ανώτερη τιμή τους κατεγράφη το 2008 με 65,5 δισ.Ευρώ,
με αποτε1λεσμα και το ε1λλειμμα του ισοζυγι1ου να φθα1 σει  στα ανω1 τερή τιμή1  του των 44,3 δισ.Ευρω1 , ενω1
επιπλε1ον κατα1  τήν επταετι1α 2012-2017 κινου1 νται μεταξυ1  42 δισ.Ευρω1  και 47 δισ.Ευρω1 , ενω1  τήν τελευται1α
2ετι1α 2018-2019 κινου1 νται με αυξήτικου1 ς ρυθμου1 ς.
Σήμειω1 νεται  επι1σής  ο1 τι  κατα1  τήν  2ετι1α  2015-2016  το1 σο  οι  εξαγωγε1ς  ο1 σο  και  οι  εισαγωγε1ς  σήμει1ωσαν
σήμαντική1  πτω1 σή.

Σήμειω1 νεται  ο1 τι  συ1 μφωνα  με  τή  βα1 σή  WITS/World Bank13 και  ο1 σον  αφορα1  στο  2018,  ή  αυ1 ξήσή  του
συνολικου1  ο1 γκου εξωτερικου1  εμπορι1ου τής Ελλα1 δας, ε1φθασε στο 7,84% 2018/2017 ε1ναντι αυ1 ξήσής 3,5% του
παγκο1 σμιου εμπορι1ου, ενω1  παρα1 λλήλα οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του
ΑΕΠ έφθασαν στο 36,1% με το αντίστοιχο ποσοστό για τις εισαγωγές να φθάνει στο 36,4%.

Όσον  αφορα1  στον  ι1διο  ποσοστο1  για  α1 λλες  χω1 ρες,  παρατι1θενται  για  λο1 γους  παρουσι1ασής  τής  ευρυ1 τερής
εικο1 νας, τα ποσοστα1  των :  Πορτογαλι1α οι εξαγωγε1ς αγαθω1 ν και υπήρεσιω1 ν ως ποσοστο1  του ΑΕΠ ε1φθασαν
στο 43,52% με το αντι1στοιχο ποσοστο1  για τις εισαγωγε1ς να φθα1 νει 43,44%, Ισπανι1α εξαγωγε1ς 35,12% και
εισαγωγε1ς  32,40%,  Ιρλανδι1α εξαγωγε1ς  122,33%  και  εισαγωγε1ς  89,19%,  Γερμανι1α εξαγωγε1ς  47,42%  και
εισαγωγε1ς 41,25%, Σουήδι1α εξαγωγε1ς 45,79% και εισαγωγε1ς 43,29%, Ιταλι1α εξαγωγε1ς 31,45% και εισαγωγε1ς
28,95%,  ΗΠΑ εξαγωγε1ς  12,22% και  εισαγωγε1ς  15,33%,  Γαλλι1α εξαγωγε1ς  31,34% και  εισαγωγε1ς  32,11%,
Ην.Βασι1λειο εξαγωγε1ς  30,01% και  εισαγωγε1ς  31,77%,  Τουρκι1α εξαγωγε1ς  29,53% και  εισαγωγε1ς  30,63%,
Ρουμανι1α εξαγωγε1ς 41,64% και εισαγωγε1ς 44,85%, Ρωσι1α εξαγωγε1ς 30,74% και εισαγωγε1ς 20,77% κ.α.

Όσον  αφορα1  στους  10  κυριότερους  εμπορικούς  εταίρους τής  Ελλα1 δας  αυτοι1  ει1ναι  (οι  αξι1ες  ει1ναι
στρογγυλοποιήμε1νες) : 

Α/Α 2019 - ΕΙΣΑΓΏΓΕΣ
ΑΞΙΕΣ ΣΕ 
ΔΙΣ.ΕΥΡΏ Α/Α 2019 - ΕΞΑΓΏΓΕΣ

ΑΞΙΕΣ ΣΕ 
ΔΙΣ.ΕΥΡΏ

1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6,2 1 ΙΤΑΛΙΑ 3,7

2 ΙΤΑΛΙΑ 4,8 2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,3

3 ΙΡΑΚ 4,6 3 ΚΥΠΡΟΣ 2,1

4 ΚΙΝΑ 4,1 4 ΤΟΥΡΚΙΑ 2,0

5 ΡΩΣΙΑ 4,1 5 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1,6

6 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 2,8 6 Η Π Α 1,3

7 ΓΑΛΛΙΑ 2,4 7 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1,2

8 ΙΣΠΑΝΙΑ 2,1 8 ΓΑΛΛΙΑ 1,2

9 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2,0 9 ΛΙΒΑΝΟΣ 1,2

10 ΤΟΥΡΚΙΑ 1,9 10 ΙΣΠΑΝΙΑ 1,1
Πήγή1  : ΕΛ.ΣΤΑΤ.14 , Δήμιουργι1α-Επεξεργασι1α Πινα1 κων Παντ.Γιαννου1 λής

Περαιτέρω και αν γίνει αναφορά σε στοιχεία των προηγούμενων δεκαετιών και όσον αφορά στις 10
κυριότερες χώρες ελληνικών Εξαγωγών,   προκύπτει ότι στη διάρκεια της προηγούμενης 30ετίας, 6  
χώρες  είναι  οι  διαχρονικά  σταθεροί  προορισμοί  των  ελληνικών  εξαγωγών,   καθώς  αν  και  σε  
διαφορετικές  θέσεις  κατάταξης  παραμένουν  στον  κατάλογο  και  είναι  :  η  Ιταλία,  η  Γερμανία,  η
Κύπρος, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

12 ΣΕΒ, Δελτι1ο για τήν Ελλήνική1  Οικονομι1α, Τευ1 χος 168/29-1-2019
13 https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/GRC 
14 ΕΛ.ΣΤΑΤ. 09. Εισαγωγε1ς-Αφι1ξεις, Εξαγωγε1ς-Αποστολε1ς, κατα1  Χω1 ρα - Εται1ρο (Προσωρινα1  Στοιχει1α) (Ιανουαρι1ου 2004 -
Δεκεμβρι1ου 2019)
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Κατάταξη 2019 2010 2000 1990*
1 ΙΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ
3 ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΑΛΛΙΑ
4 ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΠΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ
5 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΠΑ
6 ΗΠΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
8 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΗΠΑ ΔΗΜ.Β.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
7 ΓΑΛΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
9 ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΑΛΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ

10 ΙΣΠΑΝΙΑ ΛΙΒΥΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ
Πήγή1  : ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΣΕΒΕ*,  Δήμιουργι1α-Επεξεργασι1α Πι1νακα Παντ.Γιαννου1 λής

3. ΕΛΛΑΔΑ- ΕΥΡΏΠΑΪΚΗ ΕΝΏΣΗ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΏΝ 28 Κ-Μ
Όσον αφορα1  στις γεωγραφικε1ς περιοχε1ς, κυριότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι  εξαγωγε1ς  προς  τις  χω1 ρες  τής  οποι1ας  ε1φθασαν το  2019, στα περίπου 18,9  δισ.Ευρώ (56%
συνόλου), ενώ οι εισαγωγές το 2019, έφθασαν στα περίπου 29,6 δισ.Ευρώ (53% συνόλου).

Επιπρο1 σθετα και ο1 σον αφορα1  στο 2018*, συ1 μφωνα με τα στοιχει1α τής ΕΕ/DG TRADE15 για το ενδοκοινοτικο1
εμπο1 ριο μεταξυ των κ-μ τής Ένωσής, προκυ1 πτει ο1 τι ή  Ελλα1 δα ε1χει το 4  ο   χαμήλο1 τερο ποσοστο1    εξαγωγών  
προς τις α1 λλες χω1 ρες κ-μ με 52,8% και το το 2  ο   χαμήλο1 τερο ποσοστο1    εισαγωγών   απο1  τις α1 λλες χω1 ρες κ-μ με
51,4%.

Υπογραμμίζεται  ότι  η  κύρια  αιτία  των  ανωτέρω  χαμηλών  ποσοστών, ει1ναι  ή  εξαιρετικα1  υψήλή1
συγκε1ντρωσή  που  παρουσια1 ζεται  στις  ελλήνικο1  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο,  λόγω  του  Διψήφιου  Κωδικού  27
Προϊόντα Πετρελαίου,  προιKο1 ν για το οποι1ο ή ΕυρωπαιKκή1  Ένωσή δεν αποτελει1  σήμαντική1  αγορα1 , ου1 τε για
τις εξαγωγε1ς ου1 τε για τις εξαγωγε1ς.

*  Αναλυτικο1 τερα και για το 2018 σήμειω1 νεται ο1 τι,  
Οι συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς ε1φθασαν σε αξι1α περι1που στα 33,5 δισ.Ευρω1  ενω1  οι εισαγωγε1ς ε1φθασαν
περι1που στα 54,1 δισ.Ευρω1 16 . Ο  Διψήφιος Κωδικός 27 Προϊόντα Πετρελαίου, σήμει1ωσε αξι1α εξαγωγω1 ν
περι1που στα 11,5 δισ.Ευρω1  και εισαγωγω1 ν περι1που στα 15,9 δισ.Ευρω1 17,  αντιπροσωπεύοντας ποσοστό
στο  σύνολο  των  ελληνικών  εξαγωγών  στο  34,3%  και  ποσοστό  στο  σύνολο  των  ελληνικών
εισαγωγών στο 29,4%.

Περαιτε1ρω και ο1 πως προαναφε1ρθήκε στον Διψήφιο Κωδικό 27 Προϊόντα Πετρελαίου,  οι χω1 ρες κ-μ, δεν
συγκεντρω1 νουν υψήλα1  ποσοστα1  ει1τε εξαγωγω1 ν, ει1τε εισαγωγω1 ν καθω1 ς ή αξι1α εξαγωγω1 ν προς αυτε1ς ε1φθασε
στο περι1που 1,8 δισ.Ευρω1  και ή αξι1α εισαγωγω1 ν στα περι1που 1,3 δισ.Ευρω1 , αντιπροσωπεύοντας ποσοστό
στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών προς τις χώρες κ-μ στο 15,5% και στο σύνολο των ελληνικών
εισαγωγών ποσοστό στο 8,2%.

Όπως  επι1σής  προκυ1 πτει  απο1  τήν  ανα1 λυσή  των  στοιχει1ων  του  Διψή1 φιου  Κωδικου1  27,  οι  εξαγωγές
προϊόντων πετρελαίου συγκεντρω1 νονται κυρι1ως σε Λι1βανο με 1,4 δισ.Ευρω1 , Τουρκι1α με 1,3 δισ.Ευρω1  και

15 DG TRADE, DG Trade/Statistical Guide 2019, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf 
    Σελι1δα 62
16 ΕΛ.ΣΤΑΤ., Εισαγωγε1ς, Εξαγωγε1ς και Εμπορικο1  Ισοζυ1 γιο με δια1 κρισή Ενδοκοινοτικου1  Εμπορι1ου και Εμπορι1ου με Τρι1τες
Χω1 ρες,  σε  Αξι1α  και  Ποσο1 τήτα  (Προσωρινα1  Στοιχει1α)  (Ιανουαρι1ου  2000  -  Δεκεμβρι1ου  2019),
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/2018-M01 
17 ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  Εισαγωγε1ς-Αφι1ξεις,  Εξαγωγε1ς-Αποστολε1ς  κατα1  χω1 ρα  και  διψή1 φιο  επι1πεδο  Διεθνου1 ς  Ταξινο1 μήσής
Συνδυασμε1νής Ονοματολογι1ας (CN2) , https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/2018-M01 
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Αι1γυπτο με 1 δισ.Ευρω1 , ενω1  αντίστοιχα οι εισαγωγές κυρίως προέρχονται απο1  το Ιρα1 κ με 4,5 δισ.Ευρω1 ,
τή Ρωσι1α με 3,5 δισ.Ευρω1  και το Καζακστα1 ν με 1,5 δισ.Ευρω1 .

Στοιχεία ενδοκοινοτικού εμπορίου
     ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΏΓΕΣ 
                    ΠΟΣΟΣΤΑ %  

      ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΏΓΕΣ
                       ΠΟΣΟΣΤΑ %  

 Υψήλο1 τερα   Υψήλο1 τερα  
Σλοβακι1α 85,7 Σλοβακι1α 80,0
Τσεχι1α 84,4 Κροατι1α 77,6
Ουγγαρι1α 81,8 Αυστρι1α 77,5
Πολωνι1α 80,3 Εσθονι1α 76,6
  Τσεχι1α 76,5

Χαμήλο1 τερα  Πορτογαλι1α 75,7
Κυ1 προς 28,6 Λετονι1α 74,8
Ην.Βασι1λειο 47,1 Ρουμανι1α 74,7
Ιρλανδι1α 50,2 Χαμήλο1 τερα  
Ελλα1 δα 52,8 Κα1 τω Χω1 ρες 45,8
  Ελλα1 δα 51,4
  Ην.Βασι1λειο 52,8
  Κυ1 προς 57,4
  Ισπανι1α 58,4

Πήγή1  : DG Trade, Επεξεργασι1α-Δήμιουργι1α Πι1νακα Παντ.Γιαννου1 λής

Παρα1 λλήλα και ο1 σον αφορα1  στα συνολικα1  ποσοστα1  των 28 κ-μ στο συ1 νολο των ενδοκοινοτικω1 ν εξαγωγω1 ν
και εισαγωγω1 ν, προκυ1 πτει ο1 τι ή Ελλα1 δα καταλαμβα1 νει τήν 20ή θε1σή, συγκεντρω1 νοντας ποσοστο1  0,5% των
συνολικω1 ν ενδοκοινοτικω1 ν εξαγωγω1 ν και 0,8% των συνολικω1 ν ενδοκοινοτικω1 ν εισαγωγω1 ν.

Αναλυτικο1 τερα :

  ΣΥΝ.ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΕΞΑΓΏΓΏΝ ΣΥΝ.ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΕΙΣΑΓΏΓΏΝ

  Ποσοστο1  Χω1 ρας % Ποσοστο1  Χω1 ρας %
      ΕΕ 100,0 100,0

1 Γερμανι1α 22,1 21,0

2 Κα1 τω Χω1 ρες 13,0 7,2

3 Γαλλι1α 8,3 11,4

4 Βε1λγιο 8,2 7,1

5 Ιταλι1α 7,4 7,3

6 Ισπανι1α 5,5 5,6

7 Ην.Βασι1λειο 5,5 8,7

8 Πολωνι1α 5,0 4,5

9 Τσεχι1α 4,1 3,5

10 Αυστρι1α 3,2 3,7

11 Ουγγαρι1α 2,5 2,2

12 Σουήδι1α 2,4 2,9

13 Ιρλανδι1α 2,0 1,7

14 Σλοβακι1α 1,9 1,8
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15 Δανι1α 1,6 1,8

16 Ρουμανι1α 1,5 1,8

17 Πορτογαλι1α 1,3 1,6

18 Φινλανδι1α 1,1 1,4

19 Σλοβενι1α 0,8 0,7

20 Ελλα1 δα 0,5 0,8
Πήγή1  : DG Trade/Statistical Guide 201918, 
Επεξεργασι1α Πι1νακα Παντ.Γιαννου1 λής

4.ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΏΓΙΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2019
Όσον αφορα1  στα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα κατά το 2019, συ1 μφωνα με τον ΠΣΕ19, αυτα1  ει1ναι (κατα1
σειρα1  αξι1ας) : 
-Τα προϊόντα πετρελαίου αποτελου1 ν και για το 2019, το κυριο1 τερο εξαγω1 γιμο προιKο1 ν τής χω1 ρας, 
-στή 2ή θε1σή, ακολουθου1 ν τα Φάρμακα, 
-στήν 3ή θε1σή παραμε1νουν τα Προϊόντα Αλουμινίου, 
-στήν 4ή θε1σή το Βαμβάκι
-στήν 5ή θε1σή, βρι1σκονται οι Υπολογιστικών Μηχανές
-στήν 6ή θε1σή τα Ιχθυηρά, 
-στήν 7ή βρι1σκονται οι εξαγωγε1ς Μη Κατεψυγμένων Λαχανικών 
-στήν 8ή θε1σή οι εξαγωγε1ς Σωλήνων από Αλουμίνιο 
-και στήν 9ή ανή1 λθαν οι εξαγωγε1ς Τυριών (των οποι1ων το μεγαλυ1 τερο με1ρος των εξαγωγω1 ν ει1ναι ή φε1τα)

Όσον αφορά στα προϊόντα σε 4ψήφιο κωδικό προϊόντος, σημαντικότερο προϊόν (Πήγή1  : ΕΛ.ΣΤΑΤ.) :
 στις εξαγωγε1ς   ει1ναι ο κωδ. 2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, με συνολική1

αξι1α εξαγωγω1 ν για το 2019 στα περίπου 9,9 δισ.Ευρώ (για τήν ακρι1βεια 9.860.154.023 Ευρω1 ), αξι1α
που  αντιστοιχει1  στο  29% τής  συνολική1 ς  αξι1ας  των  ελλήνικω1 ν  εξαγωγω1 ν  (με  κυριο1 τερους
εξαγ.προορισμου1 ς, τήν Τουρκι1α, το Λι1βανο και τήν Ιταλι1α με περι1που 1 δισ.Ευρω1  σε κα1 θε μι1α), 

 στις  εισαγωγε1ς   ει1ναι  ο  κωδ.  2709  Λάδια  ακατέργαστα,  από  πετρέλαιο  ή  από  ασφαλτούχα
ορυκτά ,  με  συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν για το 2019 στα περίπου 9,4 δισ.Ευρώ (για τήν ακρι1βεια
9.363.562.218 Ευρω1 ),  αξι1α  που  αντιστοιχει1  στο  16,9% τής  συνολική1 ς  αξι1ας  των  ελλήνικω1 ν
εισαγωγω1 ν (κυριο1 τερή χω1 ρα προε1λευσής ει1ναι το Ιρα1 κ με 4,6 δισ.Ευρω1 ).

Σημειώνεται ότι,  λο1 γω του εξαιρετικα1  υψήλου1  βαθμου1  συγκε1ντρωσής των εξαγωγω1 ν και εισαγωγω1 ν που
παρουσια1 ζουν τα 2 ανωτε1ρω προιKο1 ντα, οιαδή1 ποτε αυ1 ξήσή ή1  μει1ωσή στις αξι1ες τους, θα συμπαρασυ1 ρει προς
τήν ι1δια κατευ1 θυνσή και το γενικο1 τερο συ1 νολο των ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν ή1  εισαγωγω1 ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ- ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ  κ΄ΠΟΤ’ΏΝ

ΕΙΣΑΓΏΓΗ 

Α. Το μέλλον του κλάδου τροφίμων και της γεωργίας παγκόσμια

18 DG TRADE, DG Trade/Statistical Guide 2019, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf 
    Σελι1δα 62
19 ΠΣΕ/ΚΕΕΚ, Επισήμα1 νσεις, Αρθμ.97/2-2019
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Συ1 μφωνα με  προ1 σφατή ε1κθεσή του FAO20, με δεδομε1νο ο1 τι το συ1 νολο του παγκο1 σμιου πλήθυσμου1  θα κινήθει1
προς το ο1 ριο των 50 δισ. ατο1 μων ε1ως το 2050 και παρα1 λλήλα περι1που 800 εκ. α1 νθρωποι υποσιτι1ζονται και
πεινου1 ν, το με1λλον των τροφι1μων και τής γεωργι1ας αντιμετωπι1ζει αβεβαιο1 τήτες που δήμιουργου1 ν σοβαρα1
ερωτή1 ματα και ανήσυχι1ες σχετικα1  με τήν απο1 δοσή και τή βιωσιμο1 τήτα1  του. Οι αβεβαιο1 τήτες περιστρε1φονται
γυ1 ρω  απο1  διαφορετικου1 ς  παρα1 γοντες,  ο1 πως  ή  αυ1 ξήσή  του  πλήθυσμου1 ,  οι  διατροφικε1ς  επιλογε1ς,  ή
τεχνολογική1  προ1 οδος, ή κατανομή1  εισοδή1 ματος, ή κατα1 στασή των φυσικω1 ν πο1 ρων, ή κλιματική1  αλλαγή1 , ή
βιωσιμο1 τήτα τής ειρή1 νής ενω1  κανει1ς δεν γνωρι1ζει με ακρι1βεια πω1 ς αυτοι1  οι παρα1 γοντες θα εξελι1σσονται με
τήν πα1 ροδο του χρο1 νου. Ωστο1 σο, ει1ναι βε1βαιο ο1 τι θα διαμορφω1 σουν το με1λλον. Για το λο1 γο αυτο1 ,  Χω1 ρες,
Διεθνει1ς  Οργανισμοι1,  Κοινωνι1α των πολιτω1 ν και ΑκαδήμαιKκοι1  ζήτου1 ν ολοε1να και περισσο1 τερο μια ε1γκυρή
προοπτική1  α1 σκήσή που περιγρα1 φει εναλλακτικα1  σενα1 ρια και επισήμαι1νει πιθανε1ς οδου1 ς για τα τρο1 φιμα και
το γεωργικο1  συ1 στήμα.

Βα1 σει των ανωτε1ρω, ο FAO, ε1χει επεξεργασθει1 3 σενα1 ρια, με το κα1 θε σενα1 ριο να περιγρα1 φει ε1να εναλλακτικο1
με1λλον απο1  το ε1τος βα1 σής 2012, ε1ως το 2050 :

1. Το πρω1 το ει1ναι το σενα1 ριο “Business As Usual –BAU’’ που χαρακτήρι1ζεται κυρι1ως απο1  τή συνε1χεια
των τα1 σεων και των κατευθυ1 νσεων πολιτικω1 ν του παρελθο1 ντος.

2. Το  δευ1 τερο  ει1ναι  το  σενα1 ριο  ‘’Towards SuStainability /Προς  την  αειφορία–TSS’’,  που  ε1χει
σχεδιαστει1  για  να  επεξεργασθει1  ποιες  προλήπτικε1ς  αλλαγε1ς  χρεια1 ζονται  για  τήν  οικοδο1 μήσή
περισσο1 τερο βιω1 σιμων, τροφι1μων και γεωργικω1 ν συστήμα1 των.

3. και το τρι1το ει1ναι το σενα1 ριο ’’Stratified SocietieS/’’στρωματοποιημένες’’ κοινωνίες -SSS’’, ο1 που
περιγρα1 φεται  ε1να  με1λλον  επιδεινου1 μενων  ανισοτή1 των  ο1 σον  αφορα1  στο  εισο1 δήμα,  στις  ευκαιρι1ες
απο1 κτήσής  και  στήν  προ1 σβασή  σε  βασικα1  αγαθα1  και  υπήρεσι1ες,  σε  χω1 ρες  και  επι1πεδα  (σήμ.
upper/middle/lower class) κοινωνιω1 ν .

Β. H KAΠ στο μέλλον (2021 - 2027)
Συ1 μφωνα με το Υπουργει1ο Αγροτική1 ς Ανα1 πτυξής και Τροφι1μων/Γενική1  Γραμματει1α Αγροτική1 ς Πολιτική1 ς και
Διαχει1ρισής Κοινοτικω1 ν Πο1 ρων  /  Ειδική1  Υπήρεσι1α Διαχει1ρισής ΠΑΑ 2014-2020  21, 

‘’..Ανταποκρινο1 μενή  στις  νε1ες  συνθή1 κες  και  προκλή1 σεις,  ο  σχεδιασμο1 ς  και  ή  υλοποι1ήσή  τής  νε1ας  Κοινή1 ς
Γεωργική1 ς Πολιτική1 ς (ΚΓΠ) μετα1  το 2020 θα ε1χει μια πιο ολοκλήρωμε1νή και συνεκτική1  προσε1γγισή ή οποι1α
θα υλοποιήθει1  με1σω τής θε1σπισής και ε1γκρισής ενο1 ς Στρατήγική1  Σχεδι1ου ΚΓΠ ανα1  Κρα1 τος Με1λος (ΚΜ)  που
θα  καλυ1 πτει  το1 σο  τον  Πυλω1 να  Ι  (α1 μεσες  ενισχυ1 σεις,  τομεακε1ς  παρεμβα1 σεις  ανα1  τομει1ς  γεωργικω1 ν
προιKο1 ντων) ο1 σο και τον Πυλω1 να ΙΙ (αγροτική1  ανα1 πτυξή) τής ΚΓΠ. 
Η στο1 χευσή τής νε1ας  ΚΓΠ για μια ε1ξυπνή και  ανθεκτική1  γεωργι1α,  για τήν ενι1σχυσή τής με1ριμνας για το
περιβα1 λλον και το κλι1μα και για τήν ενι1σχυσή του κοινωνικοοικονομικου1  ιστου1  των αγροτικω1 ν περιοχω1 ν,
εκφρα1 ζεται με1σα απο1  τήν επι1τευξή 9 ειδικω1 ν στο1 χων που αφορου1 ν το1 σο τον Πυλω1 να Ι ο1 σο και τον Πυλω1 να ΙΙ
και οι οποι1οι ει1ναι εξή1 ς:
1. υποστή1 ριξή βιω1 σιμων γεωργικω1 ν εισοδήμα1 των και ανθεκτικο1 τήτας σε ολο1 κλήρή τήν Ευρ.Ένωσή για τή

στή1 ριξή τής επισιτιστική1 ς ασφα1 λειας,
2. ενι1σχυσή  του  προσανατολισμου1  προς  τήν  αγορα1  και  αυ1 ξήσή  τής  ανταγωνιστικο1 τήτας,

συμπεριλαμβανομε1νής τής μεγαλυ1 τερής εστι1ασής στήν ε1ρευνα, τήν τεχνολογι1α και τήν ψήφιοποι1ήσή,
3. βελτι1ωσή τής θε1σής των αγροτω1 ν στήν αλυσι1δα αξι1ας
4. συμβολή1  στο μετριασμο1  τής κλιματική1 ς αλλαγή1 ς και στήν προσαρμογή1  σε αυτή1 ν, καθω1 ς και τή συμβολή1

στήν παραγωγή1  βιω1 σιμων μορφω1 ν ενε1ργειας
5. προω1 θήσή τής βιω1 σιμής ανα1 πτυξής και τής αποτελεσματική1 ς διαχει1ρισής των φυσικω1 ν πο1 ρων, ο1 πως το

νερο1 , το ε1δαφος και ο αε1ρας
6. συμβολή1  στήν προστασι1α τής βιοποικιλο1 τήτας, ενι1σχυσή των υπήρεσιω1 ν οικοσυστή1 ματος και διατή1 ρήσή

οικο1 τοπων και τοπι1ων
7. προσε1λκυσή νε1ων γεωργω1 ν και διευκο1 λυνσή τής εππχειρήματική1 ς ανα1 πτυξής στις αγροτικε1ς περιοχε1ς
8. προω1 θήσή τής απασχο1 λήσής,  τής ανα1 πτυξής,  τής κοινωνική1 ς ε1νταξής και τής τοπική1 ς ανα1 πτυξής στις

αγροτικε1ς περιοχε1ς, συμπεριλαμβανομε1νής τής βιο-οικονομι1ας και τής βιω1 σιμής δασοκομι1ας

20 ’’The future of food and agriculture, Alternative pathways to 2050’’, Rome, 2018,   
     http://www.fao.org/3/CA1553EN/ca1553en.pdf )
21 ΥΠΑΑΤ, ΓΓΑΠΔΚΠ, ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 http://www.agrotikianaptixi.gr/el/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC
%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-
%CF%80%CE%B1%CE%B1/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF-2020 
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9. βελτι1ωσή τής ανταπο1 κρισής τής γεωργι1ας τής Ευρ. Ένωσή στις απαιτή1 σεις τής κοινωνι1ας ο1 σον αφορα1  τα
τρο1 φιμα και τήν υγει1α, συμπεριλαμβανομε1νής τής απαι1τήσής για ασφαλή1 , θρεπτικα1  και βιω1 σιμα τρο1 φιμα,
διαχει1ρισής, για  επι1λυσής του ζήτή1 ματος των απορριμα1 των τροφι1μων, καθω1 ς και για καλή1  μεταχει1ρισή
των ζω1 ων..’’

Γ. Κυκλική οικονομία / Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η ΕυρωπαιKκή1  Επιτροπή1  ενε1κρινε το 2015 ε1να σχε1διο δρα1 σής για να στήρι1ξει τήν επιτα1 χυνσή τής μετα1 βασής
τής Ευρω1 πής προς μι1α κυκλική1  οικονομι1α, τήν το1 νωσή τής παγκο1 σμιας ανταγωνιστικο1 τήτας, τήν προω1 θήσή
τής βιω1 σιμής οικονομική1 ς ανα1 πτυξής και τήν δήμιουργι1α νε1ων θε1σεων εργασι1ας.

Το σχε1διο δρα1 σής προβλε1πει 54 με1τρα για να «κλει1σει» ο κυ1 κλος ζωή1 ς των προιKο1 ντων: απο1  τήν παραγωγή1  και
τήν  κατανα1 λωσή  με1χρι  τή  διαχει1ρισή  των  αποβλή1 των  και  τήν  αγορα1  δευτερογενω1 ν  πρω1 των  υλω1 ν.
Παρα1 λλήλα, ορίζει πέντε τομείς προτεραιότητας των οποι1ων ή μετα1 βασή θα επιταχυνθει1 σε ο1 λο το ευ1 ρος
τής αξιακή1 ς αλυσι1δας τους 

1. πλαστικα1 , 
2. απο1 βλήτα τροφι1μων, 
3. πρω1 τες υ1 λες κρι1σιμής σήμασι1ας, 
4. κατασκευε1ς και κατεδαφι1σεις, 
5. βιομα1 ζα και υλικα1  βιολογική1 ς προε1λευσής 

και δι1νει ιδιαι1τερή ε1μφασή στήν οικοδο1 μήσή ισχυρω1 ν θεμελι1ων επι1  των οποι1ων μπορου1 ν να στήριχθου1 ν και
να ευδοκιμή1 σουν οι επενδυ1 σεις και ή καινοτομι1α.

Η  μετα1 βασή  αυτή1  στήρι1ζεται  οικονομικα1  απο1  τα  ΕυρωπαιKκα1  Διαρθρωτικα1  και  Επενδυτικα1  Ταμει1α,  το
προ1 γραμμα Ορι1ζοντας 2020, το ΕυρωπαιKκο1  Ταμει1ο Στρατήγικω1 ν Επενδυ1 σεων (ΕΤΣΕ) και το προ1 γραμμα LIFE.
Το  σχε1διο  δρα1 σής  προωθει1  επι1σής  τή  στενή1  συνεργασι1α  με  Κρα1 τή-με1λή,  Περιφε1ρειες  και  Δή1 μους,
Επιχειρή1 σεις,  Ερευνήτικου1 ς φορει1ς,  Πολι1τες και α1 λλα ενδιαφερο1 μενα με1ρή που συμμετε1χουν στήν κυκλική1
οικονομι1α.

Δ.  Παράγοντες  που  επιδρούν  στις  εξαγωγές-εισαγωγές  προϊόντων  και  ειδικότερα  αυτές  των
αγροτικών/αγροδιατροφικών προϊόντων/ποτών
Για να γι1νει περισσο1 τερο αντιλήπτή1 , ή πορει1α και ή ανα1 λυσή των προιKο1 ντων που ακολουθει1 κα1 τωθι, 
σταχυολογου1 νται και αναφε1ρονται οι κυριο1 τεροι παρα1 γοντες επι1δρασής : 

 Θεσμικο1  πλαι1σιο λειτουργι1ας επιχειρή1 σεων
 Πλαι1σιο λειτουργι1ας Κοινή1 ς Αγροτική1 ς Πολιτική1 ς
 Απουσι1α ή1  ε1λλειμμα τοπική1 ς παραγωγή1 ς
 Επιπτω1 σεις μεταβαλλο1 μενων κλιματικω1 ν συνθήκω1 ν στή γεωργική1  παραγωγή1
 Αειφορι1α/βιωσιμο1 τήτα, προστασι1α περιβα1 λλοντος
 Κυκλική1  οικονομι1α 
 Κοινωνική1  Αλλήλε1γγυα και Συνεργατική1  οικονομι1α
 Συμβολαιακή1  Γεωργι1α
 Αγροτικε1ς  συλλογικε1ς  οργανω1 σεις/αγροτικο1  επιχειρήματικο1  μοντε1λο,  καινοτομικα1  επιχειρήματικα1

μοντε1λα
 Οικονομι1ες  κλι1μακος,  παραγωγικο1 τήτα,  κο1 στος  παραγωγή1 ς,  κο1 στος  εργασι1ας,  κο1 στος  ενε1ργειας,

κο1 στος μεταφορα1 ς κλπ
 Ειδικοι1 Φο1 ροι π.χ. κατανα1 λωσής, 
 Ανταγωνιστικο1 τήτα ως προς τήν τιμή1 /Ανταγωνιστικο1 τήτα εκτο1 ς τιμή1 ς (παρα1 γοντες διαφοροποι1ήσής

χαρακτήριστικω1 ν των προιKο1 ντων ο1 πως π.χ. καινοτομι1α, ποιο1 τήτα, τεχνολογι1α), 
 Τυποποι1ήσή/μεταποι1ήσή/επωνυμι1α προιKο1 ντων
 Επιχειρήματικο1 τήτα
 4ή βιομήχανική1  επανα1 στασή/4IR, νε1α μορφε1ς οργα1 νωσής τής αγροτική1 ς παραγωγή1 ς

(AI, Blockchain, Drones, Internet of Things/IoT, κ.α1 .) 
 Καταναλωτικε1ς προτιμή1 σεις στις χω1 ρες προορισμου1
 Συμπλήρωματική1 /Ανταγωνιστική1  οικονομι1α χω1 ρας προε1λευσής/προορισμου1
 Μει1ωσή/Αυ1 ξήσή παραγωγή1 ς απο1  ανταγωνι1στριες χω1 ρες
 Ζή1 τήσή φυτο-υγειονομικω1 ν πρωτοκο1 λλων απο1  τρι1τες χω1 ρες
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http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.eib.org/en/efsi/index.htm
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_el


 Ύπαρξή  Κρατικω1 ν  Μονοπωλι1ων,  επιβολή1  δασμω1 ν,  ντα1 μπινγκ,  επιβολή1  ποσοτικω1 ν  περιορισμω1 ν-
quotas κ.α1 .

 Τριγωνικε1ς Συναλλαγε1ς, Ενδοεταιρικε1ς συναλλαγε1ς/ Πολυεθνικε1ς επιχειρή1 σεις
 Επανεξαγωγε1ς
 Δι1κτυα διανομή1 ς στις χω1 ρες προορισμου1
 Logistics
 τυχαι1α γεγονο1 τα, ει1τε ή1 σσονος ει1τε μει1ζονος σήμασι1ας (π.χ.ε1κρήξή ισλανδικου1  ήφαιστει1ου το 2010

και απαγο1 ρευσή πτή1 σεων στον ευρωπαιKκο1  χω1 ρο για μικρο1  δια1 στήμα, εμπορικοι1 πο1 λεμοι π.χ. επιπλε1ον
δασμοι1  25% αποφα1 σισαν οι ΗΠΑ για το βιομήχανικο1  ροδα1 κινο, απαγο1 ρευσή εισαγωγω1 ν απο1  Ρωσι1α,
πανδήμι1α κορονοιKου1  κ.α.)

               Απαγο1 ρευσή εισαγωγω1 ν απο1  Ρωσι1α
Όπως ει1ναι γνωστο1 , τον Αυ1 γουστο του 2014, ή Ρωσική1  Κυβε1ρνήσή, επε1βαλε απαγο1 ρευσή εισαγωγω1 ν
σε  ορισμε1νες  κατήγορι1ες  αγροτικω1 ν  προιKο1 ντων,  προερχομε1νων  απο1  τις  χω1 ρες  τής  ΕυρωπαιKκή1 ς
Ένωσής και τις : ΗΠΑ, Καναδα1 , Αυστραλι1α, Νορβήγι1α, Ουκρανι1α, Αλβανι1α, Μαυροβου1 νιο, Ισλανδι1α και
Λιχτενστα1 ιν.  Αυτή1  ή  απαγο1 ρευσή  επήρε1ασε  ε1κτοτε  δραματικα1 ,  το1 σο  τήν  γενικο1 τερή  πορει1α  των
ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν προς τήν Ρωσι1α και κυρι1ως τήν πορει1α των εξαγωγω1 ν Φρου1 των και Λαχανικω1 ν
προς αυτή1 ν, καθω1 ς αυτή1  ή ομα1 δα προιKο1 ντων, εντασσο1 ταν στα κυριο1 τερα  εξαγο1 μενα προς τή Ρωσι1α
προιKο1 ντα. 
Παρακα1 τω παρατι1θεται σχετικο1  απο1 σπασμα του Πι1νακα ελλ.εξαγωγω1 ν προς Ρωσι1α για το 2013, 2014
και 2015 : 
Κωδ. Περιγραφή 2013 2014 2015
0810' Φρα1 ουλες, Ακτινι1δια κλπ 51.013.834 28.225.587 0
0809' Βερι1κοκα, κερα1 σια, ροδα1 κινα, 48.864.612 39.514.827 0
0805' Εσπεριδοειδή1 , νωπα1  ή1  ξερα1 5.120.058 1.072.936 0
0707' Αγγου1 ρια και αγγουρα1 κια, νωπα1  5.038.007 2.452.063 0

           Πήγή1  : ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πανδήμι1α ΚορωνοιKου1
Συ1 μφωνα με α1 ρθρο του ‘’Reuters’’ στις 24/6/202022, συμμαχι1α Κρατω1 ν και Οργανισμω1 ν με επικεφαλή1 ς τον
Π.Ο.Υ. ζήτα1 ει απο1  Κυβερνή1 σεις και ιδιω1 τες δωρήτε1ς να συγκεντρωθει1  ποσο1  τής τα1 ξής των 31,3 δισ.$ ω1 στε
με1σα στους επο1 μενους 12 μή1 νες να δήμιουργήθου1 ν και να παραδοθου1 ν test και εμβο1 λια για τήν αντιμετω1 πισή
τής πανδήμι1ας, ενω1  με1χρι σή1 μερα περι1που 9,7 εκ.α1 τομα ε1χουν προσβλήθει1  απο1  τον κορονοιKο1  ενω1  περι1που
489 χιλ. α1 τομα ε1χουν χα1 σει τήν ζωή1  τους. Παρα1 λλήλα ή επικεφαλή1 ς του ΔΝΤ κα  Kristalina Georgieva δή1 λωσε
ο1 τι ή παγκο1 σμια οικονομική1  κρι1σή ει1ναι πιθανο1  να δοκιμα1 σει τις αντοχε1ς  του fund των 1 τρισ.$ που ε1χει
συγκεντρωθει απο1  το Ταμει1ο ‘’αν και δεν ε1χουμε φθα1 σει ακο1 μή εκει1’’.

Συ1 μφωνα με το ΔΝΤ (Ιου1 νιος 2020)23, ή παγκο1 σμια ανα1 πτυξή προβλε1πεται να μειωθει1  κατα1  4,9% το 2020,
1,9 εκατοστιαι1ες μονα1 δες κα1 τω απο1  τήν αντι1στοιχή προ1 βλεψή του Ταμει1ου τον Απρι1λιο του 2020. 
Όπως σήμειω1 νεται, ή πανδήμι1α COVID-19 ει1χε αρνήτικο1 τερο αντι1κτυπο το πρω1 το εξα1 μήνο του 2020, απο1  ο1 τι
αρχικα1  αναμενο1 ταν, ενω1  κατα1  το 2021 ή παγκο1 σμια ανα1 πτυξή προβλε1πεται στο 5,4%. Συνολικα1 , ή αυ1 ξήσή
του ΑΕΠ ει1ναι περι1που 6½ ποσοστιαι1ες μονα1 δες χαμήλο1 τερή απο1  ο1 τι στις προβλε1ψεις προ πανδήμι1ας τον
Ιανουα1 ριο του 2020. Οι δυσμενει1ς επιπτω1 σεις στα νοικοκυρια1  χαμήλου1  εισοδή1 ματος ει1ναι ιδιαι1τερα ε1ντονες,
θε1τοντας σε κι1νδυνο τή σήμαντική1  προ1 οδο που ει1χε σήμειωθει1 στή μει1ωσή τής ακραι1ας φτω1 χειας στον κο1 σμο
απο1  τή δεκαετι1α του 1990.

Παρα1 λλήλα και συ1 μφωνα με τις εκτιμή1 σεις του ΟΗΕ24 ή παγκο1 σμια οικονομι1α αναμε1νεται να μειωθει1 το 2020
κατα1  μ.ο. 3.2% ή1  περι1που -8.5 τρισ.$, με τήν μει1ωσή του ΑΕΠ στις οικονομι1ες των αναπτυγμε1νων κρατω1 ν να
υπολογι1ζεται στο -5% και στις αναπτυσο1 μενες στο -0,7%.

22 Reuters, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-latest-factbox/factbox-latest-on-the-worldwide-
spread-of-the-coronavirus-idUSKBN23V399 
23 IMF, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 
24 UN,  ‘’World Economic Situation and Prospect (WESP)’’ May 2020, https://news.un.org/en/story/2020/05/1064032 
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https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-as-of-mid-2020/
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-latest-factbox/factbox-latest-on-the-worldwide-spread-of-the-coronavirus-idUSKBN23V399


Συ1 μφωνα με α1 ρθρο στήν εφήμερι1δα  ‘’The Wall Street Journal”25 ‘’..Όταν ή παγκο1 σμια οικονομι1α  τελικα1
ξεπερα1 σει  τήν  πανδήμι1α,  περιμε1νετε  να  ει1ναι  λιγο1 τερο  παγκοσμιοποιήμε1νή  απο1  πριν. Οι  Κυβερνή1 σεις,
συμπεριλαμβανομε1νων πολλω1 ν μακροχρο1 νιων υποστήρικτω1 ν του παγκο1 σμιου εμπορι1ου, χρήσιμοποιου1 ν τήν
κρι1σή για να δήμιουργή1 σουν εμπο1 δια στο εμπο1 ριο και να φε1ρουν τήν μεταποι1ήσή πι1σω σε αυτε1ς.
Η Ιαπωνι1α πλήρω1 νει τω1 ρα εταιρει1ες τής για να μετεγκαταστή1 σουν τα εργοστα1 σια1  τους πι1σω, απο1  τήν Κι1να. Ο
Γα1 λλος προ1 εδρος Εμμανουή1 λ Μακρο1 ν δεσμευ1 εται «για πλή1 ρή ανεξαρτήσι1α» στον κρι1σιμο τομε1α των ιατρικω1 ν
προμήθειω1 ν ε1ως το τε1λος του ε1τους.  Στήν Ουα1 σινγκτον, στήρι1ζουν τις νε1ες προδιαγραφε1ς του "Αγορα1 στε
Αμερικανικα1 " ο1 σον αφορα1  στις κρατικε1ς δαπα1 νες στήν υγει1α.
Απο1  τους  κατασκευαστε1ς  ήμιαγωγω1 ν  ε1ως  τους  παραγωγου1 ς  χειρουργικω1 ν  εργαλει1ων,  οι  πολυεθνικε1ς
εταιρει1ες επανεξετα1 ζουν τα απομακρυσμε1να δι1κτυα παραγωγή1 ς, τα οποι1α ε1χουν αποδειχθει1  ευα1 λωτα στήν
περι1οδο τής πανδήμι1ας.
«Αυτο1  που  ε1χει  κα1 νει  ή  πανδήμι1α  ει1ναι  να  επισήμα1 νει  μερικου1 ς  απο1  τους  τρο1 πους  με  τους  οποι1ους  ή
παγκοσμιοποι1ήσή μπορει1 να ε1χει πα1 ει πολυ1  μακρια1 », δή1 λωσε ο κ.Peter Anderson, αντιπρο1 εδρος τής αλυσι1δας
εφοδιασμου1  και κατασκευή1 ς για τον κατασκευαστή1  κινήτή1 ρων με ε1δρα τήν Ιντια1 να’’ Cummins Inc’’., εταιρει1α
με δι1κτυο 125 εργοστασι1ων σε 27 χω1 ρες, ‘’καθω1 ς λο1 γω  επιδήμιω1 ν, φυσικω1 ν καταστροφω1 ν και εμπορικω1 ν
πολε1μων, φαι1νεται ο1 τι οι επιχειρή1 σεις ε1χουν εκτεθει1  υπερβολικα1  στον κι1νδυνο των παγκο1 σμιων αλυσι1δων
εφοδιασμου1 ..’’

Συ1 μφωνα με τα προ1 σφατα στοιχει1α τής  Eurostat26 (15/6/2020) στο εμπορικο1  ισοζυ1 γιο τής ΕΕ με τρι1τες
χω1 ρες, για τήν περι1οδο Ιανουαρι1ου-Απριλι1ου τ.ε. σήμειω1 θήκε μει1ωσή στις εξαγωγε1ς προς τρι1τες χω1 ρες κατα1
8,3% και μει1ωσή στις εισαγωγε1ς απο1  τρι1τες χω1 ρες κατα1  9,0%, ενω1  επιπλε1ον και ο1 σον αφορα1  στο εμπορικο1
ισοζυ1 γιο μεταξυ1  των 27 κ-μ, σήμειω1 θήκε μει1ωσή κατα1  10,2%,
Παρα1 λλήλα το συνολικο1  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο των κ-μ (το1 σο με τρι1τες χω1 ρες ο1 σο και μεταξυ1  των κ-μ) και σε
σχε1σή με τήν αντι1στοιχή περι1οδο του 2019, σήμει1ωσε θετική1  αξι1α σε 9 κ-μ (Βε1λγιο, Τσεχι1α, Δανι1α, Γερμανι1α,
Ιρλανδι1α, Ιταλι1α, Αυστρι1α, Σλοβενι1α και Σουήδι1α), ενω1  στα υπο1 λοιπα 18 κ-μ σήμει1ωσε αρνήτική1  αξι1α, 
ενω1  ο1 σον αφορα1  : 
-στις  συνολικε1ς  εξαγωγε1ς  των  κ-μ,  στήν  Ιρλανδι1α  σήμειω1 θήκε  θετικο1  ποσοστο1 %,  στή  Δανι1α  ουδε1τερο
ποσοστο1 %,  και στα υπο1 λοιπα 25 κ-μ σήμειω1 θήκε αρνήτικο1  ποσοστο1 %
-στις συνολικε1ς εισαγωγε1ς των κ-μ και στα 27 κ-μ σήμειω1 θήκε αρνήτικο1  ποσοστο1 %.
 Όσον  αφορα1  στις  εξαγωγε1ς  και  εισαγωγε1ς  τής  ΕΕ  προς/απο1  τρι1τες  χω1 ρες/κυριο1 τερους  προορισμου1 ς,
σήμει1ωσαν μει1ωσή με τις ΗΠΑ (-3,3% οι εξαγωγε1ς  και -1% οι εισαγωγε1ς),  μει1ωσή με τήν Κι1να (-5,6% οι
εξαγωγε1ς  και  -1,9%  οι  εισαγωγε1ς)  και  μει1ωσή  με  το  Ην.Βασι1λειο  (-19,1%  οι  εξαγωγε1ς  και  -13,2%  οι
εισαγωγε1ς).

Συ1 μφωνα με τήν Έκθεσή Νομισματική1 ς Πολιτική1 ς τής Τρα1 πεζας τής Ελλα1 δος, που υπε1βαλε στο Κοινοβου1 λιο 
στις 29/6/2020, ο Διοικήτή1 ς τής κ.Ι.Στουρνα1 ρας, περιλαμβα1 νονται τρι1α σενα1 ρια για τήν εξε1λιξή του ΑΕΠ. 
Συ1 μφωνα με το βασικο1  σενα1 ριο, εκτιμα1 ται ο1 τι το ΑΕΠ θα υποχωρή1 σει σήμαντικα1  το 2020, καταγρα1 φοντας 
ρυθμο1  μεταβολή1 ς -5,8%. Το 2021 εκτιμα1 ται ο1 τι θα ανακα1 μψει και θα αυξήθει1 κατα1  5,6%, ενω1  το 2022 θα 
σήμειω1 σει επι1σής αυ1 ξήσή κατα1  3,7%. 
Συ1 μφωνα με το ή1 πιο σενα1 ριο, το οποι1ο υποθε1τει μια πιο συ1 ντομή μεταβατική1  περι1οδο προς τήν 
κανονικο1 τήτα, το ΑΕΠ εκτιμα1 ται ο1 τι θα μειωθει1 κατα1  4,4% το 2020 και θα αυξήθει1 κατα1  5,8% το 2021 και 
κατα1  3,8% το 2022. 
Συ1 μφωνα με το δυσμενε1ς σενα1 ριο, το οποι1ο συνδε1εται με μια ενδεχο1 μενή αναζωπυ1 ρωσή του κορονοιKου1 , οι 
συνε1πειες τής πανδήμι1ας αναμε1νεται να ει1ναι πιο ε1ντονες και με μεγαλυ1 τερή δια1 ρκεια και ή ανα1 καμψή τής 
οικονομι1ας θα ει1ναι βραδυ1 τερή, με το ΑΕΠ να εκτιμα1 ται ο1 τι θα μειωθει1 κατα1  9,4% το 2020, ενω1  θα αυξήθει1 
κατα1  5,7% το 2021 και 4,5% το 2022. 

Συ1 μφωνα  με  το  Κε1ντρο  Προγραμματισμου1  και  Κοινωνικω1 ν  Ερευνω1 ν/ΚΕΠΕ27,  το  ευ1 ρος  τής  υ1 φεσής  στήν
Ελλα1 δα για το 2020 εκτιμα1 ται μεταξυ1  5,67% και 7,16%. 

25 WSJ, https://www.wsj.com/articles/how-the-coronavirus-will-reshape-world-trade-11592592995 
26 Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294876/6-15062020-AP-EN.pdf/5a036ad2-8a36-
faaf-4fd9-fb1a285d5ee4 
27 ΚΕΠΕ, Περιοδικο1  Οικονομικε1ς Εξελι1ξεις, Τευ1 χος 42/Ιου1 νιος 2020, 
https://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/oikonomikes-ekseliksis/item/3037-oikonomikes-exelixeis-
tefchos-42.html 
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Περαιτε1ρω και απο1  τήν γενικο1 τερή ελλήνική1  και ξε1νή αρθρογραφι1α για τις εκτιμή1 σεις των επιπτω1 σεων τής
πανδήμι1ας του κορονοιKου1 , προκυ1 πτει ο1 τι σαφω1 ς και οι επιπτω1 σεις θα ει1ναι δυσμενει1ς, χωρι1ς ακο1 μα να μπορει1
να υπολογισθει1  το συνολικο1  με1γεθος ή1  ποιοι κλα1 δοι ή1  προιKο1 ντα ή1  υπήρεσι1ες, θα πλήγου1 ν περισσο1 τερο και
ποιοι  λιγο1 τερο. Οι εκτιμή1 σεις  πα1 ντως συγκλι1νουν στο γεγονο1 ς  ο1 τι  πε1ραν τής μει1ωσής/στασιμο1 τήτας των
επενδυ1 σεων,  ο1 ποιοι  κλα1 δοι  εμπλε1κονται  περισο1 τερο  με  τις  μεταφορε1ς/τουρισμο1 /εστι1ασή/παραγωγή1  θα
πλήγου1 ν  και  περισσο1 τερο,  λο1 γω  των με1τρων κοινωνική1 ς  αποστασιοποι1ήσής  το1 σο  στήν Ευρω1 πή ο1 σο  και
παγκο1 σμια π.χ. Φυσικα1  καταστή1 ματα, Ξενοδοχει1α, Αεροπορικε1ς εταιρει1ες, Travel trade, HORECA κ.α.. 
Σε σχε1σή με τή γεωργική1  παραγωγή1 , ει1ναι σαφε1ς ο1 τι επι1σής πλή1 γεται καθω1 ς μεταξυ1  α1 λλων, λο1 γω των με1τρων
lockdown δήμιουργει1ται προ1 βλήμα με τήν ευ1 ρεσή εποχικω1 ν εργατω1 ν συγκομιδή1 ς, δήμιουργει1ται προ1 βλήμα
με τήν μει1ωσή τής ζή1 τήσής α1 ρα και αυ1 ξήσή των αποθεμα1 των, δήμιουργει1ται προ1 βλήμα με τήν μεταφορα1  των
εμπορευμα1 των, δήμιουργει1ται προ1 βλήμα με τή μει1ωσή τής ρευστο1 τήτας κλπ.

Όσον αφορα1  στο ελλήνικο1  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο, συ1 μφωνα με τα προ1 σφατα στοιχει1α απο1  τήν ΕΛ.ΣΤΑΤ.28,
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου 2020
ανή1 λθε στο ποσο1  των 16.400,7 εκ.Ευρω1  ε1ναντι 18.238,7 εκ.Ευρω1  κατα1  το ι1διο δια1 στήµα του ε1τους 2019,
παρουσια1 ζοντας µει1ωσή, σε ευρω1  10,1%. Η αντι1στοιχή αξι1α χωρι1ς τα πετρελαιοειδή1  παρουσι1ασε µει1ωσή κατα1
742,4 εκ.Ευρω1 , δήλαδή1  5,6%. και ή αντι1στοιχή αξι1α χωρι1ς τα πετρελαιοειδή1  και τα πλοι1α παρουσι1ασε µει1ωσή
κατα1  680, εκ.Ευρω1 , δήλαδή1  5,1%, σε σχε1σή µε το χρονικο1  δια1 στήµα Ιανουαρι1ου-Απριλι1ου 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου  2020
ανή1 λθε στο ποσο1  των 10.042,3 εκ.Ευρω1  ε1ναντι 10.988,5 εκ.Ευρω1  κατα1  το ι1διο δια1 στήµα του ε1τους 2019,
παρουσια1 ζοντας µει1ωσή, σε ευρω1  8,6%. Η αντι1στοιχή αξι1α χωρι1ς τα πετρελαιοειδή1  παρουσι1ασε αυ1 ξήσή κατα1
86,5 εκ.Ευρω1 , δήλαδή1  1,1% και ή αντι1στοιχή αξι1α χωρι1ς τα πετρελαιοειδή1  και τα πλοι1α παρουσι1ασε αυ1 ξήσή
κατα1  100,7 εκ.Ευρω1 , δήλαδή1  1,3%, σε σχε1σή µε το χρονικο1  δια1 στήµα Ιανουαρι1ου-Απριλι1ου 2019.

Παρα1 λλήλα ο1 μως υπα1 ρχουν και κα1 ποιοι κλα1 δοι οι οποι1οι ευνοου1 νται ο1 πως αυτο1 ς του ήλεκτρονικου1  εμπορι1ου,
ο οποι1ος συ1 μφωνα με τον Δελτι1ο Τυ1 που του ΣΕΒ29 ‘’..Τα περιοριστικα1  με1τρα αντιμετω1 πισής του κορονοιKου1
επε1φεραν  μεγα1 λή  αυ1 ξήσή  του  ήλεκτρονικου1  εμπορι1ου.  Ο  Απρι1λιος  2020  ε1κλεισε  με  αυ1 ξήσή  171%  των
ήλεκτρονικω1 ν  πωλή1 σεων σε  σχε1σή  με  το  ι1διο  δια1 στήμα πε1ρυσι,  ενω1  το  2019 οι  ήλεκτρονικε1ς  πωλή1 σεις
B2C απε1φεραν €5,8 δισ. Επι1σής, το 87% των καταναλωτω1 ν πραγματοποι1ήσαν τις ήλεκτρονικε1ς τους αγορε1ς
απο1  εγχω1 ριες επιχειρή1 σεις,  αναδεικνυ1 οντας τήν ανα1 γκή υποστή1 ριξής των επιχειρή1 σεων στήν παροχή1  τής
πλήρε1στερής δυνατή1 ς ενήμε1ρωσής των καταναλωτω1 ν στο ήλεκτρονικο1  εμπο1 ριο..’’

Σήμειω1 νεται  επι1σής  ο1 τι  συ1 μφωνα  με  τα  επεξεργασμε1να  στοιχει1α  τής  ΕΛ.ΣΤΑΤ.  απο1  τον  το  Συ1 νδεσμο
Ελλήνικω1 ν Επιχειρή1 σεων Εξαγωγή1 ς,  Διακι1νήσής Φρου1 των Λαχανικω1 ν και Χυμω1 ν INCOFRUIT-HELLAS,  και
ο1 σον αφορα1  στο δια1 στήμα Ιανουαρι1ου-Απριλι1ου 2020, ή αυ1 ξήσή των εξαγωγω1 ν σε αξι1α α1 γγιξε το 26,7% και
σε ο1 γκο το 14,8%, σε συ1 γκρισή με το ι1διο δια1 στήμα του περασμε1νου ε1τους. Πιο συγκεκριμε1να ο ο1 γκος των
εξαγωγω1 ν των νωπω1 ν οπωροκήπευτικω1 ν ανή1 λθε σε 551.111 το1 νους ε1ναντι των 480.231 το1 νων το 2019, ενω1
ή αξι1α τους σε 418.139.687 ευρω1  ε1ναντι 330.123.568 ευρω1  τα ι1διο δια1 στήμα του περυσινου1  ε1τους.

Επιπλε1ον  τονι1ζεται  ο1 τι  ο1 σον  αφορα1  στα  με1τρα  που  ε1χουν  λήφθει1  το1 σο  στον  ευρωπαιKκο1  χω1 ρο  ο1 σο  και
παγκο1 σμια  στον τομε1α των εμπορευματικω1 ν μεταφορω1 ν λο1 γω τής πανδήμι1ας του κορονοιKου1 ,  ε1χει εκδοθει1
σχετικο1  ενήμερωτικο1  σήμει1ωμα30 απο1  το Υπουργει1ο Εξωτερικω1 ν/Γενική1  Γραμματει1α Διεθνω1 ν Οικονομικω1 ν
Σχε1σεων και Εξωστρε1φειας, το οποι1ο και μπορει1 να αναζήτήθει1 στον ιστο1 τοπο www  .  agora  .  mfa  .  gr    .

Ε. Δομικά Χαρακτηριστικά ελληνικής γεωργίας 

28 ΕΛ.ΣΤΑΤ./Εμπορευματικε1ς Συναλλα1 γε1ς τής Ελλα1 δος/Δελτι1ο Τυ1 που : Απρι1λιος 2020/5 Ιουνι1ου 2020
29 ΣΕΒ/ Δελτι1ο Τυ1 που για τήν ε1κδοσή στο πλαι1σιο τής πρωτοβουλι1ας διαρκει1ας για τον ψήφιακο1  μετασχήματισμο1  τής 
ελλήνική1 ς οικονομι1ας του ‘’Πρακτικ  ου1   Οδήγ  ου1   για σωστή1  επικοινωνι1α των επιχειρή1 σεων με τους καταναλωτε1ς  ’’ 
30Σχετικο1  link http://www.agora.mfa.gr/news/1019-metra-ston-tomea-ton-diethnon-emporevmatikon-metaforon-logo-
pandimias-koronoioy-covid-19     
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Όσον αφορα1  στα δομικα1  χαρακτήριστικα1  τής ελλήνική1 ς γεωργι1ας συ1 μφωνα με μελε1τή του ΙΟΒΕ31, προκυ1 πτει
(μεταξυ1  α1 λλων) ο1 τι τα κυ1 ρια διαρθρωτικα1  τής προβλή1 ματα ει1ναι τα εξή1 ς:

1. Ανισομερής κατανομή μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής. Στήν Ελλα1 δα, ή συμμετοχή1  τής
φυτική1 ς παραγωγή1 ς στή συνολική1  γεωργική1  παραγωγή1  αγαθω1 ν ει1ναι διαχρονικα1  πολυ1  μεγαλυ1 τερή
σε σχε1σή με το ποσοστο1  συμμετοχή1 ς τής ζωική1 ς παραγωγή1 ς,  με τήν αναλογι1α μεταξυ1  φυτική1 ς και
ζωική1 ς παραγωγή1 ς να κυμαι1νεται σχεδο1 ν στο 3:1 κατα1  με1σο ο1 ρο. Η αναλογι1α αυτή1  ει1ναι ανισομερή1 ς
συγκριτικα1  με τον με1σο ο1 ρο τής ΕυρωπαιKκή1 ς Ενωσής (5,7 προς 4,3).

2.  Υψηλή εξάρτηση από επιδοτήσεις. Οι επιδοτή1 σεις προιKο1 ντων αποτελου1 σαν κατα1  με1σο ο1 ρο το 15%
τής  συνολική1 ς  αξι1ας  παραγωγή1 ς  του  γεωργικου1  κλα1 δου  τή  10ετι1α  1995-2005,  ενω1  ε1κτοτε
παρατήρει1ται  αξιοσήμει1ωτή  μει1ωσή  του  σχετικου1  ποσοστου1  συμμετοχή1 ς  στο  4%  το  2009.  Στήν
Ελλα1 δα ή συμβολή1  των κρατικω1 ν ενισχυ1 σεων στή γεωργική1  παραγωγή1  ή1 ταν διαχρονικα1  υψήλο1 τερή
σε σχε1σή με τον ευρωπαιKκο1  με1σο ο1 ρο. Ενδεικτικα1  αναφε1ρεται ο1 τι οι συνολικε1ς κρατικε1ς δαπα1 νες στον
αγροτικο1  τομε1α  το 2010 που ή1 ταν ή  δευ1 τερή χρονια1  μεγα1 λής  κα1 μψής τής αγροτική1 ς  παραγωγή1 ς
ανή1 λθαν στα 9,2 δισ., καταγρα1 φοντας σωρευτική1  αυ1 ξήσή 39% τήν περι1οδο 2003-2010. Για το 2009
(επι1σής χρονια1  πτω1 σής αγροτική1 ς παραγωγή1 ς) οι συνολικε1ς οικονομικε1ς ενισχυ1 σεις στον αγροτικο1
τομε1α ανή1 λθαν στα 8,8 δισ.,  σήμειω1 νοντας ετή1 σιο ρυθμο1  αυ1 ξήσής 9,2%. Οι αυξήμε1νες επιδοτή1 σεις
λειτουργου1 σαν ανασταλτικα1  στήν προσπα1 θεια αναβα1 θμισής του γεωργικου1  προιKο1 ντος και επε1τειναν
τα φαινο1 μενα αδρα1 νειας.

3. Το  μικρό  μέγεθος  των  αγροτικών  εκμεταλλεύσεων. Το  με1σο  με1γεθος  τής  αγροτική1 ς
εκμετα1 λλευσής στήν Ελλα1 δα ει1ναι μο1 λις 44,2 στρε1μματα (περι1που 5 εκτα1 ρια, ο1 ταν π.χ. στήν Τσεχι1α
ει1ναι πα1 νω απο1  100), ενω1  μο1 νο το 3% των αγροτικω1 ν εκμεταλλευ1 σεων ε1χουν με1γεθος α1 νω των 200
στρεμμα1 των.

4. Χαμηλό  μορφωτικό  επίπεδο.  Μο1 λις  το  4%  των  απασχολουμε1νων  στον  πρωτογενή1  τομε1α  ε1χει
ανω1 τατή και ανω1 τερή μο1 ρφωσή, ενω1  το 20% διαθε1τει απολυτή1 ριο λυκει1ου.

5. Χαμηλός βαθμός αξιοποίησης της εκμηχάνισης, Χαμηλή παραγωγικότητα . Το μικρο1  με1γεθος και
ο πολυτεμαχισμο1 ς των εκμεταλλευ1 σεων δεν επιτρε1πει τήν ορθολογική1  αξιοποι1ήσή του εξοπλισμου1 ,
συμβα1 λλοντας με αυτο1 ν τον τρο1 πο στή χαμήλή1  παραγωγικο1 τήτα τής ελλήνική1 ς γεωργι1ας.

6. Μια α1 λλή παρα1 μετρος που επήρεα1 ζει  σήμαντικα1  τις επιδο1 σεις  και  τήν αναπτυξιακή1  δυναμική1  του
αγροτικου1  τομε1α στήν Ελλα1 δα ει1ναι οι συνθήκες χρηματοδότησης. Τα προβλή1 ματα του τραπεζικου1
συστή1 ματος  και  ή  κατα1 ρρευσή  τής  ελλήνική1 ς  οικονομι1ας  στή  δια1 ρκεια  τής  οικονομική1 ς  κρι1σής
αντανακλω1 νται στον δραστικο1  περιορισμο1  τής χρήματοδο1 τήσής και του πρωτογενου1 ς τομε1α.

ΣΤ. 2 Στοιχεία που επηρεάζουν το αγροδιατροφικό ισοζύγιο στην Ελλάδα 
Όσον αφορά στις εξαγωγές, θα πρε1πει να σήμειωθει1  ή επι1δρασή στή ζή1 τήσή των προιKο1 ντων, που ασκει1  ή
ελλήνική1  ομογε1νεια και οι ε1λλήνες εργαζο1 μενοι στο εξωτερικο1 , 
ενώ όσον αφορά στις εισαγωγές, θα πρε1πει να σήμειωθει1 ή επι1δρασή που ασκει1 το τουριστικο1  ρευ1 μα στήν
Ελλα1 δα του α1 νω των κατα1  μ.ο. περι1που 30 εκ.ατο1 μων/ετήσι1ως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 

1.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ κ΄ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ/ΠΟΤΏΝ, 
Όπως προκυ1 πτει απο1  τα στοιχει1α τής ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2019, οι συνολικές ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς ε1φθασαν στα
33,9 δισ.Ευρω1 , οι συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς στα 55,7 δισ.Ευρω1  και το Έλλειμμα του Ισοζυγι1ου στα 21,9
δισ.Ευρω1 . 

31 ΙΟΒΕ, Αγροτικα1  Μήχανή1 ματα και Ανταγωνιστικο1 τήτα του Αγροτικου1 Τομε1α στήν Ελλα1 δα,
Σεπτε1μβριος 2019, http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_02122019_REP_GR.pdf     
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Παρα1 λλήλα απο1  τήν επεξεργασι1α των στοιχει1ων τής ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο1 σον αφορα1  στα Αγροδιατροφικά Προϊόντα
και Ποτά σε 2ψήφιο κωδικό κατά το 2019, οι εξαγωγε1ς ε1φθασαν στα περι1που 5,6 δισ.Ευρω1 , οι εισαγωγε1ς
στα περι1που 7,1 δισ.Ευρω1  και το Έλλειμμα του Ισοζυγι1ου στο 1,5 δισ.Ευρω1 , 
με ποσοστο1  στο συ1 νολο των συνολικω1 ν εξαγωγω1 ν στο 16,6%, στο συ1 νολο των εισαγωγω1 ν στο 12,7% και στο
Έλλειμμα του Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στο 5,8%.

Εα1 ν στις παραπα1 νω αξι1ες των Αγροδιατροφικω1 ν και Ποτω1 ν,    προστεθου1 ν     και τα λοιπα1  Αγροτικα1  ΠροιKο1 ντα  
ο1 πως  τα  Καπνα1 ,  τα  Δε1ρματα,  τα  Γουνοδε1ρματα,  το  Μετα1 ξι  και  το  Βαμβα1 κι,  προκυ1 πτει  ο1 τι  η  αξία  του
συνόλου των Αγροτικών Προϊόντων  στις εξαγωγε1ς  ε1φθασε στα 6,9 δισ.Ευρω1 ,  στις  εισαγωγε1ς  στα 7,6
δισ.Ευρω1  και το Έλλειμμα του Ισοζυγι1ου στα 697 εκ.Ευρω1 , 
με  ποσοστο1  στο  σύνολο  των συνολικών  εξαγωγών  στο  20,37%, στο  σύνολο  των  εισαγωγών  στο
13,63% και στο Έλλειμμα του Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στο 3,19%.

Στή συνε1χεια  εάν από το Σύνολο των Εξαγωγών, αφαιρεθούν τα Πετρελαιοειδή, παρατήρει1ται ο1 τι  οι
συνολικε1ς  ελλήνικε1ς  εξαγωγε1ς  ε1φθασαν  στα  14,8  δισ.Ευρω1 ,   οι  συνολικε1ς  ελλήνικε1ς  εισαγωγε1ς  στα 41,2
δισ.Ευρω1  και το Έλλειμμα του Ισοζυγι1ου στα 26,4 δισ.Ευρω1 . 

Εα1 ν  στα  παραπα1 νω  στοιχει1α  υπολογισθου1 ν  οι  αξι1ες  των  αγροδιατροφικω1 ν  προιKο1 ντων  και  οι  αξι1ες  του
συνο1 λου των Αγροτικω1 ν προιKο1 ντων, προκυ1 πτει ο1 τι :

Όσον  αφορα1  στα  Αγροδιατροφικα1 /Ποτα1 , το  ποσοστό  τους  στο  σύνολο  των  εξαγωγών  χωρίς
Πετρελαιοειδή  φθάνει  στο  37,81%,  το  ποσοστό  τους  στο  σύνολο  των  εισαγωγών  χωρίς
Πετρελαιοειδή φθάνει στο 17,12% και το ποσοστο1  τους στο Έλλειμμα του Ισοζυγι1ου χωρι1ς Πετρελαιοειδή1
φθα1 νει στο 5,48%.

Με τήν προ1 σθεσή στα Αγροδιατροφικα1 /Ποτα1  και των Καπνω1 ν,  Δερμα1 των, Γουνοδερμα1 των, Μεταξιου1  και
Βαμβακιου1 ,  προκυ1 πτει  ο1 τι  το  ποσοστό  του συνόλου των Αγροτικών  προϊόντων στο  Ισοζυ1 γιο  χωρι1ς
Πετρελαιοειδή1 ,  στο σύνολο των εξαγωγών φθάνει στο 46,35%,  το ποσοστό τους στο σύνολο των
ειαγωγών χωρίς Πετρελαιοειδή φθάνει στο 18,42% και το ποσοστο1  τους στο Έλλειμμα του Ισοζυγι1ου
χωρι1ς Πετρελαιοειδή1  φθα1 νει στο 2,71%.

Αναλυτικο1 τερα : 

Αξίες σε Ευρώ

2019(*) ΕΞΑΓΏΓΕΣ ΕΙΣΑΓΏΓΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Ελληνικό Εξωτερικό Εμπόριο32 33.857.282.339 55.712.622.509 -21.855.340.170
Σύνολο 23 2ψήφιων Κωδικών 
Αγροδιατ./Ποτών33 5.612.192.992 7.058.904.170 -1.446.711.178

Ποσοστό % στο Γενικό Σύν. 16,58 12,67 5,8
επιπλε1ον    
Κωδ. 24 Καπνα1 508.147.567 327.937.067 180.210.500
Κωδ. 41 Δε1ρματα 28.391.612 20.415.213 7.976.399
Κωδ. 42 Γουνοδε1ρματα και Γουναρικα1 177.057.214 103.773.053 73.284.161
Κωδ. 50 Μετα1 ξι 350.356 1.919.543 -1.569.187
Κωδ. 52 Βαμβα1 κι 570.357.042 80.606.151 489.750.891

Γεν.Σύνολο Αγροτικών Προϊόντων 6.878.593.048 7.593.555.197 -714.962.149
Ποσοστο1  Αγροτικω1 ν % στο Γεν.Συ1 νολο 20,32 13,63 3,27
    
Γενικό Σύνολο Εξωτ.Εμπορίου 14.841.524.717 41.235.402.375 -26.393.877.658

32 ΕΛ.ΣΤΑΤ. 01. Εισαγωγε1ς, Εξαγωγε1ς και Εμπορικο1  Ισοζυ1 γιο με δια1 κρισή Ενδοκοινοτικου1  Εμπορι1ου και Εμπορι1ου με 
Τρι1τες Χω1 ρες, σε Αξι1α και Ποσο1 τήτα (Προσωρινα1  Στοιχει1α) (Ιαν.2000 – Δεκ.2019)
33 ΕΛ.ΣΤΑΤ. Εισαγωγε1ς-Αφι1ξεις, Εξαγωγε1ς-Αποστολε1ς κατα1  χω1 ρα και διψή1 φιο επι1πεδο Διεθνου1 ς Ταξινο1 μήσής 
Συνδυασμε1νής Ονοματολογι1ας (CN2) 
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Εξαιρ.Πετρελαιοειδών34

Σύνολο 23 2ψήφιων Κωδικών 
Αγροδιατ./Ποτών 5.612.192.992 7.058.904.170 -1.446.711.178

Ποσ. %  Αγροδιατρ.στο Γεν.Συ1 νολο 
εξαιρ.Πετρελαιοειδω1 ν 37,81 17,12 5,48

Γεν.Σύνολο Αγροτικών Προϊόντων 6.878.593.048 7.593.555.197 -714.962.149
Ποσ. % Αγροτικω1 ν στο Γεν.Συ1 νολο 
εξαιρ.Πετρελαιοειδω1 ν 46,35 18,42 2,71

Πήγή1  : ΕΛ.ΣΤΑΤ. (* προσωρινα1  στοιχει1α), Δήμιουργι1α-Επεξεργασι1α Πι1νακα : Παντ.Γιαννου1 λής

2.ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΙΣΟΖ’ΥΓΙΟ & ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΟΤΏΝ ΣΕ 2ΨΗΦΙΟ κ’ 4ΨΗΦΙΟ ΚΏΔΙΚΟ
Όπως ε1χει προαναφερθει1,  ή ανα1 λυσή στή Μελε1τή των Κωδικω1 ν Αγροδιατροφικω1 ν ΠροιKο1 ντων και Ποτω1 ν,
γι1νεται συ1 μφωνα με τους 23 2ψή1 φιους Κωδικου1 ς τής Συνδυασμε1νής Ονοματολογι1ας απο1  τον 01 ε1ως και τον
23 και 156 4ψή1 φιους Κωδικου1 ς τής Συνδυασμε1νής Ονοματολογι1ας απο1  τον 0101 ε1ως τον 2309 (σήμ. εα1 ν ή
ανα1 λυσή χρεια1 ζεται να γι1νει ακο1 μή ποιο αναλυτική1  σε 6ψή1 φιο ή1  8ψή1 φιο κωδικο1 , ει1ναι σαφε1ς ο1 τι οι κωδικοι1
που θα προκυ1 ψουν θα ει1ναι πολλαπλα1 σιοι των 156).
Υπενθυμι1ζεται ο1 τι και το Ισοζυ1 γιο των Αγροδιατροφικω1 ν & Ποτω1 ν παρουσια1 ζει διαχρονικο1  ε1λλειμμα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ ΣΕ 2ΨΗΦΙΟΥΣ ΚΏΔΙΚΟΥΣ

Στον  2ψήφιο  Κωδικό  Συνδυασμένης  Ονοματολογίας35,  εντα1 σσονται  23  ομάδες  προϊόντων  στα
Αγροδιατροφικά Προϊόντα και Ποτά, ξεκινω1 ντας απο1  τήν ομα1 δα 01 και καταλή1 γοντας στήν ομα1 δα 23.

Όπως προκυ1 πτει απο1  τήν καταγραφή1  και ανα1 λυσή των στοιχει1ων εξαγωγω1 ν και εισαγωγω1 ν για τήν τριετι1α
2017-2019, στο  Φύλλο 1 του επισυναπτόμενου Πίνακα σε μορφή  excel και για τήν εξεταζο1 μενή 3ετι1α
2017-2019,  εμφανι1ζεται  αρχικα1  ο1 τι  το  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο  ει1ναι  πλεονασματικο1  σε  4  Κωδικου1 ς  και
ελλειμματικο1  στους υπο1 λοιπους 19 κωδικου1 ς. 

Αναλυτικο1 τερα,  το  Συ1 νολο  των  Εξαγωγω1 ν/Εισαγωγω1 ν  καθω1 ς  και  το  Έλλειμμα  του  Ισοζυγι1ου
Αγροδιατροφικω1 ν και Ποτω1 ν για τήν περι1οδο 2017-2019 ή1 ταν :

2017 Εισαγωγε1ς 6.700.413.293 Ευρω1 , Εξαγωγε1ς 5.236.240.827 Ευρω1  , Έλλειμμα 1.464.172.466 Ευρω1
2018 Εισαγωγε1ς 6.744.466.733 Ευρω1 , Εξαγωγε1ς 5.691.911.243 Ευρω1  , Έλλειμμα 1.052.555.490 Ευρω1
2019 Εισαγωγε1ς 7.058.904.170 Ευρω1 , Εξαγωγε1ς 5.612.192.992 Ευρω1  , Έλλειμμα 1.446.711.178 Ευρω1

Όπως παρατήρει1ται, οι Εισαγωγές παρουσιάζουν συνεχή ανοδική πορεία 2019/2017 +359 εκ.Ευρω1 , ενώ
οι  εξαγωγές  παρουσιάζουν  επίσης  άνοδο  τόσο  το  2018  όσο  και  το  2019  σε  σχέση  με  το  2017,
2019/2017 +376 εκ.Ευρω1 , 2018/2017 +455,7, με τήν διαφορα1  ο1 τι το 2019 σε σχε1σή με το 2018 παρουσι1ασαν
μει1ωσή κατα1  79,7 εκ.Ευρω1  (-1,4%).

Οι  προαναφερθε1ντες  4  Κωδικοι1  που  παρουσια1 ζουν  πλεο1 νασμα το  2019  ή1 ταν  :  20  Παρασκευασμένα
Λαχανικά +810,1  εκ.Ευρω1 ,  08 Καρποί-Φρούτα 598,9  εκ.Ευρω1 ,,  03 Ψάρια +199 εκ.Ευρω1  και  15 Λίπη-
Έλαια 184,8 εκ.Ευρω1 ,
ενω1  αντι1στοιχα οι  κυριο1 τεροι  απο1  τους 19 κωδικου1 ς  που παρουσια1 ζουν ε1λλειμμα ή1 ταν :  02 Κρέατα -1,1
δισ.Ευρω1 , 23 Ζωοτροφές -412,9 εκ.Ευρω1 , 10 Δημητριακά -291,1 εκ.Ευρω1  και 09 Καφές -220,9 εκ.Ευρω1 .

Όσον αφορά στις εξαγωγές και στους κωδικου1 ς που παρουσια1 ζουν τήν μεγαλυ1 τερή αξι1α το 2019, αυτοι1
ει1ναι:

1. 20 Παρασκευα1 σματα Λαχανικω1 ν, αξι1α εξαγωγω1 ν 1,1 δισ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εξαγωγω1 ν 19,3%
2. 08 Καρποι1-Φρου1 τα, αξι1α εξαγωγω1 ν 977,3 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εξαγωγω1 ν 17,4%

34 ΕΛ.ΣΤΑΤ. 02. Εισαγωγε1ς, Εξαγωγε1ς και Εμπορικο1  Ισοζυ1 γιο με δια1 κρισή Ενδοκοινοτικου1  Εμπορι1ου και Εμπορι1ου με 
Τρι1τες Χω1 ρες, σε Αξι1α και Ποσο1 τήτα, εξαιρουμε1νων των Πετρελαιοειδω1 ν (Προσωρινα1  Στοιχει1α) (Ιανουαρι1ου 2000 - 
Δεκεμβρι1ου 2019)
35 ΕΛ.ΣΤΑΤ. Εισαγωγε1ς-Αφι1ξεις, Εξαγωγε1ς-Αποστολε1ς κατα1  χω1 ρα και διψή1 φιο επι1πεδο Διεθνου1 ς Ταξινο1 μήσής 
Συνδυασμε1νής Ονοματολογι1ας (CN2) 
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3. 04 Γα1 λα και προιKο1 ντα, αξι1α εξαγωγω1 ν 701,5 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εξαγωγω1 ν 12,5%
4. 03Ψα1 ρια και Μαλακο1 στρακα/Μαλα1 κια, αξι1α εξαγωγω1 ν 682,3 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εξαγωγω1 ν

12,2%
5. 05 Λι1πή-Έλαια, αξι1α εξαγωγω1 ν 444,1 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εξαγωγω1 ν 7,9%
6. 21Δια1 φορα παρασκευα1 σματα διατροφή1 ς, αξι1α εξαγωγω1 ν 324 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εξαγωγω1 ν

5,8%
7. 22 Ποτα1 , Αλκοολου1 χα Ποτα1 , Ξι1δι, αξι1α εξαγωγω1 ν 257 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εξαγωγω1 ν 4,6%
8. και 07 Λαχανικα1  , αξι1α εξαγωγω1 ν 175 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εξαγωγω1 ν 3,1%

Όσον αφορά στις εισαγωγές και στους κωδικου1 ς που παρουσια1 ζουν τήν μεγαλυ1 τερή αξι1α το 2019, αυτοι1
ει1ναι:

1. 02 Κρε1ατα, αξι1α εισαγωγω1 ν 1,2 δισ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εισαγωγω1 ν 17,6%
2. 04 Γα1 λα και προιKο1 ντα, αξι1α εισαγωγω1 ν 830,9 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εισαγωγω1 ν 11,8%
3. 23 Ζωοτροφε1ς, αξι1α εισαγωγω1 ν 502,9 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εισαγωγω1 ν 7,1%
4. 03Ψα1 ρια και Μαλακο1 στρακα/Μαλα1 κια, αξι1α εισαγωγω1 ν 483,3 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εισαγωγω1 ν

6,8%
5. 10 Δήμήτριακα1 , αξι1α εισαγωγω1 ν 419,9 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εισαγωγω1 ν 5,9%
9. 21Δια1 φορα  παρασκευα1 σματα  διατροφή1 ς,  αξι1α  εισαγωγω1 ν  392,4  εκ.Ευρω1 ,  ποσοστο1  στο

συ1 ν.εισαγωγω1 ν 5,6%
6. 08 Καρποι1-Φρου1 τα, αξι1α εισαγωγω1 ν 378,5 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εισαγωγω1 ν 5,4%
7. 22 Ποτα1 , Αλκοολου1 χα Ποτα1 , Ξι1δι, αξι1α εισαγωγω1 ν 370,5 εκ.Ευρω1 , ποσοστο1  στο συ1 ν.εισαγωγω1 ν 5,2%
8. 19 Παρασκευα1 σματα Δήμήτριακω1 ν,  αξι1α  εισαγωγω1 ν  356,9 εκ.Ευρω1 ,  ποσοστο1  στο συ1 ν.εισαγωγω1 ν

5,1%
9. και 20 Παρασκευα1 σματα Λαχανικω1 ν, αξι1α εισαγωγω1 ν 272,7 εκ.Ευρω1 ,  ποσοστο1  στο συ1 ν.εισαγωγω1 ν

3,9%

Συ1 μφωνα με τήν ανα1 λυσή του Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στους ανωτε1ρω 23 2ψή1 φιους κωδικου1 ς προκυ1 πτουν τα
παρακα1 τω ανα1  κατήγορι1α και για το 2019 :

Αξίες σε Ευρώ 
  2019* 2019* ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η 

CN2         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΞΑΓΏΓΕΣ ΕΙΣΑΓΏΓΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
01 ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 19.639.941 71.641.523 -52.001.582
02 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ 95.760.730 1.240.996.684 -1.145.235.954
03 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΚΛΠ 682.255.527 483.262.139 198.993.388

04
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΑΥΓΑ, ΜΕΛΙ 
ΚΛΠ 701.529.974 830.881.982 -129.352.008

05
ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 10.503.770 25.044.437 -14.540.667

06 ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΛΠ 22.840.423 68.390.243 -45.549.820
07 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΛΠ 174.948.643 282.368.042 -107.419.399
08 ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΚΛΠ 977.329.991 378.467.652 598.862.339
09 ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 24.954.549 245.850.766 -220.896.217
10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 128.775.719 419.924.348 -291.148.629

11
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ 
ΚΛΠ 25.745.938 69.228.284 -43.482.346

12
ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. 
ΚΛΠ 88.093.712 255.370.116 -167.276.404

13 ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΛΠ 15.872.303 17.730.989 -1.858.686

14
ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 727.223 8.320.752 -7.593.529

15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ 444.090.789 259.286.010 184.804.779

16
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, 
ΨΑΡΙΩΝ Η ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ ΚΛΠ 50.388.477 137.836.456 -87.447.979

26



17
ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 57.393.274 189.949.134 -132.555.860

18
ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΥ 41.802.360 178.948.993 -137.146.633

19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ ΚΛΠ 295.809.079 356.934.801 -61.125.722

20
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΛΠ 1.082.804.288 272.703.997 810.100.291

21
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 323.995.067 392.414.548 -68.419.481

22 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛ/ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 256.972.226 370.499.260 -113.527.034
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ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
ΚΛΠ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΓΙΑ ΖΩΑ 89.958.989 502.853.014 -412.894.025

 ΣΥΝΟΛΟ 5.612.192.992 7.058.904.170 -1.446.711.178
Πήγή1  : ΕΛ.ΣΤΑΤ. (* προσωρινα1  στοιχει1α), Δήμιουργι1α-Επεξεργασι1α Πι1νακα : Παντ.Γιαννου1 λής

3.ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ 156 4ΨΗΦΙΏΝ ΚΏΔΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ
Όσον αφορα1  στο συ1 νολο των 156 κωδικών/προϊόντων τα οποία και αναλύονται στο δεύτερο και έκτο
φύλλο του Πίνακα excel, 
Στον δευ1 τερο Πι1νακα excel, αναλυ1 ονται 125 κωδικοι1  προιKο1 ντων με αξι1α ει1τε εξαγωγή1 ς ει1τε εισαγωγή1 ς άνω
των 7 εκ.Ευρω1 ,  
Στον ε1κτο πι1νακα excel αναλυ1 ονται 31 κωδικοι1 προιKο1 ντων με αξι1α ει1τε εξαγωγή1 ς ει1τε εισαγωγή1 ς κάτω των 7
εκ.Ευρω1 .
Απο1  το  συ1 νολο  των  ανωτε1ρω  156  κωδικω1 ν  προιKο1 ντων,  όσον  αφορά  στις  εξαγωγές  14  κωδικοί
εμφανίζουν  αξία  εξαγωγών  άνω  των  100  εκ.Ευρώ και  όσον  αφορά  στις  εισαγωγές  21  κωδικοί
εμφανίζουν αξία εξαγωγών άνω των 100 εκ.Ευρώ, ενω1  ο1 σον αφορα1  στο εμπορικο1  ισοζυ1 γιο συνολικα1  44
κωδικοί σημειώνουν πλεόνασμα και 112 σημειώνουν έλλειμα.

Α. ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΏΓΏΝ-ΕΙΣΑΓΏΓΏΝ ΣΕ 4ΨΗΦΙΟ ΚΏΔΙΚΟ-ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΞΑΓΏΓΕΣ
Όσον  αφορά  στις  εξαγωγές και  στους  14  κυριο1 τερους  κωδικου1 ς  οι  οποι1οι  και  παρουσια1 ζουν  αξι1α
εξαγωγω1 ν μεγαλυ1 τερή των 100 εκ.Ευρω1  κατα1  το 2019, αυτοι1 ει1ναι :

1. 0302 Ψάρια νωπά, αξι1α εξαγωγω1 ν 520,4 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 1,53%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 9,27%

2. 2005 Λαχανικά παρασκευασμένα-διατηρημένα, αξι1α εξαγωγω1 ν 501,7 εκ.Ευρω1
(σήμ. κυρι1ως Ελιε1ς)
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 1,48%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 8,93%

3. 0406 Τυριά, αξι1α εξαγωγω1 ν 465,9 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 1,37%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 8,30%

4. 1509 Ελαιόλαδο, αξι1α εξαγωγω1 ν 351,3 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 1,03%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 6,25%

5. 2008 Καρποί και φρούτα παρασκευασμένα-διατηρημένα, αξι1α εξαγωγω1 ν 336,1 εκ.Ευρω1 ,
(σήμ. κυρι1ως Κονσε1ρβες Ροδα1 κινο)
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 0,99%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 5,98%

6. 2106  Παρασκευάσματα  διατροφής  που  δεν  κατονομάζονται  αλλού,  αξι1α  εξαγωγω1 ν  243,4
εκ.Ευρω1 ,
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(σήμ. κυρι1ως Συμπυκνω1 ματα πρωτειKνω1 ν και ουσι1ες πρωτειKνική1 ς συ1 στασής και Συ1 νθετα αλκοολου1 χα
παρασκευα1 σματα ισογλυκο1 ζής, λακτο1 ζής κ.α.)
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 0,71%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 4,33%

7. 0810 Άλλοι καρποί- φρούτα νωπά, αξι1α εξαγωγω1 ν 217,2 εκ.Ευρω1 ,
(σήμ. κυρι1ως Φρα1 ουλες, Ακτινι1δια)
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 0,64%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 3,87%

8. 0805 Εσπεριδοειδή, αξι1α εξαγωγω1 ν 182,7 εκ.Ευρω1 ,
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 0,53%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 3,25%

9. 0403 Βουτυρο1 γαλα, πήγμε1νο γα1 λα, Γιαούρτι, αξι1α εξαγωγω1 ν 176,2 εκ.Ευρω1 ,
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 0,52%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 3,13%

10. 0809 Βερίκοκα, Κεράσια, Ροδάκινα, αξι1α εξαγωγω1 ν 140,0 εκ.Ευρω1 ,
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 0,41%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 2,49%

11. 0806 Σταφύλια, αξι1α εξαγωγω1 ν 134,9 εκ.Ευρω1 ,
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 0,39%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 2,40%

12. 1905 Προϊόντα αρτοποιϊας-ζαχαροπλαστικής, αξι1α εξαγωγω1 ν 120,3 εκ.Ευρω1 ,
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 0,35%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 2,14%

13. 2001 Λαχανικά-καρποί παρασκευασμένα, αξι1α εξαγωγω1 ν 102,7 εκ.Ευρω1 ,
(σήμ. κυρι1ως Ελιε1ς, πιπεριε1ς, καλαμπο1 κι κ.α1 .)
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 0,30%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 1,82%

14. 1901 Εκχυλίσματα βύνης, αξι1α εξαγωγω1 ν 101,6 εκ.Ευρω1 ,
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς 0,30%, 
ποσοστο1  στις συν.εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 1,81%

Σήμειω1 νεται ο1 τι το άθροισμα της συνολικής αξίας των εξαγωγών (2019) των ανωτέρω 14 προϊόντων
φθα1 νει στα 3.594,4 εκ.Ευρω1 , αξι1α που αντιστοιχει1  σε ποσοστο1  10,6% των συνολικω1 ν ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν
και ποσοστο1  64% των συνολικω1 ν εξαγωγω1 ν αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και ποτω1 ν.

ΕΙΣΑΓΏΓΕΣ
Όσον αφορά στις εισαγωγές και στους κυριο1 τερους κωδικου1 ς οι οποι1οι και παρουσια1 ζουν αξι1α εισαγωγω1 ν
μεγαλυ1 τερή των 100 εκ.Ευρω1  κατα1  το 2019, αυτοι1 ει1ναι :

1. 0203 Κρέατα χοιροειδών νωπά, αξι1α εισαγωγω1 ν 501,1 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,89%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 7,09%

2. 0406 Τυριά, αξι1α εισαγωγω1 ν 462,4 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,82%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 6,55%

3. 0201 Κρέατα βοειδών νωπά, αξι1α εισαγωγω1 ν 426,4 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,76%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 6,04%

4. 1001 Σιτάρι και σιμιγδάλι, αξι1α εισαγωγω1 ν 212,5 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,38%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 3,01%

5. 0901 Καφές, αξι1α εισαγωγω1 ν 211,9 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,38%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 3,00%

6. 2106 Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α., αξι1α εισαγωγω1 ν 195,3 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,35%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 2,76%
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7. 2309 Παρασκευάσματα για την διατροφή των ζώων, αξι1α εισαγωγω1 ν 184,7 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,33%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 2,61%

8. 0207 Κρέατα πουλερικών, αξι1α εισαγωγω1 ν 165,1 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,29%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 2,33%

9. 2208 Αιθυλική Αλκοόλη, αξι1α εισαγωγω1 ν 151,5 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,27%, 

               ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 2,14%
10. 1905 Προϊόντα αρτοποιϊας ζαχαροπλαστικής, αξι1α εισαγωγω1 ν 148,2 εκ.Ευρω1 , 

ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,26%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 2,09%

11. 0402 Γάλα, αξι1α εισαγωγω1 ν 146,6 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,26%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 2,07%

12. 1005 Καλαμπόκι, αξι1α εισαγωγω1 ν 145 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,26%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 2,05%

13. 0803 Μπανάνες, αξι1α εισαγωγω1 ν 135,6 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,24%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 1,92%

14. 0302 Ψάρια νωπά, αξι1α εισαγωγω1 ν 129,2 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,23%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 1,83%

15.  2304 Πίτες από σογιέλαιο, αξι1α εισαγωγω1 ν 128,3 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,23%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 1,81%

16. 0307 Μαλάκια, αξι1α εισαγωγω1 ν 126,7 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,22%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 1,79%

17. 1806 Σοκολάτα, αξι1α εισαγωγω1 ν 124,6 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,22%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 1,76%

18. 1701 Ζάχαρη, αξι1α εισαγωγω1 ν 122,4 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,21%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 1,73%

19. 2301 Αλεύρια-σκόνες για την διατροφή των ζώων, αξι1α εισαγωγω1 ν 119,1 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,21%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 1,68%

20. 1201 Κουκιά Σόγιας, αξι1α εισαγωγω1 ν 100,2 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,17%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 1,41%

21. 0701 Πατάτες, αξι1α εισαγωγω1 ν 99,8 εκ.Ευρω1 , 
ποσοστο1  στο συνολικε1ς ελλήνικε1ς εισαγωγε1ς 0,17%, 
ποσοστο1  στις συν.εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν 1,41%

Σήμειω1 νεται  ο1 τι  το  άθροισμα  της  συνολικής  αξίας  των  εισαγωγών (2019)  των  ανωτέρω  21
προϊόντων φθα1 νει στα 4.036,6 εκ.Ευρω1 , αξι1α που αντιστοιχει1  σε ποσοστο1  7,2% των συνολικω1 ν ελλήνικω1 ν
εισαγωγω1 ν και ποσοστο1  57,2% των συνολικω1 ν εισαγωγω1 ν αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και ποτω1 ν.

Β. 4ΨΗΦΙΟΙ ΚΏΔΙΚΟΙ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ-ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2019
Όπως ε1χει σήμειωθει1, ή Μελε1τή στοχευ1 ει στήν ανα1 λυσή και ανα1 δειξή των δυνατω1 ν ή1  αδυ1 νατων σήμει1ων του
εμπορικου1  ισοζυγι1ου, καταγρα1 φοντας: το υ1 ψος Πλεονα1 σματος ή1  Ελλει1ματος στο Εμπορικο1  Ισοζυ1 γιο του κα1 θε
κωδικου1  (στους  Πι1νακες  Excel),  των  εξαγωγω1 ν  και  εισαγωγω1 ν  σε  γεωγραφικε1ς  περιοχε1ς  και  χω1 ρες,  το
Εμπορικο1  ισοζυ1 γιο Αγροδιατροφικω1 ν ανα1  χω1 ρα  και τήν συμβολή1  του στο συνολικο1  Εμπορικο1  Ισοζυ1 γιο με τις
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σήμαντικο1 τερες  εξ  αυτω1 ν  και  παρα1 λλήλα  τήν  καταγραφή1  των  πραγματικω1 ν  μεγεθω1 ν  παραγωγή1 ς  τής
Ελλα1 δας ο1 που αυτο1  ει1ναι εφικτο1 .

Σήμειω1 νεται παρα1 λλήλα ο1 τι ή βιβλιογραφι1α36 στο διεθνε1ς εμπο1 ριο ε1χει επισήμα1 νει ο1 τι οι συνολικε1ς εξαγωγε1ς
συχνα1  δεν  αποτελου1 ν  πλή1 ρή  δει1κτή  τής  εξαγωγική1 ς  επι1δοσής  μιας  χω1 ρας  και  τής  διεθνου1 ς
ανταγωνιστικο1 τήτα1 ς τής, επειδή1  αποτυπω1 νουν τα ε1σοδα απο1  τις εξαγωγε1ς και ο1 χι τήν εγχω1 ρια προστιθε1μενή
αξι1α των εξαγωγω1 ν, καθω1 ς ει1ναι δυνατο1  να υπα1 ρχει μεγα1 λή απο1 κλισή μεταξυ1  των δυ1 ο μεγεθω1 ν λο1 γω τής
αυξανο1 μενής  χρή1 σής  εισαγομε1νων  ενδιαμε1σων  εισροω1 ν  και  του  «κατακερματισμου1  τής  παγκο1 σμιας
παραγωγική1 ς αλυσι1δας» («slicing of the global value chain») μεταξυ1  των χωρω1 ν.

Όπως  ε1χει  προναφερθει1  στήν  προήγου1 μενή  ανα1 λυσή,  από  το  σύνολο  των  23  Διψήφιων  κωδικών,  4
Κωδικοί  παρουσιάζουν  πλεόνασμα  και  19  έλλειμμα και  από  το  σύνολο  των  156   Τετραψήφιων
κωδικών, 44 κωδικοί σημειώνουν πλεόνασμα και 112 σημειώνουν έλλειμα

Το μεγαλυ1 τερο Πλεο1 νασμα στους 2ψή1 φιους κωδικου1 ς δήμιουργει1ται απο1  τους 4ψή1 φιους κωδικου1 ς :

20 Παρασκευασμένα Λαχανικά   +810,1 εκ.Ευρω1 ,   
εκ των οποι1ων τα μεγαλυ1 τερα πλεονα1 σματα εμφανι1ζονται στους 4ψή1 φιους 
Κωδ. 2005, Λαχανικα1  παρασκευασμε1να ή1  διατήρήμε1να χωρι1ς ξι1δι, μή κατεψυγμε1να, +457,8 εκ.Ευρω1

               (σήμ. κυρι1ως Ελιε1ς αλλα1  και φασο1 λια, σπαρα1 γγια κα1 ππαρή, αγγινα1 ρες κλπ),
Κωδ. 2008, Καρποι1 και φρου1 τα και α1 λλα βρω1 σιμα με1ρή φυτω1 ν, +282 εκ.Ευρω1

(σήμ. κυρι1ως Κονσε1ρβες Ροδα1 κινου κλπ),
Κωδ. 2001, Λαχανικα1 , καρποι1 και φρου1 τα παρασκευασμε1να, +88,2 εκ.Ευρω1

              (σήμ. κυρι1ως Ελιε1ς, πιπεριε1ς, καλαμπο1 κι κλπ)
Κωδ. 2007, Γλυκα1  κουταλιου1 /ζελε1δες/μαρμελα1 δες, +32,8 εκ.Ευρω1

08 Καρποί-Φρούτα   598,9 εκ.Ευρω1 ,  
εκ των οποι1ων τα μεγαλυ1 τερα πλεονα1 σματα εμφανι1ζονται στους 4ψή1 φιους 
Κωδ. 0810, Άλλοι καρποι1/φρου1 τα βρω1 σιμα, νωπα1   (κυρι1ως Φρα1 ουλες, Ακτινι1δια) +205,5 εκ.Ευρω1
Κωδ. 0805, Εσπεριδοειδή1 , νωπα1  ή1  ξερα1 , +153,2 εκ.Ευρω1
Κωδ. 0809, Βερι1κοκα, κερα1 σια, ροδα1 κινα, +136,3 εκ.Ευρω1
Κωδ. 0806, Σταφυ1 λια, νωπα1  ή1  ξερα1  (συν σταφι1δες ξερε1ς), +126,3 εκ.Ευρω1
Κωδ. 0807, Πεπο1 νια-Καρπου1 ζια, +55,2 εκ.Ευρω1
Κωδ. 0808, Μή1 λα-Αχλα1 δια-Κυδω1 νια νωπα1 , +32,7 εκ.Ευρω1

03 Ψάρια, Μαλακόστρακα/Μαλάκια   +199 εκ.Ευρω1    
εκ των οποι1ων το μεγαλυ1 τερο πλεο1 νασμα εμφανι1ζεται στον 4ψή1 φιο
Κωδ. 0302, Ψα1 ρια νωπα1 , +391,2 εκ.Ευρω1

15 Λίπη-Έλαια   184,8 εκ.Ευρω1 ,  
εκ των οποι1ων τα μεγαλυ1 τερα πλεονα1 σματα εμφανι1ζονται στον 4ψή1 φιο
Κωδ. 1509, Ελαιόλαδο, +344,3 εκ.Ευρω1

Ενω1  παρα1 λλήλα,  ο1 σον  αφορα1  κωδικου1 ς  πε1ραν  των  ανωτε1ρω  κυριο1 τερων  διψή1 φιων  ομα1 δων  και  των
τετραψή1 φιων  κωδικω1 ν  που  περιλαμβα1 νονται  σε  αυτε1ς,  τα  υψηλότερα  πλεονάσματα  παρουσια1 ζουν  οι
κωδικοι1  :

Κωδ. 0403, Βουτυρο1 γαλα, πήγμε1νο γα1 λα και πήγμε1νή κρε1μα, Γιαούρτι, κεφι1ρ, +160 εκ.Ευρω1
Κωδ.2106, Παρασκευα1 σματα διατροφή1 ς π.δ.κ.α. (σήμ.που δεν κατανομα1 ζονται αλλου1 ), +48 εκ.Ευρω1

             (σήμ. προ1 κειται για Συμπυκνω1 ματα πρωτειKνω1 ν και ουσι1ες πρωτειKνική1 ς συ1 στασής που  
              προε1ρχονται απο1  γα1 λα, λακτο1 ζή, γλυκο1 ζή κλπ και Συ1 νθετα αλκοολου1 χα παρασκευα1 σματα,  
              απο1  λακτο1 ζή, ισογλυκο1 ζή κλπ)

και Κωδ.1006 Ρυ1 ζι, +34,5 εκ.Ευρω1

36 Έρευνα Διανε1οσις, ‘’Εξαγωγε1ς και Εξαγωγικε1ς Επιχειρή1 σεις στήν Ελλα1 δα, Δεκε1μβριος 2018
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Παρα1 λλήλα το μεγαλύτερο Έλλειμα   στους 2ψή1 φιους κωδικου1 ς δήμιουργει1ται απο1  τους 4ψή1 φιους κωδικου1 ς  
που περιλαμβα1 νονται σε αυτε1ς :

02 Κρέατα   1,1 δισ.Ευρω1 ,   
εκ των οποι1ων τα μεγαλυ1 τερα ελλει1μματα εμφανι1ζονται στους 4ψή1 φιους 
Κωδ. 0203, Κρε1ατα Χοιροειδω1 ν, 490,6 εκ.Ευρω1
Κωδ. 0201, Κρε1ατα Βοειδω1 ν, 424,5 εκ.Ευρω1
Κωδ. 0207, Κρε1ατα πουλερικω1 ν, 132 εκ.Ευρω1

23 Υπολλείμματα/Απορίμματα, Ζωοτροφές   412,9 εκ.Ευρω1 ,   
εκ των οποι1ων τα μεγαλυ1 τερα ελλει1μματα εμφανι1ζονται στους 4ψή1 φιους 
Κωδ. 2309, Ζωοτροφε1ς, 139,3 εκ.Ευρω1
Κωδ. 2301, Αλευ1 ρια, σκο1 νες, απο1  κρε1ας, παραπροιKο1 ντα σφαγι1ων, ψα1 ρια, 116,7 εκ.Ευρω1
Κωδ. 2304, Πι1τες-Υπολλει1μματα απο1  τήν εξαγωγή1  του σογιε1λαιου, 113,2 εκ.Ευρω1

10 Δημητριακά   291,1 εκ.Ευρω1    
εκ των οποι1ων τα μεγαλυ1 τερα ελλει1μματα εμφανι1ζονται στους 4ψή1 φιους 
Κωδ. 1001, Σιτα1 ρι-Σιμιγδα1 λι, 145,7 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1005, Καλαμπο1 κι,141,1 εκ.Ευρω1

09 Καφές, Τσάϊ, κλπ   220,9 εκ.Ευρω1  
εκ των οποι1ων το μεγαλυ1 τερο ε1λλειμμα εμφανι1ζονται στον 4ψή1 φιο
Κωδ. 0901, Καφε1ς, 193,2 εκ.Ευρω1

Ενω1  παρα1 λλήλα,  ο1 σον  αφορα1  τετραψή1 φιους  κωδικου1 ς  πε1ραν  των  κυριο1 τερων  διψή1 φιων  ομα1 δων,  τα
υψήλο1 τερα ελλει1μματα παρουσια1 ζουν οι κωδικοι1  :

Κωδ. 0402, Γα1 λα και κρε1μα γα1 λακτος, 135,6 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1701, Ζα1 χαρή, 113,2 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1201, Κουκια1  Σο1 γιας, 99,4 εκ.Ευρω1
Κωδ. 0307 Μαλα1 κια ε1στω και χωρι1ς ο1 στρακο, 95,2 εκ.Ευρω1
Κωδ. 0803, Μπανα1 νες, 88,4 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1806, Σοκολα1 τα και α1 λλα παρασκευα1 σματα με κακα1 ο, 86,1 εκ.Ευρω1

Γ. Ανάλυση 156 Κωδικών ανά Χώρα/Περιοχή 
Απο1  το συ1 νολο των 274 συνολικα1  πινα1 κων (273 στο πρω1 το φυ1 λλο και 1 στο πε1μπτο φυ1 λλο) οι οποι1οι και
επισυνα1 πτονται  στο  ξεχωριστο1  Αρχει1ο  excel,  πι1νακες  ο1 που  περιλαμβα1 νονται  τα  κυριο1 τερα  ανα1  Χω1 ρα
προιKο1 ντα, σταχυολογογου1 με και αναφε1ρουμε τα εξή1 ς :

Κυριότερες Χώρες/Περιοχές Προορισμού
Αρχικα1  σήμειω1 νεται  ο1 τι  ως  κυριο1 τερες  χω1 ρες  ανα1  κωδικο1 ,  λογίζονται  οι  χώρες  προς  τις  οποίες
καταγράφεται  αφενός  η  υψηλότερη  αξία  εξαγωγής  κωδικών/προϊόντων και  αφετέρου
συγκεντρώνουν συνολικά τον κύριο όγκο εξαγωγών ανά κωδικό προϊόντος 
π.χ. ο κωδικο1 ς 2005 Λαχανικα1  παρασκευασμε1να -κυρι1ως ελιε1ς-, εξα1 γεται σε 90 χω1 ρες, αλλα1  στον κα1 θε Πι1νακα
αναγρα1 φονται μο1 νο οι μεγαλυ1 τερες αξι1ες εξαγωγή1 ς ανα1  χω1 ρα, οι οποι1ες ει1ναι 31 και συγκεντρω1 νουν 97%
του συνολικου1  ποσοστου1  εξαγωγω1 ν.

Όπως  προκυ1 πτει  απο1  τήν  ανα1 λυσή  των  στοιχει1ων,  οι  33  κυ1 ριες  Χω1 ρες  προορισμοι1  οι  οποι1ες  και
συγκεντρω1 νουν τις μεγαλυ1 τερες αξι1ες εξαγωγω1 ν στους 125 κωδικου1 ς προιKο1 ντων, ει1ναι :

 οι  Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρι1ως οι : Ιταλι1α, Γερμανι1α, Ηνωμε1νο Βασι1λειο, Κυ1 προς,
Βουλγαρι1α, Ρουμανι1α, Κα1 τω Χω1 ρες, Γαλλι1α και Ισπανι1α αλλα1  και Πολωνι1α, Βε1λγιο, Αυστρι1α, Σουήδι1α,
Δανι1α, Τσεχι1α, Πορτογαλι1α, Ουγγαρι1α, Ελβετι1α, Κροατι1α και Φινλανδι1α. 

 Παράλληλα και οι : Αλβανι1α, Τουρκι1α, Δήμοκρατι1α τής Β.Μακεδονι1ας και Σερβι1α,
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 Αλλά και ή Αι1γυπτος, ή Σαουδική1  Αραβι1α, ή Ουκρανι1α, το Ισραή1 λ, τα Ηνωμε1να Αραβικα1  Εμιρα1 τα και ή
Ιαπωνι1α.

 Ενω1  υπογραμμι1ζεται  η  εξαιρετικά  δυναμική  παρουσία των ΗΠΑ,  του  Καναδά  και  της
Αυστραλίας ο1 που  και  διαβιει1  μεγα1 λο  τμή1 μα  τής  ελλήνική1 ς  ομογε1νειας,  χω1 ρες  οι  οποι1ες
κατατα1 σσονται    στην 4  η   θέση,  στην 16  η   θέση και στην 17  η   θέση   των κυριο1 τερων εξαγωγικω1 ν  
προορισμω1 ν αντι1στοιχα.

Όσον αφορα1  στις λοιπε1ς γεωγραφικε1ς περιοχε1ς και Χω1 ρες, εμφανι1ζονται ως κυριο1 τερες χω1 ρες προορισμου1
εξαγωγω1 ν μεταξυ1  των 125 προιKο1 ντων (σήμ.   παρουσία   προιKο1 ντων ως κυριο1 τεροι προορισμοι1 και   όχι αξία  ) : 

Χώρες Ρωσίας-ΚΑΚ, 4 Χω1 ρες, 
-ή Ρωσία με 5 κωδικου1 ς (1509 Ελαιο1 λαδο, 1510 Λα1 δια και κλα1 σματα1  τους, 2005 Λαχανικα1  παρασκ. –Ελιε1ς-,
2007 Γλυκα1  κουταλιου1 /μαρμελα1 δες και 2008 Καρποι1/Φρου1 τα -κυρι1ως κονσε1ρβες ροδα1 κινο- ), 
-ή  Μολδαβία με 2 κωδικου1 ς  (0805 Εσπεριδοειδή1  και  2005 Λαχαν.παρασκευασμε1να -κυρι1ως ελιε1ς),  και  ή
Λευκορωσία με τήν Γεωργία με  1 κωδικο1  (0809 Βερι1κοκα και 2009 Χυμοι1 Φρου1 των αντι1στοιχα.

Χώρες της Μ.Ανατολής, 4 Χω1 ρες,
-με δεσπο1 ζουσα θε1σή αυτή1  του  Ισραήλ  προς το οποι1ο εξα1 γονται 9 κωδικοι1  (0808 Μή1 λα, 1107 Βυ1 νή, 1708
Ζαχαρω1 δή  προιKο1 ντα,  1806  Σοκολα1 τα,  1905  ΠροιKο1 ντα  αρτοποιιKας,  2005  παρασκ.Λαχανικα1  -Ελιε1ς,  2008
Καρποι1/Φρου1 τα -κυρι1ως κονσε1ρβες ροδα1 κινο-, 2106 Παρασκευα1 σματα διατροφή1 ς π.δ.κ.α., 2203 Μπι1ρα). 
Στή συνε1χεια ακολουθου1 ν ή  Ιορδανία με 2 κωδικου1 ς (0810 Φρα1 ουλες,  1006 Ρυ1 ζι) και ο  Λίβανος  με τήν
Συρία με 1 κωδικο1  (2306 Πι1τες για εξαγωγή1  σογιε1λαιου).

Χώρες του Κόλπου, 5 Χω1 ρες,
-τα Η.Α.Εμιράτα με 11 κωδικου1 ς (0302 Ψα1 ρια νωπα1 , 0403 Γιαου1 ρτι, 0406 Τυρια1 , 0808 Μή1 λα-Αχλα1 δια, 0809
Φρα1 ουλες/Ακτινι1δια, 1207 Σπε1ρματα-Ελαιω1 δεις καρποι1,  1301 Γομολα1 κκα, 1509 Ελαιο1 λαδο, 1510 Λα1 δια και
κλα1 σματα τους, 1905 ΠροιKο1 ντα αρτοποιιKας και 2005 Λαχαν.παρασκευασμε1να -Ελιε1ς-), 
-ή  Σ.Αραβία,  προς τήν οποι1α εξα1 γονται 10 κωδικοι1  (0808 Μή1 λα,  0809 Βερι1κοκα-κερα1 σια-ροδα1 κινα, 0810
Φρα1 ουλες/Ακτινι1δια,  1207  Σπε1ρματα  απο1  ελαιω1 δεις  καρπου1 ς,  1301  Γομολα1 κκα,  1509  Ελαιο1 λαδο,  1905
ΠροιKο1 ντα αρτοποιιKας, 2005 παρασκ.Λαχανικα1  -Ελιε1ς-, 2008 Κονσε1ρβες ροδα1 κινο και 2009 Χυμοι1 φρου1 των),
-το Κουβέϊτ με 3 κωδικου1 ς (0302 Ψα1 ρια νωπα1 , 1905 ΠροιKο1 ντα αρτοποιιKας, 2005 Παρασκ.Λαχανικα1  -Ελιε1ς-).
-το Ιράν με 2 κωδικου1 ς (2007 Γλυκα1  κουταλιου1 /μαρμελα1 δες, 2008 Κονσε1ρβες ροδα1 κινο), 
-το Ιράκ με 2 κωδικου1 ς (1515 Λι1πή-ε1λαια, 1905 ΠροιKο1 ντα αρτοποιιKας) 

Χώρες Ασίας, 9 Χω1 ρες, 
-ή  Κίνα εμφανι1ζεται με 9 κωδικου1 ς (0308 Ασπο1 νδυλα υδρο1 βια, 0511 ΠροιKο1 ντα ζωιKκή1 ς προε1λευσής, π.δ.κ.α,
1509  Ελαιο1 λαδο,  1902  Ζυμαρικα1 ,  2009  Χυμοι1  Φρου1 των,  2202  Νερα1 /Αναψυκτικα1  και  2204  Κρασια1 ,
περιλαμβα1 νονται  και  2  κωδικοι1  στο  Χονγκ  Κονγκ  –το  οποι1ο  αναγρα1 φεται  ξεχωριστα1  στα  στοιχει1α  τής
ΕΛ.ΣΤΑΤ.- ο 0511 ΠροιKο1 ντα ζωιKκή1 ς προε1λευσής, π.δ.κ.α και ο 1902 Ζυμαρικα1 ), 
-ή Ιαπωνία με 7 κωδικου1 ς (0302 Ψα1 ρια νωπα1 , 1207 Σπε1ρματα και ελαιω1 δεις καρποι1, 1509 Ελαιο1 λαδο, 1902
Ζυμαρικα1 , 1905 ΠροιKο1 ντα ΑρτοποιιKας και 2008 Κονσε1ρβες Ροδα1 κινο και 2209 Κρασια1 ), 
-ή Ν.Κορέα με 4 κωδικου1 ς (1207 Σπε1ρματα-Ελαιω1 δεις καρποι1, 1301 Γομολα1 κκα, 1509 Ελαιο1 λαδο και 2008
Κονσε1ρβες Ροδα1 κινο), 
-το Βιετνάμ με 2 κωδικου1 ς (0206 ΠαραπροιKο1 ντα σφαγι1ων και 2008 κονσε1ρβες ροδα1 κινο), 
-ή Ταϊλάνδη με 2 κωδικου1 ς (0811 Καρποι1-Φρου1 τα, και 2008 κονσε1ρβες ροδα1 κινο ), 
και  το  Πακιστάν,  ή  Ινδία,  ή  Μιανμάρ(Βιρμανία) και  ή  Μαλαισία με  1  κωδικο1  (2007  γλυκα1
κουταλιου1 /μαρμελα1 δες,  0806  Σταφυ1 λια,  0504  Έντερα-Κυ1 στες  ζω1 ων  και  0308  Ασπο1 νδυλα  υδρο1 βια
αντι1στοιχα).

Χώρες Αφρικής, 8 Χω1 ρες,
-ή  Αίγυπτος  σε 6 κωδικου1 ς (0808 μή1 λα, 0809 βερι1κοκα, 1507 Σογιε1λαιο, 1806 Σοκολα1 τα, 2008 Κονσε1ρβες
ροδα1 κινο, 2106 Παρασκ.Διατροφή1 ς), 
-ή Λιβύη σε 3 κωδικου1 ς (1006 Ρυ1 ζι, 1806 Σοκολα1 τα και 2007 Γλυκα1  Κουταλιου1 ), 
-ή Αλγερία σε 3 κωδικου1 ς (1507 Σογιε1λαιο, 2007 Γλυκα1  κουταλιου1  και 2009 Χυμοι1 φρου1 των), 
-το Μαρόκο με 2 κωδικου1 ς (1207 Σπε1ρματα-Ελαιω1 δεις καρποι1, 0302 Ψα1 ρια νωπα1 ), 
-ή Τυνησία σε 2 κωδικου1 ς (0301 Ψα1 ρια ζωντανα1 , 1001 Σιτα1 ρι), 
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και ή Νότιος Αφρική με τήν Μαυριτανία και το Κονγκό με ε1να κωδικο1  (2002 Ντομα1 τες παρασκευασμε1νες,
1301 Γομολα1 κκα και 2007 Κρε1ατα-παραπροιKο1 ντα πουλερικω1 ν, αντι1στοιχα).

Χώρες Νοτίου Αμερικής  ,   4 Χω1 ρες, 
-το Περού με 2 κωδικου1 ς (2007 Γλυκα1  κουταλιου1  και 2008 Κονσε1ρβες ροδα1 κινο), 
-ή Κολομβία με 2 κωδικου1 ς (2007 Γλυκα1  Κουταλιου1 /μαρμελα1 δες, 2008 Κονσε1ρβες ροδα1 κινο), 
και  ή  Βραζιλία με  τον  Ισημερινό με  ε1να  κωδικο1  (1509  Ελαιο1 λαδο  και  2008  Κονσε1ρβες  ροδα1 κινο,
αντι1στοιχα).

Χ  ώρες  της  Β.Αμερικής   -πλήν  ΗΠΑ  και  Καναδα1 -,   εμφανι1ζονται  2  Χω1 ρες  με  1  κωδικο1  το  Μεξικό και  ή
Γουατεμάλα (2008 Κονσε1ρβες ροδα1 κινο, 2007 Γλυκα1  Κουταλιου1 /μαρμελα1 δες αντι1στοιχα), 

ενω1  τε1λος  ως  κυριο1 τεροι  προορισμοι1  απο1  πλευρα1 ς    Καραϊβικής,     εμφανι1ζονται  2  Χω1 ρες  με  1  κωδικο1 ,  ή
Δομινικανή Δημοκρατία με τον κωδικο1  2007 Γλυκα1  Κουταλιου1 /μαρμελα1 δες και ή  Κούβα με τον κωδικο1
1902 Ζυμαρικα1 .

Δ.Κωδικοί με ευρεία γεωγραφική κατανομή εξαγωγών
Όσον αφορα1  Κωδικου1 ς/ΠροιKο1 ντα  με ευρεία γεωγραφική κατανομή παγκόσμια,  σήμειω1 νονται  μεταξυ1
α1 λλων οι κα1 τωθι :

 Κωδ.0302 Ψάρια νωπά, καταγρα1 φονται μεταξυ1  α1 λλων,  Ιταλι1α,  Πορτογαλι1α,  Ρουμανι1α,  Καναδα1 ς,
Ην.Αραβικα1  Εμιρα1 τα, Ιαπωνι1α, Μαρο1 κο.

 Κωδ.0406  Τυριά,  καταγρα1 φονται  μεταξυ1  α1 λλων,   Γερμανι1α,  ΗΠΑ,  Κυ1 προς,  Πολωνι1α,  Σουήδι1α,
Ελβετι1α, Ιρλανδι1α, Καναδα1 ς.

 Κωδ.0806  Σταφύλια,  καταγρα1 φονται  μεταξυ1  α1 λλων,  Ην.Βασι1λειο,  Ρουμανι1α,  Αυστραλι1α,  Ινδι1α,
Τουρκι1α, ΗΠΑ, Τσεχι1α. 

 Κωδ.0810 Φράουλες-Ακτινίδια, καταγρα1 φονται μεταξυ1  α1 λλων,  Γερμανι1α, Πολωνι1α, ΗΠΑ, Εσθονι1α,
Σερβι1α, Λετονι1α, Γαλλι1α, Αι1γυπτος, Σ.Αραβι1α, Κι1να, Ιορδανι1α, Καναδα1 ς.

 Κωδ.1301 Γομολάκα / Μαστίχα Χίου,             
Εξαγωγε1ς σε ΗΠΑ, Ην.Αραβικα1  Εμιρα1 τα, Ν.Κορε1α, Μαυριτανι1α, Γαλλι1α, Σ.Αραβι1α.

 Κωδ.1509  Ελαιόλαδο,  καταγρα1 φονται  μεταξυ1  α1 λλων,  Ιταλι1α,  ΗΠΑ,  Ην.Βασι1λειο,  Γαλλι1α,  Κα1 τω
Χω1 ρες,  Τσεχι1α,  Σουήδι1α,  Ρωσι1α,  Ιαπωνι1α,  Ην.Αραβικα1  Εμιρα1 τα,  Αυστραλι1α,  Βραζιλι1α,  Φινλανδι1α,
Νορβήγι1α, Κι1να.

 Κωδ.1704  Ζαχαρώδη  προϊόντα,  καταγρα1 φονται  μεταξυ1  α1 λλων,  Γερμανι1α,  Ην.Βασι1λειο,  ΗΠΑ,
Ισραή1 λ, Γαλλι1α, Ισπανι1α, Πορτογαλι1α, Ιταλι1α, Αυστραλι1α.

 Κωδ. 1902 Ζυμαρικά, καταγρα1 φονται μεταξυ1  α1 λλων, Ιταλι1α, Γερμανι1α, Αλβανι1α, Ρουμανι1α, Ιαπωνι1α,
Πολωνι1α, ΗΠΑ, Κι1να, Κου1 βα. 

 Κωδ.1905  Προϊόντα  αρτοποιϊας, καταγρα1 φονται  μεταξυ1  α1 λλων,  Κυ1 προς,  Πολωνι1α,  Γαλλι1α,
Ουγγαρι1α, Βουλγαρι1α, Σουήδι1α, Σ.Αραβι1α, Κουβε1ιKτ, Ισραή1 λ, Αυστραλι1α.

 Κωδ.2005 Λαχανανικά Παρασκευασμένα / κυρίως Ελιές, καταγρα1 φονται  μεταξυ1  α1 λλων, ΗΠΑ,
Γερμανι1α, Αυστρι1α, Ισπανι1α, Σουήδι1α, Ισραή1 λ, Ρωσι1α, Ν.Ζήλανδι1α, Πολωνι1α, Σ.Αραβι1α.

 Κωδ.2007  Γλυκά  κουταλιού-μαρμελάδες,  καταγρα1 φονται  μεταξυ1  α1 λλων,  Ρωσι1α,  ΗΠΑ,  Αλγερι1α,
Κα1 τω Χω1 ρες, Περου1 , Λιβυ1 ή, Τουρκι1α, Σερβι1α, Ιρα1 ν.

 Κωδ.2008  Καρποί-Φρούτα  παρασκευασμένα-διατηρημένα/κυρίως  Κονσέρβες  Ροδάκινο,
καταγρα1 φονται  μεταξυ1  α1 λλων,  Γαλλι1α,  Τσεχι1α,  Βιετνα1 μ,  Κολομβι1α,  Ν.Κορε1α,  Αι1γυπτος,  Αυστρι1α,
ΤαιKλα1 νδή.

 Κωδ.2009, Χυμοί φρούτων, καταγρα1 φονται μεταξυ1  α1 λλων, Κυ1 προς, Ρουμανι1α, Κα1 τω Χω1 ρες, Γαλλι1α,
Κι1να, Πολωνι1α, Αλγερι1α, Σ.Αραβι1α, Γεωργι1α, Ν.Κορε1α.

 Κωδ.  2106  Παρασκευάσματα  διατροφής  π.δ.κ.α.,  καταγρα1 φονται  μεταξυ1  α1 λλων,  Δανι1α,  ΗΠΑ,
Καναδα1 ς, Γαλλι1α, Ην.Βασι1λειο, Κι1να, Ελβετι1α, Αυστραλι1α, Πολωνι1α, Σουήδι1α, Ιαπωνι1α.

 Κωδ. 2204 Κρασιά, καταγρα1 φονται μεταξυ1  α1 λλων, Γερμανι1α,  ΗΠΑ, Καναδα1 ς,  Γαλλι1α, Ην.Βασι1λειο,
Κι1να, Ελβετι1α, Αυστρι1α, Πολωνι1α, Σουήδι1α, Ιαπωνι1α.

Ε. Κυριότερες Χώρες Προέλευσης Εισαγωγών
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Σε  αντι1θεσή  με  τις  εξαγωγε1ς  ο1 που  επιμερι1ζονται  σε  αρκετε1ς  χω1 ρες,  οι  εισαγωγε1ς  των  125  κυριο1 τερων
αγροδιατροφικω1 ν προïKο1 ντων και ποτω1 ν, επιμερίζονται κυρίως σε 9 χώρες.

Κυριότερη χώρα προέλευσης είναι οι Κάτω Χώρες με συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν στα 913,2 εκ.Ευρω1  ή1
ποσοστο1  12,9% του συνο1 λου εισαγωγω1 ν αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν, 
ενω1  στή συνε1χεια ακολουθου1 ν οι :
-Γερμανία, με συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν στα 825,5 εκ.Ευρω1  ή1  ποσοστο1  11,7% του συνο1 λου,
-Ιταλία, με συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν στα 669,2 εκ.Ευρω1  ή1  ποσοστο1  9,5% του συνο1 λου,
-Βουλγαρία, με συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν στα 561,1 εκ.Ευρω1  ή1  ποσοστο1  7,9% του συνο1 λου,
-Γαλλία, με συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν στα 560,8 εκ.Ευρω1  ή1  ποσοστο1  7,9% του συνο1 λου,
Συνολικο1  ποσοστο1  5 ανωτε1ρω χωρω1 ν στις συνολικε1ς εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν περι1που 50%.

Ενω1  ακολουθου1 ν οι :
-Ισπανία, με συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν στα 405,2 εκ.Ευρω1  ή1  ποσοστο1  5,7% του συνο1 λου,
-το Βέλγιο, με συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν στα 247,8 εκ.Ευρω1  ή1  ποσοστο1  3,5% του συνο1 λου,
-η Πολωνία, με συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν στα 223,4 εκ.Ευρω1  ή1  ποσοστο1  3,2% του συνο1 λου,
-και η Δανία, με συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν στα 203,4 εκ.Ευρω1  ή1  ποσοστο1  2,9% του συνο1 λου,
Συνολικο1  ποσοστο1  9 ανωτε1ρω χωρω1 ν στις συνολικε1ς εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν περι1που 65,2%.

ΣΤ. Βαθμός συγκέντρωσης προϊόντων σε εξαγωγές και εισαγωγές
Όπως ε1χει σήμειωθει1, ή δήμιουργι1α των Πινα1 κων, δι1δει και τήν δυνατο1 τήτα εξαγωγή1 ς συμπερασμα1 των ως
προς  τους  κυριο1 τερους  προορισμου1 ς  και  χω1 ρες  προε1λευσής  και  τον  βαθμο1  συγκε1ντρωσή1 ς  των
αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και ποτω1 ν, ανα1  χω1 ρα και αριθμο1  χωρω1 ν. 

Αναλυτικο1 τερα  μπορει1  να  καταγραφει1  κατα1  πο1 σον  ή  δια1 ρθρωσή  των  εξαγωγω1 ν  ή1  εισαγωγω1 ν  ει1ναι
συγκεντρωμε1νή ή1  μή, σε λιγο1 τερες ή1  περισσο1 τερες χω1 ρες. 

Δειγματολήπτικα1  αναφε1ρονται τα παρακα1 τω προιKο1 ντα (2019) :

Εξαγωγές 
 Κωδ.0204 Κρέατα προβατοειδών, κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγω1 ν 7, με ποσοστο1  τους στο συ1 νολο των

εξαγωγω1 ν 96%, ενω1  ή πρω1 τή χω1 ρα που ει1ναι ή Ιταλι1α συγκεντρω1 νει ποσοστο1  42% εκ του συνο1 λου
των εξαγωγω1 ν.

 Κωδ.0302  Ψάρια  νωπά,  κυριο1 τερες  χω1 ρες  εξαγωγω1 ν  21,  με  ποσοστο1  τους  στο  συ1 νολο  των
εξαγωγω1 ν  98,4%,  ενω1  ή  πρω1 τή  χω1 ρα  που  ει1ναι  ή  Ιταλι1α  συγκεντρω1 νει  ποσοστο1  40,6%  εκ  του
συνο1 λου  των  εξαγωγω1 ν  και  ή  δευ1 τερή  που  ει1ναι  ή  Ισπανι1α  συγκεντρω1 νει  ποσοστο1  19%  εκ  του
συνο1 λου των εξαγωγω1 ν, ή1 τοι το συνολικο1  ποσοστο1  των 2 χωρω1 ν υπερβαι1νει το 60%.

 Κωδ.0403 Γιαούρτι,  κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγω1 ν 13, με ποσοστο1  τους στο συ1 νολο των εξαγωγω1 ν
95%,  ενω1  ή  πρω1 τή  χω1 ρα  που  ει1ναι  ή  Ιταλι1α  συγκεντρω1 νει  ποσοστο1  40%  εκ  του  συνο1 λου  των
εξαγωγω1 ν και ή δευ1 τερή που ει1ναι το Ην.Βασι1λειο συγκεντρω1 νει ποσοστο1  27% εκ του συνο1 λου των
εξαγωγω1 ν, ή1 τοι το συνολικο1  ποσοστο1  των 2 χωρω1 ν υπερβαι1νει το 67%.

 Κωδ.2001 Λαχανικά διατηρημένα,  κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγω1 ν 16, με ποσοστο1  τους στο συ1 νολο
των εξαγωγω1 ν 94%, ενω1  ή πρω1 τή χω1 ρα που ει1ναι ή Γερμανι1α συγκεντρω1 νει ποσοστο1  29% εκ του
συνο1 λου των εξαγωγω1 ν  και  ή  δευ1 τερή  που  ει1ναι  οι  ΗΠΑ συγκεντρω1 νουν ποσοστο1  23,5% εκ  του
συνο1 λου των εξαγωγω1 ν, ή1 τοι το συνολικο1  ποσοστο1  των 2 χωρω1 ν υπερβαι1νει το 52%.

 Κωδ.2005  Λαχανικά  παρασκευασμένα/κυρίως  ελιές,  κυριο1 τερες  χω1 ρες  εξαγωγω1 ν  31,  με
ποσοστο1  τους στο συ1 νολο των εξαγωγω1 ν 97%, ενω1  ή πρω1 τή χω1 ρα που ει1ναι οι ΗΠΑ συγκεντρω1 νει
ποσοστο1  28% εκ του συνο1 λου των εξαγωγω1 ν  και  ή δευ1 τερή που ει1ναι  ή  Γερμανι1α  συγκεντρω1 νει
ποσοστο1  12,7% εκ του συνο1 λου των εξαγωγω1 ν, ή1 τοι το συνολικο1  ποσοστο1  των 2 χωρω1 ν υπερβαι1νει
το 40%.

 Κωδ.  2008  Καρποί-Φρούτα  παρασκευασμένα/κυρίως  κονσ.ροδάκινου,  κυριο1 τερες  χω1 ρες
εξαγωγω1 ν 32, με ποσοστο1  τους στο συ1 νολο των εξαγωγω1 ν 92,5%, ενω1  ή πρω1 τή χω1 ρα που ει1ναι ή
Γερμανι1α συγκεντρω1 νει ποσοστο1  16% εκ του συνο1 λου των εξαγωγω1 ν και ή δευ1 τερή που ει1ναι το
Ην.Βασι1λειο συγκεντρω1 νει ποσοστο1  12,4% εκ του συνο1 λου των εξαγωγω1 ν, ή1 τοι το συνολικο1  ποσοστο1
των 2 χωρω1 ν υπερβαι1νει το 28%.
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 Κωδ.2105 Παγωτά,  κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγω1 ν 12, με ποσοστο1  τους στο συ1 νολο των εξαγωγω1 ν
91,3%, ενω1  ή πρω1 τή χω1 ρα που ει1ναι ή Κυ1 προς συγκεντρω1 νει ποσοστο1  24,4% εκ του συνο1 λου των
εξαγωγω1 ν και ή δευ1 τερή που ει1ναι το Ην.Βασι1λειο συγκεντρω1 νει ποσοστο1  23,3% εκ του συνο1 λου των
εξαγωγω1 ν, ή1 τοι το συνολικο1  ποσοστο1  των 2 χωρω1 ν υπερβαι1νει το 47%.

 Κωδ.2203 Μπίρα, κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγω1 ν 10, με ποσοστο1  τους στο συ1 νολο των εξαγωγω1 ν 83%,
ενω1  ή πρω1 τή χω1 ρα που ει1ναι ή Αλβανι1α συγκεντρω1 νει ποσοστο1  25% εκ του συνο1 λου των εξαγωγω1 ν
και ή δευ1 τερή που ει1ναι ή Βουλγαρι1α συγκεντρω1 νει ποσοστο1  20% εκ του συνο1 λου των εξαγωγω1 ν,
ή1 τοι το συνολικο1  ποσοστο1  των 2 χωρω1 ν υπερβαι1νει το 45%.

Εισαγωγές 
 Κωδ.0201 Κρέατα βοειδών,  κυριο1 τερες χω1 ρες εισαγωγω1 ν 10, με ποσοστο1  τους στο συ1 νολο των

εισαγωγω1 ν 99%, ενω1  ή πρω1 τή χω1 ρα που ει1ναι ή Γαλλι1α συγκεντρω1 νει ποσοστο1  39% εκ του συνο1 λου
των εισαγωγω1 ν.

 Κωδ.0401 Γάλα,  κυριο1 τερες χω1 ρες εισαγωγω1 ν 14,  με ποσοστο1  τους στο συ1 νολο των εισαγωγω1 ν
97,7%, ενω1  ή πρω1 τή χω1 ρα που ει1ναι ή Γερμανι1α συγκεντρω1 νει ποσοστο1  24% εκ του συνο1 λου των
εισαγωγω1 ν.

 Κωδ.0406 Τυριά,  κυριο1 τερες χω1 ρες εισαγωγω1 ν 15,  με ποσοστο1  τους στο συ1 νολο των εξαγωγω1 ν
99,3%, ενω1  ή πρω1 τή χω1 ρα που ει1ναι οι Κα1 τω Χω1 ρες συγκεντρω1 νει ποσοστο1  28% εκ του συνο1 λου των
εισαγωγω1 ν και ή δευ1 τερή που ει1ναι ή Γερμανι1α συγκεντρω1 νει ποσοστο1  27% εκ του συνο1 λου των
εισαγωγω1 ν, ή1 τοι το συνολικο1  ποσοστο1  των 2 χωρω1 ν υπερβαι1νει το 55%.

 Κωδ.0701  Πατάτες  νωπές,  κυριο1 τερες  χω1 ρες  εισαγωγω1 ν  8,  με  ποσοστο1  τους  στο  συ1 νολο  των
εισαγωγω1 ν 96,2%, ενω1  ή πρω1 τή χω1 ρα που ει1ναι ή Αι1γυπτος συγκεντρω1 νει ποσοστο1  50,4% εκ του
συνο1 λου των εισαγωγω1 ν.

 Κωδ.0713  Όσπρια  ξερά,  κυριο1 τερες  χω1 ρες  εισαγωγω1 ν  8,  με  ποσοστο1  τους  στο  συ1 νολο  των
εισαγωγω1 ν  85,4%,  ενω1  ή  πρω1 τή  χω1 ρα που  ει1ναι  ο  Καναδα1 ς  συγκεντρω1 νει  ποσοστο1  41% εκ του
συνο1 λου των εισαγωγω1 ν.

 Κωδ.0901 Καφές,  κυριο1 τερες χω1 ρες εισαγωγω1 ν 19, με ποσοστο1  τους στο συ1 νολο των εξαγωγω1 ν
96,9%,  ενω1  ή  πρω1 τή  χω1 ρα που  ει1ναι  ή  Ιταλι1α  συγκεντρω1 νει  ποσοστο1  34% εκ του συνο1 λου  των
εισαγωγω1 ν και  ή δευ1 τερή που ει1ναι  ή Βραζιλι1α  συγκεντρω1 νει  ποσοστο1  23% εκ του συνο1 λου των
εισαγωγω1 ν, ή1 τοι το συνολικο1  ποσοστο1  των 2 χωρω1 ν υπερβαι1νει το 57%.

 Κωδ.1511  Φοινικέλαιο,  κυριο1 τερες  χω1 ρες  εισαγωγω1 ν  4,  με  ποσοστο1  τους  στο  συ1 νολο  των
εισαγωγω1 ν 98,9%, ενω1  ή πρω1 τή χω1 ρα που ει1ναι ή Ινδονήσι1α συγκεντρω1 νει ποσοστο1  92,8% εκ του
συνο1 λου των εισαγωγω1 ν.

 Κωδ.1904  Τρόφιμα  που  λαμβάνονται  από  διόγκωση/φρύξη  δημητριακών/corn flakes,
κυριο1 τερες χω1 ρες εισαγωγω1 ν 11, με ποσοστο1  τους στο συ1 νολο των εξαγωγω1 ν 97,8%, ενω1  ή πρω1 τή
χω1 ρα που ει1ναι ή Γαλλι1α συγκεντρω1 νει ποσοστο1  22% εκ του συνο1 λου των εισαγωγω1 ν και ή δευ1 τερή
που ει1ναι ή Βουλγαρι1α συγκεντρω1 νει ποσοστο1  16% εκ του συνο1 λου των εισαγωγω1 ν, ή1 τοι το συνολικο1
ποσοστο1  των 2 χωρω1 ν υπερβαι1νει το 38%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ 4ΨΗΦΙΟΙ ΚΏΔΙΚΟΙ κ’ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1)     ΦΡΕΣΚΑ-ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ κ’ ΛΑΧΑΝΙΚΑ   
Όπως προαναφε1ρθήκε και προκυ1 πτει απο1  τήν επεξεργασι1α των στοιχει1ων τής ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε Διψή1 φιο Κωδικο1 ,
ή Ομα1 δα των Φρε1σκων-Διατήρήμε1νων Φρου1 των και Λαχανικω1 ν, εμφανι1ζεται σε 3 Κωδικου1 ς, τους : 

07 Λαχανικά, Φυτά, Ρίζες,  Εξαγωγε1ς 180,2 εκ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς 298,2 εκ.Ευρω1  και Έλλειμμα Εμπορικου1
Ισοζυγι1ου στα 118 εκ. Ευρω1  (2019)
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08  Καρποί-Φρούτα  Βρώσιμα, Εξαγωγε1ς  977,3  εκ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς  378,5  εκ.Ευρω1  και  Πλεο1 νασμα
Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 598,9 εκ. Ευρω1  (2019)

20  Παρασκευάσματα  Λαχανικών,  Καρπών  και  Φρούτων, Εξαγωγε1ς  1,1  δισ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς  272,7
εκ.Ευρω1  και Πλεο1 νασμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 810, 1εκ. Ευρω1  (2019).

Το συνολικο1  α1 θροισμα των 3 παραπα1 νω Διψή1 φιων Κωδικω1 ν, ο1 σον αφορα1  στις εξαγωγε1ς (2019) φθα1 νει στα
περι1που 2,3 δισ.Ευρώ αξι1α που αντιστοιχει1  στο 6,8% της αξίας των συνολικών ελληνικών εξαγωγών,
στο 41% των εξαγωγών του συνόλου των Αγροδιατροφικών προϊόντων και Ποτών και τε1λος  στο
15,5% της συνολικής αξίας των εξαγωγών χωρίς τα Πετρελαιοειδή.  

Οι  παραπα1 νω  τρεις  Διψή1 φιοι  κωδικοι1,  δήμιουργου1 νται/αναλυ1 ονται  απο1 /σε  συνολικα1  τρια1 ντα  τρεις
4ψή1 φιους κωδικου1 ς, εκ των οποι1ων οι 16 παρουσια1 ζουν Πλεο1 νασμα και οι 17 παρουσια1 ζουν Έλλειμμα στο
εμπορικο1  τους ισοζυ1 γιο.

Από τους 16 4ψήφιους κωδικούς που παρουσιάζουν Πλεόνασμα οι σημαντικότεροι είναι : 
2005 Λαχανικα1  παρασκευασμε1να/διατήρήμε1να χωρι1ς ξυ1 δι (κυρι1ως Ελιε1ς) 457,8 εκ.Ευρω1 , 
2008 Καρποι1-Φρου1 τα παρασκευασμε1να/διατήρήμε1να (κυρι1ως Κονσε1ρβες ροδα1 κινο) 282,0 εκ.Ευρω1
0806 Άλλοι καρποι1-φρου1 τα (Φρα1 ουλες-Ακτινι1δια) 205,5 εκ.Ευρω1 ,
0805 Εσπεριδοειδή1  153,2 εκ.Ευρω1
0809 Βερι1κοκα-Κερα1 σια-Ροδα1 κινα, 136,3 εκ.Ευρω1
0806 Σταφυ1 λια 126,3 εκ.Ευρω1 ,

Από τους 17 4ψήφιους κωδικούς που παρουσιάζουν Έλλειμμα οι σημαντικότεροι είναι :
0803 Μπανα1 νες, 88,4 εκ.Ευρω1
0701 Πατα1 τες νωπε1ς, 78 εκ.Ευρω1
2004 Λαχανικα1  παρασκευασμε1να/διατήρήμε1να κατεψυγμε1να, 69,7 εκ.Ευρω1
0802 Καρποι1 με κε1λυφος, 54,8 εκ.Ευρω1

Ενώ οι συνολικοί 33 4ψήφιοι Κωδικοί (2019) είναι : 
0701 Πατα1 τες νωπε1ς, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 78 εκ.Ευρω1
0702 Ντομα1 τες νωπε1ς, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 4,2 εκ.Ευρω1
0703 Κρεμμυ1 δια, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 14 εκ.Ευρω1
0704 Κρα1 μβες, Κουνουπι1δια, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 4,4 εκ.Ευρω1
0705 Μαρου1 λια, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 3,8 εκ.Ευρω1
0706 Καρο1 τα, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 2,3 εκ.Ευρω1
0707 Αγγου1 ρια, Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 26 εκ.Ευρω1
0709 Λαχανικα1  νωπα1 /διατήρήμε1να, Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 14,1 εκ.Ευρω1
         (κυρι1ως σπαρα1 γγια, μελιτζα1 νες, πιπεριε1ς, μανιτα1 ρια, αγκινα1 ρες, ελιε1ς, σπανα1 κι)
0710 Λαχανικα1  α1 βραστα ή1  βρασμε1να κατεψυγμ., Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 18,2 εκ.Ευρω1
          (κυρι1ως πατα1 τες, αρακα1 ς, φασο1 λια, σπανα1 κι, αγκινα1 ρες, καλαμπο1 κι, σπαρα1 γγια)
0711 Λαχανικα1  διατήρήμε1να, Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 7,3 εκ.Ευρω1
          (κυρι1ως Ελιε1ς, Αγγου1 ρια, Κρεμμυ1 δια, Καλαμπο1 κι, Κα1 ππαρή)
0712 Λαχανικα1  ξερα1 , Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 4,3 εκ.Ευρω1
0713 Όσπρια ξερα1 , Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 22,8 εκ.Ευρω1
0801 Καρυ1 δια Βραζιλι1ας, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 15,1 εκ.Ευρω1
0802 Καρποι1 με κε1λυφος, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 54,8 εκ.Ευρω1
0803 Μπανα1 νες, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 88,4 εκ.Ευρω1
0804 Συ1 κα, Χουρμα1 δες, Avocado, ανανα1 δες κλπ, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 6,9 εκ.Ευρω1
0805 Εσπεριδοειδή1 , Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 153,2 εκ.Ευρω1
0806 Σταφυ1 λια (συν σταφι1δες ξερε1ς), Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 126,3 εκ.Ευρω1
0807 Πεπο1 νια, Καρπου1 ζια, Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 55,2 εκ.Ευρω1
0808 Μή1 λα, Αχλα1 δια, Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 32,7 εκ.Ευρω1
0809 Βερι1κοκα, Κερα1 σια, Ροδα1 κινα, Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 136,3 εκ.Ευρω1
0810 Άλλοι καρποι1/φρου1 τα νωπα1  (κυρι1ως Φρα1 ουλες, Ακτινι1δια), Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 205,5 
          εκ.Ευρω1
0811 Καρποι1/Φρου1 τα α1 ψήτα/ψήμε1να/βρασμε1να κατεψυγμε1να (κυρι1ως Φρα1 ουλες, Μου1 ρα, 
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          Βυ1 σσινα), Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 32,3 εκ.Ευρω1
0812 Καρποι1/Φρου1 τα προσωρ.διατήρήμε1να (κυρι1ως Κερα1 σια, Βερι1κοκα, Πορτοκα1 λια, 
          Αχλα1 δια) Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 32,3 εκ.Ευρω1
0813 Βερι1κοκα, Δαμα1 σκήνα, Ροδα1 κινα, Μή1 λα, αποξεραμε1να, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 1,6 εκ.Ευρω1
2001 Λαχανικα1 , καρποι1 και φρου1 τα παρασκευασμε1να ή1  διατήρήμε1να με ξι1δι ή1  οξικο1  οξυ1
          (κυρι1ως ελιε1ς, αγγουρα1 κια, καλαμπο1 κι, μανιτα1 ρια, πιπεριε1ς), 
          Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 32,3 εκ.Ευρω1
2002 Ντομα1 τες παρασκευασμε1νες, Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 32,3 εκ.Ευρω1
2003 Μανιτα1 ρια παρασκευασμε1να,  Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 7,5 εκ.Ευρω1
2004 Λαχανικα1  παρασκευασμε1να/διατήρήμε1να κατεψυγμε1να, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 69,7 εκ.Ευρω1
          (κυρι1ως πατα1 τες-κρεμμυ1 δια ψήμε1να, καλαμπο1 κι, μπιζε1λια, ξινολα1 χανο)
2005 Λαχανικα1  παρασκευασμε1να/διατήρήμε1να χωρι1ς ξυ1 δι, μή κατεψυγμε1να, 
           (κυρι1ως ελιε1ς, αρακα1 ς, φασο1 λια, σπαρα1 γγια, καλαμπο1 κι και μει1γματα)
          Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 457,8 εκ.Ευρω1
2007 Γλυκα1  κουταλιου1 /μαρμελα1 δες/ζελε1δες-πα1 στες φρου1 των, Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 32,8 
           εκ.Ευρω1
2008 Καρποι1-Φρου1 τα παρασκευασμε1να/διατήρήμε1να, Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 282,0 εκ.Ευρω1
          (κυρι1ως κονσε1ρβες ροδα1 κινο αλλα1  και αχλα1 δια, βερι1κοκα, κερα1 σια, μει1γματα φρου1 των και 
            αρα1 πικα φιστι1κια και αμυ1 γδαλα-φιστι1κια)
2009 Χυμοι1 φρου1 των, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 7,7 εκ.Ευρω1

Πε1ραν  του  γεγονο1 τος  του  ελλειμματικού  ισοζυγίου σε  λαχανικα1 -κήπευτικα1  ο1 πως  :  πατα1 τες,  ντομα1 τες,
κρεμμυ1 δια,  κουνουπι1δια,  μαρου1 λια και καρο1 τα, του  πλεονασματικού ισοζυγίου σε όλους σχεδόν τους
Κωδικούς Φρέσκων Φρούτων (πλήν μή1 λων,  συ1 κων και  μπανανω1 ν),  σημειώνεται ή  παρουσι1α  πολλω1 ν
προιKο1 ντων τής ομα1 δας, ο1 χι μο1 νο σε ε1να κωδικο1  αλλα1  σε περισσο1 τερους –ανα1 λογα με τον τρο1 πο παρασκευή1 ς
τους- ο1 πως π.χ. οι Ελιές εκτο1 ς του 2005 και στους Κωδικου1 ς 0709, 0711, 2001, τα Ροδάκινα εκτο1 ς απο1  τον
Κωδικο1  2008 και στους Κωδικου1 ς 0809, 0813, 2007, τα Πορτοκάλια ως φρε1σκα, ως φλου1 δες εσπεριδοειδω1 ν
(Κωδ.0814), ως μαρμελα1 δες, ως γλυκο1  κουταλιου1 , ως χυμοι1 (και ως αναψυκτικα1 , ως λικε1ρ κ.α.) κλπ. 

Περαιτε1ρω  υπογραμμι1ζεται  ο1 τι  ο1 σον  αφορα1  στις  ονομασι1ες  ΠΟΠ και  ΠΓΕ,  συ1 μφωνα με  τα  στοιχει1α  του
Υπουργει1ου Αγροτική1 ς Ανα1 πτυξής και Τροφι1μων37 υπα1 ρχουν συνολικα1  34 προϊόντα ΠΟΠ κ΄ΠΓΕ στον κλα1 δο
των φρου1 των-λαχανικω1 ν-καρπω1 ν-οσπρι1ων.

Αναλυτικο1 τερα :
Προϊόντα ΠΟΠ Προϊόντα ΠΓΕ

Κορινθιακή1  Σταφι1δα Βοστι1τσα Σταφι1δα Ηλει1ας
Σταφι1δα Ζακυ1 νθου Σταφι1δα Σουλτανι1να Κρή1 τής
Ξερα1  Συ1 κα Κυ1 μής Φα1 βα Φενεου1
Συ1 κα Ξερα1  Ταξια1 ρχή Φασο1 λια Βανι1λιες Φενεου1
Φυστι1κι Μεγα1 ρων Φασο1 λια γι1γαντες Καστορια1 ς
Φυστι1κι Αι1γινας Φασο1 λια Γι1γαντες Κα1 τω Νευροκοπι1ου
Κελυφωτο1  Φυστι1κι Φθιω1 τιδας Φασο1 λια Κοινα1  Μεσο1 σπερμα Κα1 τω Νευροκοπι1ου
Φα1 βα Σαντορι1νής Φασο1 λια Γι1γαντες Πρεσπω1 ν
Τοματα1 κι Σαντορι1νής Φασο1 λια Κοινα1  μεγαλο1 σπερμα Πρεσπω1 ν
Τσακω1 νική Μελιτζα1 να Λεωνιδι1ου Πατα1 τα Να1 ξου
Ακτινι1διο Σπερχειου1 Πατα1 τα Κα1 τω Νευροκοπι1ου
Φιρι1κι Πήλι1ου Αγκινα1 ρα Ιρι1ων
Μή1 λα Ζαγορα1 ς Πήλι1ου Συ1 κα Βραβρω1 νας Μαρκο1 πουλου
Πορτοκα1 λια Μα1 λεμε Χανι1ων Μανταρι1νι Χι1ου
Κερα1 σια τραγανα1  Ροδοχωρι1ου Ακτινι1διο Πιερι1ας

37 ΥΠ.Α.Α.Τ., http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/1271-
froutalaxanika 
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Μή1 λα Ντελι1σιους Πιλα1 φα Τριπο1 λεως Κουμ Κουα1 τ Κε1ρκυρας

Ροδα1 κινα Να1 ουσας Μή1 λο Καστορια1 ς

και επιπλέον συ1 μφωνα με τα στοιχει1α  του Υπουργει1ου Αγροτική1 ς  Ανα1 πτυξής και Τροφι1μων38 υπα1 ρχουν
συνολικα1  11 προϊόντα ΠΟΠ κ΄ΠΓΕ στις Ελιές. Αναλυτικο1 τερα :

                           ΕΛΙΕΣ
ΠΟΠ

Ελια1  Καλαμα1 τας Θρου1 μπα Θα1 σου
Κονσερβολια1  Αμφι1σσής Θρου1 μπα Χι1ου 
Κονσερβολια1  Αταλα1 ντής Θρου1 μπα Αμπαδια1 ς Ρεθυ1 μνής Κρή1 τής
Κονσερβολια1  Ροβι1ων Κονσερβολια1  Πήλι1ου Βο1 λου
Κονσερβολια1  Στυλι1δας Πρα1 σινες Ελιε1ς Χαλκιδική1 ς

ΕΛΙΕΣ ΠΓΕ  
Κονσερβολια1  Άρτας  

2)  ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ - ΛΙΠΗ / ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Όπως προαναφε1ρθήκε και προκυ1 πτει απο1  τήν επεξεργασι1α των στοιχει1ων τής ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε Διψή1 φιο Κωδικο1
ή Ομα1 δα των Φυτικω1 ν Ελαι1ων, εμφανι1ζεται σε ε1να Κωδικο1  στον : 

15 Λίπη-Λάδια Ζωϊκά Φυτικά, Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα, Κεριά ζωϊκής/φυτικής προέλευσης 
Εξαγωγε1ς 448,2 δισ.Ευρω1  , Εισαγωγε1ς 270,3 εκ.Ευρω1  και Πλεο1 νασμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 178 εκ. Ευρω1
(2019).

Όσον  αφορα1  στις  εξαγωγε1ς  (2019)  ή  ανωτε1ρω  αξι1α  αντιστοιχει1  στο  1,3%  της  αξίας  των  συνολικών
ελληνικών  εξαγωγών,  στο  περίπου  7,9%  των  εξαγωγών  του  συνόλου  των  Αγροδιατροφικών
προϊόντων  και  Ποτών και  τε1λος  περίπου  στο  3%  της  συνολικής  αξίας  των  εξαγωγών  χωρίς  τα
Πετρελαιοειδή.  

Ο παραπα1 νω Διψή1 φιος κωδικο1 ς, δήμιουργει1ται/αναλυ1 εται απο1 /σε συνολικα1  16 4ψή1 φιους κωδικου1 ς, εκ των
οποι1ων οι 5 παρουσια1 ζουν Πλεο1 νασμα και οι 11 παρουσιάζουν Έλλειμμα στο εμπορικο1  τους ισοζυ1 γιο.

Συνολικοί οι 16 4ψήφιοι Κωδικοί (2019) είναι : 
1501 Λι1πος Χοιρινο1 , Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 3,3 εκ.Ευρω1
1504 Λι1πή κ΄Λα1 δια ψαριω1 ν, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 31,8 εκ.Ευρω1
1505 Έριο λι1πος, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 1,9 εκ.Ευρω1
1507 Σογιε1λαιο, Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 200 χιλ.Ευρω1
1509 Ελαιο1 λαδο, Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 344,8 εκ.Ευρω1
1510 Λα1 δια κ’ κλα1 σματα απο1  ελιε1ς (α1 λλα απο1  τον 1509), Πλεόνασμα 19,6 εκ.Ευρω1
1511 Φοινικε1λαιο, Έλλειμμα 53,1 εκ.Ευρω1
1512 Ηλιε1λαιο κ’ Βαμβακε1λαιο, Έλλειμμα 48,9 εκ.Ευρω1
1513 Λα1 δια Κοκοφοι1νικα, Έλλειμμα 15,9 εκ.Ευρω1
1514 Λα1 δια αγριογογγυ1 λής, σιναπιου1  κ.α1 ., Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 2,3 εκ.Ευρω1
1515 Λι1πή κ’ Λα1 δια φυτικα1 , Έλλειμμα 17,1 εκ.Ευρω1
1516 Λι1πή κ΄Λα1 δια φυτική1 ς/ζωιKκή1 ς προε1λευσής, μερικω1 ς ή1  ολικω1 ς υδρογονωμε1να, Πλεόνασμα 4,6 εκ.Ευρω1
1517 Μαργαρι1νή, Έλλειμμα 12,9 εκ.Ευρω1
1518 Λι1πή-Λα1 δια ζωιKκή1 ς-φυτική1 ς προε1λευσής θερμικα1  επεξεργασμε1να, Έλλειμμα 1,3 εκ.Ευρω1
1520 Γλυκερι1νή, Πλεόνασμα 3,1 εκ.Ευρω1
1521 Κερια1  φυτικα1 , μελισσω1 ν, Έλλειμμα 2 εκ.Ευρω1

38 ΥΠ.Α.Α.Τ, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/1182-
elaioladaelies-2  
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Ειδικότερα για το Ελαιόλαδο αλλά και τα λοιπά φυτικά έλαια αναφέρονται τα εξής :

Α.Ελαιόλαδο
Συ1 μφωνα με τα στοιχει1α του Διεθνου1 ς Συμβουλι1ου Ελαιολα1 δου/  International Olive Council39 ή παγκο1 σμια
παραγωγή1  ελαιολα1 δου, ε1φθασε στους 3.217,5 εκ.το1 νους κατα1  το 2018/2019, ενω1  υπολογι1ζεται στους 3.144
εκ.το1 νους για το 2019/2020. 
Κυ1 ρια  περιοχή1  παραγωγή1 ς  ει1ναι  ή  ΕΕ  με  ποσοστο1  παραγωγή1 ς  περι1που  στο  70%  του  συνο1 λου  για  το
2018/2019 και στο 64% για το 2019/2020.
Οι κυριότερες χώρες παραγωγής στην ΕΕ (άρα και παγκόσμια) είναι ή Ισπανι1α, ή Ιταλι1α και η Ελλάδα. 

Όσον αφορά στην Ελλάδα ο μ.ο. ετή1 σιας παραγωγή1 ς φθα1 νει στους περι1που 300 χιλ. το1 νους, (περι1που 9,5%
παγκο1 σμιας παραγωγή1 ς και 15% ευρωπαιKκή1 ς παραγωγή1 ς) εκ των οποι1ων περι1που το 70% τής παραγωγή1 ς
ει1ναι ε1ξτρα παρθε1νο ελαιο1 λαδο (σήμειω1 νεται επι1σής  ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση παγκόσμια
όσον αφορά στην κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου που φθα1 νει στα περι1που 16 κιλα1 /α1 τομο).
Απο1  τους 300 χιλ. το1 νους οι περι1που 135 χιλ.το1 νοι εξα1 γονται (45% τής παραγωγή1 ς), ενω1  η Ελλάδα αποτελεί
παράλληλα και τον πρώτο εξαγωγέα έξτρα παρθένου ελαιολάδου παγκόσμια.

Όσον αφορα1  στις εξαγωγε1ς,  συ1 μφωνα με στοιχει1α του  Συνδε1σμου Ελλήνικω1 ν Βιομήχανιω1 ν Τυποποιή1 σεως
Ελαιολα1 δου/ΣΕΒΙΤΕΛ, περι1που το 90% των εξαγομε1νων ποσοστή1 των κατευθυ1 νεται σε χω1 ρες τής ΕΕ, εκ των
οποι1ων το 80% αποτελει1 ελαιο1 λαδο χυ1 δήν και το 10% επω1 νυμο ελαιο1 λαδο.

Απο1  τήν εξε1τασή των στοιχει1ων εξαγωγω1 ν σε 4ψή1 φιο κωδικο1 , προκυ1 πτει ο1 τι οι ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς σε αξι1α
ε1φθασαν  στα  482,1  εκ.Ευρω1  το  2017,  στα  585,9  εκ.Ευρω1  το  2018  και  στα  351,3  εκ.Ευρώ  το  2019,
σημειώνοντας μείωση κατά 40% έναντι του 2018.

Περαιτε1ρω και απο1  τήν ανα1 λυσή των εξαγωγω1 ν ανα1  χω1 ρα, προκυ1 πτει ο1 τι ή κυριο1 τερή χω1 ρα προορισμου1
(ο1 πως και ει1ναι γνωστο1 ) ει1ναι ή  Ιταλία  προς τήν οποι1α εξή1 χθή το 55,2% του συνο1 λου των εξαγωγω1 ν το
2017, το 60% του συνο1 λου των εξαγωγω1 ν το 2018 και το 40% του συνο1 λου των εξαγωγω1 ν το 2019.

Όπως γι1νεται αντιλήπτο1  ή Ιταλι1α (προς τήν οποι1α εξα1 γεται ελαιο1 λαδο χυ1 δήν) ο1 χι μο1 νο αποροφα1  τον κυ1 ριο
ο1 γκο  των  εξαγωγω1 ν  αλλα1  λόγω  της  εξαιρετικά  υψηλής  αξίας  εξαγωγών  που  συγκεντρώνει (266
εκ.Ευρω1  το 2017, 352 εκ.Ευρω1  2018 και 141 εκ.Ευρω1  το 2019) και της εξαιρετικά υψηλής συγκέντρωσης
στο σύνολο των χωρών προορισμου1 , καθορι1ζει τήν θετική1  ή1  αρνήτική1  πορει1α των εξαγωγω1 ν του συνο1 λου
των εξαγωγω1 ν ελαιολα1 δου.

Όσον  αφορα1  στο  συ1 νολο  των  χωρω1 ν  εξαγωγή1 ς,  το  Ελαιο1 λαδο  -εα1 ν  εξαιρεθει1  ή  Ιταλι1α-  σήμειω1 νει  αξι1α
εξαγωγή1 ς α1 νω του 1 εκ.Ευρω1  σε ακο1 μή 27 χω1 ρες, ενω1  παρα1 λλήλα επιτυγχα1 νει και σήμαντική1  διαφοροποι1ήσή
στις χω1 ρες προορισμου1 .

Εα1 ν τοποθετήθου1 ν οι χω1 ρες εξαγωγω1 ν σε ομα1 δες, ανα1 λογα με το υ1 ψος αξι1ας εξαγωγή1 ς προκυ1 πτει ο1 τι μετα1
τήν Ιταλι1α, κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγή1 ς ει1ναι ή Γερμανία με αξι1α εξαγωγω1 ν το 2019 στα 51,2 εκ.Ευρω1  και οι
ΗΠΑ με αξι1α εξαγωγω1 ν το 2019 στα 38 εκ.Ευρω1  (σήμειω1 νεται ο1 τι οι 3 ανωτε1ρω χω1 ρες συγκεντρω1 νουν το
66% του συνο1 λου των εξαγωγω1 ν για το 2019).
Στήν 4ή θε1σή βρι1σκεται ή  Αυστρία  με αξι1α εξαγωγω1 ν το 2019 στα 13,8 εκ.Ευρω1 ,  ενω1  απο1  τις υπο1 λοιπες
χω1 ρες σήμειω1 νονται :
Αξι1α  Εξαγωγω1 ν  2019  μεταξυ1  8  εκ.Ευρω1  και  5  εκ.Ευρω1  (Γαλλι1α,  Ην.Βασι1λειο,  Καναδα1 ς,  Βε1λγιο,  Κυ1 προς,
Πολωνι1α, Ελβετι1α και Σουήδι1α)
Αξι1α Εξαγωγω1 ν 2019 μεταξυ1  4,4 εκ.Ευρω1  και 2,5 εκ.Ευρω1  (Ρωσι1α, Ισπανι1α, Ιαπωνι1α, Αυστραλι1α, Κα1 τω Χω1 ρες,
Φινλανδι1α, Βουλγαρι1α, Τσεχι1α και Ρουμανι1α)
Αξι1α  Εξαγωγω1 ν  2019  μεταξυ1  2  εκ.Ευρω1  και  1  εκ.Ευρω1  (Ην.Αραβικα1  Εμιρα1 τα,  Νορβήγι1α,  Βραζιλι1α,  Κι1να,
Σαουδική1  Αραβι1α, Σερβι1α και Νο1 τιος Κορε1α).

Περαιτε1ρω  υπογραμμι1ζεται  ο1 τι  ο1 σον  αφορα1  ονομασι1ες  ΠΟΠ  και  ΠΓΕ,  συ1 μφωνα  με  τα  στοιχει1α  του
Υπουργει1ου  Αγροτική1 ς  Ανα1 πτυξής  και  Τροφι1μων40 υπάρχουν  συνολικά  19  Ελαιόλαδα  ΠΟΠ  κ΄  12
Ελαιόλαδα ΠΓΕ.

39 IOC, https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2019/11/ENGLISH_POLICY_GREECE-2012_OK.pdf 
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Αναλυτικο1 τερα : 
19 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΠΟΠ 12 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΠΓΕ

Βια1 ννος Ηρακλει1ου Κρή1 τής Χανια1  Κρή1 τής

Βο1 ρειος Μυλοπο1 ταμος Ρεθυ1 μνής Κρή1 τής Κριτσα1

Πεζα1  Ηρακλει1ου Κρή1 τής Λακωνι1α

Αρχα1 νες Ηρακλει1ου Κρή1 τής Ολυμπι1α

Κολυμβα1 ρι Χανι1ων Λε1σβος ή1  Μυτιλή1 νή

Σήτει1α Λασιθι1ου Κρή1 τής Κεφαλονια1

Αποκορω1 νας Χανι1ων Κρή1 τής Πρε1βεζα

Εξαιρετικο1  παρθε1νο ελαιο1 λαδο Θραψανο1 Ρο1 δος

Μεσσαρα1 Θα1 σος

Εξαιρετικο1  παρθε1νο ελαιο1 λαδο Σε1λινο Κρή1 τής Σα1 μος

Λυγουριο1  Ασκλήπει1ου (περιοχή1  Αργολι1δας) Ζα1 κυνθος

Κρανι1δι Αργολι1δας  Αγιος Ματθαι1ος 
(σήμ.Κε1ρκυρα)

Εξαιρετικο1  Παρθε1νο Ελαιο1 λαδο Τροιζήνι1α  

Κροκεε1ς Λακωνι1ας  

Πετρι1να Λακωνι1ας  

Φοινι1κι Λακωνι1ας  

Καλαμα1 τα  

Αγουρε1λαιο Χαλκιδική1 ς  

Γαλανο1  Μεταγγιτσι1ου Χαλκιδική1 ς  

Β. Σογιέλαιο, Φοινικέλαιο, Ηλιέλαιο κ’ Βαμβακέλαιο, Κοκοφοινικέλαιο, Αγριογογγύλης/Σιναπιού
Παρα1  το γεγονο1 ς το οποι1ο προαναφε1ρθήκε, ο1 τι ή Ελλα1 δα ει1ναι ο τρι1τος μεγαλυ1 τερος παραγωγο1 ς ελαιολα1 δου
παγκο1 σμια, παρατήρει1ται ιδιαι1τερα υψήλή1  αξι1α εισαγωγή1 ς (αν και μειου1 μενή κατα1  τήν τριετι1α 2017-2019)
λοιπω1 ν  φυτικω1 ν  ελαι1ων,  ο1 πως  το  Σογιέλαιο, το Φοινικέλαιο,  το  Ηλιέλαιο  κ’  Βαμβακέλαιο,  το
Κοκοφοινικέλαιο και των λαδιών Αγριογογγύλης/Σιναπιού. 

Αναλυτικο1 τερα οι συνολικε1ς εξαγωγε1ς-εισαγωγε1ς (κατα1  σειρα1  αξι1ας εισαγωγω1 ν)
 Κωδ.1511 Φοινικέλαιο, εξαγωγε1ς 9,4 εκ.Ευρω1  το 2019, εισαγωγε1ς 62,5εκ.Ευρω1 , με αξι1α ελλει1μματος

στα 53 εκ.Ευρω1 , 
 Κωδ. 1512 Λάδια Ηλιοτροπίου, κνήκου ή βαμβακιού, εξαγωγε1ς το 2019 5,8 εκ.Ευρω1 , εισαγωγε1ς

54,7 εκ.Ευρω1 , με αξι1α ελλει1μματος στα 48,9 εκ.Ευρω1 , 
 Κωδ. 1513 Λάδια κοκοφοίνικα, εξαγωγε1ς το 2019 στα 0,7 χιλ.Ευρω1 , εισαγωγε1ς  στα 16,6 εκ.Ευρω1 ,

με αξι1α ελλει1μματος στα 15,9 εκ.Ευρω1 . 

40 ΥΠ.Α.Α.Τ. http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/1182-
elaioladaelies-2 

40

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/1182-elaioladaelies-2
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/1182-elaioladaelies-2


 Κωδ.  1507 Σογιέλαιο,  εξαγωγε1ς  το 2019 στα 7,4 εκ.Ευρω1 ,  εισαγωγε1ς   στα 7,2 εκ.Ευρω1 ,  με  αξι1α
πλεονα1 σματος στα 200 χιλ.Ευρω1 . 

 Κωδ. 1514 Λάδια αγριογογγύλης, σιναπιού κ.ά., εξαγωγε1ς το 2019 στις 200 χιλ.Ευρω1 , εισαγωγε1ς
στα 2,5 εκ.Ευρω1 , με αξι1α ελλει1μματος στα 2,3 εκ.Ευρω1 . 

Η  πορει1α  εξαγωγω1 ν/εισαγωγω1 ν  των 5 ανωτε1ρω προιKο1 ντων για τήν τριετι1α  2017,  ήταν στις  εξαγωγές
σταθερή1  για το φοινικε1λαιο,  κοκοφοινικε1λαιο,  με αυξομειω1 σεις στο σογιε1λαιο και ελαφρα1  ανοδική1  για το
ήλιε1λαιο  και  τα  λα1 δια  αγριογογγυ1 λής/σιναπιου1 ,  ενω1  στις  εισαγωγές ή1 ταν  ανοδική1  για  το  σογιε1λαιο,
σταθερή1  για το φοινικε1λαιο,  με αυξομειω1 σεις  τα λα1 δια αγριογογγυ1 λής/σιναπιου1 ,  ελαφρα1  πτωτική1  για το
κοκοφοινικε1λαιο και πτωτική1  για το ήλιε1λαιο. 
Υπογραμμι1ζεται ο1 τι ή συνολική1  αξι1α ελλει1μματος στο εμπορικο1  ισοζυ1 γιο το 2019 για τα 5 αυτα1  προιKο1 ντα
φθα1 νει στα περι1που 120 εκ.Ευρω1  το 2019 (ε1ναντι 171 εκ.Ευρω1  το 2017).

3.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Όπως  προκυ1 πτει  απο1  τήν  επεξεργασι1α  των  στοιχει1ων  τής  ΕΛ.ΣΤΑΤ.  σε  Διψή1 φιους  Κωδικου1 ς  ή  Ομα1 δα
Κτήνοτροφικα1 -Γαλακτοκομικα1  προιKο1 ντα , εμφανι1ζεται σε 6 Κωδικου1 ς (2019), που ει1ναι οι εξή1 ς : 

01 Ζώα Ζωντανά, Εξαγωγε1ς 20,2 εκ.Ευρω1 , Εισαγωγε1ς 74,4 εκ.Ευρω1  και Έλλειμμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα
54,2 εκ. Ευρω1

02 Κρέατα-παραπροϊόντα σφαγίων, Εξαγωγε1ς  96,7 εκ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς  1.242,9 εκ.Ευρω1  και Έλλειμμα
Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στο 1.146,2 εκ. Ευρω1

04 Γάλα κ΄προϊόντα γαλακτοκομίας, αυγά, μέλι κ.α. Εξαγωγε1ς 704,4 εκ.Ευρω1 , Εισαγωγε1ς 835,6 εκ.Ευρω1
και Έλλειμμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 131,2 εκ.Ευρω1

05 Άλλα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, Εξαγωγε1ς  10,5 εκ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς 25,0 εκ.Ευρω1  και Έλλειμμα
Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 14,5 εκ.Ευρω1  

16  Παρασκευάσματα  κρεάτων-ψαριών*  (*υπολογι1ζονται  μο1 νο  τα  παρασκευα1 σματα  κρε1ατος  και  ο1 χι
ψαριω1 ν),  Εξαγωγε1ς  35,4  εκ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς  65,2  εκ.Ευρω1  και  Έλλειμμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου  στα 29,8
εκ.Ευρω1

23 Υπολείμματα, Απορίμματα ειδών διατροφής, Ζωοτροφές,  Εξαγωγε1ς 90,7 εκ.Ευρω1 , Εισαγωγε1ς 504,1
εκ.Ευρω1  και Έλλειμμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 413,4 εκ.Ευρω1  (2019).

Όπως  παρατήρει1ται  αρχικα1 ,  ο1 λοι  οι  παραπα1 νω  Διψή1 φιοι  κωδικοι1  παρουσια1 ζουν  ελλειμματικο1  εμπορικο1
ισοζυ1 γιο, με το συνολικο1  ε1λλειμμα να φθα1 νει στο περι1που 1.698,6 εκ.Ευρω1 , με το μεγαλυ1 τερο ε1λλειμμα να
σήμειω1 νεται στον 02 Κρε1ατα-παραπροιKο1 ντα σφαγι1ων, που υπερβαι1νει το 1,1 δισ.Ευρω1 .

Περαιτε1ρω το συνολικο1  α1 θροισμα των 6 παραπα1 νω Διψή1 φιων Κωδικω1 ν, ο1 σον αφορα1  στις εξαγωγές (2019)
φθα1 νει  στα  957,9  εκ.Ευρώ αξι1α  που  αντιστοιχει1  στο  2,8%  της  αξίας  των  συνολικών  ελληνικών
εξαγωγών,  στο περίπου 17,1% των εξαγωγών του συνόλου των Αγροδιατροφικών προϊόντων και
Ποτών και τε1λος περίπου στο 6,5% της συνολικής αξίας των εξαγωγών χωρίς τα Πετρελαιοειδή.  

Οι παραπα1 νω 6 Διψή1 φιοι κωδικοι1, δήμιουργου1 νται/αναλυ1 ονται απο1 /σε συνολικα1  29     4ψή1 φιους κωδικου1 ς   (22
κωδικοι1  για  τα  Κτήνοτροφικα1  και  7  για  τα  Γαλακτοκομικα1 ),  εκ  των  οποίων  οι  5  παρουσιάζουν
Πλεόνασμα (3 απο1  τα κτήνοτροφικα1  και 2 απο1  τα γαλακτοκομικα1 ) και οι 24 παρουσιάζουν Έλλειμμα στο
εμπορικο1  τους ισοζυ1 γιο.

Αναλυτικότερα οι κωδικοί των κτηνοτροφικών   ει1ναι οι :   
0102 Βοειδή1  ζωντανα1 , Έλλειμμα 25,5 εκ.Ευρω1
0103 Χοιροειδή1  ζωντανα1 , Πλεόνασμα 11,1 εκ.Ευρω1
0104 Προβατοειδή1 -Αιγοειδή1  ζωντανα1 , Έλλειμμα 21,3 εκ.Ευρω1
0106 Άλλα ζω1 α ζωντανα1  (π.χ. κουνε1λια κ.α1 .), Έλλειμμα 2,2 εκ.Ευρω1
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0201 Κρε1ατα Βοειδω1 ν νωπα1 , Έλλειμμα 424,5 εκ.Ευρω1
0202 Κρε1ατα βοειδω1 ν κατεψυγμε1να, Έλλειμμα 44,7 εκ.Ευρω1
0203 Κρε1ατα Χοιροειδω1 ν νωπα1 , Έλλειμμα 490,6 εκ.Ευρω1
0204 Κρε1ατα προβατοειδω1 ν νωπα1 , Πλεόνασμα 14,2 εκ.Ευρω1
0206 ΠαραπροιKο1 ντα σφαγι1ων, Έλλειμμα 13,1 εκ.Ευρω1
0207 Κρε1ατα και παραπροιKο1 ντα πουλερικω1 ν, Έλλειμμα 132 εκ.Ευρω1
0209 Λαρδι1, χοιρινο1  λι1πος, Έλλειμμα 0,9 εκ.Ευρω1
0210 Κρε1ατα και παραπροιKο1 ντα σφαγι1ων, αλατισμε1να, αποξ., Έλλειμμα 14,4 εκ.Ευρω1
0407 Αυγα1  Πτήνω1 ν, Έλλειμμα 23,7 εκ.Ευρω1
0408 Αυγα1  Πτήνω1 ν χωρι1ς τσο1 φλι, Έλλειμμα 2,5 εκ.Ευρω1
0410 Αυγα1  χελωνω1 ν, χελιδονοφωλιε1ς, Πλεόνασμα 0,7 εκ.Ευρω1
0504 Έντερα, κυστες, Έλλειμμα 5,8 εκ.Ευρω1
0511 ΠροιKο1 ντα ζωιKκή1 ς προε1λευσής, Έλλειμμα 5,9 εκ.Ευρω1
1601 Λουκα1 νικα-σαλα1 μια απο1  κρε1ας, Έλλειμμα 18,6 εκ.Ευρω1
1602 Παρασκευα1 σματα, κονσε1ρβες κρεα1 των, Έλλειμμα 11,1 εκ.Ευρω1
2302 Πι1τουρα, Έλλειμμα 5,2 εκ.Ευρω1
2308 Βελανι1δια κ.α1 ., Έλλειμμα 1,2 εκ.Ευρω1
2309 Ζωοτροφε1ς, Έλλειμμα 139,3 εκ.Ευρω1

Όπως παρατήρει1ται τα μεγαλύτερα ελλείμματα να σημειώνονται στους παρακα1 τω 4 Κωδικου1 ς :
1. 0203 Κρε1ατα Χοιροειδω1 ν, Έλλειμμα 490,6 εκ.Ευρω1 , 
2. 0201 Κρε1ατα Βοειδω1 ν, Έλλειμμα 424,5 εκ.Ευρω1 , 
3. 0207 Κρε1ατα πουλερικω1 ν, Έλλειμμα 132 εκ.Ευρω1  
4. και 2309 Ζωοτροφε1ς, Έλλειμμα 139,3 εκ.Ευρω1

Αναλυτικότερα οι κωδικοί των γαλακτοκομικών   ει1ναι οι :   
0401 Γα1 λα και κρε1μα γα1 λακτος χωρι1ς ζα1 χαρή,  Έλλειμμα 77,6 εκ.Ευρω1
0402 Γα1 λα και κρε1μα γα1 λακτος με ζα1 χαρή, Έλλειμμα 135,6 εκ.Ευρω1
0403 Γιαου1 ρτι, βουτυρο1 γαλα, Πλεόνασμα 160 εκ.Ευρω1
0404 Ορο1 ς γα1 λακτος, Έλλειμμα 11,8 εκ.Ευρω1
0405 Βου1 τυρο, Έλλειμμα 38,2 εκ.Ευρω1
0406 Τυρια1 , Πλεόνασμα 3,5 εκ.Ευρω1
2105 Παγωτα1 , Έλλειμμα 24,6 εκ.Ευρω1

Όπως παρατήρει1ται απο1  το συ1 νολο των 5 συνολικα1  κωδικω1 ν που παρουσια1 ζουν πλεο1 νασμα οι κυριο1 τεροι 2
ανή1 κουν  στα  γαλακτοκομικα1  και  ει1ναι  οι  κωδικοι1  0403  Γιαούρτι  και  0406  Τυριά,  με  συνολική1  αξι1α
εξαγωγω1 ν το 2019, στα 642,1 εκ.Ευρω1 .

Παράλληλα σημειώνεται ότι τόσο το Γιαούρτι ο1 σο και τα Τυριά σημειώνουν σημαντική αύξηση της
εξαγόμενης  αξίας  τους,  καθ’όλη  τη  διάρκεια  της  εξεταζόμενης  τριετίας  2017-2019, καθω1 ς  το
Γιαούρτι σήμει1ωσε εξαγωγε1ς το 2017 146,7 εκ.Ευρω1 , το 2018 156,6 εκ.Ευρω1  και το 2019 176,2 εκ.Ευρω1 , ενω1
τα Τυριά σήμει1ωσαν εξαγωγε1ς το 2017 427,5 εκ.Ευρω1 , το 2018 449,5 εκ.Ευρω1  και το 2019 465,9 εκ.Ευρω1 .

Ιδιαίτερα για τα Τυριά, υπογραμμίζεται επιπλέον ο1 τι παρα1  τις εξαιρετικα1  υψήλε1ς και αυξανο1 μενες αξι1ες
εξαγωγή1 ς κατα1  το 2017-2018-2019, οι αξίες εισαγωγής ήταν υψηλότερες το 2017-2018 (458 εκ.Ευρω1  και
451,5  εκ.Ευρω1  αντι1στοιχα),  ενω1  μο1 λις  το  2019  ή1 ταν  χαμήλο1 τερή  (462,4  εκ.Ευρω1 )  με  αποτε1λεσμα  να
παρουσιασθει1 μεν πλεο1 νασμα, το οποι1ο ο1 μως βρι1σκεται στα μο1 λις 3,5 εκ.Ευρω1 .

Περαιτε1ρω υπογραμμι1ζεται ο1 τι ο1 σον αφορά ονομασίες ΠΟΠ και ΠΓΕ στα Τυριά, συ1 μφωνα με τα στοιχει1α
του  Υπουργει1ου  Αγροτική1 ς  Ανα1 πτυξής  και  Τροφι1μων41 υπάρχουν  22  Τυριά  ΠΟΠ (Ανεβατο1 ,  Γαλοτυ1 ρι,
Γραβιε1ρα  Αγρα1 φων,  Γραβιε1ρα  Κρή1 τής,  Γραβιε1ρα  Να1 ξου,  Καλαθα1 κι  Λή1 μνου,  Κασε1ρι,  Κατι1κι  Δομοκου1 ,
Κεφαλογραβιε1ρα,  Κοπανιστή1 ,  Λαδοτυ1 ρι  Μυτιλή1 νής,  Μανου1 ρι,  Μετσοβο1 νε,  Μπα1 τζος,  Ξυνομυζή1 θρα Κρή1 τής,
Πήχτο1 γαλο  Χανι1ων,  Σαν  Μιχα1 λή,  Φε1τα,  Σφε1λα,  Φορμαε1λα  Αρα1 χωβας  Παρνασσου1 ,  Ξυ1 γαλο  Σήτει1ας  και
Αρσενικο1  Να1 ξου) και 1 Τυρί ΠΓΕ το Κρασοτυ1 ρι Κω/Τυρι1 τής Πο1 σιας. 

41 ΥΠ.Α.Α.Τ http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/1270-tiria 
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Καθω1 ς  ή  ομα1 δα  Κτήνοτροφικα1 -Γαλακτοκομικα1  συγκεντρω1 νει  τα  υψήλο1 τερα  ελλει1μματα  του  εμπορικου1
ισοζυγι1ου, καθω1 ς ή εθνική1  παραγωγή1  δεν μπορει1  να καλυ1 ψει τις ανα1 γκες, κρι1νεται σκο1 πιμο να σήμειωθου1 ν
στοιχει1α σχετικα1  με τήν Κτήνοτροφι1α και Γαλακτοπαραγωγή1  στήν Ελλα1 δα. 

Κτηνοτροφία
Συ1 μφωνα με τα στοιχει1α τής ΕΛ.ΣΤΑΤ.42 στήν Ελλα1 δα εκτρε1φονται περι1που 14,1 εκ.κεφα1 λια ζω1 ων (Προ1 βατα,
Αι1γες,  Χοι1ροι  και  κατα1  τα  τελευται1α  χρο1 νια  Βουβάλια  (σήμειω1 νεται  ο1 τι  συ1 μφωνα  με  τα  στοιχει1α  του
‘’Κτήνοτροφικου1  Συνεταιρισμου1  Βουβαλοτρο1 φων  Ελλα1 δας’’43,  το  1952  μόνο  στη  Μακεδονία  και  στη
Θράκη εκτρέφονταν περίπου 71.000 βουβάλια, ενω1  το 1984 ο αριθμο1 ς τους ε1φθασε στα μο1 λις 384. Τα
τελευται1α χρο1 νια αναβιω1 νει ή εκτροφή1  βουβαλιω1 ν, ή οποι1α αυξα1 νεται συνεχω1 ς, ιδιαι1τερα δε απο1  το 2008 και
μετα1 , καθω1 ς με1χρι το 2004 τα εκτρεφο1 μενα ζω1 α ε1φθαναν περι1που στα 1.000, το 2008 ε1φθασαν στα 2.000, το
2011 ε1φθασαν στις 3.000 και το 2017 στις 4.500-).
Απο1  τον ανωτε1ρω συνολικο1  αριθμο1  των 14,1 εκ. ζω1 ων, 
-8,8 εκ.κεφα1 λια ει1ναι προ1 βατα (62,4% συνο1 λου), 
-4 εκ.κεφα1 λια ει1ναι Αι1γες (28,4% συνο1 λου), 
-716 χιλ.κεφα1 λια ει1ναι Χοι1ροι (5% συνο1 λου),
-615,3 χιλ. κεφα1 λια ει1ναι Βοειδή1  (4,2% συνο1 λου)
                  εκ των οποι1ων οι Αγελα1 δες, 483,8 χιλ.κεφα1 λια 
                  εκ των οποι1ων γαλακτοπαραγωγικές 138,1 χιλ.κεφα1 λια (28,5% συνο1 λου)
-ενω1  4,5 χιλ.κεφα1 λια ει1ναι Βουβα1 λια (0,7% επι1 του συνο1 λου των Βοειδω1 ν.

Σήμειω1 νεται  επι1σής  ο1 τι  πε1ραν  τής  εκτροφή1 ς  Βουβαλιω1 ν,  υπα1 ρχει  και  εκτροφή  Στρουθοκάμηλου,  ενω1
συ1 μφωνα με στοιχει1α απο1  τήν ‘’ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ’’  υπα1 ρχουν μονα1 δες δια1 σπαρτες σε δια1 φορες περιοχε1ς ο1 πως
στις Σε1ρρες, Αρκαδι1α, Λα1 ρισα, Αργολι1δα, Αχαι�α, Βοιωτι1α κ.α..44

Γαλακτοπαραγωγή
Συ1 μφωνα με τα ανωτε1ρω στοιχει1α τής ΕΛ.ΣΤΑΤ.  ή παραγωγή1  γα1 λακτος στήν Ελλα1 δα κατα1  το 2017, ανή1 λθε
στους 1.921.153 το1 νους. Απο1  το συ1 νολο, το γα1 λα :
-Αγελα1 δος ανή1 λθε στους 662,4 χιλ.το1 νους (34,5%)
-Βουβαλιου1 , στους 2,9 χιλ.το1 νους (0,1%)
-Προβα1 των, στους 852 χιλ.το1 νους (44,4%)
-και Αιγω1 ν, στους 23,5 χιλ.το1 νους (1,2%).

Απο1  τα  ανωτε1ρω  στοιχει1α,  γι1νεται  πιστευ1 ουμε  ευκρινή1 ς  ή  συ1 νδεσή  μεταξυ1  παραγωγή1 ς  και  εξαγωγω1 ν-
εισαγωγω1 ν, με το χαρακτήριστικο1  παρα1 δειγμα που προκυ1 πτει,  να ει1ναι  η συμβολή του υποκλάδου των
Προβατοειδών, στα πλεονάσματα του εμπορικού ισοζυγίου,  καθω1 ς συ1 μφωνα με τους εξεταζο1 μενους
κωδικου1 ς, προκυ1 πτουν τα εξή1 ς :
0104 Προβατοειδή1 -Αιγοειδή1  ζωντανα1 , Έλλειμμα 21,3 εκ.Ευρω1
0204 Κρε1ατα προβατοειδω1 ν νωπα1 , Πλεόνασμα 14,2 εκ.Ευρώ
0406 Τυρια1 , Πλεόνασμα 3,5 εκ.Ευρώ 
(ο1 που στα Τυρια1 , οι εξαγωγε1ς το 2019 ε1φθασαν στα 466 εκ.Ευρω1 , εκ των οποι1ων ή συντριπτική1  πλειοψήφι1α
αποτελει1ται απο1  εξαγωγε1ς τής Φέτας (γα1 λα απο1  προ1 βατα ή1  αι1γες), ενω1  οι εισαγωγε1ς το 2019 ε1φθασαν στα
462 εκ.Ευρω1  και αφορούν κυρίως κίτρινα τυριά Gouda, Edam (απο1  αγελα1 δες) κλπ.

Επίσης για το Γιαούρτι (ή πλειοψήφι1α του οποι1ου παρα1 γεται με αγελαδινο1  γα1 λα) σήμειω1 νεται ο1 τι καθω1 ς το
Γα1 λα  παρουσια1 ζει  ελλειμματικο1  ισοζυ1 γιο,  ή  αυ1 ξήσή  των  εξαγωγω1 ν  του  και  εα1 ν  δεν  αυξήθει1  ή  τοπική1
παραγωγή1 , θα συνοδευ1 εται και απο1  αυ1 ξήσή των εισαγωγω1 ν γα1 λακτος.

Περαιτε1ρω  σήμειω1 νεται  ο1 τι  ο1 σον  αφορα1  στα  κτήνοτροφικα1  προιKο1 ντα  και  ονομασίες  ΠΟΠ  και  ΠΓΕ,
συ1 μφωνα με τα στοιχει1α του Υπουργει1ου Αγροτική1 ς Ανα1 πτυξής και Τροφι1μων45 υπάρχουν 2 προϊόντα ΠΟΠ
το Αρνάκι και το Κατσικάκι Ελασσόνας.
42 Στοιχει1α ΕΛ.ΣΤΑΤ./ Κτήνοτροφι1α και Κτήνοτροφικα1  ΠροιKο1 ντα /2017, 31/12/2017
43 ΚΣΒΕ, http://www.greekwaterbuffalo.gr/vouvali/plhthysmos-2004-2011.html 
44 ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ https://www.neapaseges.gr/el/products/details/PTINOTROFIA/Stroythokamilos-Plirofories-gia-tin-
ektrofi 
45 ΥΠ.Α.Α.Τ. http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/1275-
allaproionta 
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Κωδ. 0409 Μέλι
Ο τελευται1ος κωδικο1 ς που εξετα1 ζεται απο1  τήν ομα1 δα Κτήνοτροφικα1 -Γαλακτοκομικα1  ει1ναι ο 0409 Με1λι, για
τον  οποι1ο  εκτιμου1 με  ο1 τι  επι1σής  χρή1 ζει  ειδικο1 τερής  αναφορα1 ς  (σήμειω1 νεται  παρα1 λλήλα  ο1 τι  προιKο1 ντα
με1λισσας  πλήν  του  μελιου1  εμφανι1ζονται  και  στον  Κωδ.1521 Κερια1  φυτικα1  ή1  μελισσω1 ν,  ή  συνολική1  αξι1α
εξαγωγω1 ν  του  οποι1ου  ε1φθασε  στις  400 χιλ.Ευρω1  το  2019,  ή  συνολική1  αξι1α  εισαγωγω1 ν  ε1φθασε  στα 2,4
εκ..Ευρω1  και το Έλλειμμα στα 2 εκ.Ευρω1 ).

Συ1 μφωνα  με  τα  στοιχει1α  τής  ΕυρωπαιKκή1 ς  Επιτροπή1 ς46,  ή  ΕΕ  ει1ναι  ή  δευ1 τερή  μεγαλυ1 τερή  παραγωγο1 ς
παγκο1 σμια (μετα1  τήν Κι1να), με ετή1 σια παραγωγή1  περι1 τους 280 χιλ.το1 νους, αριθμο1  μελισσιω1 ν στα 18,5 εκ. και
αριθμο1  παραγωγω1 ν περι1  τις 650 χιλ.  Παρα1 λλήλα εα1 ν και το με1γεθος του τομε1α ει1ναι συγκριτικα1  μικρο1 ,  ο
τομε1ας ει1ναι σήμαντικο1 ς για το περιβα1 λλον, τήν γεωργι1α και τον α1 νθρωπο, λο1 γω τής συμβολή1 ς των μελισσω1 ν
ο1 χι μο1 νο στα παραγο1 μενα προιKο1 ντα αλλα1  κυρι1ως στήν επικονι1ασή/αναπαραγωγική1  διαδικασι1α των φυτω1 ν.

Συ1 μφωνα με τα ανωτε1ρω στοιχει1α και κατα1  το 2019,  ο1 σον αφορα1  στον αριθμο1  των κυψελω1 ν, ο συνολικο1 ς
αριθμο1 ς  στήν  ΕΕ  ε1φθασε  στις  περι1που  18,5  εκ.κυψε1λες  (αυ1 ξήσή  ε1ναντι  του  2018  5%),  ενω1  η  Ελλάδα
βρίσκεται στην 6η θέση πανευρωπαϊκά με περι1που 1,5 εκ.κυψε1λες (αυ1 ξήσή ε1ναντι του 2018 6,9%), με τήν
Ισπανι1α να βρι1σκεται στήν πρω1 τή θε1σή με περι1που 3 εκ.κυψε1λες (αυ1 ξήσή ε1ναντι του 2018 2,4%) και να
ακολουθου1 ν οι : Ρουμανι1α με 2 εκ. (αυ1 ξήσή 8,1%), ή Πολωνι1α με 1,7 εκ.(αυ1 ξήσή 2,7%), ή Ιταλι1α με 1,6 εκ.
(αυ1 ξήσή 7,5%) και ή Γαλλι1α με 1,6 εκ.κυψε1λες (αυ1 ξήσή 9%).

Ενδιαφε1ρον  παρουσια1 ζει  παρα1 λλήλα  το  γεγονο1 ς,  ο1 τι  η  Ελλάδα  κατά  το  2018,  κατατάσεται  μεν
πανευρωπαϊκά  στην  1η θέση  των  κυψελών/ανά  παραγωγό  με  147  κυψέλες/παραγωγό  -με  τήν
Ισπανι1α να βρι1σκεται στήν 2ή θε1σή με 103 κυψε1λες ανα1  παραγωγο1  και τήν Ρουμανι1α στήν 3ή θε1σή με 80
κυψε1λες ανα1  παραγωγο1  (σήμ. μ.ο. ΕΕ 21 κυψε1λες/παραγωγο1 )-, αλλά όσον αφορά στο μ.ο. παραγωγής ανά
κυψέλη ετησίως,  κατα1  το 2018, βρίσκεται στην τελευταία θέση με περίπου 9 κιλά/κυψέλη -με τήν
Φινλανδι1α να βρι1σκεται στήν 1ή θε1σή με 47 κιλα1 /κυψε1λή, τήν Γερμανι1α στήν 2ή θε1σή με 35 κιλα1 /κυψε1λή και
το Ην.Βασι1λειο στήν 3ή θε1σή με 34 κιλα1 /κυψε1λή (σήμ. μ.ο. ΕΕ 22 κιλα1 /κυψε1λή).

Επιπρο1 σθετα στα ανωτε1ρω στοιχει1α αναφε1ρεται, ο1 τι ο συνολικο1 ς αριθμο1 ς των παραγωγω1 ν στήν ΕΕ, ε1φθασε
στις περι1που 606,1 χιλ. για τήν τριετι1α 2017-2019, ενω1  για τήν τριετι1α 2020-2022 οι προβλε1ψεις εκτιμου1 ν ο1 τι
θα φθα1 σει στις 652,3 χιλ. σήμειω1 νοντας αυ1 ξήσή κατα1  7,6%. 
Σε αντι1θεσή με τήν γενική1  ευρωπαιKκή1  τα1 σή,  εκτιμα1 ται ο1 τι στήν Ελλα1 δα, οι παραγωγοι1  θα μειωθου1 ν απο1  τις
περι1που  24,6 χιλ.  το  2017-2019,  σε  9,3  χιλ.  το  2020-2022,  ή1  κατα1  -62,3%,  σήμειω1 νοντας το  υψήλο1 τερο
ποσοστο1  μει1ωσής στήν ΕΕ (με τις επο1 μενες μεγαλυ1 τερες μειω1 σεις να σήμειω1 νονται στήν Κροατι1α με -41,9%
και στήν Βουλγαρι1α με -31,8%).

Όσον αφορα1  στα στοιχει1α παραγωγή1 ς στις χω1 ρες ΕΕ, ή οποι1α ε1φθασε συνολικα1  στους 283 χιλ. το1 νους το
2018, προκυ1 πτει ο1 τι η Ελλάδα κατέλαβε την 8η θέση μεταξύ των κ-μ, φθα1 νοντας στους 15 χιλ. το1 νους, με
τήν Ρουμανι1α  να βρι1σκεται  στήν 1ή θε1σή  με  30,9  χιλ.  το1 νους  και  να ακολουθου1 ν  οι  :  Ισπανι1α,  Γερμανι1α,
Ουγγαρι1α, Ιταλι1α, Πολωνι1α και Γαλλι1α.
Όσον αφορα1  στο ελλήνικο1  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο του μελιου1  (Κωδ. 0409) απο1  τα στοιχει1α τής παρου1 σας Μελε1τής
προκυ1 πτει ο1 τι κατα1  το 2017 ή1 ταν ισορροπήμε1νο, ενω1  το 2018 και το 2019 σήμει1ωσε ε1λλειμμα κατα1  περι1που
600 χιλ. Ευρω1  και 3 εκ.Ευρω1  αντι1στοιχα.

Κυριότερη χώρα εξαγωγής ει1ναι ή Γερμανι1α με αξι1α περι1που 3 εκ. το 2019 και ποσοστο1  στο συ1 νολο των
εξαγωγω1 ν που φθα1 νει στο 23%, ενω1  ακολουθου1 ν ως κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγή1 ς οι : ΗΠΑ, Κυ1 προς, Καναδα1 ς
και Βε1λγιο.
Κυριότερη χώρα εισαγωγής ει1ναι ή  Βουλγαρι1α  με αξι1α περι1που 12 εκ. το 2019 και ποσοστο1  στο συ1 νολο
των εξαγωγω1 ν που φθα1 νει στο 75%, ενω1  ακολουθου1 ν ως κυριο1 τερες χω1 ρες εισαγωγή1 ς οι : Πολωνι1α, Ισπανι1α
και Κι1να.

46 Honey Market Presentation, Spring 2020, σχετικο1  link https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/animals_and_animal_products/presentations/market-presentation-honey_en.pdf )
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Περαιτε1ρω υπογραμμι1ζεται  ο1 τι  ο1 σον  αφορά ονομασίες  ΠΟΠ,  συ1 μφωνα με τα  στοιχει1α  του  Υπουργει1ου
Αγροτική1 ς  Ανα1 πτυξής  και  Τροφι1μων47 υπάρχουν 2  Μέλια που είναι  ΠΟΠ,  το  Μέλι  Ελάτης Μαινάλου
Βανίλια και το Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης.

4. ΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΏΝ (Δήμήτριακα1 , Άλευρα, Σπε1ρματα/Καρποι1, Παρασκευα1 σματα, Δια1 φορα παρασκ.)

Όπως προαναφε1ρθήκε και προκυ1 πτει απο1  τήν επεξεργασι1α των στοιχει1ων τής ΕΛ.ΣΤΑΤ,. σε Διψή1 φιο Κωδικο1
ή Ομα1 δα Δήμήτριακα1 -Άλευρα κ.α. εμφανι1ζεται σε 5 Διψή1 φιους Κωδικου1 ς, τους : 

10 Δημητριακά, Εξαγωγε1ς 128,8 εκ.Ευρω1 , Εισαγωγε1ς 419,9 εκ.Ευρω1  και Έλλειμμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα
291,1 εκ. Ευρω1  (2019)

11  Προϊόντα  Αλευροποιϊας,  βύνη,  ινουλίνη,  γλουτένη  κ.α,  Εξαγωγε1ς  25,7  εκ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς  69,2
εκ.Ευρω1  και Έλλειμμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 43,5 εκ. Ευρω1  (2019)

12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις κ.α, απο1  το συ1 νολο τής ομα1 δας 12, περιλαμβα1 νονται μο1 νο οι κωδικοι1
που αφορου1 ν στα Δήμήτριακα1 , ή1 τοι : 
Κωδ.  1201  Κουκια1  Σο1 γιας, Εξαγωγε1ς  775  χιλ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς  100,2  εκ.Ευρω1  και  Έλλειμμα  Εμπορικου1
Ισοζυγι1ου στα 99,6 εκ. Ευρω1  (2019)
Κωδ.  1208  Αλευ1 ρια-σπε1ρματα  απο1  ελαιοδ.καρπου1 ς, Εξαγωγε1ς  12,4  εκ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς  1,6  εκ.Ευρω1  και
Πλεο1 νασμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 10,8 εκ. Ευρω1  (2019)
Κωδ.  1209  Σπε1ρματα-καρποι1  για  σπορα1 ,  Εξαγωγε1ς  2,8  εκ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς  33,8  εκ.Ευρω1  και  Έλλειμμα
Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 31 εκ. Ευρω1  (2019)

19 Παρακευάσματα με βάση τα Δημητριακά κ.α., Εξαγωγε1ς 295,8 εκ.Ευρω1 , Εισαγωγε1ς 365,9 εκ.Ευρω1  και
Έλλειμμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 61,1 εκ. Ευρω1  (2019)

21  Διάφορα  παρασκευάσματα  διατροφής*, (*υπολογι1ζεται  μο1 νο  ο  Κωδικο1 ς  2002  Ζυ1 μες  ενεργε1ς,
Εξαγωγε1ς 5,0 εκ.Ευρω1 , Εισαγωγε1ς 16,0 εκ.Ευρω1  και Έλλειμμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 11 εκ.Ευρω1  (2019).

Το συνολικό έλλειμμα των παραπάνω κωδικών φθάνει στα 598,4 εκ.Ευρώ, ενω1  περαιτε1ρω το συνολικο1
α1 θροισμα των παραπα1 νω Κωδικω1 ν, ο1 σον αφορα1  στις εξαγωγε1ς (2019) φθα1 νει στα 471,3 εκ.Ευρώ αξι1α που
αντιστοιχει1 περίπου στο 1,4% της αξίας των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, στο περίπου 8,4% των
εξαγωγών του συνόλου των Αγροδιατροφικών προϊόντων και Ποτών και τέλος περίπου στο 3,2%
της συνολικής αξίας των εξαγωγών χωρίς τα Πετρελαιοειδή.  

Στον κλάδο των Δημητριακών εμφανι1ζονται οι παρακα1 τω 21 4ψή1 φιοι κωδικοι1 προιKο1 ντων : 
Κωδ. 1001, Σιτα1 ρι και σιμιγδα1 λι, Έλλειμμα 144 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1003, Κριθα1 ρι, Έλλειμμα 16,7 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1005 Καλαμπο1 κι, Έλλειμμα 141 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1006 Ρυ1 ζι, Πλεόνασμα 34,5 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1008 Φαγο1 πυρος, Έλλειμμα 7,9 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1101 Άλευρα σιταριου1 , Πλεόνασμα 7 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1102 Αλευ1 ρια δήμήτριακω1 ν πλήν σιταριου1 , Έλλειμμα 3 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1103 Πλιγου1 ρια, Σιμιγδα1 λια, Έλλειμμα 2,1 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1104 Σπο1 ροι Δήμήτριακω1 ν, Έλλειμμα 9,4 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1105 Αλευ1 ρι, σιμιγδα1 λι σκο1 νή, Έλλειμμα 3,3 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1107 Βυ1 νή ε1στω και καβουρδισμε1νή, Έλλειμμα 3,1 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1108 Άμυλα κα1 θε ει1δους, Ινουλι1νή, Έλλειμμα 12,5 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1109 Γλουτε1νή σιταριου1 , Έλλειμμα 12,5 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1201 Κουκια1  Σο1 γιας, Έλλειμμα 99,4 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1208 Αλευ1 ρια-σπε1ρματα απο1  ελαιοδ.καρπου1 ς, Πλεόνασμα 10,8 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1209 Σπε1ρματα-καρποι1 για σπορα1 , Έλλειμμα 31 εκ.Ευρω1

47 ΥΠ.Α.Α.Τ. http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/1275-
allaproionta 
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Κωδ. 1901 Εκχυλι1σματα βυ1 νής, παρασκευα1 σματα διατροφή1 ς απο1  αλευ1 ρια, κ.α., Πλεόνασμα 16,5 εκ.Ευρω1
Κωδ. 1902  Ζυμαρικα1  εν γε1νει ε1στω και ψήμε1να ή1  παραγεμισμε1να με κρε1ας κ.α., Πλεόνασμα 22,6 εκ.Ευρω1     
Κωδ. 1904 Τρο1 φιμα που λαμβα1 νονται απο1  τή διο1 γκωσή ή1  φρυ1 ξή δήμήτριακω1 ν, Έλλειμμα 65,7 εκ.Ευρω1        
Κωδ. 1905 ΠροιKο1 ντα αρτοποιι1ας, ζαχαροπλαστική1 ς ή1  μπισκοτοποιι1ας, Έλλειμμα 27,9 εκ.Ευρω1            
Κωδ. 2102, Ζυ1 μες, Έλλειμμα 11 εκ.Ευρω1

Όπως  παρατήρει1ται  5 απο1  τους  21 παραπα1 νω  Κωδικου1 ς  ει1ναι  πλεονασματικοί, με  κυριο1 τερους  τους
κωδικου1 ς :

 1006 Ρύζι  (  ένα από τα βασικά εξαγόμενα και πλεονασματικά   αγροδιατροφικα1  προιKο1 ντα)    με
αξία εξαγωγών στα 70,3 εκ.Ευρω1  το 2017, στα 53,6 εκ.Ευρω1  το 2018 και στα 54,9 εκ.Ευρω1  το 2019
και  κυριο1 τερους  προορισμου1 ς  Τουρκι1α,  Βουλγαρι1α,  Πολωνι1α,  Ιταλι1α,  Κυ1 προ,  Ουγγαρι1α,  Ιορδανι1α,
Ρουμανι1α, Λιβυ1 ή κ.α.

 1901 Εκχυλίσματα βύνης, παρασκευα1 σματα διατροφή1 ς απο1  αλευ1 ρια, κ.α.,  με αξία εξαγωγών στα
96,1 εκ.Ευρω1  το 2017, στα 98,2 εκ.Ευρω1  το 2018 και στα 101,6 εκ.Ευρω1  το 2019
και  κυριο1 τερους  προορισμου1 ς  Γερμανι1α,  Ην.Βασι1λειο,  ΗΠΑ,  Καναδα1 ,  Αυστραλι1α,  Ιταλι1α,  Σερβι1α,
Σουήδι1α κ.α.

 1902  Ζυμαρικά εν γε1νει ε1στω και ψήμε1να ή1  παραγεμισμε1να με κρε1ας κ.α.,  με αξία εξαγωγών στα
42,7 εκ.Ευρω1  το 2017, στα 42,5 εκ.Ευρω1  το 2018 και στα 47,5 εκ.Ευρω1  το 2019
και κυριο1 τερους προορισμου1 ς Ιταλι1α, Κυ1 προ, Ην.Βασι1λειο, Βε1λγιο, Γερμανι1α, Ιαπωνι1α, Πολωνι1α, Κι1να,
Κου1 βα κ.α.

Επι1σής ο1 σον αφορα1  στις εξαγωγε1ς σήμειω1 νεται και ο Κωδ.1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής
ή μπισκοτοποιίας, με αξία εξαγωγών στα 82,4 εκ.Ευρω1  το 2017, στα 107,2 εκ.Ευρω1  το 2018 και στα 120,3
εκ.Ευρω1  το  2019  και  κυριο1 τερους  προορισμου1 ς  Κυ1 προ,  Σ.Αραβι1α,  ΗΠΑ,  Βουλγαρι1α,  Γερμανι1α,  Ρουμανι1α,
Ιταλι1α, Ην.Βασι1λειο, Βε1λγιο, Αυστρι1α, Γαλλι1α, Καναδα1 , Ισραή1 λ, ΗΑΕ, Αυστραλι1α, Κουβε1ιKτ, Αλβανι1α, Σουήδι1α,
Ιαπωνι1α κ.α.

Απο1  τήν αντι1θετή πλευρα1  τα μεγαλύτερα ελλείμματα  σήμειω1 νονται στο Σιτάρι,  στο Καλαμπόκι (με τή
διαφορα1  ο1 τι στο Σιτάρι το Έλλειμμα δημιουργείται απο1  Αξι1α Εξαγωγω1 ν (2019) στα 68,5 εκ.Ευρω1  και Αξι1α
Εισαγωγω1 ν στα 212,5 εκ.Ευρω1 , ενω1  στο Καλαμπόκι δημιουργείται απο1  Αξι1α Εξαγωγω1 ν στα 3,9 εκ.Ευρώ
και Αξι1α Εισαγωγω1 ν στα 145 εκ.Ευρω1 ) και στα  Κουκιά Σόγιας με 99,4 εκ.Ευρω1 , ενω1  σήμειω1 νεται ο1 τι  το
συνολικό έλλειμμα των 3 αυτών προϊόντων φθάνει στα 384,4 εκ.Ευρώ.

5) ΙΧΘΥΗΡΑ ( Ψα1 ρια, Μαλακο1 στρατα, Μαλα1 κια, Κονσε1ρβες)

Απο1  τήν επεξεργασι1α των στοιχει1ων τής ΕΛ.ΣΤΑΤ,. σε Διψή1 φιο Κωδικο1  ή Ομα1 δα Ιχθυήρα1  εμφανι1ζεται σε 2
Διψή1 φιους Κωδικου1 ς, τους : 

03 Ψάρια και Μαλακόστρακα, Μαλάκια και άλλα Ασπόνδυλα υδρόβια, Εξαγωγε1ς (2019) 682,3 εκ.Ευρω1 ,
Εισαγωγε1ς 483,3 εκ.Ευρω1  και Πλεο1 νασμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 199,0 εκ.Ευρω1

16  Παρασκευάσματα  κρεάτων-ψαριών*  (*υπολογι1ζονται  μο1 νο  τα  παρασκευα1 σματα  ψαριω1 ν  και  ο1 χι
κρεα1 των),  Εξαγωγε1ς  12,3 εκ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς  68,1 εκ.Ευρω1  και Έλλειμμα Εμπορικου1  Ισοζυγι1ου στα 55,8
εκ.Ευρω1  (2019).

Το συνολικο1  α1 θροισμα των 2 παραπα1 νω Διψή1 φιων Κωδικω1 ν, ο1 σον αφορα1  στις εξαγωγε1ς (2019) φθα1 νει στα
694,6  εκ.Ευρώ αξι1α  που  αντιστοιχει1  περι1που  στο  2,05%  της  αξίας  των  συνολικών  ελληνικών
εξαγωγών,  στο περίπου 12,4% των εξαγωγών του συνόλου των Αγροδιατροφικών προϊόντων και
Ποτών και τε1λος περίπου στο 4,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών χωρίς τα Πετρελαιοειδή. 

Στον κλάδο των Ιχυηρών εμφανι1ζονται οι παρακα1 τω 9 4ψή1 φιοι κωδικοι1 προιKο1 ντων : 
0301 Ψα1 ρια Ζωντανα1 , Πλεόνασμα 1,5 εκ.Ευρω1
0302 Ψα1 ρια νωπα1 /διατήρήμε1να, Πλεόνασμα 391,3 εκ.Ευρω1
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0303 Ψα1 ρια κατεψυγμε1να, Έλλειμμα 26,9 εκ.Ευρω1
0304 Φιλε1τα ψαριω1 ν, Έλλειμμα 36,6 εκ.Ευρω1
0305 Ψα1 ρια αποξεραμε1να/αλατισμε1να,   Πλεόνασμα   12,1 εκ.Ευρω1  
            Σήμειω1 νεται ο1 τι στον παραπα1 νω Κωδικο1  συμπεριλαμβα1 νονται οι 8ψή1 φιοι Κωδικοι1
            0305 1000 Αλευ1 ρια-Σκο1 νες ψαριω1 ν
            0305 2000 Συκω1 τια-Αυγα1  Ψαριω1 ν (π.χ. Αυγοτάραχο Μεσολογγίου) 
            0305 3910 Σολωμοι1
            0305 4200 Ρε1γγες
            0305 4300 Πε1στροφες
            0305 4410 Χε1λια
            0305 4930 Σκουμπρια1
            0305 5450 Γαυ1 ροι      
0306 Μαλακο1 στρακα, Έλλειμμα 47 εκ.Ευρω1
0307 Μαλα1 κια, Έλλειμμα 95,2 εκ.Ευρω1
1604 Παρασκευα1 σματα/κονσε1ρβες ψαριω1 ν, Έλλειμμα 52,4 εκ.Ευρω1
1605 Μαλακο1 στρακα, Μαλα1 κια παρασκευασμε1να, Έλλειμμα 3,5 εκ.Ευρω1

Κατα1  συνε1πεια και ο1 πως προκυ1 πτει απο1  τα στοιχει1α,  ο κυριότερος Κωδικός της ομάδας είναι ο  0302
Ψάρια νωπά/διατηρημένα   που αποτελει1 και   ΤΟΝ     κυριότερο Κωδικό των ελληνικών εξαγωγών     για το  
2019 (σήμ.  ο κωδικο1 ς  αποτελει1ται απο1  εξαγωγε1ς ψαριω1 ν ‘’ελευ1 θερής αλιει1ας’’  και απο1  εξαγωγε1ς  ψαριω1 ν
ιχυοκαλλιε1ργειας)  και  Πλεονάσματος  στο  Εμπορικό  Ισοζύγιο  (υπογραμμι1ζεται  ο1 τι  ενω1  οι  εξαγωγε1ς
παραμε1νουν σχετικα1  σταθερε1ς κατα1  τήν 3ετι1α 2017-2019 κινου1 μενες μεταξυ1  519 εκ.Ευρω1  και 535 εκ.Ευρω1 ,
οι εισαγωγε1ς βαι1νουν συνεχω1 ς αυξανο1 μενες με 106,2 εκ.Ευρω1  το 2017, με 119,2 εκ.Ευρω1  το 2018 +12,2% και
129,2 εκ.Ευρω1  το 2019 +8,4%).

Σήμειω1 νεται  περαιτε1ρω  ο1 τι,  συ1 μφωνα  με  τα  ποιο  προ1 σφατα  στοιχει1α  του  Συνδε1σμου  Ελλήνικω1 ν
Θαλασσοκαλλιεργειω1 ν/ΣΕΘ  48  ,   ή ιχθυοκαλλιέργεια ει1ναι ε1νας απο1  τους σήμαντικο1 τερους παραγωγικου1 ς και
εξαγωγικου1 ς κλα1 δους τής ελλήνική1 ς οικονομι1ας στον πρωτογενή1  τομε1α. 
Παρα1 λλήλα  ο  κλα1 δος  παρουσια1 ζει  ε1ντονο  εξαγωγικο1  προσανατολισμο1  (κυ1 ρια  προιKο1 ντα,  τσιπου1 ρα  και
λαβρα1 κι), απαρτι1ζεται απο1  ορισμε1νες μεγα1 λες καθετοποιήμε1νες επιχειρή1 σεις-ομι1λους που ασχολου1 νται το1 σο
με τήν παραγωγή1  γο1 νου ο1 σο και τήν πα1 χυνσή ψαριω1 ν (με τις περισσο1 τερες επιχειρή1 σεις να ασχολου1 νται
μο1 νο με τήν πα1 χυνσή ψαριω1 ν).
Το 2017 ή  συνολική1  παραγωγή1  υδατοκαλλιε1ργειας ανή1 λθε  στους 125.772 το1 νους αξι1ας  534,95 εκ.  ευρω1
παρουσια1 ζοντας οριακή1  αυ1 ξήσή 0,15% ως προς τον ο1 γκο και μει1ωσή 1,27% ως προς τήν αξι1α παραγωγή1 ς σε
σχε1σή με το προήγου1 μενο ε1τος. 
Το 62% τής εγχω1 ριας παραγωγή1 ς αλιευτικω1 ν προιKο1 ντων προε1ρχεται απο1  τήν υδατοκαλλιε1ργεια και το 38%
απο1  τήν αλιει1α, ενω1  ο κλα1 δος δήμιουργει1 12.000 θε1σεις α1 μεσής και ε1μμεσής εργασι1ας κυρι1ως σε παρα1 κτιες ή1
απομακρυσμε1νες περιοχε1ς. 
Τα κυ1 ρια ει1δή εκτροφή1 ς ει1ναι κυρι1ως τσιπου1 ρα και λαβρα1 κι και σε ε1να μικρο1 τερο ποσοστο1  «νε1α ει1δή» ο1 πως
μυτα1 κι,  φαγκρι1,  κρανιο1 ς,  συναγρι1δα  κ.α.  που  αποτελου1 ν  το 84,5% τής  συνολική1 ς  παραγωγή1 ς  καθω1 ς  και
ο1 στρακα που αποτελου1 ν το 15,5% τής συνολική1 ς παραγωγή1 ς (στήν Ελλα1 δα εκτρε1φεται σχεδο1 ν αποκλειστικα1
το Μεσογειακο1  μυ1 δι,  ενω1  ο κυ1 ριος ο1 γκος τής δραστήριο1 τήτας πραγματοποιει1ται σε περιοχε1ς  τής Βο1 ρειας
Ελλα1 δας).

Όσον  αφορα1  στις  εξαγωγε1ς  σήμειω1 νεται  απο1  τον  ΣΕΘ  ο1 τι  κατα1  το  2019  ο  κλα1 δος  ενι1σχυσε  ακο1 μα
περισσο1 τερο τον  δει1κτή εξωστρε1φεια1 ς του αφου1  το 82% τής παραγωγή1 ς εξή1 χθή σε 45 χω1 ρες. Η βελτι1ωσή
αυτή1  οφει1λεται κυρι1ως στις αυξήμε1νες πωλή1 σεις λαβρακιου1  εντο1 ς ΕΕ, καθω1 ς απο1  τους 100.345 το1 νους το
95% εξα1 χθήκε σε 25 χώρες της ΕΕ (95.046 το1 νοι 430,1 εκατ. ευρω1 ) και το 5% σε 20 χώρες εκτός ΕΕ (4.893
το1 νοι, 25,6 εκατ. ευρω1 ).

Περαιτέρω και για τους υπόλοιπους Κωδικούς, σημειώνονται ότι : 
παρουσια1 ζεται ε1λλειμμα, 
στα Κατεψυγμε1να ψα1 ρια (κυ1 ριες χω1 ρες εισαγωγή1 ς Κα1 τω Χω1 ρες και Ισπανι1α με περι1που 57% των συνολικω1 ν
εισαγωγω1 ν), 

48 ΣΕΘ, Ετή1 σια Έκθεσή, Ελλ.Υδατοκαλλιε1ργεια 2019, 
https://www.fgm.com.gr/uploads/file/FGM_19_GR_WEB_Spreads(4).pdf 
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στα Φιλε1τα ψαριω1 ν (κυ1 ριες χω1 ρες εισαγωγή1 ς Κι1να και Τουρκι1α με περι1που 47% των συνολικω1 ν εισαγωγω1 ν), 
και στα Παρασκευα1 σματα/κονσε1ρβες ψαριω1 ν (κυ1 ριες χω1 ρες εισαγωγή1 ς Ιταλι1α και ΤαιKλα1 νδή με περι1που 49%
των συνολικω1 ν εισαγωγω1 ν), 

ο1 πως παρα1 λλήλα παρουσια1 ζουν ε1λλειμμα, τα Μαλακο1 στρακα (κυ1 ριες χω1 ρες εισαγωγή1 ς Ισήμερινο1 ς και Ινδι1α
με περι1που 40% των συνολικω1 ν εισαγωγω1 ν),  τα  Μαλα1 κια (κυ1 ριες χω1 ρες εισαγωγή1 ς Ισπανι1α και Ινδι1α με
περι1που 37% των συνολικω1 ν εισαγωγω1 ν) και τα παρασκευασμε1να Μαλακο1 στρακα-Μαλα1 κια (κυ1 ριες χω1 ρες
εισαγωγή1 ς Χιλή1  και Ισπανι1α με περι1που 29% των συνολικω1 ν εισαγωγω1 ν), με το συνολικο1  ε1λλειμμα να φτα1 νει
(2019) στα 145,7 εκ.Ευρω1 .

Ειδική1  αναφορα1  γι1νεται επιπλε1ον στο   Αυγοτάραχο :   
Σήμειω1 νεται  αρχικα1  ο1 τι  ή  λε1ξή  ‘’αυγοτα1 ραχο’’  προε1ρχεται  απο1  τήν  λε1ξή  ‘’οιοτα1 ριχον΄΄  των  βυζαντινω1 ν
χρο1 νων, ενω1  συ1 μφωνα με τήν διεθνή1  βιβλιογραφι1α, ή λε1ξή στα αγγλικα1  botargo/ιταλικα1  bottarga/ισπανικα1
botarga (ιαπωνικα1  karasumi), προε1ρχεται απο1  τήν αραβική1  λε1ξή battarikh. Το αυγοτα1 ραχο και ανα1 λογα με τή
χω1 ρα, προε1ρχεται απο1  δια1 φορα ει1δή ψαριω1 ν ο1 πως π.χ. το1 νος στήν Ιταλι1α, τονοειδή1  στήν Ισπανι1α, κε1φαλος
στήν Ιαπωνι1α-Κι1να, μπακαλια1 ρος στή Νορβήγι1α, κε1φαλος στήν Ελλα1 δα.
Το αυγοτα1 ραχο  αναφε1ρεται  επιπλε1ον  ως ‘’χαβια1 ρι  τής  Μεσογει1ου’’,  ενω1  ο  τρο1 πος  κατανα1 λωσής ποικι1λει
καθω1 ς τρω1 γεται π.χ. ει1τε σκε1το με λι1γο λεμο1 νι, ει1τε ως μεζε1ς συνοδευ1 οντας αλκοολου1 χα ποτα1 , ει1τε στο ψωμι1
με  ελαιο1 λαδο ή1  βου1 τυρο και  λι1γο λεμο1 νι,  ει1τε  σε  τορτι1για,  ει1τε  σε  σαλα1 τες με  ντομα1 τες  cherry,   ει1τε  ως
συστατικο1  σε πια1 τα με ζυμαρικα1  ή1  ρυ1 ζι (π.χ. αντικαθιστω1 ντας τα μανιτα1 ρια τρου1 φες) κ.α1 .

Όσον  αφορα1  στο  Αυγοτάραχο  Μεσολογγίου  αποτελει1  προιKο1 ν  με  Προστατευόμενη  Ονομασία
Προέλευσης /ΠΟΠ.
Προε1ρχεται απο1  τα αυγα1  του θήλυκου1  ψαριου1  κε1φαλος/μπα1 φα,  ψα1 ρι που συναντα1 ται στο Εθνικο1  Πα1 ρκο
Λιμνοθαλασσω1 ν  Μεσολογγι1ου-Αιτωλικου1 .  Τα  ψα1 ρια,  που  ει1ναι  εγκλωβισμε1να  σε  μεγα1 λες  θαλα1 σσιες
εκτα1 σεις/ιβα1 ρια, συλλαμβα1 νονται με απο1 χες στις συλλήπτικε1ς εγκαταστα1 σεις/πο1 ρτες κατα1  τήν ε1ξοδο1  τους
προς  τον  ΠατραιKκο1  κο1 λπο  και  το  Ιο1 νιο  Πε1λαγος  ο1 που  και  κατευθυ1 νονται  για  να  γεννή1 σουν.  Τα  αυγα1
επεξεργα1 ζονται  με  αλα1 τι  και  στή  συνε1χεια  εμβαπτι1ζονται  σε  κερι1,  για  να  διατήρήθου1 ν  αναλλοι1ωτα.  Το
αυγοτα1 ραχο  συγκαταλε1γεται  στα  προιKο1 ντα  gourmet καθω1 ς  διαθε1τει  ξεχωριστή1  νοστιμια1  και  ιδιαι1τερο
α1 ρωμα, ενω1  παρα1 λλήλα θεωρει1ται πήγή1  ενε1ργειας και ει1ναι προιKο1 ν υψήλή1 ς διατροφική1 ς αξι1ας καθω1 ς περιε1χει
πρωτειKνες, βιταμι1νες, σελή1 νιο και Ω3 πολυακο1 ρεστα λιπαρα1 . 
Συ1 μφωνα με στοιχει1α του  ‘’Αλιευτικου1  Συνεταιρισμου1  Αναγε1ννήσή’’49, ή παραγωγή1  δεν υπερβαι1νει τα 1000
κιλα1 /ετήσι1ως,  απο1  το 2013 ο Συνεταιρισμο1 ς  διατήρει1  το μοναδικο1  πιστοποιήμε1νο εργαστή1 ριο παραγωγή1 ς
αυγοταρα1 χου  με  το  χαρακτήρισμο1  Π.Ο.Π.  (Υ.Α.  269858/1994  ,ΦΕΚ  3/Β-7/1/1994) στο  οποι1ο  και
πιστοποιου1 νται οι παραγωγε1ς, ενω1  για κα1 θε πιστοποιήμε1νο αυγοτα1 ραχο ενσωματω1 νεται στο κερι1 μι1α κα1 ρτα
με τα στοιχει1α του παραγωγου1  και ε1ναν αριθμο1  μήτρω1 ου ο1 που αντιστοιχει1 στο ψα1 ρι απο1  το οποι1ο προή1 λθε.

Παρα1 λλήλα σήμειω1 νεται  και  πε1ραν  των προιKο1 ντων του  Συνεταιρισμου1 ,  ο1 τι  διακινου1 νται  στο εσωτερικο1 -
εξωτερικο1  εμπο1 ριο  και  προιKο1 ντα  λίγων αλλά δυναμικών ιδιωτικών εταιρειών, εταιρει1ες  οι  οποι1ες  με
ο1 πλα,  τήν παρα1 δοσή  (καταγρα1 φεται  εταιρει1α  με  παραγωγή1  και  εμπορι1α  απο1  το  ε1τος  1856),  τήν βαθεια1
γνω1 σή για το προιKο1 ν και το συ1 γχρονο τεχνολογικο1  τους εξοπλισμο1 ,  συμβα1 λουν και εκει1νες στήν ευρυ1 τερή
αναγνω1 ρισή και κατανα1 λωσή του αυγοτα1 ραχου στήν Ελλα1 δα και διεθνω1 ς, με νε1α καινοτο1 μα προιKο1 ντα και
συσκευασι1ες -πλήν του κλασικου1  ΄΄μπαστουνιου1 ’’ ή1  των φετω1 ν-, ο1 πως ει1ναι π.χ.αυγοτα1 ραχο τρι1μμα.

6. ΝΕΡΑ –ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ –ΜΠΙΡΕΣ – ΚΡΑΣΙΑ-ΞΙΔΙ 

Απο1  τήν επεξεργασι1α των στοιχει1ων τής ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  ο Διψήφιος Κωδικός 22 Ποτα1 ,  Αλκοολου1 χα υγρα1  και
Ξι1δι,  καταγρα1 φει  Εξαγωγε1ς  (2019)  257  εκ.Ευρω1 ,  Εισαγωγε1ς  370,5  εκ.Ευρω1  και  Έλλειμμα  Εμπορικου1
Ισοζυγι1ου στα 113,5 εκ.Ευρω1 .

Οι 9 4ψή1 φιοι κωδικοι1 που εμφανι1ζονται στήν παραπα1 νω ομα1 δα ει1ναι οι :

2201 Νερα1 , φυσικα1 , μεταλλικα1 , αεριου1 χα, Πλεόνασμα 6,4 εκ.Ευρω1

49 Αλιευτικο1 ς Συνεταιρισμο1 ς Αναγε1ννήσή, http://kleisova.blogspot.com/search/label/%CE%91%CF%85%CE%B3%CE
%BF%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BF%20%CE%A0.%CE%9F.%CE%A0. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%AF_(%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1)


2202 Νερα1  μεταλλλικα1  αεριου1 χα με προσθή1 κή ζα1 χαρής (σήμ. νερα1  με διαφ.γευ1 σεις, αναψυκτικα1 , 
           μπι1ρα χωρι1ς αλκοο1 λ, ποτα1  με βα1 σή τή σο1 για κ.α1 .), Έλλειμμα 43,4 εκ.Ευρω1
2203 Μπι1ρα, Έλλειμα Ισοζυγι1ου 10,1 εκ.Ευρω1
2204 Κρασια1  (σήμ. συμπεριλαμβα1 νεται και ή ρετσι1να), Πλεόνασμα Ισοζυγι1ου 31,2 εκ.Ευρω1
2205 Βερμου1 τ, Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 3,2 εκ.Ευρω1  
2206 Μήλι1τής, απι1τής, υδρο1 μελι και α1 λλα ποτα1  που προε1ρχονται απο1  ζυ1 μωσή, 
           Έλλειμμα Ισοζυγι1ου 4,3 εκ.Ευρω1
2207 Αιθυλική1  Ακοο1 λή με περισσο1 τερο απο1  80% αλκοο1 λ, Έλλειμα Ισοζυγι1ου 30,2 εκ.Ευρω1  
           (σήμει1ωσή, στο ανωτε1ρω κωδικο1  οι εξαγωγε1ς φθα1 νουν μο1 νο στις 50 χιλ.Ευρω1  ενω1  οι 
            εισαγωγε1ς στα 30,2 εκ.Ευρω1 )
2208 Αιθυλ.Αλκοο1 λή με λιγο1 τερο απο1  80% Αλκοο1 λ-Αποστα1 γματα/Λικε1ρ και α1 λλα Οινοπνευματω1 δή 
           Ποτα1  (π.χ. Κονια1 κ, Μπρα1 ντι, Ουϊσκι, Ούζο, Τζιν, Βο1 τκα, Τεκι1λα, Λικε1ρ κλπ), 
           Έλλειμα Ισοζυγι1ου 30,2 εκ.Ευρω1
2209 Ξι1δια βρω1 σιμα, Πλεόνασμα 14,8 εκ.Ευρω1

Απο1  τήν εξε1τασή τής δια1 ρθρωσής Εξαγωγω1 ν και Εισαγωγω1 ν των ανωτε1ρω Πι1νακα ΠροιKο1 ντων, σήμειω1 νεται
αρχικα1  ο1 τι  στον  Κωδ.2202  Νερά-Αναψυκτικά  κ.α.  αυξάνεται  συνεχώς  η  αξία  εξαγωγών κατα1  τήν
τριετι1α 2017-2019, ή οποι1α απο1  31,9 εκ.Ευρω1  το 2017 και 35,5 εκ.Ευρω1  το 2018 ε1φθασε στα 40,8 εκ.Ευρω1
κατα1  το 2019. 
Όσον αφορα1  στις εξαγωγε1ς και στα κυριο1 τερα προι1ο1 ντα του Κλα1 δου που ει1ναι τα Κρασια1  και τα Αλκοολου1 χα
ποτα1 , σήμειω1 νονται τα εξή1 ς :

Α. Κρασιά, Κωδ.2204 (κ’ Ρετσίνα)
Όπως προκυ1 πτει απο1  τήν επεξεργασι1α των στοιχει1ων τής Μελε1τής,  η αξία εξαγωγών τους κατα1  το 2017
ε1φθασε στα 77,2 εκ.Ευρω1 , το 2018 ε1φθασε στα 82,7 εκ.Ευρω1  και το 2019 ε1φθασε στα 79,5 εκ.Ευρω1 .

Ως  κυριο1 τερες  χω1 ρες  εξαγωγω1 ν  κατα1  το  2019,  εμφανι1ζονται  15  χω1 ρες  οι  οποι1ες  και  εμφανι1ζουν  αξι1ες
εξαγωγή1 ς απο1  550 χιλ.Ευρω1  ε1ως 30,3 εκ.Ευρω1  εκα1 στή, ενω1  ως κυριότερη χώρα εξαγωγής εμφανι1ζεται -
διαχρονικα1 - ή  Γερμανία με εξαγωγε1ς 30,3 εκ.Ευρω1  και ποσοστο1  στο συ1 νολο των εξαγωγω1 ν στο 40%, ενω1
στή συνε1χεια ακολουθου1 ν οι   ΗΠΑ   με εξαγωγε1ς 13,4 εκ.Ευρω1  και ποσοστο1  στο συ1 νολο των εξαγωγω1 ν περι1που
στο 17%. 
Σημειώνεται ότι προς Γερμανία και ΗΠΑ, κατευθύνεται συνολικά το 57% των συνολικών εξαγωγών
σε αξία.

Οι υπο1 λοιπες 13 κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγω1 ν,  μπορου1 ν να τοποθετήθου1 ν σε ομα1 δες ανα1 λογα με το υ1 ψος
αξι1ας των εξαγωγω1 ν προς αυτε1ς :
Χω1 ρες με αξι1α εξαγωγω1 ν μεταξυ1  6 εκ.Ευρω1  και 4 εκ.Ευρω1  : Κυ1 προς, Καναδα1 ς και Γαλλι1α
Χω1 ρες με αξι1α εξαγωγω1 ν μεταξυ1  3 εκ.Ευρω1  και 2 εκ.Ευρω1  : Ην.Βασι1λειο, Βε1λγιο, Κα1 τω Χω1 ρες
Χω1 ρες με αξι1α εξαγωγω1 ν μεταξυ1  1 εκ.Ευρω1  και 550 χιλ.Ευρω1  : Αυστρι1α, Κι1να, Ελβετι1α, Αυστραλι1α, Πολωνι1α,
Σουήδι1α και Ιαπωνι1α.

Όσον αφορα1  στήν αξία των εισαγωγών, είναι αυξανόμενη καθω1 ς κατα1  το 2017 ε1φθασε στα 37,1 εκ.Ευρω1 ,
το 2018 ε1φθασε στα 42,2 εκ.Ευρω1  και το 2019 ε1φθασε στα 48,4 εκ.Ευρω1 .
Ώς κυριότερες χώρες εισαγωγών κατά το 2019,  εμφανίζονται 6 χώρες,  ή  Γαλλία  και ή Ιταλία (που
συγκεντρω1 νουν συνολικα1  το 76% τής αξι1ας των εισαγωγω1 ν) και ή Ισπανι1α, ή Γερμανι1α, ή Ρουμανι1α και οι
Κα1 τω Χω1 ρες.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στο Εμπορικό Ισοζύγιο,  καθω1 ς οι εξαγωγε1ς παραμε1νουν περι1που στα ι1δια
επι1πεδα κατα1  τήν τριετι1α 2017-2019 (μεταξυ1  77 και 83 εκ.Ευρω1 )  και οι εισαγωγε1ς σήμειω1 νουν σήμαντικα1
αυξήτικου1 ς ρυθμου1 ς (2018/2017 +13,7%, 2019/2018 +14,7%), το διαχρονικό πλεόνασμα του Εμπορικού
Ισοζυγίου μειώνεται σταδιακά, φθα1 νοντας απο1  τα περι1που 40 εκ.Ευρω1  κατα1  το 2017 και 2018, στα 31,1
εκ.Ευρω1  το 2019.

Περαιτε1ρω ο1 σον αφορα1  στις  εισαγωγε1ς/εξαγωγε1ς ελλήνικω1 ν οι1νων για τα ε1τή 2018 και 2019  σε επίπεδο
οκταψήφιου  κωδικού Συνδυασμε1νής  Ονοματολογι1ας, ω1 στε  να  αποκρυπτογραφήθει1  το  προφι1λ  των
εξαγωγω1 ν των κατήγοριω1 ν οι1νων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλιακω1 ν οι1νων και οι1νων χωρι1ς ΓΕ), αλλα1  και ή μορφή1  με
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τήν οποι1α διακινου1 νται (χυ1 μα, εμφιαλωμε1νοι), συ1 μφωνα με προ1 σφατα στοιχει1α50 (26/5/2020) τής   Κεντρική1  ς  
Συνεταιριστική1  ς   Ένωσή  ς   Αμπελοοινικω1 ν ΠροιKο1 ντων  /  ΚΕΟΣΟΕ  ,   παρατήρου1 νται τα εξή1 ς :

Όπως προκυ1 πτει απο1  τις συνολικε1ς εξαγωγε1ς ελλήνικω1 ν οι1νων :
 οι οι1νοι με ΠΓΕ αντιπροσωπευ1 ουν το 39,8%   (2018: 35,7%), 
 οι οι1νοι με ΠΟΠ αντιπροσωπευ1 ουν το 2019 το 30,8%   (2018: 36,1%) των συνολικω1 ν αποστολω1 ν και 

εξαγωγω1 ν οι1νου τής χω1 ρας, 
 οι α1 λλοι οι1νοι χωρι1ς ΓΕ και χωρι1ς ποικιλι1α το 26,  1  %   (2018: 24%) 
 οι ποικιλιακοι1 οι1νοι το 3%   (2018: 3,8%), 
 και οι αποστολε1ς γλευκω1 ν το 1,5%   (2018: 1,7%).

Συνεχι1ζει να παραμε1νει ικανοποιήτικο1  το ποσοστο1  των εξαγωγω1 ν οι1νων με ΠΟΠ (και σε ποσο1 τήτα και σε
αξι1α),  αν και εντύπωση προκαλεί η χαμηλότερη μέση τιμή εξαγωγής τους έναντι των κατηγοριών
ΠΓΕ και ποικιλιακών. 

 Οι οι1νοι ΠΟΠ   εξα1 γονται με αυξήμε1νή με1σή τιμή1  σε σχε1σή με το 2018 στα 3,13 € / kg καθαρου1  βα1 ρους
(2,66 € / kg/2018), ο1 ταν το ποσοστο1  των εμφιαλωμε1νων ΠΟΠ στο συ1 νολο των ΠΟΠ που εξα1 γονται
ανε1ρχεται στο υ1 ψος του 87,37%. Ωστο1 σο το 2019 σήμειω1 θήκε σήμαντική1  πτω1 σή εξαγωγω1 ν ΠΟΠ
ε1ναντι του 2018 κατα1  16,08%.

 Οι οι1νοι με ΠΓΕ   εξα1 γονται με υψήλο1 τερή με1σή τιμή1  απο1  τους οι1νους με ΠΟΠ, δήλαδή1  στα 3,93 €/kg
(2018:  3,59  €/kg),  ο1 ταν  σχεδο1 ν  το  συ1 νολο  τους  εξα1 γεται  σε  εμφιαλωμε1νή  μορφή1  (99,34%),  ενω1
παρατήρει1ται και μικρή1  αυ1 ξήσή σε αξι1α το 2019, ε1ναντι του 2018 (+ 5,02%).

 Να σήμειωθει1 ο1 τι και το 2019 οι ΠΓΕ εξακολουθου1 ν να εξα1 γονται με τήν υψήλο1 τερή με1σή τιμή1 ,   σε 
σχε1σή με τις υπο1 λοιπες κατήγορι1ες οι1νων. Το 2018 με υψήλο1 τερή με1σή τιμή1 , εξα1 γονταν οι Ποικιλιακοι1 
Οι1νοι (3,76 €/kg)

 Η με1σή τιμή1  εξαγωγή1 ς των ποικιλιακω1 ν οι1νων καταγρα1 φει πτωτική1  πορει1α το 2019 (3,23 € / kg) 
καθαρου1  βα1 ρους (2018: 3,76 € / kg), ενω1  σήμαντική1  ει1ναι ή αυ1 ξήσή τής αξι1ας τους κατα1  28,23% 
ε1ναντι του 2018, με αυ1 ξήσή και σε ποσο1 τήτα κατα1  17,68%.

 Οι οι1νοι χωρι1ς Γ.Ε. παρουσι1ασαν αυ1 ξήσή στις εξαγωγε1ς τους κατ’ αξι1α ι1σή με 2,20% και μει1ωσή σε
ποσο1 τήτα 3,78%. Αν και αντιπροσωπεύουν το ¼ των εξαγωγών οι οίνοι χωρίς ΓΕ και χωρίς
ένδειξη ποικιλίας, εξα1 γονται με με1σή τιμή1  1,79 € / kg (2018: 1,69 € / kg) και το δυσα1 ρεστο ει1ναι ο1 τι
προ1 κειται  για  εμφιαλωμε1νους  οι1νους,  αφου1  οι  χυ1 μα  οι1νοι  αυτή1 ς  τής  κατήγορι1ας  αποτελου1 ν  το
15,75%.  Συ1 μφωνα  με  περαιτε1ρω  επεξεργασι1α  που  πραγματοποι1ήσε  ή  ΚΕΟΣΟΕ, οι  οίνοι  αυτοί
απευθύνονται στη γερμανική αγορά.

 Οι εξαγωγε1ς γλευκω1 ν αντιπροσωπευ1 ουν μικρε1ς αξι1ες και μικρε1ς με1σες τιμε1ς ανα1  kg (2018: 1,69 € / kg 
και 2019: 1,52 € / kg).

Σήμειω1 νεται  ο1 τι  στον  Κωδικο1  2204  περιλαμβα1 νεται  και  ή  Ρετσίνα  προϊόν  ΠΓΕ (ή  ονομασι1α
χρήσιμοποιει1ται  αποκλειστικα1  για  λευκα1  και  ροζε1,  ξήρα1  ελλήνικα1  κρασια1 ,  που  παρα1 γονται  με  τήν
πατροπαρα1 δοτή με1θοδο τής προσθή1 κής ρετσινιου1  απο1  πευ1 κο στο γλευ1 κος) ενω1  ειδικο1 τερα, υπα1 ρχουν 3
ρετσι1νες με ε1νδειξή οι1νου  ΠΓΕ Περιφερειακή1 ς Ενο1 τήτας, ή  Ρετσι1να Αττική1 ς,  ή  Ρετσι1να Βοιωτι1ας και ή
Ρετσι1να Ευ1 βοιας, ενω1  ακο1 μή  12 ακο1 μα ρετσι1νες μπορου1 ν να φε1ρουν με ε1νδειξή  οι1νου ΠΓΕ Περιοχή1 ς (ο
πλή1 ρής κατα1 λογος μπορει1 να αναζήτήθει1 στον ιστο1 τοπο τής ΕΕ που αναφε1ρεται κα1 τωθι),

ενώ όσον αφορά  στο  σύνολο  των κρασιών και  στις  ονομασι1ες  ΠΟΠ και  ΠΓΕ,  σύμφωνα με τον
Κατάλογο  της  ΕΕ51   υπα1 ρχουν  ή1 δή  εγκεκριμε1να  (καθω1 ς  εκκρεμου1 ν  κα1 ποιες  αιτή1 σεις  και  α1 λλες
αποφα1 σεις βρι1σκονται στή διαδικασι1ας τής δήμοσι1ευσής)   31 ελληνικά Κρασιά με ΠΟΠ   και   107 Κρασιά  
με ΠΓΕ (περιλαμβάνονται και ανωτέρω αναφερόμενες Ρετσίνες). 

2.       Αποστάγματα/Λικέρ και άλλα Οινοπνευματώδη/     (π.χ. Κονια1 κ, Μπρα1 ντι, Ουϊσκι, Ούζο, Μεταξά, 
Τζιν, Βότκα, Τεκι1λα, Λικε1ρ κλπ) 

50 ΚΕΟΣΟΕ, https://www.keosoe.gr/news/3141----------------------2019.html 
51 ΕΕ, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/
geographical-indications-register/ (το συ1 νολο των ελλήνικω1 ν ΠΟΠ και ΠΓΕ μπορει1 να ανευρεθει1 στήν σελι1δα 134 ε1ως 
τήν σελι1δα 161 / συ1 νολο σελι1δων 372)
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Όσον αρχικα1  αφορα1  στο συ1 νολο του Κλα1 δου των Αλκοολου1 χων Ποτω1 ν,  αναφε1ρεται  ο1 τι  συ1 μφωνα με τα
στοιχει1α του Συνδε1σμου Ελλή1 νων Παραγωγω1 ν Αποσταγμα1 των Αλκοολου1 χων Ποτω1 ν /ΣΕΑΟΠ  52  , ο Κλα1 δος :

 παρε1χει 31.000 θε1σεις πλή1 ρους απασχο1 λήσής στο συ1 νολο τής ελλήνική1 ς οικονομι1ας
 δραστήριοποιου1 νται 14.000 επιχειρή1 σεις με βασική1  οικονομική1  δραστήριο1 τήτα τα αλκοολου1 χα ποτα1
 ή συνεισφορα1  του Κλα1 δου στο ΑΕΠ υπολογι1ζεται στα 1,5 δισ.Ευρω1  (2016)
 το ΜΕΤΑΧΑ εξα1 γεται  σε  περισσο1 τερες  απο1  50  χω1 ρες  και  συγκαταλε1γεται  ανα1 μεσα  στα  50  πιο

δήμοφιλή1  ποτα1  παγκοσμι1ως.

Όσον  αφορά  στις  ονομασίες  των  προϊόντων  Γεωγραφικής  Ένδειξης/ΓΕ  - Geographical
indication/GI53, 

-στο  Ούζο,  περιλαμβα1 νονται  στον  Πι1νακα  με  τις  Γεωγραφικε1ς  Ενδει1ξεις  των  αλκοολου1 χων  ποτω1 ν  τής
ΕυρωπαιKκή1 ς Ένωσής, 5 ονομασι1ες,  το Ου1 ζο Μυτιλή1 νής,  το Ου1 ζο Πλωμαρι1ου, το Ου1 ζο Καλαμα1 τας,  το Ου1 ζο
Θρα1 κής και το Ου1 ζο Μακεδονι1ας,
ενω1  απο1  τα  υπο1 λοιπα  ελλήνικα1  ποτα1 ,  προιKο1 ντα  που  επι1σής  ει1ναι  ΓΕ  ει1ναι  το  Τσίπουρο/Τσικουδιά,  η
Τσικουδιά Κρήτης, το Τσίπουρο Θεσσαλίας, το Τσίπουρο Τυρνάβου και το Τσίπουρο Μακεδονίας, και
ο1 σον αφορα1  στα Λικε1ρ, το Λικέρ Τεντούρα, ή Μαστίχα Χίου, το Λικέρ Κίτρο Νάξου και το Λικέρ Κουμ-
Κουάτ.

Όπως  προκυ1 πτει  απο1  τήν  επεξεργασι1α  των  στοιχει1ων  τής  Μελε1τής,  η  αξία  εξαγωγών των  ανωτε1ρω
προιKο1 ντων του 4ψή1 φιου κωδικου1  2008, κατα1  το 2017 ε1φθασε στα 78,7 εκ.Ευρω1 , το 2018 ε1φθασε στα 75,5
εκ.Ευρω1  και το 2019 ε1φθασε στα 75,7 εκ.Ευρω1 .
Κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγω1 ν κατα1  το 2019, ή1 ταν ή  Γερμανία με 30,6 εκ.Ευρω1  το 2019, με ποσοστο1  40,4%
του  συνο1 λου  και  το  Ιράκ  με  8,9  εκ.Ευρω1  με  ποσοστο1  11,8%  του  συνο1 λου,  ή1 τοι  Γερμανι1α  και  Ιρα1 κ,
συγκεντρώνουν 52,2% των συνολικών εξαγωγών.
Οι υπο1 λοιπες 12 κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγω1 ν,  μπορου1 ν να τοποθετήθου1 ν σε ομα1 δες ανα1 λογα με το υ1 ψος
αξι1ας των εξαγωγω1 ν προς αυτε1ς :
Χω1 ρες με αξι1α εξαγωγω1 ν μεταξυ1  5 εκ.Ευρω1  και 3 εκ.Ευρω1  : Βουλγαρι1α, Τσεχι1α, Κα1 τω Χω1 ρες
Χω1 ρες με αξι1α εξαγωγω1 ν μεταξυ1  2,7 εκ.Ευρω1  και 2 εκ.Ευρω1  : Γαλλι1α, Ισπανι1α, Δήμ.Β.Μακεδονι1ας
Χω1 ρες  με  αξι1α  εξαγωγω1 ν  μεταξυ1  1,9  εκ.Ευρω1  και  1  εκ.Ευρω1  : Κυ1 προς,  Πολωνι1α,  ΗΠΑ,  Λετονι1α,  Τουρκι1α,
Αυστρι1α.

Περαιτε1ρω και ο1 σον αφορα1  στις παραπα1 νω χω1 ρες, σήμειω1 νεται η συνεχής αύξηση των εξαγωγών σε όλη
την διάρκεια της 3ετίας προς Ιρα1 κ, Τσεχι1α, Δήμ.Βορ.Μακεδονι1ας και Τουρκι1α.

Όσον  αφορα1  στα  εξαγο1 μενα  επι1  με1ρους  προιKο1 ντα,  σύμφωνα  με  την  ανάλυση  των  στοιχείων  σε
οκταψήφιο κωδικό απο1  τον ΣΕΑΟΠ, προκυ1 πτει ο1 τι κυριο1 τερο εξαγο1 μενο προιKο1 ν τής ελλήνική1 ς ποτοποιι1ας,
αποτελει1 το Ούζο.
Συ1 μφωνα με τον ΣΕΑΟΠ54 το ου1 ζο  ει1ναι  ε1να ο1 νομα διακριτικο1  κατα1  παρα1 δοσή ενο1 ς  αποστα1 γματος που ή
ιστορι1α του χα1 νεται στα βα1 θή των αιω1 νων. Τις αρχε1ς του πρε1πει να τις αναζήτή1 σουμε στήν Αι1γυπτο, απ’
ο1 που ή απο1 σταξή πε1ρασε στήν Ελλα1 δα. Αρχικο1 ς προορισμο1 ς ή κατανα1 λωσή στον ελλήνικο1  χω1 ρο, που το1 τε
περιλα1 μβανε και τή Μικρα1  Ασι1α. Οι εμπορικε1ς δα1 φνες ή1 ρθαν στή συνε1χεια.
Το  ου1 ζο  ει1ναι  ε1να  αλκοολου1 χο  ποτο1  με  α1 νισο  που  παράγεται  παραδοσιακά  και  αποκλειστικά  στην
Ελλάδα.  Ιδιαι1τερα  μετα1  τήν  κατοχυ1 ρωσή  τής  αποκλειστική1 ς  παραγωγή1 ς  ου1 ζου  στήν  Χω1 ρα  μας,  το
παραδοσιακο1  μας ποτο1  προσφε1ρει δυνατο1 τήτες μεγα1 λής επιτυχι1ας στήν διεθνή1  αγορα1 .
Το  ου1 ζο  ει1ναι  ε1να  απο1 σταγμα,  που  οφει1λει  τους  οργανολήπτικου1 ς  χαρακτή1 ρες  του,  στις  ουσι1ες  που
χρήσιμοποιου1 νται  για  τον  αρωματισμο1  του,  ο1 πως  π.χ. ο  γλυκα1 νισος  “Pimpinella  anisum”,  ο  μα1 ραθος
“Foeniculum vulgare miller”, ο αστεροειδή1 ς α1 νισος, ή μαστι1χα, ή κανε1λα, το γαρυ1 φαλλο, ο κορι1ανδρος, ή ρι1ζα
αγγελική1 ς,  ή  μαστι1χα,  το  φλαμου1 ρι,  το  κα1 ρδαμο  (κακουλε1ς),  ή  με1ντα  κ.α1 .,  μπή1 καν  στον  α1 μβυκα  για  να
εξευγενι1σουν το απο1 σταγμα.
Η ειδοποιός διαφορά του ούζου από τα άλλα αλκοολούχα ποτά με άρωμα γλυκάνισου, ει1ναι ο τρο1 πος 
αρωματισμου1 . Στα περισσο1 τερα anis, προήγει1ται συνή1 θως ή παραλαβή1  των αρωματικω1 ν συστατικω1 ν των 

52 ΣΕΑΟΠ, http://www.seaop.gr/ 
53 ΕΕ, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/
geographical-indications-register/ (Σελι1δα 148 ε1ως σελι1δα 150 / Συ1 νολο σελι1δων 372)
54 ΣΕΑΟΠ http://www.seaop.gr/spirits-and-distillates/ouzo/  
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σπορω1 ν με νερο1 . Κατο1 πιν, αυτα1  προστι1θενται στο δια1 λυμα τής αλκοο1 λής. Στο ου1 ζο, παραδοσιακα1 , ή 
παραλαβή1  των αρωματικω1 ν ουσιω1 ν γι1νεται φυσικα1 , με συναπο1 σταξή των σπορω1 ν σε δια1 λυμα νερου1  και 
αλκοο1 λής. Γι’ αυτο1  και εντα1 σσεται στήν κατηγορία των αποσταγμένων anis.  
Οι εξαγωγε1ς ου1 ζου για το 2019, καταλαμβα1 νουν το 68% (σε ο1 γκο) του συνο1 λου των εξαγωγω1 ν ελλήνικω1 ν
αποσταγμα1 των, ενω1  οι σήμαντικο1 τερες χω1 ρες εξαγωγή1 ς του (σε αξι1α) ει1ναι οι :  Γερμανι1α, με ποσοστο1  στο
συ1 νολο 50,2%, Ιράκ 19,4%, Βουλγαρι1α 10,7%, Κα1 τω Χω1 ρες 3%, ΗΠΑ και Τουρκία.

Στή συνε1χεια και βα1 σει των στοιχει1ων τής μελε1τής, ο1 σον αφορα1  στήν αξία των εισαγωγών του κωδ.2008
Λικέρ-Αλκοολούχα ποτά, κατα1  το 2017 ε1φθασε στα 163,5 εκ.Ευρω1 , το 2018 ε1φθασε στα 154,8 εκ.Ευρω1  και
το 2019 ε1φθασε στα 151,5 εκ.Ευρω1   (σήμ. σε αντι1θεσή με τα Κρασια1  ο1 που οι εισαγωγε1ς σήμειω1 νουν συνεχή1
αυ1 ξήσή, στα Αλκοολου1 χα ποτα1  οι εισαγωγε1ς σήμειω1 νουν συνεχή1  μει1ωσή).

Κυριότερη χώρα εισαγωγών  διαχρονικα1  -ο1 πως και κατα1  το 2019-, ει1ναι το  Ηνωμένο Βασίλειο με αξι1α
εισαγωγω1 ν το 2019 στα 49,4 εκ.Ευρω1  ή1  32,6% του συνο1 λου, ενω1  στή συνε1χεια ακολουθου1 ν οι Κάτω Χώρες
με εισαγωγε1ς το 2019 στα 22,7 εκ.Ευρω1  ή1  15% του συνο1 λου, ή Ιταλία με 21,1 εκ.Ευρω1  ή1  13,9% του συνο1 λου
και  ή  Γαλλία με  12,7  εκ.Ευρω1  ή1  8,4% του  συνο1 λου,  ενω1  στις  παραπα1 νω  4  χω1 ρες  αντιστοιχει1  συνολικα1
περι1που το 70% των συνολικω1 ν εισαγωγω1 ν.  

Όσον αφορά στο Εμπορικό Ισοζύγιο των Αλκοολούχων Ποτών, σήμειω1 νεται ο1 τι αν και το Έλλειμμα στο
Ισοζυ1 γιο  παραμε1νει  σε  υψήλα1  επι1πεδα  και  α1 νω  των  75  εκ.Ευρω1 ,  μειώνεται  σημαντικά  κατά  την
τελευταία 3ετία (84,8 εκ.Ευρω1  το 2017, 79,3 εκ.Ευρω1  το 2018 και 75,7 εκ.Ευρω1  το 2019).

Αναλυτικότερα και όσον αφορά στις εισαγωγές Ουϊσκι, Βότκας και Τζιν :

Αρχικά και όσον αφορά στις εισαγωγές ποτών από το Ην.Βασίλειο. χω1 ρα απο1  τήν οποι1α προε1ρχονται οι
μεγαλυ1 τερες  εισαγωγε1ς αλκοολου1 χων  ποτω1 ν, συ1 μφωνα  με  τα  στοιχει1α  τής  Πρεσβει1ας  τής  Ελλα1 δος  στο
Ην.Βασι1λειο/Γραφει1ο Οικονομικω1 ν & Εμπορικω1 ν Υποθε1σεων  55   και τήν Ετή1 σια Έκθεσή του, προκυ1 πτει ο1 τι το
ουϊσκι  και το τζιν, συμπεριλαμβα1 νονται ανα1 μεσα στα 17 κυριο1 τερα εξαγο1 μενα απο1  το Ην.Βασι1λειο προς
Ελλα1 δα προιKο1 ντα.

Όσον αφορα1  στις συνολικε1ς εισαγωγές Ουϊσκι στήν Ελλα1 δα (εξαφή1 φιος Κωδ. 220830), έφθασαν το 2019
στα  60,6  εκ.Ευρώ (Πήγή1  ΕΛ.ΣΤΑΤ.),  ήτοι  αποτελούν  περίπου  το  40%  των  συνολικών  εισαγωγών
αλκοολούχων ποτών.
Όσον αφορα1  στις εισαγωγές Βότκας (εξαφή1 φιος Κωδ. 220860), ε1φθασαν το 2019 στα 22,4 εκ.Ευρω1  (Πήγή1
ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ή1 τοι αποτελου1 ν περι1που το 14,8% των συνολικω1 ν εισαγωγω1 ν αλκοολου1 χων ποτω1 ν,
ενω1  ο1 σον αφορα1  στις εισαγωγές Τζιν (εξαφή1 φιος Κωδ. 220850), ε1φθασαν το 2019 στα 18,4 εκ.Ευρω1  (Πήγή1
ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ή1 τοι αποτελου1 ν περι1που το 12,1% των συνολικω1 ν εισαγωγω1 ν αλκοολου1 χων ποτω1 ν. 

Κατά συνέπεια , οι συνολικές εισαγωγές Ουϊσκι, Βότκας και Τζιν κατά το 2019, υπερβαίνουν σε αξία
τα 100 εκ.Ευρώ (για τήν ακρι1βεια 101,4 εκ.Ευρώ).
7.ΚΑΦΕΣ-ΖΑΧΑΡΗ
Τα 2 ανωτε1ρω προιKο1 ντα αναφε1ρονται καθω1 ς περιλαμβα1 νονται στον Κατα1 λογο των 10 κυριο1 τερων κωδικω1 ν
που παρουσια1 ζουν το μεγαλυ1 τερο ε1λλειμμα στο εμπορικο1  ισοζυ1 γιο αγροδιατροφικω1 ν και ποτω1 ν.

Ο Καφε1ς  (Κωδ.0901) δεν παρα1 γεται  μεν στήν Ελλα1 δα,  μολαταυ1 τα παρουσια1 ζει  σήμαντική1  δυναμική1  στις
εξαγωγε1ς (14,6 εκ.Ευρω1  το 2017, 16,5 εκ.Ευρω1  το 2018 και 18,7 εκ.Ευρω1  το 2019, ή1 τοι 2019/2017 +28%),
αλλα1  παρα1 λλήλα  σήμαντική1  δυναμική1  παρουσια1 ζουν  και  οι  εισαγωγε1ς  (156,7  εκ.Ευρω1  το  2017,  202,6
εκ.Ευρω1  το 2018 και 211,9 εκ.Ευρω1  το 2019, ή1 τοι 2019/2017 +35%). 

Για τήν Ζα1 χαρή (Κωδ.1701) υπα1 ρχει ή καλλιε1ργεια ζαχαροκα1 λαμου στήν Ελλα1 δα, υπολογιζο1 μενή συ1 μφωνα με
στοιχει1α  τής ΕΕ56 σε 1,3 χιλ.εκτα1 ρια,  τήν μικρο1 τερή ε1κτασή καλλιε1ργειας στήν ΕΕ (μεγαλυ1 τερες εκτα1 σεις
καλλιε1ργειας στήν Γαλλι1α, Γερμανι1α και Πολωνι1α) ενω1  ή μοναδική1  βιομήχανι1α του τομε1α ει1ναι ή Ελλήνική1
Βιομήχανι1α Ζα1 χαρής/ΕΒΖ. 

55 Ετή1 σια Έκθεσή Γραφει1ου ΟΕΥ σχετικο1  link : http  ://  agora  .  mfa  .  gr  /   
56 AGRI G4, Sugar Trade Statistics, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/
documents/sugar-trade-statistics_en.pdf 
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Σήμειω1 νεται παρα1 λλήλα ο1 τι  ή Ζα1 χαρή καθω1 ς ει1ναι βασικο1  αγροτικο1  προιKο1 ν  παρουσια1 ζει  ιδιαι1τερα υψήλο1
πολλαπλασιαστικο1  συντελεστή1 , καθω1 ς χρήσιμοποιει1ται στις περισσο1 τερες κατήγορι1ες των τροφι1μων ο1 πως
π.χ. κονσε1ρβες φρου1 των, αρτοποιή1 ματα, ζαχαρω1 δή προιKο1 ντα, μαρμελα1 δες, χυμου1 ς φρου1 των κ.α.

Οι εξαγωγε1ς τής Ζα1 χαρής εμφανι1ζονται διαρκω1 ς μειου1 μενες καθω1 ς το 2017 ε1φθασαν στα 15,3 εκ.Ευρω1 , το
2018 στα 13,5 εκ.Ευρω1  και το 2019 στα 9,2 εκ.Ευρω1  ενω1  οι εισαγωγε1ς ε1φθασαν στα 170,4 εκ.Ευρω1  το 2017,
στα 115,6 εκ.Ευρω1  το 2018 και στα 122,4 εκ.Ευρω1  το 2019.

Σήμειω1 νεται τε1λος ο1 τι το εμπορικο1  ισοζυ1 γιο τής ΕΕ στή ζα1 χαρή σε ο1 γκο, ει1ναι επι1σής ελλειμματικο1  καθω1 ς
στήν δεκαετι1α 2009-2018, μο1 λις ε1να ε1τος εμφα1 νισε πλεο1 νασμα (το 2017) και τα υπο1 λοιπα 9 ε1τή σήμει1ωσε
ε1λλειμμα.

8. ΣΟΓΙΑ κ’ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ
Καθω1 ς  ή  συνολική1  αξι1α  εισαγωγω1 ν  τής  σο1 γιας  ει1ναι  ιδιαι1τερα  υψήλή1 ,  επιβαρυ1 νοντας  το  ε1λλειμμα  του
εμπορικου1  ισοζυγι1ου, σήμειω1 νεται ο1 τι αρχικα1  και ο1 πως προαναφε1ρθήκε, στον  κωδ. 1201 Κουκιά Σόγιας
εξα1 γονται ποσο1 τήτες αξι1ας 0,8 χιλ. Ευρω1  και εισα1 γονται ποσο1 τήτες αξι1ας 100,2 εκ. Ευρω1 , 

 ενω1  απο1  τον κωδ.1507 Σογιέλαιο εξα1 γονται ποσο1 τήτες αξι1ας 7,4 εκ. Ευρω1  και εισα1 γονται ποσο1 τήτες
αξι1ας 7,1 εκ. Ευρω1  ενω1  

 και  απο1  τον  κωδ.2304 Πίτες και άλλα υπολείμματα από την εξαγωγή Σογιέλαιου εξα1 γονται
ποσο1 τήτες αξι1ας 19,9 εκ. Ευρω1  και εισα1 γονται ποσο1 τήτες αξι1ας 128,3 εκ. Ευρω1 . 

Μόνο  από  αυτούς  τους  τρεις  κωδικούς  (καθω1 ς  προιKο1 ντα  απο1  σο1 για  περιε1χονται  σε  πλει1στες  α1 λλες
κατήγορι1ες, ο1 πως γα1 λα απο1  σο1 για, γιαου1 ρτι, κρε1μες, το1 φου, ποτα1  με βα1 σή τή σο1 για κλπ, οπο1 τε χρεια1 ζεται ή
προσφυγή1  σε 8ψή1 φιο κωδικο1  για να καθορισθει1  ή συνολική1  αξι1α)  το συνολικό έλλειμμα υπερβαίνει τα
207 εκ.Ευρώ.
Παρα1 λλήλα σήμειω1 νεται ο1 τι, συ1 μφωνα με τήν ΕυρωπαιKκή1  Επιτροπή1 57, ή ΕΕ εισα1 γει περι1που 14 εκ. το1 νους
σπο1 ρων  σο1 γιας  τον  χρο1 νο,  που  χρήσιμοποιου1 νται  ως  πήγή1  πρωτει�νής  για  τή  διατροφή1  ζω1 ων,  ο1 πως
πουλερικω1 ν, χοι1ρων και βοοειδω1 ν, καθω1 ς και για τήν γαλακτοπαραγωγή1 .

9.     Κωδ.  1301 Γομολάκα /Μαστίχα Χίου  
Όπως  προαναφε1ρθήκε  στον  οκταψή1 φιο  Κωδικο1  13019000  που  ε1χει  περιγραφή1  ‘’Άλλα’’,  εμπεριε1χεται  ή
Μαστι1χα  Χι1ου, ενω1  ή  εξαγωγε1ς  του  4ψή1 φιου  Κωδικου1  1301  κατευθυ1 νονται  προς  ΗΠΑ  (15%  συνο1 λου),
Ην.Αραβικα1  Εμιρα1 τα  (14,5% συνο1 λου),  Ν.Κορε1α  (14,5% συνο1 λου)  καθω1 ς  και  σε  Μαυριτανι1α,  Γαλλι1α  και
Σ.Αραβι1α.
Όσον αφορα1  στα στοιχει1α τής ελλήνική1 ς παραγωγή1 ς,  η μαστίχα παράγεται μόνο στο νησί της Χίου,  ή
Μαστι1χα, ή Τσι1χλα και το Μαστιχε1λαιο, προιKο1 ντα του Συνεταιρισμου1 / Ένωσή Μαστιχοπαραγωγω1 ν Χι1ου, ει1ναι
προιKο1 ντα  Προστατευο1 μενής  Ονομασι1ας  Προε1λευσής/ΠΟΠ,  ενω1  παρα1 λλήλα  ή  μαστιχοκαλλιε1ργεια
εγγρα1 φτήκε  το  2014  στον  κατα1 λογο  τής  α1 υλής  πολιτιστική1 ς  κλήρονομια1 ς  τής  ανθρωπο1 τήτας  (UNESCO
2003).

Όσον αφορα1  στήν Ένωσή Μαστιχοπαραγωγω1 ν Χι1ου (Ε.Μ.Χ) και συ1 μφωνα με τον ιστο1 τοπο1  τής58, ιδρυ1 θήκε το
1938  βα1 σει  του  Νο1 μου  1390,  ει1ναι  Αναγκαστικο1 ς  Συνεταιρισμο1 ς  και  αποτελει1  το  φορε1α  αποκλειστική1 ς
διαχει1ρισής τής φυσική1 ς μαστι1χας Χι1ου το1 σο στήν Ελλα1 δα ο1 σο και στο εξωτερικο1 . 
Αποτελει1 τήν συλλογική1  ε1κφρασή 20 πρωτοβα1 θμιων συνεταιρισμω1 ν των 24 Μαστιχοχωρι1ων που βρι1σκονται
στήν νο1 τια Χι1ο. Σή1 μερα, ή Ένωσή Μαστιχοπαραγωγω1 ν Χι1ου αριθμει1  4.543 φυσικα1  με1λή και ει1ναι ε1νας απο1
τους μεγαλυ1 τερους σε με1γεθος οργανισμου1 ς  τής περιφε1ρειας Βορει1ου  Αιγαι1ου  ενω1  παρα1 λλήλα θεωρει1ται
συνεταιρισμο1 ς – προ1 τυπο για τα ελλήνικα1  δεδομε1να.
Η Ενωσή ε1χει  ως κυ1 ρια δραστήριο1 τήτα τή συλλογή1 ,  επεξεργασι1α  και εμπορι1α  φυσική1 ς  μαστι1χας και τήν
παραγωγή1  και εμπορι1α προιKο1 ντων μαστι1χας. Η εμπορική1  τής δραστήριο1 τήτα ει1ναι κυρι1ως εξαγωγική1  αφου1
περι1που το 70% τής ετή1 σιας παραγωγή1 ς τής μαστι1χας Χι1ου προωθει1ται στις αγορε1ς του εξωτερικου1 . 
Όσον αφορα1  στή μαστι1χα τής Χι1ου, ει1ναι ή ρήτινω1 δής ε1κκρισή του μαστιχο1 δενδρου (Pistacia Lentiscus var.
Chia). Προ1 κειται για φυσική1 ,  αρωματική1  ρήτι1νή, που εκκρι1νεται σε σχή1 μα δακρυ1 ων απο1  τον κορμο1  και τα

57 ΕΕ Δελτι1ο Τυ1 που https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_161 
58 ΕΜΧ, https://www.gummastic.gr/el/,
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μεγα1 λα κλαδια1  του μαστιχο1 δενδρου, στις επιφανειακε1ς τομε1ς που του1  προξενου1 ν οι παραγωγοι1  με αιχμήρα1
εργαλει1α
Το μαστιχο1 δενδρο ή1  σχι1νος  –  επιστήμονικα1  Pistacia  Lentiscus  var.  Chia  (οικογε1νεια  Anacardaceae),  ει1ναι
θα1 μνος αειθαλή1 ς υ1 ψους 2-3 με1τρων, που αναπτυ1 σσεται αργα1  και παι1ρνει τήν πλή1 ρή ανα1 πτυξή1  του μετα1  απο1
40-50 χρο1 νια, φτα1 νοντας με1χρι και τα 5 με1τρα υ1 ψος στα ήλικιωμε1να φυτα1 . Τα ειδικα1  χαρακτήριστικα1  του
εδα1 φους  και  του  μικροκλι1ματος  τής  Χι1ου  και  ή  παραδοσιακή1  καλλιε1ργεια  επιφε1ρουν  τελικα1  ε1να  το1 σο
εντυπωσιακο1  αποτε1λεσμα και διαμορφω1 νουν τή μοναδικο1 τήτα αυτή1 ς τής ξεχωριστή1 ς ρήτι1νής.

Σήμειω1 νεται  παρα1 λλήλα ο1 τι  ή  ευεργετική1  δρα1 σή τής μαστι1χας,  ε1χει  τεκμήριωθει1  επιστήμονικα1  κατα1  των
παθή1 σεων του πεπτικου1  συστή1 ματος, ή συμβολή1  τής στή στοματική1  υγιεινή1 , ή σήμαντική1  αντιμικροβιακή1  και
αντιφλεγμονω1 δής δρα1 σή τής και το γεγονο1 ς  ο1 τι  αποτελει1  φυσικο1  αντιοξειδωτικο1 .  Παρα1 λλήλα,  ή μαστι1χα
Χι1ου, συμβα1 λει στήν επου1 λωσή τραυμα1 των και στήν ανα1 πλασή τής επιδερμι1δας.

Ως κυ1 ρια προιKο1 ντα του Συνεταιρισμου1  καταγρα1 φονται, ή φυσική1  μαστι1χα, ή μαστι1χα σε σκο1 νή για μαγειρική1
χρή1 σή,  διατροφική1  σκο1 νή,  κα1 ψουλες  μαστι1χας,  μαστιχε1λαιο,  α1 ρωμα  μαστιχε1λαιου,  μαστιχο1 νερο,  και  οι
τσι1χλες  ΕΛΜΑ,  ενω1  ο1 πως αναφε1ρεται  στον  ιστο1 τοπο τής Ένωσής,  στήν Ένωσή υπα1 γεται  και  ή  εταιρει1α
MEDITERRA ΑΒΕΣΕ ή οπι1α ιδρυ1 θήκε το καλοκαι1ρι του 2002 στα πλαι1σια τής αναδιοργα1 νωσής τής Ένωσής,
με  βασικου1 ς  σκοπου1 ς,  τήν  δήμιουργι1α  ενο1 ς  μο1 νιμου  μήχανισμου1  προβολή1 ς  για  τή  μαστι1χα  Χι1ου,  τον
σχεδιασμο1  και παραγωγή1  προιKο1 ντων, τήν διαμο1 ρφωσή τής εμπορική1 ς πολιτική1 ς τής Μαστι1χας, τήν ανα1 πτυξή
δικτυ1 ου καταστήμα1 των λιανική1 ς πω1 λήσής κ.α1 . με τήν εταιρι1α να διαχειρι1ζεται καταστή1 ματα στήν Ελλα1 δα και
το εξωτερικο1 , να λειτουργει1  μονα1 δα παραγωγή1 ς παραδοσιακω1 ν προιKο1 ντων στή Χι1ο ο1 που παρασκευα1 ζονται
περι1που 100 διαφορετικα1  προιKο1 ντα και να αποτελει1 και τον διανομε1α αυτω1 ν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΑΓΏΓΏΝ-ΕΙΣΑΓΏΓΏΝ ΑΝΑ ΚΏΔΙΚΟ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΏΡΕΣ

Απο1  τήν  καταγραφή1  των  εξαγωγω1 ν  και  εισαγωγω1 ν  στους  156  Κωδικου1 ς,  μπορου1 ν  να  εξαχθου1 ν
συμπερα1 σματα και για τήν πορει1α του κα1 θε προιKο1 ντος ανα1  χω1 ρα ει1τε εξαγωγή1 ς ει1τε εισαγωγή1 ς, κατα1  τήν
τριετι1α 2017-2019. Δειγματολήπτικα1  αναφε1ρονται τα εξή1 ς :

Εξαγωγές
 Κωδ. 0204 Κρέατα προβατοειδών, Αυ1 ξήσή προς Ιταλι1α και Γερμανι1α
 Κωδ. 0302 Ψάρια νωπά,  Αυ1 ξήσή προς Ισπανι1α,  Ρουμανι1α,  Καναδα1 ,  Κυ1 προ, Ελβετι1α, μει1ωσή προς

Ιταλι1α, Γαλλι1α
 Κωδ.  0403  Γιαούρτι,  Αυ1 ξήσή  προς  Ιταλι1α,  Ην.Βασι1λειο,  Γαλλι1α,  Σουήδι1α,  Δανι1α,  μει1ωσή  προς

Νορβήγι1α
 Κωδ. 0406 Τυριά,  Αυ1 ξήσή προς Ιταλι1α,  ΗΠΑ, Γαλλι1α,  Αυστρι1α,  Κα1 τω Χω1 ρες,  Βε1λγιο,  μει1ωσή προς

Ην.Βασι1λειο, Βουλγαρι1α
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 Κωδ.  0805  Εσπεροδοειδή,  Αυ1 ξήσή  προς  Ρουμανι1α,  Πολωνι1α,  Ουγγαρι1α,  Ουκρανι1α,  Αυστρι1α,
Λιθουανι1α, μει1ωσή προς Κροατι1α

 Κωδ.  0807  Πεπόνια-καρπούζια,  Αυ1 ξήσή  προς  Ιταλι1α,  Γερμανι1α,Ουγγαρι1α,  Ην.Βασι1λειο,  Κροατι1α,
Λιθουανι1α

 Κωδ.  0808  Μήλα-Αχλάδια,  Αυ1 ξήσή  προς  Αι1γυπτο,  Ισραή1 λ,  μει1ωσή  προς  Ιορδανι1α,  Βουλγαρι1α,
Ρουμανι1α

 Κωδ. 1517 Μαργαρίνη, Αυ1 ξήσή προς Κυ1 προ, μει1ωσή προς Σ.Αραβι1α. 
 Κωδ.  1806  Σοκολάτα,  Αυ1 ξήσή  προς  Κυ1 προ,  Ισραή1 λ,  Αι1γυπτο,  Γαλλι1α  μει1ωσή  προς  Βελγιο,

Ην.Βασι1λειο
 Κωδ. 1902 Ζυμαρικά,  Αυ1 ξήσή προς Γερμανι1α,  Ρουμανι1α,  Πολωνι1α,  Βε1λγιο,  Κι1να,  Κου1 βα, σταθερε1ς

προς Ιταλι1α, Κυ1 προ

Εισαγωγές
 Κωδ.0201  Κρέατα  Βοειδών,  Αυ1 ξήσή  απο1  Ισπανι1α,  Πολωνι1α,  μει1ωσή  απο1  Βε1λγιο,  παραμε1νουν

σταθερε1ς απο1  Γαλλι1α
 Κωδ. 0306 Μαλακόστρακα, Αυ1 ξήσή απο1  Ισήμερινο1 , Μπαγκλαντε1ς, μει1ωσή απο1  Ισπανι1α
 Κωδ. 0401 Γάλα, Αυ1 ξήσή απο1  Ουγγαρι1α, Πολωνι1α, Τσεχι1α, μει1ωσή απο1  Γερμανι1α, Σλοβακι1α
 Κωδ. 0603 Άνθη, Αυ1 ξήσή απο1  Κα1 τω Χω1 ρες
 Κωδ. 0713 Όσπρια, Αυ1 ξήσή απο1  Κιργιζι1α, σταθερε1ς απο1  Καναδα1 , μει1ωσή απο1  Μεξικο1
 Κωδ. 0901 Καφές, Αυ1 ξήσή απο1  Βραζιλι1α, Γαλλι1α, Κυ1 προ, Ισπανι1α, Ινδι1α, Βιετνα1 μ, Αιθιοπι1α, μει1ωσή

απο1  Γουατεμα1 λα
 Κωδ. 1701 Ζάχαρη, Αυ1 ξήσή απο1  Ελ Σαλβαδο1 ρ, μει1ωσή απο1  Ην.Βασι1λειο, Γαλλι1α, Δανι1α, Ιταλι1α
 Κωδ. 1901 Εκχυλίσματα βύνης, Αυ1 ξήσή απο1  Κα1 τω Χω1 ρες, Ιταλι1α, Γερμανι1α, μει1ωσή απο1  Γαλλι1α,

Ισπανι1α.
 Κωδ. 2007 Γλυκά κουταλιού/μαρμελάδες, Αυ1 ξήσή απο1  Βε1λγιο, Ιταλι1α, μει1ωσή απο1  Γερμανι1α 

Α. ΧΏΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ – ΧΏΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΏΔΙΚΟ
Λο1 γω του μεγα1 λου πλή1 θους των 125 εξεταζο1 μενων κωδικω1 ν, σταχυολογου1 νται και αναφε1ρονται οι εξή1 ς :

Α.1. ΧΏΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ / ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΚΏΔΙΚΟ
Κωδ. 0204 Κρέατα Προβατοειδών, Ιταλι1α και Ισπανι1α
Κωδ. 0302 Ψάρια νωπά, Ιταλι1α και Ισπανι1α
Κωδ. 0403 Γιαούρτι, Ιταλι1α και Ηνωμε1νο Βασι1λειο
Κωδ. 0406 Τυριά, Γερμανι1α και στή συνε1χεια Ηνωμε1νο Βασι1λειο και Ιταλι1α 
Κωδ. 0702 Ντομάτες νωπές, Βουλγαρι1α
Κωδ. 0805 Εσπεριδοειδή, Ρουμανι1α
Κωδ. 0806 Σταφύλια, Ηνωμε1νο Βασι1λειο και Γερμανι1α
Κωδ. 0808 Μήλα, Αι1γυπτος
Κωδ. 0810 Φράουλες, Γερμανι1α και Ιταλι1α
Κωδ. 1006 Ρύζι, Τουρκι1α
Κωδ. 1509 Ελαιόλαδο, Ιταλι1α και στή συνε1χεια Γερμανι1α και ΗΠΑ
Κωδ. 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα, Γερμανι1α
Κωδ. 1806 Σοκολάτα, Κυ1 προς και Γαλλι1α
Κωδ. 1902 Ζυμαρικά, Ιταλι1α
Κωδ. 1905 Προϊόντα αρτοποιϊας, Κυ1 προς, ΗΠΑ και Βουλγαρι1α
Κωδ. 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες, Ηνωμε1νο Βασι1λειο
Κωδ. 2005 Λαχανικά παρασκευασμένα –Ελιές-, ΗΠΑ και στή συνε1χεια Γερμανι1α
Κωδ. 2007 Γλυκά κουταλιού/ζελέδες/μαρμελάδες, Ρωσι1α και ΗΠΑ 
Κωδ. 2008 Καρποί-Φρούτα παρασκευασμένα –Κονσέρβες Ροδάκινο-, Γερμανι1α και στή  
                      συνε1χεια Ηνωμε1νο Βασι1λειο και Γαλλι1α
Κωδ. 2105 Παγωτά, Κυ1 προς και Ηνωμε1νο Βασι1λειο
Κωδ. 2203 Μπίρα, Αλβανι1α και στή συνε1χεια Βουλγαρι1α
Κωδ. 2204 Κρασιά, Γερμανι1α και στή συνε1χεια ΗΠΑ

Α.2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΏΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΏΔΙΚΟ
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Κωδ. 0201 Κρέατα Βοειδών νωπά, Γαλλι1α και στή συνε1χεια Κα1 τω Χω1 ρες
Κωδ. 0203 Κρέατα Χοιροειδών, Κα1 τω Χω1 ρες και στή συνε1χεια Γερμανι1α
Κωδ. 0204 Κρέατα Προβατοειδών, Ν.Ζήλανδι1α
Κωδ. 0207 Κρέατα Πουλερικών, Βουλγαρι1α και στή συνε1χεια Βουλγαρι1α
Κωδ. 0302 Ψάρια νωπά, Τουρκι1α και στή συνε1χεια Νορβήγι1α
Κωδ. 0407 Αυγά πτηνών, Βουλγαρι1α
Κωδ. 0409 Μέλι, Βουλγαρι1α
Κωδ. 0603 Άνθη, Κα1 τω Χω1 ρες
Κωδ. 0701 Πατάτες νωπές, Αι1γυπτος και στή συνε1χεια Κυ1 προς και Γαλλι1α
Κωδ. 0703 Κρεμμύδια, Ινδι1α και Αι1γυπτος
Κωδ. 0713 Όσπρια ξερά, Καναδα1 ς και στή συνε1χεια Κι1να και Μεξικο1
Κωδ. 0802, Καρποί με κέλυφος, ΗΠΑ
Κωδ. 0803, Μπανάνες, Ισήμερινο1 ς
Κωδ. 0901 Καφές, Ιταλι1α και στή συνε1χεια Βραζιλι1α
Κωδ. 1001 Σιτάρι και Κωδ. 1003 Καλαμπόκι, Βουλγαρι1α
Κωδ. 1006 Ρύζι, Πακιστα1 ν και Ιταλι1α
Κωδ. 1201 Κουκιά Σόγιας, Ουκρανι1α και Παραγουα1 ή
Κωδ. 1202 Αράπικα φιστίκια, Αργεντινή1
Κωδ. 1207 Σπέρματα και ελαιώδεις καρποι1, Σουδα1 ν και Ινδι1α
Κωδ. 1501 Φοινικέλαιο, Ινδονήσι1α
Κωδ. 1512 Λάδια ηλιοτροπίου, Βουλγαρι1α
Κωδ. 1513 Λάδια Κοκοφοίνικα, Ινδονήσι1α
Κωδ. 1602 Παρασκευάσματα-κονσέρβες κρεάτων, Γερμανι1α
Κωδ. 1604 Παρασκευάσματα-κονσέρβες ψαριών, Ιταλι1α και ΤαιKλα1 νδή
Κωδ. 1701 Ζάχαρη, Γερμανι1α και στή συνε1χεια Μαυρι1κιος και Βε1λγιο
Κωδ. 1904 Τρόφιμα που λαμβάνονται από διόγκωση-φρίξη δημητριακών (κυρι1ως corn flakes,
                       muesli), Γαλλι1α και Βουλγαρι1α
Κωδ. 2105 Παγωτά, Γερμανι1α και στή συνε1χεια Σερβι1α
Κωδ. 2203 Μπίρα, Γερμανι1α και στή συνε1χεια Βε1λγιο και Μεξικο1
Κωδ. 2204 Κρασιά, Γαλλι1α και στή συνε1χεια Ιταλι1α

Β. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΏΔΙΚΟΥΣ ΜΕ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΏΓΗΣ-ΕΙΣΑΓΏΓΗΣ < ΤΏΝ 7 εκ.Ευρώ.
Όπως  φαι1νεται  απο1  τα  στοιχει1α  του  φυ1 λλου  5  στον  επισυναπτο1 μενο  Πι1νακα  excel,  στον  οποι1ο
περιλαμβα1 νονται 31 προιKο1 ντα, σήμειω1 νονται τα εξή1 ς :

o Κωδ.0910 Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά,
Έλλειμμα ισοζυγι1ου 1 εκ.Ευρω1 .
Οι εξαγωγε1ς του ανωτε1ρου κωδικου1  κατευθυ1 νονται προς Ισπανι1α, Γαλλι1α και Ιταλι1α ( συνολικο1  ποσοστο1  στις
εξαγωγε1ς 52%), ενω1  οι εισαγωγε1ς προε1ρχονται απο1  Κι1να, Κα1 τω Χω1 ρες και Γερμανι1α ( συνολικο1  ποσοστο1  στις
εισαγωγε1ς 50%).

Πε1ραν  αυτου1  και  ο1 σον  αφορα1  ειδικο1 τερα  στήν  παραγωγή1  κρο1 κου,  σήμειω1 νεται  ο1 τι  στήν  Ελλα1 δα
καλλιεργει1ται  ο  εξαιρετική1 ς  ποιο1 τήτας  Κρόκος/safran στη  περιοχή  της  Κοζάνης,  ενω1  το  ΠροιKο1 ν  ε1χει
αναγνωρισθει1 ως ΠΟΠ απο1  τήν ΕΕ απο1  το 1999 (Dossier Number EL/PDO/0005/0048).

Συ1 μφωνα με τα στοιχει1α τής ΕΕ59 ο κρο1 κος χρήσιμοποιει1ται κυρι1ως στή μαγειρική1 , σε μικρε1ς ποσο1 τήτες λο1 γω
τής  ε1ντονής  γευ1 σής  του.  Χρήσιμοποιει1ται  συχνα1  για  τον  αρωματισμο1  του  ρυζιου1  που  συνοδευ1 ει  ψα1 ρι  ή1
κοτο1 πουλο,  για  παρα1 δειγμα.  Ωστο1 σο,  ή  ε1ντονή  χρωστική1  του  ικανο1 τήτα,  ιδιαι1τερα  ισχυρή1  στον  κρο1 κο
Κοζα1 νής, ε1χει ως αποτε1λεσμα να χρήσιμοποιει1ται επι1σής στήν παρασκευή1  χρωμα1 των ή1  στή βαφή1  ενδυμα1 των.
Λο1 γω των θεραπευτικω1 ν ιδιοτή1 των που του αποδι1δουν, ο κρο1 κος απαντα1 ται στή συ1 νθεσή καλλυντικω1 ν ή1
φαρμακευτικω1 ν προιKο1 ντων.

59ΕΕ  ,  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/eu-quality-
food-and-drink/krokos-kozanis_el 
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Περαιτε1ρω και συ1 μφωνα με τα στοιχει1α του ‘’Αναγκαστικου1  Συνεταιρισμου1  Κροκοπαραγωγω1 ν Κοζα1 νής΄΄  60   ο
Συνεταιρισμο1 ς ι1δρυ1 θήκε το 1966, λειτουργει1  με τήν σήμερινή1  του ονομασι1α απο1  το 1971, ε1χει τήν ε1δρα του
στο χωριο1  Κρο1 κος του Νομου1  Κοζα1 νής, με1σα στήν οποι1α βρι1σκονται οι αγροτικε1ς εκμεταλλευ1 σεις των μελω1 ν
του, συμμετε1χουν περι1που 1000 με1λή, στήν καλλιε1ργεια του κρο1 κου εργα1 ζονται περι1που 5.000 α1 τομα, ενω1
κα1 θε παραγωγο1 ς ε1χει τήν υποχρε1ωσή να παραδι1δει το προιKο1 ν στον Συνεταιρισμο1  για κοινή1  διαχει1ρισή.

ο Κωδ.1212 Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, Έλλειμμα ισοζυγίου 1,6 εκ.Ευρώ.
Οι εξαγωγε1ς του ανωτε1ρου κωδικου1  κατευθυ1 νονται κυρι1ως προς Ιταλι1α ( συνολικο1  ποσοστο1  στις εξαγωγε1ς
68%),  ενω1  οι  εισαγωγε1ς  προε1ρχονται  απο1  Κα1 τω  Χω1 ρες,  Ιαπωνι1α  και  Ιρλανδι1α  (  συνολικο1  ποσοστο1  στις
εισαγωγε1ς 69%).

Όσον αφορα1  στα Χαρούπια (επιστήμονική1  ονομασι1α ‘’Ceratonia siliqua΄΄ ή οποι1α προε1ρχεται απο1  τήν αρχαι1α
ελλήνική1  λε1ξή  ‘’κε1ρας’’  και  τή  λατινική1  ‘’siliqua’’/λοβο1 ς  που  παραπε1μπει  στo  κερατο1 μορφο  σχή1 μα  του
καρπου1 ) τα οποι1α και αποτελου1 ν τον κυ1 ριο υποκωδικο1  τής ανωτε1ρω ομα1 δας, σήμειω1 νεται ο1 τι συ1 μφωνα με
τα στοιχει1α του FAO61, ή συνολική1  παγκο1 σμια παραγωγή1  για το 2018, ε1φθασε στους περι1που 145 χιλ. το1 νους,
ενω1  η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4η θέση παγκόσμια με περίπου 14,6 χιλ. τόνους και ποσοστό 10%
επί του συνόλου (1ή ή Πορτογαλι1α με 40 χιλ. το1 νους, 2ή ή Ιταλι1α με 31 χιλ. το1 νους, 3ο το Μαρο1 κο με 22,5 χιλ.
το1 νους, 5ή ή Τουρκι1α με 13,8 χιλ. το1 νους και 6ή ή Κυ1 προς με 6,7 χιλ. το1 νους).

Όσον αφορα1  στήν εξε1λιξή τής συνολική1 ς παγκο1 σμιας παραγωγή1 ς απο1  το 2011, συ1 μφωνα με τα στοιχει1α του
FAO62,  παρατήρει1ται ο1 τι ε1φθανε συνολικα1  στους 214 χιλ. το1 νους, σήμει1ωσε μει1ωσή το 2018 σε σχε1σή με το
2011 κατα1  32%, καθω1 ς ουσιαστικα1  μήδενι1στήκε ή ισπανική1  παραγωγή1  που απο1  τους 70.000 το1 νους ε1φθασε
στους 0,5 χιλ. το1 νους, ενω1  παρα1 λλήλα μειω1 θήκε σήμαντικα1  σε Μαρο1 κο -40 χιλ. το1 νοι το 2011, 22,5 χιλ. το1 νοι
το 2018- και Τουρκι1α -45 χιλ. το1 νοι το 2011, 13,8 χιλ. το1 νοι το 2018-.  Η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα
στην οποία σημειώθηκε αύξηση το 2018 έναντι του 2011 κατά περίπου 4,6 χιλ. τόνους,  ενω1  στήν
Ιταλι1α παρε1μεινε σταθερή1  και στήν Πορτογαλι1α σήμει1ωσε μει1ωσή κατα1  11%.

Περαιτε1ρω και ο1 σον αφορα1  τα στοιχει1α παραγωγή1 ς για τήν Ελλα1 δα, παρατήρει1ται ο1 τι αν και τα χαρου1 πια
αποτελου1 σαν ε1να απο1  τα βασικα1  παραγο1 μενα προιKο1 ντα κατα1  περι1οδο ιδιαι1τερα του Β’ Παγκοσμι1ου πολε1μου
αλλα1  και τή μεταπολεμική1  περι1οδο,  εγκαταλει1φθήκε στή συνε1χεια ή καλλιε1ργεια1  τους, με τα χαρου1 πια να
θεωρου1 νται ζωοτροφή1  και τή χαρουπια1  να συναντα1 ται κυρι1ως ως διακοσμήτικο1  δε1νδρο.

Κατα1  τήν  τελευται1α  δεκαετι1α  ο1 μως  ή  τα1 σή  αυτή1  φαι1νεται  να  εγκαταλει1πεται  και  ή  καλλιε1ργεια  να
ενδυναμω1 νεται  με κέντρο την Κρήτη,  ο1 που και συναντα1 ται σε ο1 λους τους Νομου1 ς  τής,  ενω1  παρα1 λλήλα
επισήμαι1νεται  ο1 τι  στήν  Κρή1 τή  υπα1 ρχει  και    το  μοναδικό  χαρουποδάσος  της  Μεσογείου,   στή  περιοχή1  
‘’Τρεις Εκκλήσιε1ς’’ που βρι1σκεται στα νο1 τια του νομου1  Ηρακλει1ου.

Όπως προκυ1 πτει απο1  τή βιβλιογραφι1α, το χαρούπι/carob είναι υπερτροφή, καθω1 ς ει1ναι προιKο1 ν πλή1 ρες σε
σα1 κχαρα, πρωτειKνες, βιταμι1νή Α, βιταμι1νες του συμπλε1γματος Β και ιχνοστοιχει1α, εξαιρετική1  πήγή1  ασβεστι1ου,
πλου1 σιο σε φυτικε1ς ι1νες, δεν περιε1χει γλουτε1νή κ.α1 . και δυ1 νανται να παραχθου1 ν πλή1 θος προιKο1 ντων απο1  αυτο1 ,
μεταξυ1  των  οποι1ων  αναφε1ρονται  χαρακτήριστικα1  :  χαρουπα1 λευρο/carob  flour  (με  χρή1 σεις,  παρασκευή1
αρτοποιήμα1 των  και  γλυκισμα1 των),  χαρουπο1 σκονή,  παστε1λι,  υποκατα1 στατο  σοκολα1 τας,  υποκατα1 στατο
κακα1 ο,  υποκατα1 στατο  καφε1,  τσα1 ι  απο1  χαρου1 πι,  ρακή1 ,  σα1 λτσες,  ζωοτροφε1ς,  ενω1  απο1  τον  σπο1 ρο  του
χαρουπιου1  εξα1 γεται επι1σής γο1 μμα που χρήσιμοποιει1ται στή βιομήχανι1α τροφι1μων και στή φαρμακευτική1 . 

Κωδ.0909 Σπέρματα Γλυκάνισου-Μάραθου-Κορίανδρου, σήμειω1 θήκαν κατα1  το 2019 εξαγωγε1ς αξι1ας 35
χιλ.Ευρω1  και εισαγωγε1ς αξι1ας 1,05 εκ.Ευρω1 ,  με αποτε1λεσμα  το έλλειμμα του ισοζυγίου να φθάσει στο
1,02 εκ.Ευρώ. 
Καθω1 ς  ο  γλυκα1 νισος  χρήσιμοποιει1ται  ει1τε  ως  βο1 τανο,  ει1τε  στήν  μαγειρική1 -ζαχαροπλαστική1 ,  ει1τε  στήν
παρασκευή1  ούζου και λικε1ρ, ει1ναι σαφε1ς ο1 τι ή αυ1 ξήσή των εξαγωγω1 ν π.χ. του ου1 ζου εα1 ν δεν αυξήθει1 ή τοπική1
παραγωγή1 , θα επιφε1ρει και αυ1 ξήσή των εισαγωγω1 ν γλυκα1 νισου..

60 ΑΣΚΚ, http://www.safran.gr/partnership.asp ,
61 FAO, http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize ,
62 Carob production in the world and the Mediterranean Basin 2000-2011 -FAOSTAT 2012-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΞΑΓΏΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΏΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2019,     
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΞΑΓΏΓΏΝ – ΕΙΣΑΓΏΓΏΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ/ΠΟΤΏΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εα1 ν αθροιστου1 ν τα συ1 νολα των εξαγωγω1 ν/εισαγωγω1 ν αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και ποτω1 ν ανα1  χω1 ρα
στους Διψή1 φιους Κωδικου1 ς, συ1 μφωνα με τα στοιχει1α τής ΕΛ.ΣΤΑΤ.63 και παρα1 λλήλα αντιπαραβλήθου1 ν με τα
στοιχει1α τής ΕΛ.ΣΤΑΤ.64 που αφορου1 ν συνολικε1ς εξαγωγε1ς/εισαγωγε1ς ανα1  χω1 ρα (2019) προκυ1 πτουν τα εξή1 ς:

63 ΕΛ.ΣΤΑΤ.  Εισαγωγε1ς-Αφι1ξεις,  Εξαγωγε1ς-Αποστολε1ς  κατα1  χω1 ρα  και  τετραψή1 φιο  επι1πεδο  Διεθνου1 ς  Ταξινο1 μήσής
Συνδυασμε1νής Ονοματολογι1ας (CN4) - 2019
64 ΕΛ.ΣΤΑΤ. Χρονοσειρα1 , 09. Εισαγωγε1ς-Αφι1ξεις, Εξαγωγε1ς-Αποστολε1ς, κατα1  Χω1 ρα - Εται1ρο (Προσωρινα1  Στοιχει1α) 
(Ιανουαρι1ου 2004 - Δεκεμβρι1ου 2019)
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Όπως προαναφε1ρθήκε το γενικο1  Συ1 νολο Εξαγωγω1 ν Αγροδιατροφικω1 ν ΠροιKο1 ντων κ’ Ποτω1 ν ε1φθασε σε αξι1α
το 2019 στα 5.612,2 εκ.Ευρω1 .

Οι 17 κυριότερες χώρες εξαγωγών (με αξι1α εξαγωγω1 ν προς κα1 θε μι1α α1 νω των 70 εκ.Ευρω1 ), οι οποι1ες και
καταγρα1 φονται στον παρακα1 τω Πι1νακα, συγκεντρω1 νουν συνολική1  αξι1α εξαγωγω1 ν στα 4.615,0 εκ.Ευρώ ή
82,2% στο γενικο1  συ1 νολο εξαγωγω1 ν αγροδιατροφικω1 ν και ποτω1 ν. 

Παρατήρει1ται επι1σής ο1 τι :
οι  δυ1 ο  πρω1 τες χω1 ρες  προορισμου1  Ιταλι1α  και  Γερμανι1α  συγκεντρω1 νουν αξι1α  1.638,0 εκ.Ευρω1  ή1  ποσοστο1
29,2% στο συ1 νολο, οι δε1κα πρω1 τες Ιταλι1α, Γερμανι1α, Ην.Βασι1λειο, ΗΠΑ, Κυ1 προς, Βουλγαρι1α, Ρουμανι1α, Κα1 τω
Χω1 ρες, Γαλλι1α και Ισπανι1α συγκεντρω1 νουν συνολική1  αξι1α εξαγωγω1 ν 3.928,8 εκ.Ευρω1  ή1  ποσοστο1  70% στο
συ1 νολο,  ενω1  εα1 ν  προστεθου1 ν  και  οι  υπο1 λοιπες  7  χω1 ρες,  Πολωνι1α,  Βε1λγιο,  Αλβανι1α,  Αυστρι1α,  Σουήδι1α,
Αυστραλι1α και Καναδα1 ς, στο συ1 νολο αξι1ας εξαγωγω1 ν φθα1 νει στα 4.615,0 εκ.Ευρω1  ή1  82,2% του συνο1 λου.

Υπογραμμι1ζεται ο1 τι η αξία εξαγωγών μόνο προς το Ηνωμένο Βασίλειο φθάνει στο 6,9%  τής συνολική1 ς
αξι1ας εξαγωγω1 ν των αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και ποτω1 ν, ενω1  όσον αφορά στις ΗΠΑ, Αυστραλία και
Καναδά,   συγκεντρω1 νουν     συνολική1  αξι1α εξαγωγή1 ς στα   518,1 εκ.Ευρώ ή 9,2% του συνόλου.  

Παρα1 λλήλα στον Πι1νακα καταγρα1 φονται και τα ποσοστα1  του συνο1 λου των Αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και
Ποτω1 ν στο Συ1 νολο των εξαγωγω1 ν –εισαγωγω1 ν στήν κα1 θε χω1 ρα, για να διαοιστωθει1  ή συμβολή1  του κλα1 δου
στις συνολικε1ς εξαγωγε1ς/εισαγωγε1ς προς/απο1  τήν κα1 θε χω1 ρα.

Tα  υψηλότερα  ποσοστά  εξαγωγών στο  συ1 νολο  αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν  ως  προς  το  γενικο1  συ1 νολο
εξαγωγω1 ν  προς  τήν κα1 θε  χω1 ρα,  καταγρα1 φουν οι  :  Καναδα1 ς  με  40,6%,  Αυστραλι1α  με  40,3%,  Σουήδι1α  με
36,1%, Γερμανι1α με 34,6%, Αυστρι1α με 31,8%, Ην.Βασι1λειο με 30,9% και Κα1 τω Χω1 ρες με 30,6%.

Στον  αντι1ποδα και  ο1 σον  αφορα1  στις  συνολικές εισαγωγές  αγροδιατροφικών προϊόντων και ποτών
(συ1 νολο 7.085,9 εκ.Ευρω1  το 2019), κυριότερη χώρα εισαγωγών είναι οι Κάτω Χώρες με αξι1α εισαγωγω1 ν
στα 913,2 εκ.Ευρω1  με ποσοστο1  στο συ1 νολο στο 12,9%, ενω1  ακολουθου1 ν 7 ακο1 μή χω1 ρες με αξι1ες εισαγωγω1 ν
μεγαλυ1 τερες των 220 εκ.Ευρω1 , οι : Γερμανι1α με 825,5 εκ.Ευρω1  και ποσοστο1  στο συ1 νολο 11,7%, Ιταλι1α με
669,2 εκ.Ευρω1  και ποσοστο1  9,5%, Βουλγαρι1α με 561,1 εκ.Ευρω1  και ποσοστο1  7,9%, Γαλλι1α με 560,8 εκ.Ευρω1
και ποσοστο1  επι1σής 7,9%, Ισπανι1α με 405,2 εκ.Ευρω1  και ποσοστο1  5,7 εκ.Ευρω1 , Βε1λγιο με 247,8 εκ.Ευρω1  και
ποσοστο1  3,5% και Πολωνι1α με 223,4 εκ.Ευρω1  και ποσοστο1  3,2%.
Η συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν απο1  τις ανωτε1ρω 8 χω1 ρες φθα1 νει στα 4.406,2 εκ.Ευρω1  (2019), ενω1   το συνολικο1
ποσοστο1  εισαγωγω1 ν  φθα1 νει  στο  62,2%  του  συνο1 λου  των  εισαγωγω1 ν  αγροδιατροφικω1 ν  προιKο1 ντων  και
ποτω1 ν.

Παράλληλα τα υψηλότερα ποσοστά εισαγωγών στο συ1 νολο αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν ως προς το γενικο1
συ1 νολο  εισαγωγω1 ν  απο1  τήν  κα1 θε  χω1 ρα  καταγρα1 φουν  οι  :  Κα1 τω  Χω1 ρες  με  32,5%,  Καναδα1 ς  με  29,2%,
Βουλγαρι1α με 28,2% και Πολωνι1α με 26%.

Ιδιαι1τερα δε ο1 σον αφορα1  στις 10 κυριο1 τερες χω1 ρες εξαγωγών (Ιταλι1α, Γερμανι1α, Ην.Βασι1λειο, ΗΠΑ, Κυ1 προ,
Βουλγαρι1α,  Ρουμανι1α,  Κα1 τω  Χω1 ρες,  Γαλλι1α  και  Ισπανι1α)  και  στή συμβολή1  του  εμπορικου1  ισοζυγι1ου  των
αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν, στο γενικο1  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο με τήν κα1 θε χω1 ρα, καταγρα1 φονται τα εξή1 ς :

1. Ιταλία, Έλλειμμα συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου 1.146,0 εκ.Ευρω1 , Πλεόνασμα εμπορικου1  ισοζυγι1ου
αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 175,8 εκ.Ευρω1

2. Γερμανία, Έλλειμμα συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου 3.882,0 εκ.Ευρω1 , Έλλειμμα εμπορικου1  ισοζυγι1ου
αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 32,5 εκ.Ευρώ

3. Ην.Βασίλειο, Πλεο1 νασμα  συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου  40,3  εκ.Ευρω1 ,  Πλεο1 νασμα  εμπορικου1
ισοζυγι1ου αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 211,7 εκ.Ευρώ

4. ΗΠΑ,  Πλεο1 νασμα  συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου  81,9  εκ.Ευρω1 ,  Πλεο1 νασμα  εμπορικου1  ισοζυγι1ου
αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 286,2 εκ.Ευρώ

5. Κύπρος,  Πλεο1 νασμα  συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου  1.738,3  εκ.Ευρω1 ,  Πλεο1 νασμα  εμπορικου1
ισοζυγι1ου αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 247,7 εκ.Ευρω1

6. Βουλγαρία, Έλλειμμα συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου 354,2 εκ.Ευρω1 , Έλλειμμα εμπορικου1  ισοζυγι1ου
αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 247,8 εκ.Ευρω1
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7. Ρουμανία,  Πλεο1 νασμα  συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου  194,3  εκ.Ευρω1 ,  Πλεο1 νασμα  εμπορικου1
ισοζυγι1ου αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 78,4 εκ.Ευρω1

8. Κάτω  Χώρες, Έλλειμμα  συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου  2.105,5  εκ.Ευρω1 ,  Έλλειμμα  εμπορικου1
ισοζυγι1ου αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 696 εκ.Ευρω1

9. Γαλλία, Έλλειμμα συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου 1.200,7 εκ.Ευρω1 ,  Έλλειμμα εμπορικου1  ισοζυγι1ου
αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 350,4 εκ.Ευρω1

10. Ισπανία, Έλλειμμα συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου 935,5 εκ.Ευρω1 ,  Έλλειμμα εμπορικου1  ισοζυγι1ου
αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 204,4 εκ.Ευρω1

Αναλυτικο1 τερα : 

 

 2019*  

      Ποσοστο1  
Αγροδιατροφικω1 ν
  στο Συ1 νολο των
       Εξαγωγω1 ν

Α/Α ΧΏΡΕΣ Αξίες σε εκ.Ευρώ   
1 ΙΤΑΛΙΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  845,0 3.677,90 23,0
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  669,2 4.823,90 13,9
     
2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  793,0 2.293,40 34,6
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  825,5 6.175,40 13,4
     
3 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  385,5 1.247,30 30,9
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  173,8 1.207,00 14,4
     
4 ΗΠΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  371,3 1.305,30 28,4
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  85,1 1.223,40 7,0
     
5 ΚΥΠΡΟΣ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  329,9 2.068,20 16,0
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  82,2 411,1 20,0
     
6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  313,3 1.634,50 19,2
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  561,1 1.988,70 28,2
     
7 ΡΟΥΜΑΝΙΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  262,4 1.043,10 25,2
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  184,0 848,8 21,7
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8 ΚΑΤΏ ΧΏΡΕΣ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  217,2 709,8 30,6
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  913,2 2.812,30 32,5
     
9 ΓΑΛΛΙΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  210,4 1.198,40 17,6
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  560,8 2.399,10 23,4
     

10 ΙΣΠΑΝΙΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  200,8 1.117,30 18,0
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  405,2 2.052,80 19,7
     

11 ΠΟΛΏΝΙΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  144,0 504,4 28,5
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  223,4 858,7 26,0
     

12 ΒΕΛΓΙΟ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  112,2 487,1 23,0
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  247,8 1.722,70 14,4
     

13 ΑΛΒΑΝΙΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  110,2 572,7 19,2
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ..Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  13,6 128,7 10,6
     

14 ΑΥΣΤΡΙΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %

  94,5 296,8 31,8

  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  95,1 573,0 16,6
     

15 ΣΟΥΗΔΙΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  78,5 217,5 36,1
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  32,0 401,7 8,0
     

16 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  75,9 188,4 40,3
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  1,8 18,5 9,7
     

17 ΚΑΝΑΔΑΣ Συ1 νολο Εξαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εξαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
  70,9 153,3 46,2
  Συ1 νολο Εισαγωγ.Αγροδιατρ.Πρ. Γενικο1  Συν.Εισαγωγω1 ν Ποσοστο1  %
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  24,8 85,0 29,2
Πήγή1  : ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασι1α-Δήμιουργι1α Πι1νακα Παντ.Γιαννου1 λής

Πε1ραν των ανωτε1ρω χωρω1 ν, και ειδικο1 τερα για το εμπορικο1  ισοζυ1 γιο αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν (2019) με τήν
Ρωσία  και την Κίνα,  προκυ1 πτει ο1 τι οι δυ1 ο Χω1 ρες ει1ναι  περισσο1 τερο Προμήθευ1 τριες Χω1 ρες και λιγο1 τερο
εξαγωγικοι1 προορισμοι1, καθω1 ς :

 στή μεν Ρωσία για το 2019 εξή1 χθήσαν αγροδιατροφικα1  προιKο1 ντα/ποτα1  αξι1ας περι1που 19,5 εκ.Ευρω1
και  εισή1 χθήσαν  αγροδιατροφικα1  προιKο1 ντα/ποτα1  αξι1ας  58,8  εκ.Ευρω1 ,  με  αποτε1λεσμα  το ε1λλειμμα
εμπορικου1  ισοζυγι1ου να φθα1 νει στα 39,3 εκ.Ευρω1 .

 στή  Κίνα  εξή1 χθήσαν αγροδιατροφικα1  προιKο1 ντα/ποτα1  αξι1ας περι1που 16,7 εκ.Ευρω1  και εισή1 χθήσαν
αγροδιατροφικα1  προιKο1 ντα/ποτα1  αξι1ας  59,2  εκ.Ευρω1 ,  με  αποτε1λεσμα  το  ε1λλειμμα  εμπορικου1
ισοζυγι1ου να φθα1 νει στα 42,5 εκ.Ευρω1 .

Υπογραμμι1ζονται  επι1σής  τα  μεγα1 λα  ελλει1μματα  του  ισοζυγι1ου  αγροδιατροφικών-ποτών που
παρουσια1 ζονται με τις παρακα1 τω χω1 ρες :

 Αργεντινή, Εξαγωγε1ς 192 χιλ.Ευρω1  – Εισαγωγε1ς 159,5 εκ.Ευρω1 , Έλλειμμα 159,2 εκ.Ευρώ,
κυριο1 τερα εισαγο1 μενα προιKο1 ντα:  Πι1τες για εξαγωγή1  σογιε1λαιου, Εσπεριδοειδή1 , Μαλακο1 στρακα, 
Αρα1 πικα φυστι1κια.

 Δανία, Εξαγωγε1ς 57,1 εκ.Ευρω1  – Εισαγωγε1ς 203,4 εκ.Ευρω1 , Έλλειμμα 146,3 εκ.Ευρώ,
κυριο1 τερα εισαγο1 μενα προιKο1 ντα:  Κρε1ατα βοειδω1 ν, Κρε1ατα Χοιροειδω1 ν, Γα1 λα, Ορο1 ς γα1 λακτος,  
Βου1 τυρο, Τυρια1  και Αλευ1 ρια/Σκο1 νες απο1  κρε1ας-ψα1 ρια.

 Ινδονησία, Εξαγωγε1ς 2,5 εκ.Ευρω1  – Εισαγωγε1ς 82,4 εκ.Ευρω1 , Έλλειμμα 80 εκ.Ευρώ,
κυριο1 τερα εισαγο1 μενα προιKο1 ντα, Φοινικε1λαιο, Λα1 δια κοκοφοι1νικα, Μαλα1 κια.

 Ινδία, Εξαγωγε1ς 5,2 εκ.Ευρω1  – Εισαγωγε1ς 81,1 εκ.Ευρω1 , Έλλειμμα 76 εκ.Ευρώ,
κυριο1 τερα εισαγο1 μενα προιKο1 ντα : Μαλα1 κια, Μαλακο1 στρακα, Καρυ1 δια κοκοφοι1νικα, Καφε1ς, 
Κρεμμυ1 δια, Σπε1ρματα-ελαιω1 δεις καρποι1.

 Βραζιλία, Εξαγωγε1ς 3 εκ.Ευρω1  – Εισαγωγε1ς 60,1 εκ.Ευρω1 , Έλλειμμα 57 εκ.Ευρώ,
κυριο1 τερα εισαγο1 μενα προιKο1 ντα : Καφε1ς και Κουκια1  σο1 γιας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΏΓΕΣ & ΠΑΡΑΓΏΓΗ- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΏΓΕΣ & ΠΑΡΑΓΏΓΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Περαιτε1ρω και κα1 νοντας μι1α αναδρομή1  στο σχετικα1  προ1 σφατο παρελθο1 ν, σήμειω1 νεται ο1 τι :

 Μετα1  απο1  ε1ρευνα  που  διεξή1 γαγαν  απο1  κοινου1  το  2017,  το  ΄΄Κε1ντρο  Εξαγωγικω1 ν  Ερευνω1 ν  και
Μελετω1 ν’’  του  Πανελλήνι1ου  Συνδε1σμου  Εξαγωγε1ων και  το  ‘’Κε1ντρο  Ερευνω1 ν  και  Μελετω1 ν’’  του
Εμπορικου1  και Βιομήχανικου1  Επιμελήτήρι1ου Αθήνω1 ν65,  προκυ1 πτει μεταξυ1  α1 λλων, ο1 τι  εα1 ν απο1  τήν
παραγωγή1  αφαιρε1σουμε τις εξαγωγε1ς,  η εγχώρια παραγωγή καλύπτει ποσοστό μόλις 26% της
εγχώριας κατανάλωσης, ενώ το υπόλοιπο 74% ικανοποιείται από τις εισαγωγές.

65 ΕΒΕΑ, Δελτι1ο Τυ1 που, 21/9/2017,  https://www.acci.gr/acci/articles/article-
views.jsp;jsessionid=020D375C451894F78E5D51CC9E487B60?
first=51&last=60&set=1&time=2&context=103&categoryid=202&articleid=11836

62



 Παράλληλα και όσον αφορά στις προ εικοσαετίας και τριακονταετίας ελληνικές εξαγωγές,
συ1 μφωνα με το δελτι1ο τυ1 που του Συνδε1σμου Εξαγωγε1ων Βορει1ου Ελλα1 δος/ΣΕΒΕ του 200166, με το
οποι1ο ει1χαν αναλυθει1 οι ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς το 2000, σήμειωνο1 ταν σχετικα1  με τις ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς
κατα1  χω1 ρα προορισμου1  ο1 τι :’’..Το 1990, στήν πρω1 τή δεκα1 δα, εκτο1 ς απο1  τις Γερμανι1α, Ιταλι1α, Γαλλι1α,
Ηνωμε1νο Βασι1λειο, ΗΠΑ και Κυ1 προ, ανή1 καν ή Ολλανδι1α (12ή το 2000), ή Γιουγκοσλαβι1α (ενωμε1νή
το1 τε, 21ή σή1 μερα), το Βε1λγιο (18ο σή1 μερα) και ή Σουήδι1α (19ή το 2000).  Το 1995, τήν ε1κτή θε1σή
κατει1χε ή Ισπανι1α (11ή σή1 μερα),  τήν ε1βδομή ή Ελβετι1α (27ή το 2000) και τή δε1κατή ή Ολλανδι1α.
Γενικο1 τερα, στή σχετική1  λι1στα, παρατήρει1ται μι1α τα1 σή καθο1 δου των κοινοτικω1 ν και δυτικω1 ν χωρω1 ν
και μι1α εντυπωσιακή1  α1 νοδος των βαλκανικω1 ν χωρω1 ν...Οι κυριο1 τεροι εξαγωγικοι1 μας κλα1 δοι: Πρώτος
εξαγωγικός κλάδος της Ελλάδας το 2000 αναδεικνύονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα (1,7 δισ.
ΕΥΡΩ,  14,7%  των  ελλήνικω1 ν  εξαγωγω1 ν  -σημείωση  10,7  δισ.Ευρώ  το  2019,  31,6%  των  ελληνικών
εξαγωγών-  ).  Η  αύξηση  των  εξαγωγών  του  συγκεκριμένου  κλάδου  είναι  ιδιαίτερα
εντυπωσιακή  και στο διάστημα από το 1995 έως το 2000 σημειώνεται υπερτριπλασιασμός
αυτών..  ’’  

 Συ1 μφωνα με τον Καθήγήτή1  κ.Ι.Χαλικια1  67   ‘’..Ανατρε1χοντας ο1 μως στήν αξι1α των εξαγωγω1 ν διαχρονικα1 ,
διαπιστω1 νεται ο1 τι  ή Ελλα1 δα απο1  καθαρα1  γεωργική1  χω1 ρα μετατρε1πεται σταδιακα1  σε βιομήχανική1 ,
καθώς το 1960 οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων έφθασαν από το 60% του συνόλου στο
20% το 2004 ,  ενω1  ο1 σον  αφορου1 σε  το εμπορικο1  ισοζυ1 γιο μο1 νο  ο γεωργικο1 ς  τομε1ας διατήρου1 σε
θετικο1  ισοζυ1 γιο, ενω1  τα ισοζυ1 για των α1 λλων κλα1 δων ή1 ταν ανε1καθεν ελλειμματικα1 ,   ενώ από το 1985  
και  το  ισοζύγιο  του  γεωργικού  τομέα  μετατρέπεται  σε  αρνητικό  και  παραμένει  έκτοτε.
Παράλληλα το 1990 μόλις 5 χώρες απορροφούσαν το 61% των ελληνικών εξαγωγών, ε1κτοτε
το ποσοστο1  α1 ρχισε να μειω1 νεται και ε1φθασε το 2004 στο 43%. Όσον αφορου1 σε στήν το1 τε ΕΕ-15
(2004) οι εξαγωγε1ς προς αυτε1ς ε1φθαναν στο 48% (1995 60%, 1992 68%, 1986 67%), ενω1  παρα1 λλήλα
σήμειωνο1 ταν ο1 τι ‘’..εν του1 τοις ή Ελλα1 δα ε1χει σήμαντική1  παρουσι1α σε ορισμε1νες κατήγορι1ες προιKο1 ντων
π.χ.  αγροτικα1  και  μπορει1  να  βελτιω1 σει  τή  θε1σή  τής  εα1 ν  χρήσιμοποιή1 σει  τα  συγκριτικα1  τής
πλεονεκτή1 ματα..’’

 Συ1 μφωνα με ε1ρευνα τής ΕΥ  68     
‘’..Η Ελλα1 δα, παραδοσιακα1 , υπή1 ρξε μι1α σχετικα1  κλειστή1  οικονομι1α, με υψήλα1  ελλει1μματα στο εμπορικο1
τής ισοζυ1 γιο. Αντι1θετα με α1 λλες μικρε1ς οικονομι1ες, που, λο1 γω του περιορισμε1νου ευ1 ρους τής εγχω1 ριας
αγορα1 ς,  στρα1 φήκαν  υποχρεωτικα1  σε  ξε1νες  αγορε1ς,  ή  ελλήνική1  οικονομι1α  παρε1μεινε,  κατα1  τις
τελευται1ες δεκαετι1ες, εσωστρεφή1 ς. Κατα1  το δια1 στήμα 2007-2016, ο λο1 γος των εξαγωγω1 ν ως προς το
ΑΕΠ διαμορφω1 θήκε στο 27%, το χαμήλο1 τερο ποσοστο1  μεταξυ1  των χωρω1 ν τής ΕυρωπαιKκή1 ς Ένωσής
(Ε.Ε.)...Η  διαπι1στωσή  αυτή1  καταδεικνυ1 ει  ο1 τι  το  προ1 βλήμα  ει1ναι  περισσο1 τερο  διαρθρωτικου1
χαρακτή1 ρα  και  αφορα1  το1 σο  στις  ι1διες  τις  επιχειρή1 σεις,  ο1 σο  και  στο  ευρυ1 τερο  επιχειρήματικο1
περιβα1 λλον.  Συνεπω1 ς,  τα  αι1τια  τής  περιορισμε1νής  εξωστρε1φειας  πρε1πει  να  αναζήτήθου1 ν  στήν
εσωτερική1  οργα1 νωσή,  στο  μικρο1  με1γεθος  και  σε  α1 λλα  ενδογενή1  χαρακτήριστικα1  των  ελλήνικω1 ν
επιχειρή1 σεων,  σε  συνδυασμο1  με  τήν  απουσι1α  θεσμικου1  πλαισι1ου  και  ισχυρω1 ν  κινή1 τρων..Παρα1  τή
γενική1  αυτή1  αρνήτική1  εικο1 να, ε1νας μεγα1 λος αριθμο1 ς ελλήνικω1 ν επιχειρή1 σεων ε1χει κα1 νει σήμαντικα1
βή1 ματα στον τομε1α των εξαγωγω1 ν. Το προφι1λ των επιχειρή1 σεων αυτω1 ν, τα βή1 ματα που τις οδή1 γήσαν
στήν επιτυχι1α, και τα εσωτερικα1  και εξωτερικα1  εμπο1 δια που αντιμετωπι1ζουν, παρουσια1 ζουν ιδιαι1τερο
ενδιαφε1ρον. Για τή διερευ1 νήσή1  τους, πραγματοποιή1 θήκε ποσοτική1  ε1ρευνα σε 149 μικρε1ς, μεσαι1ες και
μεγα1 λες  εξαγωγικε1ς  επιχειρή1 σεις  απο1  ο1 λή  τήν  Ελλα1 δα  και  ο1 λους  τους  τομει1ς  τής  οικονομι1ας.
Παρα1 λλήλα, ζήτή1 θήκε ή γνω1 μή απο1  επιχειρήματι1ες και εκπροσω1 πους φορε1ων που σχετι1ζονται με τις
εξαγωγε1ς (Συ1 νδεσμοι, Εμπορικοι1 Ακο1 λουθοι, Τρα1 πεζες κλπ.), με1σω προσωπικω1 ν συνεντευ1 ξεων..

66 ΣΕΒΕ, Αυξή1 θήκαν oι ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς το 2000 , 14-9-2001, 
67 Για1 ννής Χαλικια1 ς ‘’Η Ελλήνική1  Βιομήχανι1α στις Διεθνει1ς Αγορε1ς’’, Ελλήνική1  βιομήχανι1α προς τήν οικονομι1α τής γνω1 σής,
   ΤΕΕ, Αθή1 να, Ιου1 λιος 2006, http://library.tee.gr/digital/m2135/m2135_halikias.pdf
68 Έρευνα ΕΥ, Made in Greece, Το μεγα1 λο στοι1χήμα των ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν. https://assets.ey.com/content/
dam/ey-sites/ey-com/en_gr/topics/growth/ey-survey-made-in-greece-the-greek-exports-challenge.pdf
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..Ο κλάδος των τροφίμων φαίνεται να παρουσιάζει μια σχετική εξαγωγική δυναμική από το
2005 μέχρι σήμερα.  Έχοντας διαγρα1 ψει μια σχετικα1  ασθενική1  πορει1α στή δεκαετι1α του 1990, με
σταδιακή1  αυ1 ξήσή  του  εμπορικου1  ελλει1μματος,  παρατήρει1ται  μια  αναστροφή1  στον  κλα1 δο  τήν
τελευται1α  δεκαετι1α,  με  τις  εξαγωγε1ς  να  αυξα1 νονται  διαρκω1 ς  ε1ναντι  των σταθερω1 ν  μεγεθω1 ν  των
εισαγωγω1 ν.  Λαμβάνοντας  υπόψη  το  συγκριτικό  πλεονέκτημα  της  Ελλάδας  σε  αυτόν  τον
τομέα,  ή  διαφαινο1 μενή  εξαγωγική1  δυναμική1  που  αναπτυ1 σσεται  κατα1  τα  χρο1 νια  τής  κρι1σής  ει1ναι
αφενο1 ς  ενθαρρυντική1 ,  αφετέρου θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για περεταίρω ανάπτυξη
στο  μέλλον,  καθω1 ς  ο1 πως  προκυ1 πτει  απο1  τα  στοιχει1α  οι  εξαγωγε1ς  του  κλα1 δου  Φυτική1 ς-ΖωιKκή1 ς
παραγωγή1 ς και Τροφι1μων, κινου1 νταν κα1 τω απο1  το ο1 ριο εξαγωγω1 ν των 2 δισ.Ευρω1 , απο1  το 1995 ε1ως
το 2005, ενω1  ε1κτοτε κινου1 νται με ιδιαι1τερα αυξήτικου1 ς ρυθμου1 ς, φθα1 νοντας λι1γο κα1 τω απο1  το ο1 ριο
των 5 δισ.Ευρω1  το 2016..΄΄ 

Όλα  τα  παραπα1 νω  αποσπα1 σματα,  εκτιμου1 με  ο1 τι  καταδεικνυ1 ουν  τήν  δυναμική1  και  τις  αδυναμι1ες  που
παρουσια1 ζει ο τομε1ας στήν πα1 ροδο των ετω1 ν, σκιαγραφου1 ν τις εξελι1ξεις που καταγρα1 φονται στο εμπορικο1
ισοζυ1 γιο ει1τε θετικε1ς ει1τε αρνήτικε1ς ει1ναι αυτε1ς, τα προσκο1 μματα που παρουσια1 ζονται αλλα1  και ο1 σον αφορα1
στα  προιKο1 ντα  του  αγροδιατροφικου1  τομε1α  και  τομε1α  ποτω1 ν  και  παρα1  τα  διαχρονικα1  διαρθρωτικα1
προβλή1 ματα, καταγρα1 φουν τήν εντυπωσιακή1  προ1 οδο που ε1χει συντελεστει1 το1 σο στον τομε1α τής παραγωγή1 ς
ο1 σο και στον τομε1α των εξαγωγω1 ν κατα1  τα τελευται1α χρο1 νια. 

Όσον αφορα1  σε α1 λλα επιμε1ρους θε1ματα σταχυολογου1 νται και αναφε1ρονται τα εξή1 ς :

Η  ανισομερή1 ς  κατανομή1  μεταξυ1  φυτική1 ς  και  ζωιKκή1 ς  παραγωγή1 ς, ο1 πως  αυτή1  ει1χε  σήμειωθει1  στήν
προαναφερθει1σα Μελε1τή του ΙΟΒΕ, γι1νεται εμφανή1 ς ως επακο1 λουθο και στο εμπορικο1  ισοζυ1 γιο των κλα1 δων
του τομε1α, καθω1 ς το εμπορικο1  ισοζυ1 γιο των προιKο1 ντων ζωιKκή1 ς παραγωγή1 ς ει1ναι αρνήτικο1  στο συ1 νολο με
συγκεκριμε1νες  εξαιρε1σεις,  ενω1  ο1 σον  αφορα1  στο  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο  προιKο1 ντων φυτική1 ς  παραγωγή1 ς  ει1ναι
θετικο1  στο συ1 νολο των φρου1 των με συγκεκριμε1νες εξαιρε1σεις, αλλα1  αρνήτικο1  στα λαχανικα1  με συγκεκριμε1νες
εξαιρε1σεις  και  αρνήτικο1  στα  δήμήτριακα1  επι1σής  με  συγκεκριμε1νες  εξαιρε1σεις.  Παρα1 λλήλα  το  εμπορικο1
ισοζυ1 γιο των ιχθυήρω1 ν ει1ναι θετικο1  στο συ1 νολο αλλα1  με αρνήτικα1  ισοζυ1 για σε πολλα1  επι1 με1ρους προιKο1 ντα.

Χαμήλή1  παραγωγικο1 τήτα, χαρακτήριστικο1  παρα1 δειγμα  παρουσια1 ζεται  στο  με1λι,  καθω1 ς  ο1 πως
προαναφε1ρθήκε, ή Ελλα1 δα βρι1σκεται στήν 6ή θε1σή σε αριθμο1  κυψελω1 ν στήν ΕΕ, στήν 1ή θε1σή ο1 σον αφορα1
στον  αριθμο1  των  κυψελω1 ν/ανα1  παραγωγο1  και  στήν  τελευται1α  θε1σή  ο1 σον  αφορα1  στήν  παραγωγή1  ανα1
κυψε1λή.

Παγκο1 σμια  Ανταγωνιστικο1 τήτα,  θε1σή  Ελλα1 δας. Συ1 μφωνα  με  τήν  ετή1 σια  ε1κδοσή  του  ΄΄WEF/The  Global
Competitiveness Report 2019΄΄69,  ή Ελλα1 δα κατατα1 σσεται στήν 59ή θε1σή υποχωρω1 ντας κατα1  2 θε1σεις απο1
τον αντι1στοιχο κατα1 λογο του 2018. Όοσν αφορα1  στους επιμε1ρους δει1κτες που δήμιουργου1 ν τον γενικο1  και
τήν θε1σή τής κα1 θε χω1 ρας στήν κατα1 ταξή, σήμειω1 νεται ο1 τι ή Ελλα1 δα επιτυγχα1 νει υψήλο1 τερες επιδο1 σεις και
θε1σεις στους επιμε1ρους δει1κτες : 23ή θε1σή στον δει1κτή  Health, 37ή θε1σή στον δει1κτή Infrasturure, 41ή θε1σή
στον δει1κτή  Skills,  47ή θε1σή στον δει1κτή  Innovation capacity και 52ή θε1σή στον δει1κτή  ICT Adoption, ενω1
σήμειω1 νει  χαμήλο1 τερες  επιδο1 σεις  και  θε1σεις  στους  επιμε1ρους  δει1κτες  :  76ή θε1σή  στο  δει1κτή  Business
dynamism, 81ή θε1σή στο δει1κτή  Product market,  85ή θε1σή στο δει1κτή  Institutions,  111ή θε1σή στο δει1κτή
Labour Market και 115ή θε1σή στο δει1κτή Financial system.

Επωνυμι1α ΠροιKο1 ντων. Ο σήμαντικο1 τερος παρα1 γοντας, για τήν αναγνω1 ρισή των ποιοτικω1 ν προιKο1 ντων και τής
χω1 ρας παραγωγή1 ς τους, για τήν αυ1 ξήσή τής ζή1 τήσής τους α1 ρα και τήν αυ1 ξήσή των μεριδι1ων αγορα1 ς τους
το1 σο στήν εσωτερική1  αλλα1  το κυριο1 τερο στις διεθνει1ς αγορε1ς (ισχυροποιω1 ντας και το ‘’Brand Name’’ του
ελλήνικου1  προιKο1 ντος), ή1  διαφορετικα1  το συστατικο1  εκει1νο που θα ΄΄ανεβα1 σει΄΄ το προιKο1 ν απο1  τήν κατήγορι1α
προιKο1 ντος ευκολι1ας, στήν κατήγορι1α προιKο1 ντος επιλογή1 ς στα μα1 τια του τελικου1  καταναλωτή1 .

Με ε1να απλο1  παρα1 δειγμα και θυμι1ζοντας τις γνωστε1ς επωνυμι1ες προιKο1 ντων παγκο1 σμια, εκτιμου1 με ο1 τι μπορει1
να  καταδειχθει1,  ε1στω  και  απο1  αυτή1  τήν  δειγματολήπτική1  καταγραφή1 ,  ή  δυ1 ναμή  τής  επωνυμι1ας  ενο1 ς
προιKο1 ντος, και δή αγροδιατροφικου1 : 
ελλήνικο1  γιαου1 ρτι,  μετα1 ξι  Κι1νας,  τσα1 ιK  ΚευK λα1 νής,  gouda Ολλανδι1ας,  argan oil Μαρο1 κου,  πατα1 τες  Κυ1 πρου,
ουιKσκυ Σκωτι1ας,  ταπιο1 κα  Βραζιλι1ας,  maple syrup Καναδα1 ,  peanut butter ΗΠΑ,  ελλήνική1  φε1τα,  λουκα1 νικα

69 WEF, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Γερμανι1ας,  Jamon Iberico Ισπανι1ας,  Tabasco sauce ΗΠΑ, Κobe beef Ιαπωνι1ας,  Mezcal-Tequila Μεξικο1 ,  Guava
Αργεντινή1 ς,  Roquefort Γαλλι1ας,  Χαλου1 μι  Κυ1 πρου,  Emmentaler Ελβετι1ας,  Paneer Ινδι1ας,  Καφε1ς  Βραζιλι1ας,
Βο1 τκα Ρωσι1ας, Cheddar Ην.Βασιλει1ου, Pastis Πορτογαλι1ας, Espresso Ιταλι1ας κ.α1 . 

ή1  ενο1 ς ‘’εθνικου1 ’’ φαγήτου1 /γλυκου1  : 
Roast  Beef  and  Yorkshire  Pudding  Ην.Βασι1λειο,  Dumplings  Κι1να,  Hamburger  ΗΠΑ,  Ackee  and  Salt  fish
Τζαμα1 ιKκα,  Ganache Γαλλι1α,  Pizza Να1 πολι/Ιταλι1α,  Falafel-Shawarma  ΗΑΕ,  Kabsa  Σαουδική1  Αραβι1α,  Bigos
Πολωνι1α,  Pad  Thai  ΤαιKλα1 νδή,  Σουβλα1 κι-Μουσακα1 ς  Ελλα1 δα,  Paella  Ισπανι1α,  Pot-au-feu  Γαλλι1α,  Couscous
Αλγερι1α, Meat Pie Αυστραλι1α, Wiener Schnitzel Αυστρι1α, Moules-frites Βε1λγιο, Frikadeller Δανι1α, Fish & Chips
Ην.Βασι1λειο,  Khachapuri  Γεωργι1α,  Goulash  Ουγγαρι1α,  Cheviche  Περου1 ,  Ramen-Sushi  Ιαπωνι1α,  Kibbeh
Λι1βανος, Taco Μεξικο1 , Pelmeni Ρωσι1α, Kushari Αι1γυπτος, Swedish Meatballs Σουήδι1α κ.α1 .

Όπως ή1 δή ε1χει παρατήρήθει1, κατεβλή1 θή ιδιαι1τερή προσπα1 θεια ω1 στε να αναφερθου1 ν στή Μελε1τή και σε κα1 θε
εξεταζο1 μενο  κλα1 δο  τα  προιKο1 ντα  Προστατευο1 μενής  Ονομασι1ας  Προε1λευσής/ΠΟΠ,  τα  προιKο1 ντα
Προστατευο1 μενής Γεωγραφική1 ς  Ένδειξής/ΠΓΕ και τα ΠροιKο1 ντα Γεωγραφική1 ς  Ένδειξής/ΓΕ,  ενω1  δεδομε1νο
αποτελει1  ο1 τι  στον  ΕυρωπαιKκο1  Κατα1 λογο  αυτω1 ν,  προστι1θενται  κα1 θε  χρο1 νο  και  νε1α  ελλήνικα1  προιKο1 ντα,
πιστοποιω1 ντας  αφενός την αναμφίβολη ποιότητα των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων και
ποτών και αφετέρου τις συνεχείς προσπάθειες των ελληνικών Επιχειρήσεων και Φορέων για την
ανάδειξη και προστασία της επωνυμίας των προϊόντων τους.

Κατα1  συνε1πεια στο 2020 και συ1 μφωνα με τον Κατα1 λογο τής ΕΕ70, 273 Ελληνικά Προϊόντα   ει1ναι   συνολικά  
καταχωρημένα ως ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΓΕ (για επιπλε1ον 6 ε1χει κατατεθει1 ο Φα1 κελλος και για 1 ε1χει εγκριθει1 και
βρι1σκεται στο στα1 διο τής δήμοσι1ευσής), κατα1 λογος ο οποι1ος περιλαμβα1 νει : Φρου1 τα-Λαχανικα1 -Καρπου1 ς και
Όσπρια,  Ελιε1ς,  Ελαιο1 λαδα,  Τυρια1 ,  Με1λια,  Κρασια1 /Ρετσι1να/Ου1 ζο/Τσικουδια1 /Τσι1πουρο/Λικε1ρ,  αλλα1  και
δια1 φορα  προιKο1 ντα  ο1 πως  το  Αρνα1 κι  και  Κατσικα1 κι  Ελασσο1 νας,  ο  Κρο1 κος  Κοζα1 νής,  το  Αυγοτα1 ραχο
Μεσολογγι1ου, ή Μαστι1χα Χι1ου το Κρήτικο1  Παξιμα1 δι και το Μελεκου1 νι Ρο1 δου.
(Σήμειω1 νεται  ο1 τι  τα  προιKο1 ντα  ΠΟΠ-ΠΓΕ  ανα1  Περιφε1ρεια  μπορου1 ν  να  ανευρεθου1 ν  στήν  ιστοσελι1δα  του
Υπουργει1ου Αγροτική1 ς Ανα1 πτυξής και Τροφι1μων71).

Αναφε1ρεται παρα1 λλήλα ο1 τι αρμο1 δια Υπήρεσι1α στή χω1 ρα μας,  για τήν ε1γκρισή των υποβαλλο1 μενων απο1  τις
ενδιαφερο1 μενες επιχειρή1 σεις  αιτήμα1 των ε1νταξής στο συ1 στήμα ελε1γχου,  τήν πραγματοποι1ήσή  ελε1γχων σε
συνεργασι1α  με  τις  Δ/νσεις  Αγροτική1 ς  Οικονομι1ας  και  Κτήνιατρική1 ς  των  Περιφερειακω1 ν  Ενοτή1 των,  τή
διασφα1 λισή τής τή1 ρήσής των προδιαγραφω1 ν,  τήν πιστοποι1ήσή  των εν  λο1 γω προιKο1 ντων και  τήν τή1 ρήσή
Μήτρω1 ου Εγκεκριμε1νων επιχειρή1 σεων και Μήτρω1 ου δικαιου1 χων χρή1 σής των ενδει1ξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ, ει1ναι ο
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (AGROCERT)72.

2. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η Μεσογειακή1  Διατροφή1 ,  συ1 μφωνα με το Υπουργει1ο Αγροτική1 ς  Ανα1 πτυξής και Τροφι1μων73,  ενεγρα1 φή το
2010 στον  αντιπροσωπευτικο1  κατα1 λογο τής  Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της
UNESCO, ενω1  οι χω1 ρες που ει1χαν υποβα1 λλει τον φα1 κελλο ή1 ταν: ή Ελλα1 δα, ή Ισπανι1α, ή Ιταλι1α και το Μαρο1 κο,
ενω1  στή συνε1χεια (2013) διευρυ1 νθήκε ή συμμετοχή1  με α1 λλες χω1 ρες τής Μεσογει1ου, ο1 πως ή Πορτογαλι1α, ή
Κυ1 προς  και  ή  Κροατι1α,  ή1 τοι  συνολικα1  7  χω1 ρες,  ενω1  απο1  κα1 θε  χω1 ρα   επιλε1χθήκαν  και  7  εμβλήματικε1ς
κοινο1 τήτες οι οποι1ες αντικατοπτρι1ζουν τή διατή1 ρήσή τής παρα1 δοσής και αντανακλου1 ν το μεσογειακο1  τρο1 πο
ζωή1 ς  (Κορώνη/Ελλάδα,  Soria/Ισπανι1α,  Cilento/Ιταλι1α,  Chefhaouen/Μαρο1 κο,  Tavira/Πορτογαλι1α,
Αγρο1 ς/Κυ1 προς και Brac και Hvar/Κροατι1α).

Η UNESCO περιγρα1 φει  τον  ο1 ρο  «Mediterranean  Diet»  -ο1 ρος  ο  οποι1ος  προε1ρχεται  απο1  τήν  ελλήνική1  λε1ξή
«δι1αιτα»-,  ως  ο1 ρο  ο  οποι1ος  αφορα1  ε1να  τρο1 πο  ζωή1 ς.  Συ1 μφωνα με  το φα1 κελο τής  υποψήφιο1 τήτας  και  το
πνευ1 μα τής Συ1 μβασής τής UNESCO, ή Μεσογειακή1  Διατροφή1  αναγνωρι1ζεται ως ε1να πολυδια1 στατο αγαθο1 , που
περικλει1ει  τή  γεωργι1α  και  τήν αλιει1α,  τα αγροτικα1  προιKο1 ντα  και  τρο1 φιμα,  τις  μεθο1 δους παραγωγή1 ς,  τήν
προετοιμασι1α  των  φαγήτω1 ν,  τήν  υ1 παιθρο,  αλλα1  και  τον  ι1διο  τον  α1 νθρωπο,  τις  τοπικε1ς  κοινωνι1ες,  που
70 ΕΕ, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/
geographical-indications-register/ (Σελι1δα 134 ε1ως 161 / συ1 νολο σελι1δων 372)
71 ΥΠ.Α.Α.Τ. http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/proionta_ana_perifereia080219.pdf 
72 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-AGROCERT, https://www.elgo.gr/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=1202 
73 ΥΠΑΑΤ, Μεσογειακή Διατροφή, 
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μαζευ1 ονται ο1 λοι  μαζι1  γυ1 ρω απο1  το τραπε1ζι  για να φα1 νε,  να γιορτα1 σουν, να μοιραστου1 ν  χαρε1ς  και λυ1 πες,
παραμυ1 θια και θρυ1 λους.

Η Μεσογειακή Διατροφή χαρακτηρίζεται σαν ένα διατροφικό πρότυπο που ε1χει παραμει1νει σταθερο1
στον  χρο1 νο  και  τον  χω1 ρο,  που  αποτελει1ται  κυρι1ως  απο1  ελαιο1 λαδο,  δήμήτριακα1 ,  φρε1σκα ή1  αποξήραμε1να
φρου1 τα και λαχανικα1 , με1τρια ποσο1 τήτα ψαριω1 ν, γαλακτοκομικω1 ν προιKο1 ντων και κρε1ατος, καθω1 ς επι1σής και
απο1  πολλα1  καρυκευ1 ματα  και  μπαχαρικα1 ,  που  ο1 λα  συνοδευ1 ονται  απο1  κρασι1  ή1  αφεψή1 ματα, με  σεβασμο1
πα1 ντοτε στις θρήσκευτικε1ς επιταγε1ς τής κα1 θε κοινο1 τήτας.

Στήν παρου1 σα φα1 σή και ο1 πως προκυ1 πτει απο1  τον ιστο1 τοπο74 ο οποι1ος και ε1χει δήμιουργήθει1, τον συντονισμο1
τής Ομα1 δας/Οργανισμου1  των 7 χωρω1 ν ε1χει ή Κροατι1α, σήμει1ο αναφορα1 ς για το συντονισμο1  του δικτυ1 ου ει1ναι
το  Μεσογειακό  Αγρονομικό  Ινστιτούτο  Χανίων/ΜΑΙΧ75 που διαθε1τει  τήν  αναγκαι1α  επιστήμονική1  και
ερευνήτική1  εμπειρογνωμοσυ1 νή, προκειμε1νου οι επτα1  χω1 ρες να αναλα1 βουν κοινε1ς δρα1 σεις και πρωτοβουλι1ες
το1 σο για τή διαφυ1 λαξή ο1 σο και για τή δια1 δοσή των αξιω1 ν τής Μεσογειακή1 ς Διατροφή1 ς.
Τε1λος σήμειω1 νεται ο1 τι οι επτα1  χω1 ρες συμφω1 νήσαν να οριστει1 ή 16ή Νοεμβρι1ου κα1 θε ε1τους ως Εμβλήματική1
Ημε1ρα Μεσογειακή1 ς Διατροφή1 ς.

3.ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Συ1 μφωνα με το Υπουργει1ο Αγροτική1 ς Ανα1 πτυξής και Τροφι1μων, ‘’..Στον κοινωνικο1  τομε1α αναγνωρι1ζεται ο
διττο1 ς ρο1 λος τής βιολογική1 ς γεωργι1ας ως ασφαλή1 ς με1θοδος παραγωγή1 ς τροφι1μων που ανταποκρι1νεται στις
ανήσυχι1ες  του  καταναλωτή1  και  ως  υπευ1 θυνής  για  τήν  προω1 θήσή  τής  βιω1 σιμής  ανα1 πτυξής  και  για  τήν
προστασι1α του περιβα1 λλοντος και των ζω1 ων το1 σο σε τοπικο1  ο1 σο και σε περιφερειακο1  επι1πεδο.
Στα ει1δή, στις περιοχε1ς και στις δραστήριο1 τήτες ο1 που ει1ναι εφικτή1  ή παραγωγή1  βιολογικω1 ν προιKο1 ντων, ή
βιοκαλλιε1ργεια και ή βιολογική1  κτήνοτροφι1α ει1ναι ο στο1 χος που πρε1πει να πετυ1 χουμε στο α1 μεσο με1λλον.

Οι στο1 χοι τής Βιολογική1 ς Γεωργι1ας και Κτήνοτροφι1ας ει1ναι:
 Παραγωγή1  προιKο1 ντων και τροφι1μων υψήλή1 ς διατροφική1 ς αξι1ας, ασφαλή1  για τον καταναλωτή1  χωρι1ς 

υπολει1μματα φυτοφαρμα1 κων, αντιβιοτικω1 ν και χήμικω1 ν λιπασμα1 των.
 Προστασι1α του περιβα1 λλοντος (προστασι1α του εδα1 φους και του υδροφο1 ρου ορι1ζοντα, αειφορική1  

διαχει1ρισή φυσικω1 ν πο1 ρων, εξασφα1 λισή τής βιοποικιλο1 τήτας)
 Μή χρή1 σή γενετικα1  τροποποιήμε1νων οργανισμω1 ν (ΓΤΟ) ή1 /και προιKο1 ντων που παρα1 γονται απο1  

αυτου1 ς.
 Προστασι1α τής υγει1ας των αγροτω1 ν απο1  τήν ε1κθεσή1  τους σε βλαβερε1ς χήμικε1ς ουσι1ες.
 Η φυσική1  διαβι1ωσή των ζω1 ων και ή εξασφα1 λισή τής ευζωι1ας τους.
 Χρή1 σή ζωοτροφω1 ν που ε1χουν παραχθει1 με βιολογικο1  τρο1 πο και χωρι1ς τή χρή1 σή γενετικα1  

τροποποιήμε1νων οργανισμω1 ν (ΓΤΟ) ή1 /και προιKο1 ντων που παρα1 γονται απο1  αυτου1 ς…’’.

Όσον αφορα1  στα στοιχει1α για τήν βιολογική1  γεωργι1α στήν Ελλα1 δα, συ1 μφωνα με το Υπουργει1ο Αγροτική1 ς
Ανα1 πτυξής και Τροφι1μων76, οι ενταγμε1νοι επιχειρήματι1ες στο καθεστω1 ς του ΚΑΝ. 834/07 (τε1λος του 2018),
ε1φθαναν στους 31.397 ως παραγωγοι1,  στις 9 οι Μονα1 δες υδατοκαλλιε1ργειας, στους 1.542 οι μεταποιήτε1ς,
στους 3.033 οι εισγωγει1ς και στους 3.447 οι εξαγωγείς.

4.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΏΜΑΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 
Με δεδομε1νή τήν περισσο1 τερο απο1  πλου1 σια χλωρι1δα τής χω1 ρας, τήν ποικιλι1α των ελλήνικω1 ν φαρμακευτικω1 ν
και αρωματικω1 ν φυτω1 ν (βασιλικο1 ς,  δενδρολι1βανο,  με1ντα, θυμα1 ρι,  δι1κταμο,  ρι1γανή,  φασκο1 μήλο,  χαμομή1 λι,
τσα1 ιK του βουνου1 , θυμα1 ρι, δα1 φνή, με1λισσα, ματζουρα1 να κ.α.), τή διττή1  χρή1 σή των προιKο1 ντων το1 σο ως πρω1 τες
υ1 λες  για  τήν  καλλυντική1  και  παραφαρμακευτική1  βιομήχανι1α,  ο1 σο  και  ως  superfoods και  παρα1 λλήλα  τή
γενικο1 τερή  καταναλωτική1  στροφή1  προς  περισσο1 τερο  υγιεινα1  και  φυσικα1  προιKο1 ντα,  ο  κλα1 δος  υπο1
συγκεκριμε1νες  πρου1 ποθε1σεις  θα  μπορου1 σε  να  αναδειχθει1  και  να  παρουσια1 σει  και  ε1ντονο  εξαγωγικο1
προσανατολισμο1 .

74 The Mediterranean Diet, http://www.mediterradiet.org/en/ 
75 ΜΑΙΧ, https://www.iamc.ciheam.org/ 
76 http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/388-statistikabiologika 
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Παρα1 λλήλα  και  ο1 σον  αφορα1  στον  τομε1α,  σήμειω1 νονται  :  α)  ή  εξαιρετική1  πιστευ1 ουμε  προσπα1 θεια  του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών77 για τήν διατή1 ρήσή και παρα1 λλήλα γνωριμι1α των ενδιαφερομε1νων
με τα ελλήνικα1  φυτα1  (και ο1 χι μο1 νο) με1σω του Θερμοκήπι1ου Καλλωπιστικω1 ν Φυτω1 ν, ε1κτασής 1,7 στρεμμα1 των
που διατήρει1,  ενω1  επι1σής σήμειω1 νεται και συ1 μφωνα με τήν ιστοσελι1δα του Πανεπιστήμι1ου,  ο1 τι  σε τακτα1
χρονικα1  διαστή1 ματα (και μετα1  απο1  σχετική1  ανακοι1νωσή),  διατι1θενται προς πω1 λήσή προιKο1 ντα παραγωγή1 ς
των εργαστήρι1ων του, ο1 πως κρασι1,  με1λι, τυρια1 ,  φυστι1κια κ.α. β) για αναζή1 τήσή σχετικω1 ν αναλυτικο1 τερων
πλήροφοριω1 ν ε1χει κυκλοφορή1 σει (μεταξυ1  α1 λλων) και ή εξαιρετικα1  εμπεριστατωμε1νή πιστευ1 ουμε ε1ρευνα, για
τα ελλήνικα1  αρωματικα1  και φαρμακευτικα1  φυτα1  απο1  το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Παράρτημα
Ανατολ.Μακεδονίας ‘’Καλλιε1ργεια, μεταποι1ήσή και διασφα1 λισή ποιο1 τήτας των ελλήνικω1 ν αρωματικω1 ν και
φαρμακευτικω1 ν φυτω1 ν’’78 με συγγραφει1ς τους Δρ. Ελε1νή Μαλου1 πα, Δρ. Κατερι1να Γρήγορια1 δου, Δρ. Διαμα1 ντω
Λα1 ζαρή και Δρ. Νικο1 λαο Κρι1γκα.

5.ΣΤΕΒΙΑ 
Η στε1βια ει1ναι  φυσικο1  γλυκαντικο1  με μήδε1ν θερμι1δες που αντικαθιστα1  τή ζα1 χαρή και εκχυλι1ζεται απο1  τα
φυ1 λλα του φυτου1  στε1βια. Συ1 μφωνα με τα στοιχει1α του Αγροτικου1  Συνεταιρισμου1  Στε1βια Ελλα1 ς/Stevia Hellas
Cooperative79, ο Συνεταιρισμο1 ς ει1ναι ο μοναδικο1 ς μεγα1 λής κλι1μακας παραγωγο1 ς στε1βιας σε ο1 λή τήν Ευρω1 πή,
με  ε1τος  ι1δρυσής  το  2011  και  ε1δρα  τή  Στερεα1  Ελλα1 δα,  ενω1  παρε1χονται  εξαιρετική1 ς  ποιο1 τήτας  προιKο1 ντα
στε1βιας σε ο1 λο τον κο1 σμο (σήμ. ή καλλιε1ργεια γι1νεται στήν Ελλα1 δα και ή εκχυ1 λισή στήν Γαλλι1α), κατε1χοντας
πολλαπλα1  βραβει1α και διακρι1σεις σε ΕυρωπαιKκο1  & Παγκο1 σμιο επι1πεδο.
Η στε1βια ει1ναι μια φυσική1  εναλλακτική1  στή ζα1 χαρή, με μήδε1ν θερμι1δες, που μπορει1  να χρήσιμοποιήθει1  απο1
ο1 σους επιθυμου1 ν να ακολουθή1 σουν μια υγιεινή1  διατροφή1  και απο1  βιομήχανι1ες που θε1λουν να προσδω1 σουν
αξι1α στα τελικα1  τους προιKο1 ντα.  Η στε1βια ως γλυκαντικο1  χρήσιμοποιει1ται εδω1  και αιω1 νες.  Τα πιο ευρε1ως
διαδεδομε1να προιKο1 ντα στε1βιας ει1ναι ή κρυσταλλική1  στε1βια και ή καθαρή1  στε1βια. Προ1 σφατα, στήν Ευρω1 πή
αλλα1  και στήν Αμερική1 , οι καταναλωτε1ς και οι βιομήχανι1ες αρχι1ζουν να χρήσιμοποιου1 ν και τα φυ1 λλα στε1βιας,
τα οποι1α συ1 μφωνα με ε1ρευνες ε1χουν ευεργετικε1ς ιδιο1 τήτες για τήν ανθρω1 πινή υγει1α, ο1 πως αντιβακτήριακα1
και αντιοξειδωτικα1  οφε1λή.

6.ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
Η  πρωτοβουλι1α  ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ  ΜΑΣ80 αποτελει1ται  απο1  μι1α  κοινο1 τήτα  εξωστρεφω1 ν,  παραγωγικω1 ν-
μεταποιήτικω1 ν  επιχειρή1 σεων,  Ελλήνική1 ς  ιδιοκτήσι1ας,  με1λή  τής ει1ναι  περι1που 61 πιστοποιήμε1νες  απο1  τήν
Eurocert επιχειρή1 σεις και αποσκοπει1  στήν ανα1 δειξή και τήν προω1 θήσή του συ1 γχρονου, επιχειρήματικου1  και
παραγωγικου1  πολιτισμου1  τής χω1 ρας μας. Συ1 μφωνα με τον ιστο1 τοπο τής Πρωτοβουλι1ας, στα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
‘’..ξε1ρουμε τα οφε1λή του να ει1μαστε ο1 λοι οι Έλλήνες ενωμε1νοι.Στή1 ριξε τήν οικονομι1α του το1 που μας, στή1 ριξε
εσε1να..Πιστευ1 ουμε ο1 τι τα προιKο1 ντα υψήλή1 ς ποιο1 τήτας και διαφοροποι1ήσής που Δήμιουργου1 νται, Παρα1 γονται
και Ανή1 κουν στις Ελλήνικε1ς επιχειρή1 σεις, ει1ναι εθνικο1 ς πλου1 τος απο1  τον οποι1ο α1 μεσα εξαρτα1 ται το βιοτικο1
μας επι1πεδο, το εθνικο1  μας εισο1 δήμα, ή εργασι1α, ή αξιοποι1ήσή του ταλε1ντου μας και συνολικα1  ή ευήμερι1α τής
χω1 ρας  μας.  Αποτελου1 ν  δε  συ1 γχρονο  πολιτιστικο1  κεφα1 λαιο,  καθω1 ς  και  το  κρισιμο1 τερο  στοιχει1ο  για  τήν
αναγκαι1α αποκατα1 στασή τής διεθνου1 ς εικο1 νας και φή1 μής τής Ελλα1 δας. H συστήματική1  προβολή1  τής χω1 ρας
μας  ως  «το1 που-προε1λευσής»  αξιο1 λογων,  συ1 γχρονων,  ποιοτικω1 ν,  επω1 νυμων  και  παραγωγικω1 ν
δραστήριοτή1 των ει1ναι ή αποτελεσματικο1 τερή στρατήγική1  διεθνου1 ς προβολή1 ς τής..’’

7.ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συ1 μφωνα  με  τα  στοιχει1α  τής  Γενική1 ς  Γραμματει1ας  Αγροτική1 ς  Πολιτική1 ς  και  Διαχει1ρισής  Κοινοτικω1 ν
Πο1 ρων/Υπουργει1ο Αγροτική1 ς Ανα1 πτυξής και Τροφι1μων81, 
‘’..Στο Εθνικο1  Αγροτικο1  Δι1κτυο μπορου1 ν να συμμετε1χουν οργανισμοι1,  φορει1ς και διοικήτικε1ς υπήρεσι1ες που
εμπλε1κονται α1 μεσα ή1  ε1μμεσα με θε1ματα αγροτική1 ς  ανα1 πτυξής,  ενω1  παρα1 λλήλα επιδιω1 κεται ή συμμετοχή1
φορε1ων που διαθε1τουν τεχνογνωσι1α και εμπειρι1α σε θε1ματα καινοτομι1ας.

77 ΓΠΑ, https://www2.aua.gr/el/info/fytorio-proionta 
78 Έκδοσή ΓΕΩΤΕΕ/Παρα1 ρτήμα Ανατολ.Μακεδονι1ας, Καβα1 λα, 2013
79 ΑΣΣΕ, https://www.stevianet.gr/el/about#whoweare 
80 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, http://ella-dikamas.gr/ 
81 https://ead.gr/networking/national-rural-network/ead-members/ 
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Ειδικο1 τερα, με1λή του ΕΑΔ ει1ναι εκπρο1 σωποι απο1  :
 περιφερειακε1ς, τοπικε1ς και α1 λλες δήμο1 σιες αρχε1ς,
 οικονομικου1 ς και κοινωνικου1 ς εται1ρους,
 εκπαιδευτικα1  και ερευνήτικα1  ιδρυ1 ματα,
 φορει1ς που εκπροσωπου1 ν τήν κοινωνι1α των πολιτω1 ν, συμπεριλαμβανομε1νων των περιβαλλοντικω1 ν 

εται1ρων, μή κυβερνήτικω1 ν οργανω1 σεων και αρμο1 διων φορε1ων για τήν προω1 θήσή τής ισο1 τήτας και 
τής μή δια1 κρισής,

 Ομα1 δες Τοπική1 ς Δρα1 σής LEADER/CLLD,
 τα με1λή τής Εταιρική1 ς Σχε1σής του ΠΑΑ,
 τα με1λή τής Επιτροπή1 ς Παρακολου1 θήσής του ΠΑΑ 2014-2020.

Τα με1λή του ΕΑΔ καθορι1ζονται με Απο1 φασή του Γενικου1  Γραμματε1α Αγροτική1 ς Πολιτική1 ς & Διαχει1ρισής 
Κοινοτικω1 ν Πο1 ρων του Υπουργει1ου Αγροτική1 ς Ανα1 πτυξής & Τροφι1μων (ο1 πως τροποποιει1ται και ισχυ1 ει κα1 θε 
φορα1 ).
Η Ολομε1λεια του ΕΑΔ (το συ1 νολο των μελω1 ν του ΕΑΔ) συνεδρια1 ζει ανα1  τακτα1  χρονικα1  διαστή1 ματα. Οι 
συναντή1 σεις (συνε1δρια, ήμερι1δες, ομα1 δες εργασι1ας κ.λπ.) επικεντρω1 νονται σε θεματολογι1α σχετική1  με τις 
εκα1 στοτε ανα1 γκες και προτεραιο1 τήτες των μελω1 ν του ή1 /και του ΠΑΑ.
Σή1 μερα το ΕΑΔ αριθμει1 186 μέλη. Οι κατήγορι1ες των μελω1 ν ει1ναι:

1. Υπήρεσι1ες
2. Εποπτευο1 μενοι φορει1ς
3. Περιφερειακε1ς αρχε1ς
4. Αποκεντρωμε1νες διοική1 σεις
5. Ομα1 δες τοπική1 ς δρα1 σής LEADER/CLLD
6. Κοινωνικο-οικονομικοι1 εται1ροι
7. Περιβαλλοντικοι1 φορει1ς
8. Εκπαιδευτικα1 / ερευνήτικα1  ιδρυ1 ματα..’’

Σήμειω1 νεται  ο1 τι  ο  πλή1 ρής  κατα1 λογος  των μελω1 ν  του  ΕΑΔ,  μπορει1  να  αναζήτήθει1  στήν προαναφερο1 μενή
ανωτε1ρω ιστοσελι1δα τής Γενική1 ς Γραμματει1ας Αγροτική1 ς Πολιτική1 ς & Διαχει1ρισής Κοινοτικω1 ν Πο1 ρων.

8.ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΏΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ
Καθω1 ς ει1ναι πρακτικα1  αδυ1 νατον να καταγραφει1  και να αποδοθει1  σε δυ1 ο σελι1δες, ή τερα1 στια σήμασι1α του
Συνεταιριστικου1  Κινή1 ματος/Συνεργατικω1 ν Σχήματισμω1 ν/Υπήρεσιω1 ν/Ενω1 σεων και Φορε1ων παγκο1 σμια και
να  περιγραφου1 ν  ο1 λοι  οι  συμμετε1χοντες  σε  αυτο1 ,  ειδικα1  δε  στον  τομε1α  τής  γεωργι1ας  ο1 που  και
δραστήριοποιου1 νται  οι  περισσο1 τεροι  εξ  αυτω1 ν  το1 σο  στον  ευρωπαιKκο1  ο1 σο  και  στον  ελλήνικο1  χω1 ρο,
σταχυολογου1 με  και  αναφε1ρουμε  επιγραμματικα1  τους  παρακα1 τω  (οι  πλήροφορι1ες  προε1ρχονται  απο1  τους
ιστοτο1 πους των Οργανω1 σεων/Φορε1ων) ω1 στε κυρι1ως να δοθει1  μι1α γενικο1 τερή εικο1 να τής δυναμική1 ς -το1 σο
στον ευρωπαιKκο1  ο1 σο και στον ελλήνικο1  χω1 ρο-, ή οποι1α ε1χει αναπτυχθει1 ιδιαι1τερα κατα1  τα τελευται1α χρο1 νια :

Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία/International Cooperative Alliance-ICA82

Η  Διεθνή1 ς  Συνεταιριστική1  Συμμαχι1α  με  ε1τος  ι1δρυσής  το  1895,  σκοπο1  ε1χει  να  ενω1 νει,  εκπροσωπει1  και
εξυπήρετει1  συνεταιρισμου1 ς  παγκοσμι1ως. Η  ICA ει1ναι  ε1νας  απο1  τους  παλαιο1 τερους  μή  κυβερνήτικου1 ς
οργανισμου1 ς και ε1νας απο1  τους μεγαλυ1 τερους, καθω1 ς ο αριθμο1 ς των ατο1 μων που εκπροσωπου1 νται με1σω τής
συμμετοχή1 ς  τους  σε  συνεταιριστικε1ς  μορφε1ς  οργα1 νωσής,  ανε1ρχεται  στα  1,2  δισ. με1λή  συνεταιρισμω1 ν
παγκο1 σμια.  Η Διεθνή1 ς Συνεταιριστική1  Συμμαχι1α, συνεργα1 ζεται με Κυβερνή1 σεις και Οργανισμου1 ς παγκο1 σμια,
για  τή  δήμιουργι1α  ενο1 ς  νομοθετικου1  περιβα1 λλοντος  το  οποι1ο  θα  επιτρε1πει στους  συνεταιρισμου1 ς  να
σχήματι1ζονται  και  να αναπτυ1 σσονται. Συνολικα1  312  Οργανισμοι1  απο1  109 χω1 ρες ει1ναι  με1λή  τής Διεθνου1 ς
Συνεργατική1 ς Συμμαχι1ας, ενω1  τα με1λή τής ει1ναι διεθνει1ς και εθνικοι1  συνεταιριστικοι1  οργανισμοι1  απο1  ο1 λους
τους τομει1ς τής οικονομι1ας, δήλαδή1  τή γεωργι1α, τον τραπεζικο1  τομε1α, τον καταναλωτή1 , τήν αλιει1α, τήν υγει1α,
τή στε1γασή, τήν ασφα1 λισή και τή βιομήχανι1α και τις υπήρεσι1ες. 

82 ICA, https://www.ica.coop/en/about-us/international-cooperative-alliance 
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Συ1 μφωνα  με  τήν  ιστοσελι1δα  τής  ICA,  με1λος  απο1  ελλήνική1 ς  πλευρα1 ς  ει1ναι  το  Δι1κτυο  Κα1 πα/Κε1ντρο
Υποστή1 ριξής  &  Ανα1 πτυξής Συνεταιριστικω1 ν  Επιχειρή1 σεων83,  με  τομει1ς  δρα1 σής  :  τήν  συνεταιριστική1
εκπαι1δευσή, τήν συνεταιριστική1  προω1 θήσή και το συνεταιριστικο1  νομικο1  πλαι1σιο.

COOPERATIVES EUROPE
Η  Οργα1 νωσή  Cooperatives Europe84,  εργα1 ζεται  για  τήν  προω1 θήσή  του  συνεταιριστικου1  επιχειρήματικου1
μοντε1λου  σε  ευρωπαιKκο1  επι1πεδο,  προωθει1  τήν  επικοινωνι1α  μεταξυ1  των  συνεταιριστικω1 ν
ομα1 δων/επιχειρή1 σεων και αποτελει1 βασικο1  εργαλει1ο για τήν ευρωπαιKκή1  και διεθνή1  αναπτυξιακή1  στρατήγική1 .
Η Cooperatives Europe εργα1 ζεται για τήν ενσωμα1 τωσή του συνεταιριστικου1  επιχειρήματικου1  μοντε1λου στις
πολιτικε1ς και τα προγρα1 μματα τής ΕΕ και για τήν προω1 θήσή των συνεταιρισμω1 ν ως βιω1 σιμων εται1ρων στα
θεσμικα1  ο1 ργανα τής ΕΕ.
Συ1 μφωνα με τήν ιστοσελι1δα τής Cooperatives Europe, με1λος απο1  ελλήνική1 ς πλευρα1 ς ει1ναι (επι1σής) το Δι1κτυο
Κα1 πα/Κε1ντρο Υποστή1 ριξής & Ανα1 πτυξής Συνεταιριστικω1 ν Επιχειρή1 σεων.

Λοιποι1  Κλαδικοι1  Συνεταιριστικοι1  Οργανισμοι1  στον  ΕυρωπαιKκο1  Χω1 ρο,  Με1λή  τής    Cooperatives     Europe  85  .  
Αναφε1ρονται επιγραμματικα1  και συ1 μφωνα με τον ιστο1 τοπο τής CO

 Housing Europe, http://www.housingeurope.eu/ 
 Cecop - The European Confederation of Cooperatives and worker-owned enterprises active in industry

and services, https://cecop.coop/ 
 EACB - European Association of Cooperative Banks, http://www.eacb.coop/en/home.html 
 Euro Coop - European Community of Consumer Cooperatives, https://www.eurocoop.coop/ 
 EUSP - European Union of Social Pharmacies, 

https://www.eurosocialpharma.org/chooseLanguage.php 
 REScoop   / European federation of citizen energy cooperatives, https://www.rescoop.eu/ 
 Cogeca /European Agri-Cooperatives 

COGECA-General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union
Όταν υπογρα1 φήκε ή Συνθή1 κή τής Ρω1 μής στις 25 Μαρτι1ου 1957, περιει1χε ή1 δή τις σήμαντικο1 τερες διατα1 ξεις-
πλαι1σιο  που θεσπι1ζουν τήν Κοινή1  Γεωργική1  Πολιτική1  (ΚΓΠ). Αναγνωρι1ζοντας τή σήμασι1α  του αγροτικου1
τομε1α,  ή  ΕΕ εξε1φρασε τήν επιθυμι1α τής για στενή1  συνεργασι1α με τους εκπροσω1 πους του και κα1 λεσε τις
εθνικε1ς γεωργικε1ς οργανω1 σεις να συμμετα1 σχουν στή Δια1 σκεψή Stresa του 1958 ως παρατήρήτε1ς.
Ως αποτε1λεσμα δήμιουργή1 θήκε στις 6 Σεπτεμβρι1ου 1958 ή πρω1 τή ευρωπαιKκή1  οργα1 νωσή που εκπροσωπει1
τους αγρο1 τες,  ή  COPA (Επιτροπή1  Επαγγελματικω1 ν Γεωργικω1 ν Οργανω1 σεων),  ενω1  λι1γο αργο1 τερα στις 24
Σεπτεμβρι1ου 1959,  οι  Εθνικοι1  Οργανισμοι1  Γεωργικω1 ν Συνεταιρισμω1 ν,  δήμιου1 ργήσαν τήν ευρωπαιKκή1  τους
οργα1 νωσή  -  COGECA  (Γενική1  Επιτροπή1  Γεωργική1 ς  Συνεργασι1ας  στήν  ΕυρωπαιKκή1  Ένωσή)  -  ή  οποι1α
περιλαμβα1 νει επι1σής και αλιευτικου1 ς συνεταιρισμου1 ς-. Η Γραμματει1α τής COGECA συγχωνευ1 θήκε με αυτή1 ν
τής COPA τήν 1ή Δεκεμβρι1ου 1962. 
Όταν δήμιουργή1 θήκε ή COGECA αποτελου1 νταν απο1  6 με1λή. Απο1  το1 τε, και στήν δια1 ρκεια τής προήγου1 μενής
60ετι1ας, διευρυ1 νθήκε σε 35 πλή1 ρή με1λή και 4 συνδεδεμε1να με1λή απο1  τήν ΕΕ καθω1 ς και 36 συνεργα1 τες, ενω1  ή
σήμερινή1  συνολική1  συμμετοχή1  και των δυ1 ο Οργανισμω1 ν αυξή1 θήκε σε 76 οργανισμου1 ς απο1  τα κ-μ τής ΕΕ.
Η  COGECA,  που  σή1 μερα ονομα1 ζεται  «Γενική1  Συνομοσπονδι1α  Αγροτικω1 ν  Συνεταιρισμω1 ν  στήν  ΕυρωπαιKκή1
Ένωσή», αντιπροσωπευ1 ει τα γενικα1  και ειδικα1  συμφε1ροντα περι1που 40.000 αγροτικω1 ν συνεταιρισμω1 ν που
απασχολου1 ν περι1που 660.000 α1 τομα και με παγκο1 σμιο ετή1 σιο κυ1 κλο εργασιω1 ν α1 νω των 300 δισ. Ευρω1  σε
ο1 λή τή διευρυμε1νή Ευρω1 πή. 
Απο1  τήν  ι1δρυσή1  τής,  ή  COGECA  ε1χει  αναγνωριστει1  απο1  τα  ευρωπαιKκα1  θεσμικα1  ο1 ργανα  ως  ο  κυ1 ριος
αντιπροσωπευτικο1 ς  φορε1ας  και  εκπρο1 σωπος  ολο1 κλήρου  του  γεωργικου1  και  αλιευτικου1  συνεταιριστικου1
τομε1α.
Συ1 μφωνα με τον ιστο1 τοπο του Οργανισμου1 ,  με1λή απο1  ελλήνική1 ς  πλευρα1 ς86 ει1ναι  ο  Συ1 νδεσμος Αγροτικω1 ν
Συνεταιριστικω1 ν Οργανω1 σεων και Επιχειρή1 σεων Ελλα1 δας/ ΣΑΣΟΕΕ και ή GAIA Επιχειρει1ν, για τους οποι1ους
και αναφε1ρονται κα1 τωθι τα εξή1 ς :

83 Δι1κτυο Κα1 πα, http://www.diktio-kapa.dos.gr/?page_id=23
84 Cooperatives Europe, https://coopseurope.coop/about-us/activities 
85 Cooperatives Europe, https://coopseurope.coop/about-us/our-members     
86 https://www.copa-cogeca.eu/Main.aspx?page=CogecaMembers 
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Συ1 νδεσμος Αγροτικω1 ν Συνεταιριστικω1 ν Οργανω1 σεων και Επιχειρή1 σεων Ελλα1 δας/ΣΑΣΟΕΕ  87  
Στον  ΣΑΣΟΕΕ ει1ναι  εγγεγραμε1να Με1λή  (Με1λή  του ει1ναι  μο1 νον  οι  ενεργοι1  Συνεταιρισμοι1,  που  πλήρου1 ν  τα
κριτή1 ρια, ο1 πως αυτα1  αναλυτικα1  καταγρα1 φονται στο καταστατικο1  του) περι1που 70 Αγροτικοι1 Συνεταιρισμοι1,
ενω1  ο Συ1 νδεσμος παρακολουθει1  στενα1  τις εξελι1ξεις στον συνεταιριστικο1  / αγροτικο1  χω1 ρο και διαμορφω1 νει
παρεμβα1 σεις  που  μπορου1 ν  να  συμβα1 λουν  ουσιαστικα1  στήν  ενδυνα1 μωσή  των  Συνεταιρισμω1 ν  και  στή
διασφα1 λισή μι1ας πολιτική1 ς υποστήρικτική1 ς για τήν αγροτική1  ανα1 πτυξή και οικονομι1α.

GAIA   Επιχειρει1ν  88  
Η  GAIA  ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,  με1τοχοι  τής  οποι1ας  ει1ναι  περι1που  74  Αγροτικοι1  Συνεταιρισμοι1,  ε1χει  στο1 χο  να
λειτουργή1 σει  ως  ε1νας  τεχνολογικο1 ς  δι1αυλος,  πα1 νω  στον  οποι1ο  θα  συνδεθου1 ν  οντο1 τήτες  των  εγχω1 ριων
κλα1 δων τής οικονομι1ας και του πρωτογενου1 ς τομε1α, οι οποι1ες θα εκφρα1 ζουν συνεταιριστικε1ς οργανω1 σεις,
μεμονωμε1νους  χρή1 στες  ο1 πως  ο  αγρο1 τής,  ο  γεωπο1 νος,  ο  λογιστή1 ς,  ο  πολι1τής  καθω1 ς  και  Φορει1ς  τής
ΕυρωπαιKκή1 ς  Ένωσής.  Ο  τεχνολογικο1 ς  αυτο1 ς  δι1αυλος  θα  επιτρε1πει  τήν  ποιοτική1  και  ασφαλή1  παροχή1
υπήρεσιω1 ν σε ο1 λες τις πιθανε1ς μορφε1ς (πολι1τή σε πολι1τή, κρα1 τους σε πολι1τή, επιχει1ρήσής σε πολι1τή, κρα1 τους
προς επιχει1ρήσή, κοκ). Επιπρο1 σθετα, ή δομή1  του διαυ1 λου θα επιτρε1πει να προστι1θενται, το1 σο νε1ες οντο1 τήτες,
ο1 σο και νε1ες υπήρεσι1ες. 
Η  Συμβολή1  τής  ΠΑΣΕΓΕΣ  και  των  συνεταιριστικω1 ν  οργανω1 σεων  στή  συ1 λλήψή  και  υλοποι1ήσή  τής  ο1 λής
προσπα1 θειας του GAIA Επιχειρει1ν ει1ναι καθοριστική1 , με δεδομε1νή τήν πολιτική1  βου1 λήσή στήν υλοποι1ήσή τής
στροφή1 ς προς τήν ανα1 πτυξή.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συ1 μφωνα με τα στοιχει1α του Υπουργει1ου Αγροτική1 ς Ανα1 πτυξής και Τροφι1μων89/Εθνικο1  Μήτρω1 ο Αγροτικω1 ν
Συνεταιρισμω1 ν  και  α1 λλων  συλλογικω1 ν  φορε1ων  (Κατα1 λογος  ενή1 μερων  ΑΣ  ε1τους  2019 -29.01.20-),  οι
Αγροτικοί  Συνεταιρισμοί  στην  Ελλάδα ανερχόταν  στους  599,  ενω1  επιπλε1ον  υπογραμμι1ζεται  ο1 τι
συ1 μφωνα  με  τήν  Νομοθεσι1α,  πε1ραν  των  Αγροτικω1 ν  Συνεταιρισμω1 ν,  υπα1 ρχουν  και  α1 λλες  μορφε1ς
Οργανω1 σεων ο1 πως οι Αναγκαστικοι1  Συνεταιρισμοι1,  οι Αγροτικε1ς  Συνδικαλιστικε1ς  Οργανω1 σεις,  οι Ομα1 δες
Παραγωγω1 ν (Ο.Π.) και οι Διεπαγγελματικε1ς Οργανω1 σεις (Δ.Ο.).

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ
Αποτελει1  κεντρικο1  συντονιστικο1  και καθοδήγήτικο1  ο1 ργανο σε εθνικο1  επι1πεδο, εκφρα1 ζοντας στο εσωτερικο1
τής χω1 ρας, πανευρωπαιKκα1  αλλα1  και διεθνω1 ς τις Συνεταιριστικε1ς Οργανω1 σεις, ενω1  απο1  το πλαι1σιο δρα1 σεω1 ν
τής σταχυολογου1 νται και αναφε1ρονται δειγματολήπτικα1  :

 Οι προσπα1 θειες που γι1νονται και στον τομε1α τής κτήνοτροφι1ας -ο1 που ο1 πως ε1χει σήμειωθει1 ή εθνική1
παραγωγή1  δεν  καλυ1 πτει  τή  ζή1 τήσή-  τής  Εθνική1 ς  Διεπαγγελματική1 ς  Οργα1 νωσής  Κρε1ατος/ΕΔΟΚ  ή
οποι1α  και  με1σω  διαφο1 ρων δρα1 σεων,  σεμιναρι1ων/ήμερι1δων ενήμε1ρωσής,  εκδήλω1 σεων προω1 θήσής
στο  εξωτερικο1  κ.α1 .,  συντελει1  στήν  προσπα1 θεια  ω1 στε  ‘’..ο  Τομε1ας  του  κρε1ατος  να  αποτελε1σει
πραγματικο1  μοχλο1  οικονομική1 ς  ανα1 πτυξής  και  «κεφα1 λαιο»  για  τή  χω1 ρα  μας.  Ανα1 μεσα  στις
ουσιαστικο1 τερες  αρμοδιο1 τήτες  που  ε1χει  ή  ΕΔΟΚ  με  τον  θεσμικο1  τής  ρο1 λο  ως  συνομιλήτή1  των
αρμο1 διων Αρχω1 ν και του Υπουργει1ου ει1ναι επι1σής ή δια1 χυσή τής γνω1 σής προς κα1 θε κατευ1 θυνσή..’’90

 ή υποστή1 ριξή εισδοχή1 ς Νε1ων στήν αγροτική1  παραγωγή1  τής χω1 ρας91

Στήν  ΝΕΑ  ΠΑΣΕΓΕΣ,  συμμετε1χουν  περι1που  130  Με1λή92,  μεταξυ1  των  οποι1ων  δειγματολήπτικα1  και
χαρακτήριστικα1  αναφε1ρονται ως προς τους τομει1ς δραστήριο1 τήτας οι :
Πτηνοτροφία/Α.Σ.  Πτήνοτρο1 φων  Μεγα1 ρων  "AGROSYN",  Κρασί/ΚΕΟΣΟΕ,  Ξερά  Σύκα/ΣΥΚΙΚΗ,
Αγελαδοτροφία-Προβατοτροφία/Α.Σ.  Αγελαδοτρο1 φων-Προβατοτρο1 φων  Δυτ.Θεσσαλι1ας,
Κρόκος/Αναγκαστικο1 ς  Συνεταιρισμο1 ς  Κροκοπαραγωγω1 ν  Κοζα1 νής,  Καπνά/Αγροτικο1 ς  Καπνικο1 ς
Συνεταιρισμο1 ς Ελασσο1 νας, Σπαράγγια/Α.Σ.Παραγωγω1 ν Σπαραγγιω1 ν Νομου1  Ξα1 νθής ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’,  Μέλι/
Αγροτομελισσοκομικο1 ς  Σ.  Νομου1  Έβρου,  Ελαιουργία-Κτηνοτροφία/Α.Ελαιουργικο1 ς-Κτήνοτροφικο1 ς  Σ.
Κα1 μπου, Γαλακτοπαραγωγή/Α.Σ. Γαλακτοκομικο1 ς Σ.Γουρια1 ς κ.α.

87 ΣΑΟΕΕ, http://sasoee.com.gr/ 
88 GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, https://www.c-gaia.gr/etaireia/metoxoi-gaia-epicheirein 
89 ΥΠΑΑΤ, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/sillogikes-agrotikes-organoseis
90 https://www.neapaseges.gr/el/products/details/KTINIATRIKA/EDOK-Moxlos-oikonomikis-anaptyksis-o-tomeas-toy-
Kreatos 
91 ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ https://www.neapaseges.gr/el/products/details/NEOI-AGROTES/Neoi-kai-agrotiki-paragogi 
92 ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ https://www.neapaseges.gr/el/products/details/TA-MELI-MAS/TA-MELI-MAS 
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συ1 μφωνα  με  το  Υπουργει1ο  Αγροτική1 ς  Ανα1 πτυξής  και  Τροφι1μων93 ‘’..Οι  Γυναικει1οι  Αγροτουριστικοι1
Συνεταιρισμοι1’’ αποτελου1 ν ε1να σήμαντικο1  οικονομικο1 , κοινωνικο1  και πολιτιστικο1  θεσμο1 , διο1 τι προα1 γουν τήν
ανα1 πτυξή τής συλλογική1 ς  δρα1 σής  των γυναικω1 ν,  συμβα1 λλουν ουσιαστικα1  στήν αξιοποι1ήσή  των τοπικω1 ν
πο1 ρων,  προσφε1ρουν  συμπλήρωματικο1  εισο1 δήμα  στήν  αγροτική1  οικογε1νεια,  μεταλαμπαδευ1 ουν  τις
διαχρονικε1ς  ποιοτικε1ς  ελλήνικε1ς  διατροφικε1ς  συνή1 θειες,  διατήρου1 ν  και  προβα1 λλουν  τήν  πολιτιστική1
κλήρονομια1  και δήμιουργου1 ν συνθή1 κες συγκρα1 τήσής του πλήθυσμου1  στις εστι1ες του.
Στή χω1 ρα μας λειτουργου1 ν  141 Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί (στοιχει1α 2014),  οι οποι1οι
δραστήριοποιου1 νται στή μεταποι1ήσή τοπικω1 ν προιKο1 ντων και υπήρεσιω1 ν εστι1ασής, στήν παραγωγή1  ειδω1 ν
οικοτεχνι1ας – χειροτεχνι1ας και στήν προσφορα1  υπήρεσιω1 ν αγροτουρισμου1 .
Οι γυναι1κες, αξιοποιω1 ντας τα αγνα1  και ποιοτικα1  προιKο1 ντα τής ελλήνική1 ς γής, ξαναζωντανευ1 ουν τον υπε1ροχο
διατροφικο1  πολιτισμο1  που  κλήρονο1 μήσαν  και  με  παραδοσιακου1 ς  τρο1 πους  παρα1 γουν  τρο1 φιμα  υψήλή1 ς
θρεπτική1 ς αξι1ας, ασφαλή1  και υγιεινα1 .
Αναβιω1 νουν  τήν  τοπική1  πολιτιστική1  παρα1 δοσή  και  προωθου1 ν  στήν  αγορα1  χειροτεχνή1 ματα  μοναδικα1  σε
χρω1 ματα  και  αισθήτική1 ,  προσαρμο1 ζοντας  παραδοσιακα1  σχε1δια  σε  συ1 γχρονες  κατασκευε1ς  οικοτεχνι1ας  –
χειροτεχνι1ας και χρήσιμοποιω1 ντας υλικα1  απλα1 .
Στα αγροτουριστικα1  καταλυ1 ματα1  τους  ο  επισκε1πτής  ε1χει  τή  δυνατο1 τήτα να απολαυ1 σει  μια  α1 λλή  μορφή1
φιλοξενι1ας,  πιο κοντα1  στήν τοπική1  κοινωνι1α και στους ρυθμου1 ς  του χωριου1 ,  καθω1 ς ε1χει τήν ευκαιρι1α να
γευτει1 αυθεντικε1ς παραδοσιακε1ς γευ1 σεις και να γνωρι1σει τον αγροτικο1  τρο1 πο ζωή1 ς..’’
Σήμειω1 νεται επιπλε1ον ο πλή1 ρής κατα1 λογος των 141 ΓΑΣ μπορει1  να αναζήτήθει1  στήν παραπα1 νω ιστοσελι1δα
του Υπουργει1ου Αγροτική1 ς  Ανα1 πτυξής και Τροφι1μων/Δ/νσή Αγροτική1 ς  Οικιακή1 ς  Οικονομι1ας94,  ο1 τι  το νε1ο
Σχε1διο  Νο1 μου  για  τους  Γυναικει1ους  Αγροτικου1 ς  Συνεταιρισμου1 ς,  ε1χει  αναρτήθει1  στον  ιστο1 τοπο  του
OPENGOV.GR95 .
Όσον  αφορα1  στήν  ιστορική1  αναδρομή1  του  συνεταιριστικου1  κινή1 ματος  στήν  Ελλα1 δα  (πε1ραν  των  α1 λλων
εκδο1 σεων),  λεπτομερε1ς  και  εμπεριστατωμε1νο  σήμει1ωμα  παρατι1θεται  και  στον  ιστο1 τοπο  του  ανωτε1ρω
προαναφερομε1νου Δικτυ1 ου ΚΑΠΑ96.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Απο1  τήν ανα1 λυσή των στοιχει1ων εξαγωγω1 ν και εισαγωγω1 ν, πλεονα1 σματος και ελλει1μματος και απο1  τα επι1
με1ρους στοιχει1α για τα προιKο1 ντα και τους κλα1 δους αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και ποτω1 ν, σε διψή1 φιο και
τετραψή1 φιο κωδικο1 , προκυ1 πτουν ο1 πως δειγματολήπτικα1  αναφε1ρονται και μεταξυ1  α1 λλων, τα εξή1 ς :

Η συμβολή1  του κλα1 δου τής γεωργι1ας στο ΑΕΠ υπολογι1ζεται στο 3,7%, το μερι1διο του πρωτογενου1 ς τομε1α στή
συνολική1  απασχο1 λήσή στο 11,2%, το με1σο με1γεθος τής αγροτική1 ς εκμετα1 λλευσής στα 6,6 εκτα1 ρια, ή με1σή
παραγωγικο1 τήτα εργασι1ας στον αγροτικο1  τομε1α ει1ναι κατα1  36% μικρο1 τερή σε συ1 γκρισή με τήν ΕΕ28, μο1 λις
το  2,4%  του  συνο1 λου  των  επιχειρή1 σεων  δραστήριοποιου1 νται  στον  τομε1α  των  εισαγωγω1 ν-εξαγωγω1 ν,  οι
μεγα1 λες  επιχειρή1 σεις  α1 νω  των  249  απασχολουμε1νων,  οι  οποι1ες  και  αποτελου1 ν  το  1,6%  του  συνολικου1
αριθμου1  των εξαγωγικω1 ν επιχειρή1 σεων πραγματοποι1ήσαν το 49,1% τής συνολική1 ς αξι1ας των εξαγωγω1 ν ενω1
στις 100 μεγαλυ1 τερες επιχειρή1 σεις αντιστοιχει1 το 53,6% των συνολικω1 ν ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν.

Παρα1 λλήλα το Ελλήνικο1  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο ει1ναι διαχρονικα1  ελλειμματικο1 , ενω1  το αγροδιατροφικο1  εμπορικο1
ισοζυ1 γιο και ισοζυ1 γιο ποτω1 ν διατήρει1ται ελλειμματικο1  απο1  το 1985 και εντευ1 θεν,  παρα1  το γεγονο1 ς  ο1 τι οι
ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς σήμειω1 νουν σήμαντικε1ς ετή1 σιες αυξή1 σεις (2019/2000 +167%) και το 2019 σήμει1ωσαν

93 ΥΠΑΑΤ, http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agrotourism/agricultural-association
94 http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agrotourism/agricultural-association 
95 OPENGOV.GR, http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2257
96 Δι1κτυο ΚΑΠΑ, http://www.diktio-kapa.dos.gr/ 
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νε1ο  ρεκο1 ρ  αξι1ας,  οι  εισαγωγε1ς  παραμε1νουν  υψήλο1 τερες  διαχρονικα1  δήμιουργω1 ντας  το  προαναφερο1 μενο
ε1λλειμμα (2019 1,4 δισ.Ευρω1 ).

Κυριο1 τεροι διαχρονικα1  προορισμοι1 των ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν στή δια1 ρκεια τής προήγου1 μενής 30ετι1ας ει1ναι 6
χω1 ρες,  ή Ιταλι1α, ή Γερμανι1α, ή Κυ1 προς, οι ΗΠΑ, το Ηνωμε1νο Βασι1λειο και ή Γαλλι1α, ενω1  ο1 σον αφορα1  στις
γεωγραφικε1ς περιοχε1ς, κυριο1 τερος εμπορικο1 ς εται1ρος τής Ελλα1 δας ει1ναι ή ΕυρωπαιKκή1  Ένωσή, οι εξαγωγε1ς
προς τις χω1 ρες τής οποι1ας φθα1 νουν στο 56% συνο1 λου ενω1  οι εισαγωγε1ς φθα1 νουν στο 53% συνο1 λου.

Ως προς τα αγροδιατροφικα1  προιKο1 ντα και ποτα1 , κυ1 ριοι προορισμοι1 (2019), ει1ναι επι1σής οι Χω1 ρες ΕΕ, αλλα1  και
οι  ΗΠΑ,  Καναδα1 ς  και  Αυστραλι1α,  ενω1  κυ1 ριες  χω1 ρες  προε1λευσής των εισαγωγω1 ν  ει1ναι  οι  Κα1 τω Χω1 ρες,  ή
Γερμανι1α, ή Ιταλι1α, ή Βουλγαρι1α και ή Γαλλι1α.

Όσον  αφορα1  στις  εξαγωγε1ς (2019)  και  στους  14  κυριο1 τερους  τετραψή1 φιους  κωδικου1 ς  οι  οποι1οι  και
παρουσια1 ζουν αξι1α εξαγωγω1 ν μεγαλυ1 τερή των 100 εκ.Ευρω1  αυτοι1  ει1ναι : 0302 Ψα1 ρια νωπα1 , 2005 Λαχανικα1
παρασκευασμε1να-διατήρήμε1να,  0406 Τυρια1 ,  1509 Ελαιο1 λαδο,  2008 Καρποι1  και φρου1 τα παρασκευασμε1να-
διατήρήμε1να,  2106  Παρασκευα1 σματα  διατροφή1 ς  που  δεν  κατονομα1 ζονται  αλλου1 ,  0810  Άλλοι  καρποι1-
φρου1 τα νωπα1 ,  0805 Εσπεριδοειδή1 ,  0403 Βουτυρο1 γαλα, πήγμε1νο γα1 λα,  Γιαου1 ρτι,  0809 Βερι1κοκα, Κερα1 σια,
Ροδα1 κινα,  0806  Σταφυ1 λια,  1905  ΠροιKο1 ντα  αρτοποιιKας-ζαχαροπλαστική1 ς,  2001  Λαχανικα1 -καρποι1
παρασκευασμε1να και 1901 Εκχυλι1σματα βυ1 νής. 
Σήμειω1 νεται ο1 τι το α1 θροισμα τής συνολική1 ς αξι1ας των εξαγωγω1 ν των ανωτε1ρω 14 προιKο1 ντων φθα1 νει στα
3.594,4 εκ.Ευρω1 , αξι1α που αντιστοιχει1 σε ποσοστο1  10,61% των συνολικω1 ν ελλήνικω1 ν εξαγωγω1 ν και ποσοστο1
64,04% των συνολικω1 ν εξαγωγω1 ν αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και ποτω1 ν.

Όσον αφορα1  στις εισαγωγε1ς (2019) και στους 21 κυριο1 τερους κωδικου1 ς οι οποι1οι και παρουσια1 ζουν αξι1α
εισαγωγω1 ν μεγαλυ1 τερή των 100 εκ.Ευρω1  αυτοι1 ει1ναι :
0203 Κρε1ατα χοιροειδω1 ν νωπα1 , 0406 Τυρια1 , 0201 Κρε1ατα βοειδω1 ν νωπα1 , 1001 Σιτα1 ρι και σιμιγδα1 λι, 0901
Καφε1ς, 2106 Παρασκευα1 σματα διατροφή1 ς π.δ.κ.α., 2309 Παρασκευα1 σματα για τήν διατροφή1  των ζω1 ων, 0207
Κρε1ατα πουλερικω1 ν, 2208 Αιθυλική1  Αλκοο1 λή, 1905 ΠροιKο1 ντα αρτοποιιKας ζαχαροπλαστική1 ς, 0402 Γα1 λα, 1005
Καλαμπο1 κι, 0803 Μπανα1 νες, 0302 Ψα1 ρια νωπα1 , 2304 Πι1τες απο1  σογιε1λαιο, 0307 Μαλα1 κια, 1806 Σοκολα1 τα,
0302 Ψα1 ρια νωπα1 , 1701 Ζα1 χαρή, 2301 Αλευ1 ρια-σκο1 νες για τήν διατροφή1  των ζω1 ων και 0701 Πατα1 τες. 
Σήμειω1 νεται  ο1 τι  το  α1 θροισμα  τής  συνολική1 ς  αξι1ας  των  εισαγωγω1 ν  (2019)  των  ανωτε1ρω  21  προιKο1 ντων
φθα1 νει στα 4.065,6 εκ.Ευρω1 , αξι1α που αντιστοιχει1  σε ποσοστο1  7,29% των συνολικω1 ν ελλήνικω1 ν εισαγωγω1 ν
και ποσοστο1  57,59% των συνολικω1 ν εισαγωγω1 ν αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και ποτω1 ν.

Μεγαλυ1 τερα πλεονα1 σματα στο εμπορικο1  ισοζυ1 γιο (2019) σε 4ψή1 φιους κωδικου1 ς εμφανι1ζουν τα προιKο1 ντα :
Κωδ.2005  Λαχανικα1  παρασκευασμε1να  (κυρι1ως  ελιε1ς),  Κωδ.0302  Ψα1 ρια  νωπα1 ,  Κωδ.1509  Ελαιο1 λαδο,
Κωδ.2008  Καρποι1-Φρου1 τα  παρασκευασμε1να/διατήρήμε1να  (κυρι1ως  Ροδα1 κινο),  Κωδ.0810  Καρποι1-Φρου1 τα
(κυρι1ως  φρα1 ουλες-ακτινι1δια),  Κωδ.0403 Γιαου1 ρτι,  Κωδ.0805 Εσπεριδοειδή1 ,  Κωδ.0809 Βερι1κοκα-Κερα1 σια-
Ροδα1 κινα, Κωδ.0806 Σταφυ1 λια, Κωδ.2001 Λαχανικα1 -καρποι1-φρου1 τα παρασκευασμε1να-διατήρήμε1να (κυρι1ως
ελιε1ς, αγγουρα1 κια, καλαμπο1 κι, μανιτα1 ρια, πιπεριε1ς).
Μεγαλυ1 τερα ελλει1μματα στο εμπορικο1  ισοζυ1 γιο σε 4ψή1 φιους κωδικου1 ς εμφανι1ζουν τα προιKο1 ντα : Κωδ.0203
Κρε1ατα χοιροειδω1 ν, Κωδ.0201 Κρε1ατα βοειδω1 ν, Κωδ.0901 Καφε1ς, Κωδ.1001 Σιτα1 ρι και σιμιγδα1 λι, Κωδ.1005
Καλαμπο1 κι,  Κωδ.2309 Ζωοτροφε1ς,  Κωδ.0402 Γα1 λα,  Κωδ.0207 Κρε1ατα πουλερικω1 ν, Κωδ.2301 Αλευ1 ρια για
ζωοτροφε1ς, Κωδ.1701 Ζα1 χαρή.

Οι  17  κυριο1 τερες  χω1 ρες  εξαγωγω1 ν  (με  αξι1α  εξαγωγω1 ν  εκα1 στής  α1 νω  των 70  εκ.Ευρω1 ),  ει1ναι  οι  :  Ιταλι1α,
Γερμανι1α, Ην.Βασι1λειο, ΗΠΑ, Κυ1 προς, Βουλγαρι1α, Ρουμανι1α, Κα1 τω Χω1 ρες, Γαλλι1α, Ισπανι1α, Πολωνι1α, Βε1λγιο,
Αλβανι1α, Αυστρι1α, Σουήδι1α, Αυστραλι1α και Καναδα1 ς, οι οποι1ες και συγκεντρω1 νουν συνολική1  αξι1α εξαγωγω1 ν
στα 4.615,0 εκ.Ευρω1  ή1  82,2% στο γενικο1  συ1 νολο εξαγωγω1 ν αγροδιατροφικω1 ν και ποτω1 ν. 

Οι  8  κυριο1 τερες  χω1 ρες  εισαγωγω1 ν  ει1ναι  οι  :  Κα1 τω Χω1 ρες,  Γερμανι1α,  Ιταλι1α,  Βουλγαρι1α,  Γαλλι1α,  Ισπανι1α,
Βε1λγιο, και Πολωνι1α, με συνολική1  αξι1α εισαγωγω1 ν στα 4.406,2 εκ.Ευρω1  ή1  ποσοστο1  62,2% του συνο1 λου των
εισαγωγω1 ν αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και ποτω1 ν.

Όσον αφορα1  στή διαχει1ρισή και ανα1 λυσή ο1 λων των ανωτε1ρω πλήροφοριω1 ν τής μελε1τής και συνεχι1ζοντας σε
ε1να δευ1 τερο επι1πεδο ανα1 γνωσής, προκυ1 πτουν δια1 φορα και ποικι1λα συμπερα1 σματα. 
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 Πρω1 το και  κυριο1 τερο ο1 τι  οι  εξαγωγε1ς  ο1 χι  μο1 νο αυξα1 νονται  ως αξι1α  σε  ετή1 σια βα1 σή,  τήν περι1οδο
μα1 λιστα που οι ελλήνικε1ς επιχειρή1 σεις, ει1χαν να αντιμετωπι1σουν τήν παγκο1 σμια οικονομική1  κρι1σή του
1997-1998 και επιπλε1ον τήν ελλήνική1  οικονομική1  κρι1σή του 2009, αλλα1  παρουσια1 ζουν και εξαιρετική1
δυναμική1 * δήμιουργω1 ντας  και  νε1ους  προορισμου1 ς,  καθω1 ς  πε1ραν  των  κυ1 ριων  προορισμω1 ν  που
αναφε1ρθήκαν παραπα1 νω καταγρα1 φονται και εξαγωγε1ς π.χ. Άλλα κρε1ατα και παραπροιKο1 ντα τους στο
Κονγκο1 , Ψα1 ρια στήν Τυνήσι1α και στο Μαρο1 κο, Γα1 λα/κρε1μα γα1 λακτος και Σταφυ1 λια στή Ν.Ζήλανδι1α,
Γιαου1 ρτι στή Νορβήγι1α, Εσπεριδοειδή1  στήν Βοσνι1α-Ερζεγοβι1νή και στήν Λιθουανι1α, Σταφυ1 λια στήν
Ινδι1α,  Βερι1κοκα-Κερα1 σια-Ροδα1 κινα  στή  Λευκορωσι1α,  Καρποι1  και  φρου1 τα  κατεψυγμε1να  στήν
ΤαιKλα1 νδή,  Ρυ1 ζι  στήν  Ιορδανι1α,  Ελαιο1 λαδο  στήν  Ιαπωνι1α,  Σοκολα1 τα  και  προιKο1 ντα  τής  στή  Λιβυ1 ή,
ΠροιKο1 ντα ΑρτοποιιKας στο Κουβε1ιKτ, Ντομα1 τες παρασκευασμε1νες στήν Δήμ.Νοτι1ου Αφρική1 ς, Ελιε1ς στή
Μολδαβι1α,  Γλυκα1  κουταλιου1 -Μαρμελα1 δες  στις  Γουατεμα1 λα,  Δομινικανή1  Δήμοκρατι1α,  Πακιστα1 ν,
Κονσε1ρβες Ροδα1 κινων στο Μεξικο1 , Βιετνα1 μ, Χυμοι1 φρου1 των στήν Αλγερι1α, Κρασι1 στήν Κι1να κ.α.

 Δευ1 τερο και  επι1σής σήμαντικο1 ,  ή  αδυναμι1α  κα1 λυψής τής ζή1 τήσής απο1  τήν εγχω1 ρια παραγωγή1  σε
συγκεκριμε1νους τομει1ς, 

α) ο1 πως στα κτήνοτροφικα1  και γαλακτοκομικα1  προιKο1 ντα καθω1 ς και τις ζωοτροφε1ς,  προιKο1 ντα που
συνολικα1  αθροιζο1 μενα  δήμιουργου1 ν  το  μεγαλυ1 τερο  τμή1 μα  του  ελλει1ματος  (καθω1 ς  6  απο1  αυτα1
περιλαμβα1 νονται  στα  ανωτε1ρω  10  προιKο1 ντα  που  παρουσια1 ζουν  τα  μεγαλυ1 τερα  ελλει1μματα  στο
εμπορικο1  ισοζυ1 γιο). Σήμειω1 νεται επι1σής ο1 τι ο1 πως ε1χει προαναφερθει1,  για να αυξήθου1 ν οι εξαγωγε1ς
στο Γιαου1 ρτι (απο1  τους σήμαντικο1 τερους κωδικου1 ς στις εξαγωγε1ς) ει1ναι αναγκαι1ο ει1τε να αυξήθει1  ή
εγχω1 ρια παραγωγή1  ει1τε να αυξήθου1 ν οι εισαγωγε1ς στο αγελαδινο1  γα1 λα, ενω1  παρα1 λλήλα σήμειω1 νεται
ο1 τι  ο1 σον αφορα1  στα Τυρια1 ,  μο1 λις το 2019 και χα1 ρις  στή συνεχιζο1 μενή αυ1 ξήσή των εξαγωγω1 ν,  το
ισοζυ1 γιο ε1χει μετατραπει1 σε ελαφρω1 ς πλεονασματικο1 .

β)  ο1 πως  στα  δήμήτριακα1  -πλήν  ρυζιου1 -  ή1 τοι  σε  σιτα1 ρι  και  καλαμπο1 κι,  2  κωδικοι1  που  επι1σής
εμφανι1ζονται στους 10 που δήμιουργου1 ν τα μεγαλυ1 τερα ελλει1μματα. Όπως και στο γιαου1 ρτι ε1τσι και
στα ζυμαρικα1  που εμφανι1ζουν συνεχιζο1 μενή αυ1 ξήσή στις εξαγωγε1ς, για να αυξήθου1 ν οι εξαγωγε1ς τους
ει1ναι  αναγκαι1ο  ει1τε  να  αυξήθει1  ή  εγχω1 ρια  παραγωγή1  ει1τε  να  αυξήθου1 ν  οι  εισαγωγε1ς  στο
σιτα1 ρι/καλαμπο1 κι.

γ) ενω1  τα υπο1 λοιπα 2 απο1  τα 10 προιKο1 ντα που δήμιουργου1 ν τα μεγαλυ1 τερα ελλει1μματα, ει1ναι ο Καφε1ς
και ή Ζα1 χαρή. Ιδιαι1τερα για τή Ζα1 χαρή επαναλαμβα1 νεται ο1 τι καθω1 ς ει1ναι βασικο1  αγροτικο1  προιKο1 ν
παρουσια1 ζει  ιδιαι1τερα  υψήλο1  πολλαπλασιαστικο1  συντελεστή1  σε  πλεια1 δα  προιKο1 ντων  του
αγροδιατροφικου1  ισοζυγι1ου και ισοζυγι1ου ποτω1 ν π.χ.  κονσε1ρβες,  χυμοι1,  ποτα1 ,  σοκολα1 τες, παγωτα1 ,
μαρμελα1 δες,  αρτοποιή1 ματα  κ.α..  Όπως  και  στο  γιαου1 ρτι   και  στα  ζυμαρικα1 ,  για  να  αυξήθου1 ν  οι
εξαγωγε1ς των προαναφερομε1νων προιKο1 ντων, ει1ναι αναγκαι1ο ει1τε να αυξήθει1  ή εγχω1 ρια παραγωγή1
ει1τε να αυξήθου1 ν οι εισαγωγε1ς στή ζα1 χαρή.

δ) σήμειω1 νεται ο1 τι μι1α απο1  τις φωτεινε1ς εξαιρε1σεις στον ΄΄κανο1 να΄΄ ‘’μειωμε1νή εγχω1 ρια παραγωγή1 ,
υψήλή1  ζή1 τήσή α1 ρα και αυξήμε1νες εισαγωγε1ς’’,  αποτελει1  ή περι1πτωσή των φυτικω1 ν ελαι1ων. Αν και
στήν παραγωγή1  ελαιολα1 δου -του οποι1ου και ή πλειοψήφι1α ει1ναι και ε1ξτρα παρθε1νο-, ή Ελλα1 δα ει1ναι ο
3ος μεγαλυ1 τερος  παραγωγο1 ς  παγκο1 σμια,  το  συνολικο1  ε1λλειμμα  απο1  εισαγωγε1ς:  φοινικε1λαιου,
ήλιε1λαιου, βαμβακε1λαιου, κοκοφοινικε1λαιου, και ελαι1ων σιναπιου1   φθα1 νει στα 120 εκ.Ευρω1  (2019),
ενω1  το πλεο1 νασμα στο ελαιο1 λαδο φθα1 νει στα 351 εκ.Ευρω1  (2019).

ε) Ως προς το σκε1λος τής εγχω1 ριας παραγωγή1 ς, υπογραμμι1ζεται παρα1 λλήλα ή κοινή1  σχεδο1 ν προς τήν
εξαφα1 νισή πορει1α (για πλει1στους και δια1 φορους λο1 γους), βασικω1 ν αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων τής
μεταπολεμική1 ς Ελλα1 δας, ο1 πως χαρακτήριστικα1  αναφε1ρονται : τα βουβάλια που απο1  71.000 το 1952
ε1φθασαν στα 384 το 1984, ενω1  σή1 μερα φαι1νεται ο1 τι επανακα1 μπτουν καθω1 ς ο αριθμο1 ς τους ε1φθασε
στα 4.500 το 2017, χα1 ρις στήν ενασχο1 λήσή αρχικα1  εκτροφε1ων απο1  τήν περιοχή1  των Σερρω1 ν και τα
χαρούπια που απο1  βασικο1  διατροφικο1  προιKο1 ν το1 σο στο μεσοπο1 λεμο ο1 σο και μεταπολεμικα1 , ε1φθασε
σε κα1 ποια στιγμή1  να συναντα1 ται μο1 νο ως διακοσμήτικο1  δε1νδρο, ενω1  στή σήμερινή1  εποχή1  ή Ελλα1 δα
καταλαμβα1 νει τήν 4ή θε1σή παγκο1 σμια με περι1που 14,6 χιλ. το1 νους και ποσοστο1  10% επι1 του συνο1 λου
τής παγκο1 σμιας παραγωγή1 ς, χα1 ρις στις προσπα1 θειες καλλιεργήτω1 ν και μεταποιήτω1 ν αρχικα1  απο1  τήν
Κρή1 τή. 
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Σήμειω1 νεται ο1 τι παρο1 μοια και σχεδο1 ν προς τήν εξαφα1 νισή πορει1α ακολου1 θήσε και το μετάξι (γνωστο1
απο1  τήν αρχαιο1 τήτα ως σήρ), εμβλήματικο1  προιKο1 ν παραγωγή1 ς στήν Ελλα1 δα απο1  το 1847 και κυρι1ως
απο1  τα τε1λή του 19ου Αιω1 να ε1ως τα με1σα του 20ου (καταγρα1 φεται  ο1 τι το 1897 λειτουργου1 σαν στήν
Ελλα1 δα 12 Μεταξουργει1α  εκ των οποι1ων  τα 5 βρισκο1 ταν στήν Καλαμα1 τα),  ενω1  πε1ραν ο1 λων των
α1 λλων,  ή  λε1ξή  ‘’μετα1 ξι΄΄  εμφανι1ζεται  :  στα μεταξωτα1  καλαμω1 ν,  στο  καλαματιανο1  μαντή1 λι  -και  το
γνωστο1  δήμοτικο1  τραγου1 δι-,  στήν  περιοχή1  Μεταξουργει1ο  στήν   Αθή1 να,  στο  οικισμο1  Μεταξα1 δα
(Σαπρι1κι) στήν Καλαμα1 τα και στο χωριο1  Μεταξα1 δες στή Θρα1 κή.  Mο1 λις κατα1  τα τελευται1α χρο1 νια
γι1νονται  κα1 ποιες  περισσο1 τερο συντονισμε1νες προσπα1 θειες  για τήν ουσιαστική1  επανεκκι1νήσή μι1ας
γενικο1 τερής παραγωγή1 ς.

 Αναφορικα1  με  τή  συμβολή1  του  εμπορικου1  ισοζυγι1ου  των  αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν,  στο  γενικο1
εμπορικο1  ισοζυ1 γιο με τήν κα1 θε χω1 ρα και ειδικα1  ο1 σον αφορα1  στις παρακα1 τω 4 απο1  τις 10 κυριο1 τερες
χω1 ρες εξαγωγω1 ν, καταγρα1 φονται τα εξή1 ς :
με τήν  Ιταλία, καταγρα1 φεται  έλλειμμα   συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου   στα 1.146,0 εκ.Ευρω1 ,  και
πλεόνασμα   εμπορικου1  ισοζυγι1ου αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν   175,8 εκ.Ευρω1
με  τήν Γερμανία,  καταγρα1 φεται  ε1λλειμμα  συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου  3.882,0  εκ.Ευρω1  και
ε1λλειμμα εμπορικου1  ισοζυγι1ου αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν στα   32,5 εκ.Ευρώ  
με  τήν  Ρουμανία,  καταγρα1 φεται  πλεο1 νασμα  συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου  194,3  εκ.Ευρω1 ,  και
πλεο1 νασμα εμπορικου1  ισοζυγι1ου αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 78,4 εκ.Ευρω1
με τις Κάτω Χώρες, καταγρα1 φεται  ε1λλειμμα συνολικου1  εμπορικου1  ισοζυγι1ου 2.105,5 εκ.Ευρω1  και
ε1λλειμμα εμπορικου1  ισοζυγι1ου αγροδιατροφικω1 ν-ποτω1 ν 696 εκ.Ευρω1 .

 Στις  εξαγωγε1ς   αγροδιατροφικω1 ν  και  ποτω1 ν,  ο1 πως αυτο1  καταγρα1 φεται  απο1  τις  κυριο1 τερες χω1 ρες
προορισμου1 ,  σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ελληνική ή η ελληνικής καταγωγής κοινότητα
που  διαβιεί  στο  εξωτερικό, ενω1  ο1 σον  αφορα1  στις  εισαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν  και  ποτω1 ν,
σημαντικό  ρόλο φαίνεται  να διαδραματίζει  το  τουριστικό  ρεύμα των άνω των κατά μ.ο.
περίπου 30 εκ.ατόμων ετησίως.

*Περαιτε1ρω και ο1 σον αφορα1  στήν ιδιαι1τερή δυναμική1  που αναπτυ1 σεται στον τομε1α των αγροδιατροφικω1 ν 
προιKο1 ντων και ποτω1 ν, σήμειω1 νονται δειγματολήπτικα1  και τα εξή1 ς :

 Η Ελλα1 δα ει1ναι ο 3ος μεγαλυ1 τερος παραγωγο1 ς ελαιολα1 δου παγκο1 σμια και ο 1ος εξαγωγε1ας ε1ξτρα 
παρθε1νου ελαιολα1 δου παγκο1 σμια.

 Η Ελλα1 δα ε1χει κατοχυρω1 σει ή1 δή 273 προιKο1 ντα ως ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΓΕ εκ των οποι1ων 138 ει1ναι κρασια1 , 
10 αλκοολου1 χα ποτα1  και τα υπο1 λοιπα τρο1 φιμα.

 Η Ελλα1 δα καταλαμβα1 νει τήν 1ή θε1σή πανευρωπαιKκα1 97 (2017) ο1 σον αφορα1  στήν εκτροφή1  αιγοειδω1 ν με
ποσοστο1  31% τής συνολική1 ς εκτροφή1 ς στα κ-μ ΕΕ (στήν 2ή θε1σή βρι1σκεται ή Ισπανι1α με 20%, ενω1  
ο1 σον αφορα1  στήν εκτροφή1  προβατοειδω1 ν στήν 1ή θε1σή βρι1σκεται το Ην.Βασι1λειο)

 Η Ελλα1 δα καταλαμβα1 νει επι1σής τήν 1ή θε1σή πανευρωπαιKκα1  (2015) ο1 σον αφορα1  στήν παραγωγή1  
γα1 λακτος απο1  αιγοειδή1  και προβατοειδή1 98 με 24% του συνο1 λου (στήν 2ή θε1σή βρι1σκεται ή Ισπανι1α με 
23% και ακολουθου1 ν, ή Γαλλι1α με 19%, ή Ρουμανι1α με 14% και ή Ιταλι1α με 12%).

 Η Ελλα1 δα κατα1 λαμβα1 νει τήν 7ή θε1σή πανευρωπαιKκα1  ο1 σον αφορα1  στήν παραγωγή1  τυριου1 99 (στήν 1ή 
θε1σή ή Γερμανι1α, και ακολουθου1 ν ή Γαλλι1α, ή Ιταλι1α και οι Κα1 τω χω1 ρες).

 Η Ελλα1 δα καταλαμβα1 νει τήν 8ή θε1σή πανευρωπαιKκα1  ο1 σον αφορα1  στήν παραγωγή1  μελιου1  (στήν 1ή 
θε1σή βρι1σκεται ή Ρουμανι1α και ακολουθου1 ν ή Ισπανι1α και ή Γερμανι1α).

 Η Ελλα1 δα καταλαμβα1 νει τήν 4ή θε1σή παγκο1 σμια ο1 σον αφορα1  στήν παραγωγή1  χαρουπιω1 ν100 (στήν 1ή 
θε1σή βρι1σκεται ή Πορτογαλι1α και ακολουθου1 ν ή Ιταλι1α και το Μαρο1 κο).

97 Στοιχει1α ΕυρωπαιKκου1  Κοινοβουλι1ου, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608663/EPRS_BRI(2017)608663_EN.pdf 
98 Στοιχει1α ΕυρωπαιKκου1  Κοινοβουλι1ου, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608663/EPRS_BRI(2017)608663_EN.pdf
99 Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ 
100 FAO, http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize ,
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 Η Ελλήνική1  κουζι1να περιλαμβα1 νεται στις καλυ1 τερες 10 στον κο1 σμο (ιστο1 τοποι CNN Travel101, 
UPROXX102, ‘’Fine Dining Lovers’’103, ‘’GOATSontheroad’’104, ‘’Ranker’’105, ‘’AWorldToTravel’’106).

Επι1σής υπογραμι1ζεται ο1 τι πε1ραν ο1 λων των προαναφερομε1νων κυριο1 τερων προιKο1 ντων που αποτελου1 ν και τα
θεμε1λια  του  οικοδομή1 ματος  των ελλήνικω1 ν  εξαγωγω1 ν,  ο1 πως προαναφε1ρθήκε  περιλαμβα1 νονται  και  α1 λλα
delicatessen προιKο1 ντα π.χ. κρο1 κος Κοζα1 νής, αυγοτα1 ραχο Μεσολλογγι1ου, Μαστι1χα Χι1ου και επι1σής ε1χει αρχι1σει
ή  ανα1 πτυξή  και  δια1 φορων  προιKο1 ντων  ο1 πως  δειγματολήπτικα1  αυτα1  ε1χουν  αναφερθει1,  τα  προιKο1 ντα  απο1
βουβαλι1σιο κρε1ας, τα προιKο1 ντα απο1  στρουθοκα1 μήλο ή1  και α1 λλα προιKο1 ντα που εμφανι1ζονται στα τελευται1α
χρο1 νια στις εξαγωγε1ς ο1 πως π.χ. τα τριαντα1 φυλλα απο1  τον κα1 μπο των Γιαννιτσω1 ν ή1  τα σαλιγκα1 ρια (για τα
σαλιγκα1 ρια  περισσο1 τερες  πλήροφορι1ες  μπορου1 ν  να  αναζήτήθου1 ν  στον  ιστο1 τοπο  του  Πανελλή1 νιου
Συνεταιρισμου1  Σαλιγκαροτρο1 φων107, Συνεταιρισμο1 ς που αποτελει1ται απο1  40 με1λή-εκτροφει1ς).
 
Παρα1 λλήλα γεγονο1 ς αποτελει1  και ή σήμαντική1  ανα1 πτυξή και κατοχυ1 ρωσή προιKο1 ντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΓΕ, απο1
ο1 λες  τις  Περιφε1ρειες και  περιοχε1ς  τής χω1 ρας,  ο1 πως δειγματολήπτικα1  αναφε1ρονται  τα προιKο1 ντα απο1  τήν
Περιφε1ρεια  Αττική1 ς,  Περιφε1ρεια  Κρή1 τής,  Περιφε1ρεια  Πελλοπονή1 σου,  Περιφε1ρεια  Δυτική1 ς  Ελλα1 δας,  τις
Περιφε1ρειες τής Μακεδονι1ας, τήν Περιφε1ρεια Θεσσαλι1ας ή1  τα προιKο1 ντα απο1  τα Μεσο1 γεια, τήν Χαλκιδική1 , τήν
Νεμε1α, τις Πρε1σπες, το Κα1 τω Νευροκο1 πι, τήν Κρή1 τή, τήν Κε1ρκυρα, τήν Λε1σβο, τήν Λή1 μνο, τήν Χι1ο, τήν Σα1 μο,
τήν Ρο1 δο, τήν Να1 ξο, τον Τυ1 ρναβο, τήν Ελασσο1 να, τα Άγραφα, το Με1τσοβο, τον Δομοκο1 , τήν Ελασσο1 να, τήν
Αρα1 χωβα κ.α.

Λαμβα1 νοντας επι1σής υπο1 ψή τήν ανα1 γκή ενήμε1ρωσής για τις ξε1νες αγορε1ς,  σήμειω1 νουμε ο1 τι το Υπουργει1ο
Εξωτερικω1 ν  https://www.mfa.gr/index.html ,  το οποι1ο  ει1ναι  αρμο1 διο  και  για  τα θε1ματα τής οικονομική1 ς
διπλωματι1ας  (Γενική1  Γραμματει1α  Διεθνω1 ν  Οικονομικω1 ν  Σχε1σεων  και  Εξωστρε1φειας),  λειτουργει1  με
αρμοδιο1 τήτα τής Β1 Δ/νσής Στρατήγικου1  Σχεδιασμου1 //Β’ Γενική1  Δ/νσή Οικονομικω1 ν Σχε1σεων, τον ιστο1 τοπο
http://www.agora.mfa.gr/ ο οποι1ος παρε1χει πλήροφο1 ρήσή για τις ξε1νες αγορε1ς και για ζή1 τήσή συνεργασιω1 ν,
στοιχει1α τα οποι1α και αναρτω1 νται απο1  τα Γραφει1α Οικονομικω1 ν και Εμπορικω1 ν Υποθε1σεων των Ελλήνικω1 ν
Πρεσβειω1 ν. 
Παρα1 λλήλα ή Β8 Δ/νσή Επιχειρήματική1 ς Ανα1 πτυξής/Β’ Γενική1  Δ/νσή Οικονομικω1 ν Σχε1σεων, ει1ναι ή αρμο1 δια
Δ/νσή για τήν περαιτε1ρω δια1 χυσή τής επιχειρήματική1 ς πλήροφο1 ρήσής, τον συντονισμο1  και τήν διοργα1 νωσή
επιχειρήματικων αποστολω1 ν, τήν παρακολου1 θήσή και συνδρομή1  συναρμο1 διων φορε1ων για τήν προστασι1α
των  προιKο1 ντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ  και  των  εμπορικω1 ν  σήμα1 των  των  ελλήνικω1 ν  προιKο1 ντων  στο  εξωτερικο1  και
παρα1 λλήλα  για  τήν  οργα1 νωσή  ήμερω1 ν  πλήροφο1 ρήσής  επιχειρήματιω1 ν  για  τις  ξε1νες  αγορε1ς  απο1
ΠροιKσταμε1νους Γραφει1ων ΟΕΥ σε συνεργασι1α με τα Επιμελήτή1 ρια.

Σήμειω1 νεται επι1σής ο1 τι υπο1  τήν εποπτει1α του Υπουργει1ου Eξωτερικω1 ν, λειτουργει1  ο Οργανισμο1 ς Enterprise
Greece, εξε1λιξή τής «Επενδυ1 στε στήν Ελλα1 δα Α.Ε.» (Invest in Greece) -στήν οποι1α ενσωματω1 νονται, μεταξυ1
α1 λλων, και οι αρμοδιο1 τήτες του «Ελλήνικου1  Οργανισμου1  Εξωτερικου1  Εμπορι1ου Α.Ε.» (Ο.Π.Ε. Α.Ε.) - σε ε1ναν
νε1ο και καινοτο1 μο φορε1α εξωστρε1φειας. O Οργανισμο1 ς Enterprise Greece ει1ναι ο αρμο1 διος εθνικο1 ς φορε1ας,
για τήν προσε1λκυσή επενδυ1 σεων στήν Ελλα1 δα και τήν προω1 θήσή εξαγωγω1 ν, με στο1 χο να προβα1 λλει τή χω1 ρα
ως  σήμαντικο1  στρατήγικο1  εται1ρο  παγκοσμι1ως,  ενω1  στον  ιστο1 τοπο  του  οποι1ου
https://www.enterprisegreece.gov.gr/ μπορει1 να αναζήτήθει1 πλήροφο1 ρήσή για τήν προσε1λκυσή επενδυ1 σεων
στήν Ελλα1 δα καθω1 ς και προγρα1 μματα δρα1 σής για τήν στή1 ριξή και προω1 θήσή των εξαγωγω1 ν.

Όπως προκυ1 πτει και απο1  τα στοιχει1α τής μελε1τής ο1 τι οι ελλήνικε1ς εξαγωγε1ς αγροδιατροφικω1 ν προιKο1 ντων και
ποτω1 ν, επε1δειξαν σήμαντικε1ς αντοχε1ς στή δια1 ρκεια τής κρι1σής, και ανταπεξή1 λθαν με επιτυχι1α σήμαντικε1ς
προκλή1 σεις παρουσια1 ζοντας και συνεχή1  αυ1 ξήσή τής αξι1ας τους.  

Σαφω1 ς τα διαρθρωτικα1  και δομικα1  προβλή1 ματα του τομε1α εξακολουθου1 ν να υφι1στανται, αλλα1  ή στοχευμε1νή
μει1ωσή  του  διαχρονικου1  ελλει1μματος  στο  εμπορικο1  ισοζυ1 γιο  σε  πρω1 τή  φα1 σή,  ή  με1σω  των  επενδυ1 σεων

101 CNN Travel, https://edition.cnn.com/travel/article/world-best-food-cultures/index.html 
102 UPROXX, https://uproxx.com/life/countries-with-the-best-food-in-the-world-ranked-2020/ 
103 FINEDININGLOVERS, https://www.finedininglovers.com/article/people-have-spoken-top-ten-countries-best-food 
104 GOATSontheroad, https://www.goatsontheroad.com/best-countries-for-food/ 
105  RANKER, https://www.ranker.com/list/countries-with-the-best-food/ranker-travel 
106 AWorldToTravel, https://www.aworldtotravel.com/best-countries-for-food-around-the-world/ 
107 ΠΣΣ, https://www.snailcoop.eu/index.php/ektrofeis 
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https://www.snailcoop.eu/index.php/ektrofeis
https://www.aworldtotravel.com/best-countries-for-food-around-the-world/
https://www.ranker.com/list/countries-with-the-best-food/ranker-travel
https://www.goatsontheroad.com/best-countries-for-food/
https://www.finedininglovers.com/article/people-have-spoken-top-ten-countries-best-food
https://uproxx.com/life/countries-with-the-best-food-in-the-world-ranked-2020/
https://edition.cnn.com/travel/article/world-best-food-cultures/index.html


αυ1 ξήσή τής εθνική1 ς  παραγωγή1 ς  και  ή  παρα1 λλήλή αυ1 ξήσή του τομε1α  τής  μεταποι1ήσής,  θα οδήγή1 σουν σε
περαιτε1ρω  αυ1 ξήσή των εξαγωγω1 ν και τής εξωστρε1φειας, αυξή1 σεις οι οποι1ες δυ1 νανται στο μεσοπρο1 θεσμο
με1λλον να μειω1 σουν και στο απω1 τερο με1λλον να εξισοροπή1 σουν το αγροδιατροφικο1  ισοζυ1 γιο.

Δεδομε1νο  αποτελει1  ο1 τι,  ή  αναδια1 ρθρωσή  του  παραγωγικου1  μοντε1λου  τής  χω1 ρας,  ή  αυ1 ξήσή  τής
ανταγωνιστικο1 τήτας, ο εξαγωγικο1 ς και εξωστρεφή1 ς προσανατολισμο1 ς τής, αποτελου1 ν τους καταλυ1 τες για
τήν περαιτε1ρω ανα1 πτυξή και μεγε1θυνσή τής ελλήνική1 ς οικονομι1ας. 

Ελπι1ζοντας ο1 τι ή παρου1 σα μελε1τή θα μπορου1 σε να αποτελε1σει ε1να χρή1 σιμο εργαλει1ο και να συμβα1 λλει ε1στω
και  ελα1 χιστα,  στο  γενικο1 τερο  δια1 λογο  και  προβλήματισμο1  στήν  συλλογική1  στρατήγική1  και  προσπα1 θεια
στή1 ριξής και ανα1 πτυξής των εξαγωγω1 ν.

                                                                                     
                                                                                                                                         Παντελή1 ς Γιαννου1 λής
                                                                                                                                         Στοκχο1 λμή, 2/7/2020
                                                                                                                                              

Καθώς η παρούσα μελέτη και οι πίνακες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του υπογράφοντος, θα
παρακαλούσα  σε  περίπτωση μερικής  αναδημοσίευσης  τμημάτων αυτής,  για την αναφορά στην
Πηγή.
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	‘’..Στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί, φορείς και διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με θέματα αγροτικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η συμμετοχή φορέων που διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα καινοτομίας.
	Σημειώνεται ότι ο πλήρης κατάλογος των μελών του ΕΑΔ, μπορεί να αναζητηθεί στην προαναφερόμενη ανωτέρω ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

