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ΘΡΔΦΖ ΣΧΝ ΦΤΣΧΝ - ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

Κξίληαο Θεφδσξνο 

 

εκαληηθνί φξνη: Ληπάζκαηα, Απνδηακεζνιάβεζε, Ζ-Δπηρεηξείλ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηνλ πνιχπαζν αγξνηηθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο, έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

πξνβιήκαηα απνηειεί ην κεγάιν θφζηνο θαιιηέξγεηαο, ιφγσ πςειψλ ηειηθψλ 

ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε δεκηνπξγίαο 

κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο απνδηακεζνιάβεζεο ζηελ εκπνξία εηδηθψλ 

πξντφλησλ ζξέςεο (ε-επηρεηξείλ / e-business), ψζηε ηα ζπγθεθξηκέλα 

αγξνηηθά εθφδηα λα είλαη απεπζείαο δηαζέζηκα ζηνλ Έιιελα παξαγσγφ, ρσξίο 

ηε δηακεζνιάβεζε δηθηχνπ ρνλδξέκπνξσλ θαη ιηαλέκπνξσλ. Μειεηάηαη ην 

εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα εμαθξηβσζεί 

ε βησζηκφηεηά ηεο. 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο 

ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο είλαη δπλαηή, δεκηνπξγψληαο κία λέα κνξθή 

δηθηχνπ εκπνξίαο γηα ηα Διιεληθά αγξνηηθά δεδνκέλα. Βαζηθφ εκπφδην 

απνηεινχλ ε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ θαη ε 

θνπιηνχξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο / επαγγεικαηηθήο νκάδαο.  
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ελζνπζηαζκφ πνπ επηδεηθλχεη ζην έξγν ηνπ, απνηειψληαο πξφηππν 

δαζθάινπ. 
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Δηζαγσγή 

 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα, παξφιν πνπ απνηειεί λεπξαιγηθφ θιάδν, 

δπζηπρψο, παξνπζηάδεη πνιιά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα. Σν αγξνηηθφ 

εηζφδεκα ζπκπηέδεηαη, νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κεηψλνληαη θαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο απνηειεί έλα απφ ηα πην θξίζηκα δεηήκαηα ηνπ Έιιελα αγξφηε. 

Οη εηαηξίεο εκπνξίαο αγξνηηθψλ εθνδίσλ βιέπνπλ ηελ αγνξά λα 

ζπξξηθλψλεηαη θαη ν αληαγσληζκφο ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ αληαιιαγή 

κεξηδίσλ αγνξάο. 

 

‟ απηφ, ινηπφλ ην δχζθνιν πεξηβάιινλ, φπνπ ε δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ αθνινπζεί ηα ζπκβαηηθά θαλάιηα ηνπ βηνκεραληθνχ κάξθεηηλγθ, 

θαινχκαζηε λα κειεηήζνπκε ηε δπλαηφηεηα απνδηακεζνιάβεζεο ζηελ 

εκπνξία εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο πνπ απνηειεί κηα αγνξά «θσιηά» (niche 

market) ηνπ επξχηεξνπ θιάδνπ ησλ ιηπαζκάησλ.  

 

Βαζηθή ηδέα ηεο απνδηακεζνιάβεζεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ειεθηξνληθήο 

επηρείξεζεο, ζπγαηξηθήο πνιπεζληθήο εηαηξίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ 

παξαγσγή ιηπαζκάησλ (ε-επηρεηξείλ). Φηινζνθία ηεο είλαη ε απεπζείαο 

πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ηνλ αγξφηε, κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε εηζαγσγέσλ, ρνλδξεκπφξσλ θαη 

ιηαληθψλ θαηαζηεκάησλ.   

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε δεκηνπξγίαο ηεο 

ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο, ψζηε λα αμηνινγεζεί ε βησζηκφηεηά ηεο, ε 

ηνπνζέηεζή ηεο θαη ν πηζαλφο ξφινο ηεο ζηελ αγνξά.  
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Κεθάιαην 1ν – Διιεληθφο Αγξνηηθφο Σνκέαο 

 

 

1.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Όζν ε ειιεληθή Γεσξγία κεηά ην ‟22 πξνζπαζνχζε λα νξζνπνδήζεη θαη λα 

πεηχρεη ζηγά – ζηγά έλαλ κεγαιεηψδε ζηφρν, λα θάλεη ηελ Διιάδα απηάξθε ζε 

ηξφθηκα ή πξψηεο χιεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, ηφζν 

κεγαιχηεξε γηλφηαλ ε αλάγθε γηα εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο, ν 

πεηξακαηηζκφο λέσλ πνηθηιηψλ θπηψλ, ε εθαξκνγή θπηνθαξκάθσλ ζρεηηθά 

λέσλ ζε θπθινθνξία θαη γεληθφηεξα ην πέξαζκα απφ ηε Γεσξγία ηεο 

επηβίσζεο ζηε  Γεσξγία ηεο παξαγσγήο. 

 

Μεηά ην 1950 έθαλαλ δεηιά – δεηιά ηελ εκθάληζε ηνπο ηα πξψηα θαηαζηήκαηα 

εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ζπλεπηθνπξψληαο ην έξγν ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο πνπ ηφηε δηέζεηαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηα ππάξρνληα θπηνθάξκαθα. Με ζνιφ λνκηθφ πιαίζην, ρσξίο 

πξναπαηηνχκελα, κε αλνηρηά ηζνπβάιηα, ζέζνπια θαη δπγαξηά, έκπαηλαλ ηα 

ζεκέιηα ηεο παξνρήο αγξνηηθψλ εθνδίσλ ζηελ Διιάδα. Απηνί νη πξψηνη 

εμεξεπλεηέο καδί κε ηνπο γεσπφλνπο ησλ ιηγνζηψλ εηαηξεηψλ αιιά θαη ηνπο 

γεσπφλνπο Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Γεκνζίνπ, νδήγεζαλ απηή ηελ 

θνχξζα κέρξη ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70. 

 

Ζ θαζηέξσζε ηφηε ηνπ λφκνπ πνπ επέβαιιε φηη κφλν νη γεσπφλνη κπνξνχλ λα 

εκπνξεπζνχλ γεσξγηθά εθφδηα, ε έιεπζε ζηελ Διιάδα απεπζείαο ησλ 

κεγάισλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ αιιά θαη ε είζνδνο ηεο ρψξαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, κε φηη απηφ ζήκαηλε γηα ηελ Διιεληθή Γεσξγία θαη ηνλ 

Έιιελα αγξφηε, άιιαμαλ ξηδηθά ηελ θαηάζηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

 

Μεηά ην 1985 ηα θαηαζηήκαηα – ζεκεία πψιεζεο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε 

γεσκεηξηθή πξφνδν, σο απνηέιεζκα ηεο πνιχ κεγάιεο αχμεζεο ηνπ ηδίξνπ 

ησλ εηζξνψλ. Αγψλαο δξφκνπ γηα ην πνηνο ζα πξνιάβεη λα επεθηαζεί, λα 
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πάξεη κεξίδηα αγνξάο, λα θεξδίζεη ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ κεγάισλ 

εηαηξεηψλ, λα θζάζεη πηζαλφλ πνιχ πην καθξηά απφ εθεί πνπ θζάλεη «ν ίζθηνο 

ηνπ». Οη εηαηξείεο βνήζεζαλ απηφ ην παηρλίδη δαπαλψληαο ηεξάζηηα πνζά ζε 

δξάζεηο marketing. 

 

Οη γεσπφλνη ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 

απνξξνθήζεθαλ ζην λα κεηξάλε «πξφβαηα» θαη λα ειέγρνπλ γεληθφηεξα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θνηλνηηθνχ ρξήκαηνο. Έηζη, φινη νη ηνκείο γεσξγηθψλ 

εθαξκνγψλ ζηελ Διιάδα αθέζεθαλ απφ ηελ επίζεκε πνιηηεία ζηελ ηχρε 

ηνπο. Ο γεσπφλνο – θαηάζηεκα γεσξγηθψλ εθνδίσλ ζε θάζε πφιε ή ρσξηφ 

ηεο ππαίζξνπ αλέιαβε κε κεγάιε φξεμε ζηελ αξρή, λα παίμεη ην ξφιν ηεο 

πνιηηείαο, θαιχπηνληαο απηφ ην θελφ. Γειαδή, πξφηεηλε ζηνλ αγξφηε ηη λα 

παξάγεη, πψο λα ην παξάγεη, θαζνδήγεζε ζπλνιηθά απηφ ην εγρείξεκα, ην 

παξαθνινχζεζε, ην πξνζηάηεπζε, ην ρξεκαηνδφηεζε, ην πξνήγαγε. 

 

Οη πςειέο πξφζνδνη αλά θαιιηέξγεηα, νη θαιέο ζρεηηθά ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, δελ επέηξεςαλ ζηνλ Έιιελα αγξφηε λα θαηαιάβεη φηη έρεη 

δεκηνπξγήζεη, θαη ζπλερίδεη λα είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ελφο 

πξνβιεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο πξνδηαγεγξακκέλν θψδηθα αμηψλ, ρσξίο 

ζπλεθηηθφ ηζηφ, ρσξίο λεχξν, ρσξίο ηειηθά ζηφρν. Σειηθά, φιεο νη αδπλακίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα, φηαλ πιένλ ε λέα ΚΑΠ (Κνηλή 

Αγξνηηθή Πνιηηηθή), θαηέδεημε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 

Ζ θεληξηθή Γηνίθεζε απνχζα, θξπκκέλε πίζσ απφ απφςεηο ηνπ ηχπνπ: «θαη ηη 

ζέιεηε? Να ζαο πσ εγψ ηη ζα θαιιηεξγήζεηε?». πλεηαηξηζκνί θαη Δλψζεηο 

Γεσξγ. πλεηαηξηζκψλ, θπηψξηα ζπλδηθαιηζηηθψλ αζηέξσλ, πνπ έρνπλ 

νδεγήζεη ζηελ απαμίσζε ηηο νξγαλψζεηο-επηρεηξήζεηο ηνπο, κε κπνξψληαο 

νπζηαζηηθά λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο, ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Έιιελα 

παξαγσγνχ.    
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Οη απινί αγξφηεο απνγνεηεπκέλνη, απνμελσκέλνη απφ ηε γε ηνπο θαη ην 

επάγγεικα ηνπο, αθνχ πιένλ δε δνπλ απφ απηφ, ρσξίο θακία ειηθηαθή 

αλαλέσζε, θαη ρσξίο λα βιέπνπλ θάπνην θσο ζηνλ νξίδνληα. 

 

Οη Δηαηξείεο πνπ ράλνπλ δηαξθψο ηδίξνπο, πξνζπαζνχλ λα «ζψζνπλ ηελ 

παξηίδα», πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Φπζηθά, πάληα κε γλψκνλα ην 

ζπκθέξνλ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο.  

 

Οη Γεσπφλνη - Καηαζηήκαηα εκπνξίαο γεσξγηθψλ εθνδίσλ βιέπνπλ, επίζεο, 

θαζεκεξηλά ηνπο ηδίξνπο λα κεηψλνληαη, ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ λα 

ζπξξηθλψλεηαη δξαζηηθά θαη λα κεγαιψλεη ειηθηαθά. Οη επηζθάιεηεο ηνπο 

απμάλνληαη εληππσζηαθά, ειαρηζηνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ 

παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο θαη αληαγσληζηηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 

Βέβαηα, ζα ήηαλ ηεξάζηηα παξάιεηςε, αλ δελ αλαθεξφηαλ φηη ππάξρνπλ ζε 

φιε ηελ Διιάδα θσηεηλέο εμαηξέζεηο ζε απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, νη νπνίεο 

καθάξη λα απνηειέζνπλ θίλεηξν αιιαγήο γηα φινπο, φκσο, απνηεινχλ 

ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ. 

 

Γπζηπρψο, θαηά γεληθή νκνινγία, ν ειιεληθφο αγξνηηθφο ηνκέαο έρεη βάιεη ηνλ 

απηφκαην πηιφην. «Κηλνχκαζηε φπνπ καο πάεη ε βάξθα, ρσξίο 

πξνγξακκαηηζκφ, ρσξίο φλεηξα, ρσξίο ζρέδηα γηα ην κέιινλ. Απιά 

γξαλάδηα ελφο θαθνζρεδηαζκέλνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο πνπ ηφζα 

ρξφληα ζπληεξήζακε. Καη φρη κφλν απηφ, αιιά θνβεζήθακε φια απηά ηα 

ρξφληα λα αλνίμνπκε ζέκαηα πνπ πηζαλφλ λα καο νδεγνχζαλ αιινχ» (Γ. 

ηαύξνπ,2008 ). 

 

 

1.2 Διιεληθή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα 

δηαθαηέρεηαη απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αθνινπζνχκελεο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο, θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη ηα αθφινπζα:  
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α) Ζ εκκνλή ζηελ νηθνγελεηαθή εθκεηάιιεπζε (αληί ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

αλαπηχμεσο) πνπ δηαησλίδεη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηε ρακειή θαη κεηνχκελε 

παξαγσγηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

β) Ζ επηδίσμε (απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θφκκαηα) αθελφο ηεο απνθπγήο 

ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο, κε άκεζε εμππεξέηεζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ θαη 

άιισλ απαηηήζεσλ ησλ αγξνηψλ θαη κάιηζηα ζπρλά ππφ ηελ πίεζε 

ζεκαληηθψλ αληηθνηλσληθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, θαη, αθεηέξνπ, ηεο 

απνζπάζεσο πνιηηηθψλ σθειεηψλ κέζσ παξνρψλ ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη φρη απφ ηελ ηξέρνπζα θνξνινγία αιιά 

απφ ηηο κειινληηθέο γεληέο.  

γ) ην αλσηέξσ πιαίζην δηακνξθψλεηαη θαη ε επηθέληξσζε ησλ 

επηδηψμεσλ ησλ αγξνηψλ θαη ησλ πλεηαηξηζηηθψλ ηνπο Οξγαλψζεσλ 

ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ 

επηδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ θαη παξνρψλ, αληί ηεο εθκεηαιιεχζεσο 

ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο καο γηα παξαγσγή αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ζε αληαγσληζηηθφ θφζηνο θαη κε ηθαλνπνηεηηθή δήηεζε ζηελ 

εγρψξηα θαη ηηο μέλεο αγνξέο. 

 

Δηδηθφηεξα, ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην ησλ αγξνηψλ (κέζσ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

ηνπο νξγαλψζεσλ) θαίλεηαη λα εμαληιείηαη ζηηο αθφινπζεο επηδηψμεηο: 

α) ζηελ αχμεζε ησλ αγξνηηθψλ ζπληάμεσλ ρσξίο θαηαβνιή εηζθνξψλ,  

β) ζηελ αχμεζε ησλ απνδεκηψζεσλ απφ δηαπηζησκέλεο (ή θαη αλχπαξθηεο) 

θαηξηθέο θαηαζηξνθέο,  

γ) ζηελ απαιιαγή απφ θφξνπο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (αθνξνιφγεηα 

απηνθίλεηα θαη θαχζηκα, κεγαιχηεξεο επηζηξνθέο ΦΠΑ, θ.ά.), 

δ) ζηελ αχμεζε ησλ επηδνηήζεσλ ησλ ηφθσλ, ή/θαη ηελ επίηεπμε άηνθσλ 

δαλείσλ θαη, ηειηθά, ηελ πιήξε δηαγξαθή ησλ ρξεψλ, 

ε) ζηελ εμαζθάιηζε απμεκέλσλ επηδνηήζεσλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ησλ 

ιηπαζκάησλ, ηνπ θφζηνπο απνζεθεχζεσο, ηεο ρξήζεσο ησλ πδάησλ, θ.ά. 

 

Αληίζεηα, ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε θαίλεηαη λα έρεη απνθιεηζζεί ε δπλαηφηεηα 

ηεο ρψξαο καο λα παξάγεη αγξνηηθά πξντφληα ζε αληαγσληζηηθφ θφζηνο, 

δειαδή πξντφληα πνπ λα κπνξνχλ λα πσιεζνχλ ζηελ εγρψξηα θαη ηηο μέλεο 
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αγνξέο ρσξίο ππέξκεηξε πξνζηαζία θαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. Άιισζηε, ε 

χπαξμε ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα 

θαίλεηαη λα ππνβαζκίδεηαη, παξφηη:  

α) Ζ πνηφηεηα θαη ε ζξεπηηθή αμία ησλ ειιεληθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

έρεη αλαγλσξηζζεί επξέσο ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ηηο μέλεο αγνξέο. Οη 

εγρψξηνη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ γεγελή γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά 

πξντφληα θαη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν γηα λα ηα 

αγνξάζνπλ.  

β) Τπάξρνπλ ζήκεξα παξαδείγκαηα πνιιψλ ειιεληθψλ γεσξγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε εμαηξεηηθή 

επηηπρία, πξνζθέξνπλ πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα κέζσ εθηεηακέλσλ 

δηθηχσλ δηαλνκήο ζηελ Διιάδα θαη ζε μέλεο αγνξέο, εμαζθαιίδνληαο 

ηθαλνπνηεηηθά θέξδε αιιά θαη αμηνπνηψληαο ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

γ) Αλαγλσξίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο φηη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ παξέρεη κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο γηα παξαγσγή πνηθηιίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο. 

 

εκεηψλεηαη, επηπιένλ, φηη ε νηθνγελεηαθή εθκεηάιιεπζε, ρσξίο θαηάιιεινπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ρψξνπο δηαινγήο θαη δηαρσξηζκνχ πνηνηήησλ, 

ρψξνπο ζπζθεπαζίαο θαη δπλαηφηεηα επηινγήο δηθηχσλ δηαλνκήο, θαη κε 

απνπζία νπζηαζηηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο δπλαηφηεηαο, δελ έρεη πξννπηηθέο 

αληαγσληζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ εγρψξηα ή ηηο μέλεο αγνξέο. Οη εμαγσγέο 

απμάλνπλ γηα ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη άιιεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, κφλνλ 

φηαλ αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά αμηφινγεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, 

ζπλεηαηξηζηηθέο, εηαηξηθέο ή αηνκηθέο, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Γεληθά, νη πξννπηηθέο αλαπηχμεσο ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη ζα 

εληζρπζεί ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ειιεληθή γεσξγία θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαζχλδεζή ηεο κε ηε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην, π.ρ., κε 

ηε δεκηνπξγία αμηφινγσλ εμαγσγηθψλ-εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 
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ηνλ ηνκέα ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε πεξηνξηζκέλε αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ε ζρεηηθά πςειή αχμεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ εηζαγσγψλ, νθείινληαη ζηελ ηαρεία αχμεζε ηεο εγρψξηαο 

δεηήζεσο θαζψο θαη ζηελ ηαρεία επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν (Alpha Bank, 2009,β). 

Δηδηθφηεξα, αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζηελ 

Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα γηα ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο:  

 

α) Ζ απηναπαζρφιεζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο έρεη αληηθαηαζηαζεί ζήκεξα ζε κεγάιν βαζκφ κε κηζζσηή 

εξγαζία, θπξίσο κεηαλαζηψλ.  

β) Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο είλαη ζρεηηθά ρακειή, 

ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο αδπλακίαο εθκεηαιιεχζεσο ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξαγσγή θαη ζηε δηαλνκή. ε απηφ ζπληείλνπλ ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο θαη ε κε ηθαλνπνηεηηθή δνκή ησλ γεσξγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη ηδηαηηέξσο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ε δηάρπηε 

έιιεηςε επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

Σα παξαπάλσ δηαηεξνχλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαζέζεσο πνιιψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα πνιχ πςειφηεξν απφ φ,ηη ζε άιιεο 

γεηηνληθέο ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη αληηζηαζκίδνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ εγρψξησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ επηδφηεζε ηεο ρξήζεσο θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην 

ζρεδφλ κεδεληθφ θφζηνο ηνπ λεξνχ θαη ην ρακειφ θφζηνο ρξεκαηνδνηήζεσο 

(Alpha Bank, 2009,β) . 

 

 

1.3 Νένη θαλνληζκνί θαη Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Δπηπιένλ φισλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, κία λέα νδεγία ηεο Δ.Δ., 

αιιάδεη ηα δεδνκέλα. Ζ νδεγία απηή «ζεζπίδεη πιαίζην γηα ηελ επίηεπμε 

νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ, κε ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη 
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ησλ επηπηψζεσλ ηεο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο θαη ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ή 

ηερληθψλ, φπσο νη κε ρεκηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο αληί ησλ γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ». 

 

Νένη φξνη γίλνληαη γλσζηνί. «Δπαγγεικαηίαο ρξήζηεο, Γηαλνκέαο, χκβνπινο, 

Δμνπιηζκφο εθαξκνγήο, Πηζηνπνηεηηθά, Γείθηεο θηλδχλνπ, Κπξψζεηο, 

Οινθιεξσκέλε Φπηνπξνζηαζία, Με ρεκηθέο κέζνδνη». Ζ Διιάδα, σο θξάηνο 

– κέινο, ζεζπίδεη Δζληθφ ρέδην Γξάζεο. 

Μήπσο λέα ε νδεγία αλαηξέπεη ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα; 

 Ληγφηεξεο θαιιηέξγεηεο; 

 Μηθξφηεξεο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο;  

 Ληγφηεξεο εηαηξείεο;  

 Ληγφηεξνη Αγξφηεο; 

 Ληγφηεξνπο γεσπφλνπο θαη γεσξγηθά θαηαζηήκαηα εθνδίσλ; 

 

Ζ λέα απηή νδεγία δεκηνπξγεί λέν πιαίζην, θαη δχζθνιεο, πνιχ δχζθνιεο νη 

απαληήζεηο πνπ πξέπεη λα δνζνχλ. «Τν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη κεηά ην 

2014 ε αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαη παξαγσγήο δε ζα είλαη ε ίδηα» (Γ. 

ηαύξνπ, 2008). 

 

 

1.4 Γείθηεο Αγξνηηθνχ ηνκέα 

 

ε ηξνρηά θαηάξξεπζεο, κε φιε ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ, θαίλεηαη φηη έρεη κπεη ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο καο. Όινη νη δείθηεο ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο 

θαη ηεο εζληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο πηζηνπνηνχλ ηε δξακαηηθή εηθφλα γηα 

ηελ νπνία θάλνπλ ιφγν νη αγξνηηθέο νξγαλψζεηο πνπ θξνχνπλ ηνλ θψδσλα 

ηνπ θηλδχλνπ θαη πξνεηδνπνηνχλ φηη αλ δελ ππάξμνπλ δξαζηηθά κέηξα ζα 

έρνπκε καδηθή εγθαηάιεηςε ηνπ αγξνηηθνχ επαγγέικαηνο. Δλφο επαγγέικαηνο, 

ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά πεξί ηηο 500.000 νηθνγέλεηεο, ελψ 

επεξεάδεη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αθφκα, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία 
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ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Παλαγνύιεο Θ., 2008). 

Ήδε θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή ηάζε «θπγήο» ησλ αγξνηψλ. Πεξίπνπ 20.000 

γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη ην 2007 θαη άιινη ηφζνη ην 2006 αλαδήηεζαλ ηελ 

ηχρε ηνπο ζε άιινπο ηνκείο, ελψ κέζα ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία ν αγξνηηθφο 

πιεζπζκφο απφ ην 17% ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε ρψξα έπεζε ζην 10,9% 

(Δ..Τ.Δ., 2008) . 

 

Πέξαλ ησλ δνκηθψλ αδπλακηψλ, νη έιιελεο αγξφηεο πιήηηνληαη απφ ηε 

ξαγδαία αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (πεηξέιαην, θπηνθάξκαθα, 

ιηπάζκαηα, επηηφθηα θ.ιπ.), ελψ έλα κηθξφ κφλν κέξνο απφ ηηο απμεκέλεο 

ηηκέο πνπ πιεξψλνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα θαηαιήγεη 

ηειηθά ζηνλ παξαγσγφ. Σα πξνβιήκαηα νμχλνληαη πεξηζζφηεξν εμαηηίαο ησλ 

εμαηξεηηθά δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο 2006-2007, 

αιιά θαη απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο λέαο ΚΑΠ πνπ είλαη πιένλ νξαηέο. 

 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, παξαηεξείηαη ζπλερήο κείσζε 

ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, πηψζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

θαη εμαηξεηηθά κεγάιε κείσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, θαηά ην 2006 θαη ην 

2007 ζε ζεκαληηθά αγξνηηθά πξντφληα. Γηαπηζηψλεηαη, επηπιένλ, πηψζε ηεο 

αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ζεκαληηθή 

επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ζηα αγξνηηθά πξντφληα θαη θαζνδηθή 

πνξεία ηεο απαζρφιεζεο ζηε γεσξγία, ρσξίο βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ 

αλαλέσζεο ησλ απαζρνινπκέλσλ. 

 

Σα ζηνηρεία απηά θαηαηέζεθαλ εθ κέξνπο ηεο ΠΑΔΓΔ ζηνλ πξσζππνπξγφ 

θαη ζηνλ πξφεδξν ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, θαηά ηηο πξφζθαηεο 

ζπλαληήζεηο ηνπο, ζπλνδεπφκελα απφ πξνηάζεηο γηα άκεζα ζηνρεπκέλα 

θνηλσληθά κέηξα γηα ηνπο ζηγφκελνπο απφ ηηο εμειίμεηο, θαζψο θαη κέζν – 

καθξνπξφζεζκα κέηξα ζηήξημεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ θαηέζεζε ε ΠΑΔΓΔ ζηνλ θ. Καξακαλιή θαη ζηνλ θ. 

Παπαλδξένπ, ε θαηάζηαζε έρεη σο εμήο: 
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1.4.1 Αγξνηηθφ εηζφδεκα 

 

Σν αγξνηηθφ εηζφδεκα, παξνπζηάδεη ζπλερή θάκςε, θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ ζε ζρέζε κε ηε ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην 

δηάζηεκα ηεο ηεηξαεηίαο 2004-2007 ην θφζηνο παξαγσγήο απμήζεθε 

αζξνηζηηθά θαηά 22,9% πνζνζηηαίεο κνλάδεο, φηαλ ην ίδην δηάζηεκα νη ηηκέο 

παξαγσγνχ ζεκεηψλνπλ αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 14,8% πεξίπνπ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε εμέιημε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο λα εκθαλίδεη, ζην 

δηάζηεκα απηφ αξλεηηθφ πξφζεκν(-8,1%). χκθσλα εμάιινπ κε ζηνηρεία ηεο 

Eurostat ζην δηάζηεκα (2003-2007) ην αγξνηηθφ εηζφδεκα ζε 

απνπιεζσξηζκέλεο ηηκέο κεηψζεθε αζξνηζηηθά θαηά 16% πεξίπνπ. Γηα ιφγνπο 

ζχγθξηζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην δηάζηεκα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ην 

αγξνηηθφ εηζφδεκα ηεο Δ.Δ. ησλ 27 απμήζεθε θαηά 11%. 

 

1.4.2 Αγξνηηθή Παξαγσγή 

 

ην δηάζηεκα ηεο δηεηίαο 2006-2007 ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή θάκςε ζηε 

παξαγσγή ησλ πεξηζζφηεξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ραξαθηεξηζηηθφηεξεο 

εθείλεο ηνπ θαπλνχ (-89%) θαη ησλ ηεχηισλ (-86%), σο απνηέιεζκα ηεο 

αζθνχκελεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο κεηαπνίεζεο, αιιά θαη ησλ άζηνρσλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο Βξπμέιιεο. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή, φκσο, ήηαλ ε 

κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ζε κηα ζεηξά άιισλ πξντφλησλ – πνπ, θπξίσο, 

νθείιεηαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο - φπσο ζηε ζηαθίδα (-46%), ζην 

βακβάθη (-30%), ζηα ζηηεξά (-25%), ζην ειαηφιαδν (-22%), ζην θξαζί (-14%). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2008, κεηά ηε κεγάιε άλνδν ησλ ηηκψλ 

παξαηεξείηαη κία αλάθακςε ζηνπο ηνκείο ησλ ζηηεξψλ. 
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Πίλαθαο 1. Παξαγσγή ησλ θπξηφηεξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (ρηι. ηφλνη) 

 

  

Απφ ηνλ Πίλαθα 1 πξνθχπηεη ε ζηαζηκφηεηα ή ε πησηηθή πνξεία ηεο 

παξαγσγήο ησλ βαζηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο ρψξαο. Ζ αξλεηηθή απηή 

εμέιημε ζεκεηψλεηαη παξάιιεια κε ηελ πνιχ πςειή κέζε εηήζηα 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ πνιιψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ πεξίνδν 

2000-2008 (Πίλαθαο 2), ελψ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 3, ε κέζε 

εηήζηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ησλ βαζηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο ρψξαο 

ζηελ ίδηα πεξίνδν δελ μεπέξαζε ην 9,0%.  
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Πίλαθαο 2. Δηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (εθαη. Δπξψ) 

 

Πίλαθαο 3. Δμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (εθαη. Δπξψ) 
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1.4.3 Αμία αγξνηηθήο παξαγσγήο 

 

Ζ πηψζε ηεο αμίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο είλαη ζπλερήο θαη δηαξθήο. ην 

δηάζηεκα ηεο ηεηξαεηίαο 2004-2007 ζπξξηθλψζεθε, ζε ζηαζεξέο ηηκέο, θαηά 

24 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ αμία ηεο παξαγσγήο ην 2008 εθηηκάηαη (Eurostat) 

ζε € 11,1 δηζ. (ηξέρνπζεο ηηκέο) εθ ησλ νπνίσλ ηα € 8,2 δηζ. (74,04%) 

πξνέξρνληαη απφ ηε θπηηθή παξαγσγή θαη ηα € 2,9 δηζ. (25,96%) απφ ηε 

δσηθή παξαγσγή. Έηζη, αλ εθηηκήζνπκε ζήκεξα ηε ζπκβνιή ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ζα δνχκε φηη κεηά βίαο ππεξβαίλεη ην 

3%, φηαλ ην 2004 ήηαλ ζην 4,93%. 

 

Πίλαθαο 4. πλεηζθνξά ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα (γεσξγία, θηελνηξνθία, δαζνθνκία, αιηεία, 

ζήξα) ζηε ζπλνιηθή εγρψξηα αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία (%) 

 

Όκσο, παξά ηελ αλεμέιεγθηε πηψζε ηνπ, ν αγξνηηθφο ηνκέαο εμαθνινπζεί 

λα απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

ζηνλ νπνίν ε Διιάδα θαηέρεη αμηφινγα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Ζ 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ εγρψξηα παξαγσγή κεηψζεθε ζην 3,3% Σν 2008, 

εμαθνινπζεί φκσο λα είλαη πςειφηεξε απφ φ,ηη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε-

κέιε ηεο ΔΔ-27, ζηελ νπνία ην κέζν κεξίδην ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ 

εγρψξηα παξαγσγή αλέξρεηαη ζην 1,9%. 
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1.4.4 Δκπνξηθφ αγξνδηαηξνθηθφ ηζνδχγην 

 

εκαληηθή επηδείλσζε παξνπζίαζε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ην 2007 ζε ζρέζε κε ην 2006, εμέιημε πνπ απνηειεί πιήγκα ζηε 

κεηνχκελε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ην έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηνπ ηνκέα, απφ 2 δηο 

επξψ ην 2006, έθηαζε ζε 2,6 δηο επξψ ην 2007 κε ηάζεηο αλφδνπ. Πξφθεηηαη 

γηα κηα επηδείλσζε ηεο ηάμεσο ησλ 24 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ, πνπ νθείιεηαη 

ζηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ, θπξίσο ηνπ ειαηφιαδνπ (-28%), ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ (+12%). 

 

 

1.4.5 Δπελδχζεηο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζπλερήο πηψζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, ιακβάλνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά απνεπέλδπζεο. χκθσλα 

κε κειέηε ηνπ ΚΔΠΔ, ε απνεπέλδπζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα είλαη ηεο ηάμεσο 

ηνπ 2,5% εηεζίσο. Να ζεκεησζεί φηη ζην πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

2007-2013 δηαπηζηψλεηαη, ζε ζρέζε κε ην Γ‟ ΚΠ, κείσζε ηεο εζληθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαηά 14 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, θάιπςε ηεο θνηλνηηθήο 

ζπλδξνκήο (3,7 δηο επξψ) θαηά 28% πεξίπνπ απφ πφξνπο πνπ 

παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο αγξφηεο – σο ζπλέπεηα ησλ άζηνρσλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο Βξπμέιιεο ηνλ Απξίιε ηνπ 2004- αιιά θαη 

θαζπζηεξήζεηο απφ αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο θαη έξγα-γέθπξεο ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ πνπ ζα απνξξνθήζνπλ ην 25% πεξίπνπ ηεο 

δηαηηζέκελεο Γεκφζηαο Γαπάλεο. Διάρηζηνη είλαη εμάιινπ νη δηαηηζέκελνη 

πφξνη γηα επελδχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηδίσο εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή. Σν κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (ρέδηα Βειηίσζεο), αλαθέξεη ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 

ηεο ηάμεσο ησλ 450 εθ. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 8,8% ηεο 

ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο έλαληη 17,3% ηνπ Γ‟ ΚΠ. 
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1.5 Κχξηα Γηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα Διιεληθνχ Αγξνηηθνχ ηνκέα 

 

ηηο κειέηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ηνκέα 

παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί ιφγνη ηεο νπζηαζηηθήο αδπλακίαο 

πξαγκαηνπνηήζεσο ηεο γεσξγηθήο ή θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο ζε 

αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη ηα αθφινπζα:  

1) Η Διιεληθή γε είλαη θπξίσο νξεηλή κε πνηθηιία θιηκάησλ. Μφλν ην 49% 

απηήο θαιχπηεηαη απφ γεσξγηθέο εθηάζεηο, ην 16% είλαη αξνηξαίεο εθηάζεηο θαη 

ην 6% κφληκεο θαιιηέξγεηεο. Δπίζεο, εθηηκάηαη φηη ην 82,7% ησλ γεσξγηθψλ 

πεξηνρψλ ζεσξνχληαη κεηνλεθηηθέο, ρσξίο, σζηφζν, λα πξνζδηνξίδεηαη ε 

αθξηβήο έλλνηα ηεο κεηνλεθηηθφηεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Διιάδνο παξέρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα παξαγσγή 

πνηθηιίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο, φπσο έρνπλ 

απνδείμεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο πνιιέο πξφηππεο αγξνηηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

2) Τν κηθξφ κέγεζνο θαη ε νηθνγελεηαθή κνξθή ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ: Σν 2005 ην κέζν κέγεζνο ηεο ειιεληθήο γεσξγηθήο 

εθκεηαιιεχζεσο ήηαλ 5,8 Ha/εθκεηάιιεπζε (ΔΔ-27: 20,7 Ha/εθκεηάιιεπζε) 

(Γηάγξακκα 1). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δηαησλίδεηαη έσο ζήκεξα αθνχ 

ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν θαη νπζηαζηηθά ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

αθνινπζνχκελε αγξνηηθή πνιηηηθή. Ο αλαδαζκφο έρεη πξνρσξήζεη 

ειάρηζηα, ελψ νη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο (θηεκαηνιφγην, δαζνιφγην, θ.ιπ.) 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζε επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο δελ πξνσζήζεθαλ. 
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Γηάγξακκα 1. Μέζε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε (ha, 2005) 

 

3) Ηιηθηαθή δηάξζξσζε θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ: Σν 2003 ην 

29,1% ησλ αξρεγψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ήηαλ άλσ ησλ 65 εηψλ, 57% ήηαλ 

άλσ ησλ 55 εηψλ θαη κφλν ην 9,2% ήηαλ θάησ ησλ 35 εηψλ (Τπ. Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, 2006). Δπίζεο, ην 2003, ην 83,8% ησλ αγξνηψλ είραλ ηειεηψζεη ην 

Γεκνηηθφ ή θάπνηεο ηάμεηο ηνπ θαη κφιηο ην 1,2% ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΗ ή ΣΔΗ. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε αγξνηψλ κε βαζηθή εθπαίδεπζε θπκάλζεθε κφιηο 

ζην 2,9% ην 1999/2000, ελψ πξνγξάκκαηα δηά βίνπ καζήζεσο 

παξαθνινχζεζε ην 2,1% ησλ αγξνηψλ ην 2004. Μεηά απφ πνιιέο δεθαεηίεο 

αδξάλεηαο θαη απνπξνζαλαηνιηζκνχ, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ζήκεξα 

δελ έρεη απνθηήζεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο, επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη θνηλσληθή επζχλε γηα λα 

κπνξέζεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα κε αληαγσληζηηθέο 

πξννπηηθέο. Δπηπιένλ, ην ηζρχνλ ζχζηεκα θηλήηξσλ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

4) Η ρακειή παξαγσγηθφηεηα δελ νθείιεηαη ζε έιιεηςε ηνπ αλαγθαίνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ: Οη Έιιελεο αγξφηεο έδσζαλ κεγάιε έκθαζε 

ζηελ αγνξά ηξαθηέξ θαη άιισλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηηο θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ 

παξέρνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην θξάηνο. Δπνκέλσο, ν αξηζκφο ησλ 

ηξαθηέξ ζηελ ειιεληθή γεσξγία ην 2005 αλήιζε ζηηο 256,76 ρηι., απμεκέλα 

θαηά 25,38% έλαληη ηνπ 1990, παξφηη ηελ πεξίνδν απηή ηφζν ν αξηζκφο ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε αγξνηηθή απαζρφιεζε φζν θαη ε παξαγσγή 
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κεηψζεθαλ ζεκαληηθά. Έηζη, ην 2005 ζε θάζε ηξαθηέξ αλαινγνχζαλ 16,59 

εθηάξηα ζηελ Διιάδα (3,24 εθκεηαιιεχζεηο/ηξαθηέξ, έλαληη 21,5 εθηάξηα ζηε 

Γεξκαλία, 47,3 εθηάξηα ζηελ Ηζπαλία (1,53 εθκεηαιιεχζεηο/ηξαθηέξ) θαη 25 

εθηάξηα ζηε Γαιιία (0,49 εθκεηαιιεχζεηο/ηξαθηέξ) (Eurostat, 2008). Δίλαη 

εκθαλέο φηη κε ηελ θαηαθφξπθε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαπλνχ, 

δαραξνηεχηισλ, βακβαθηνχ θαη άιισλ βαζηθψλ πξντφλησλ, ηα αλσηέξσ 

κεραληθά κέζα θαη νρήκαηα ππναπαζρνινχληαη. 

 

 

1.6 πκπεξάζκαηα 

 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζπληζηά παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

θαη ηε δηαηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ. Θα πξέπεη δε λα εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε θάζε 

ρψξα.  

 

ηελ Διιάδα εηδηθφηεξα, είλαη έλαο ηνκέαο κε κεγάια πεξηζψξηα αλαπηχμεσο, 

αθνχ ε ρψξα καο θαηέρεη ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπ. Αλεμαξηήησο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ν αγξνηηθφο ηνκέαο έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα θάζε 

ρψξα, δηφηη ε αλάπηπμή ηνπ ζπκβάιιεη (Παράθε, 2006):  

α) ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, 

εμαζθαιίδεη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κε ηα αζηηθά θέληξα.  

β) ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ 

φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη ν θχξηνο ρξήζηεο ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θάζε 

ρψξαο.  

γ) ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαηξνθηθήο (επηζηηηζηηθήο) αζθάιεηαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ γηα θάζε ρψξα κέζσ ηεο δηαηεξήζεσο ηεο 

δπλαηφηεηαο εγρψξηαο παξαγσγήο ησλ βαζηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 
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Όκσο, ε έιιεηςε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ν απνπξνζαλαηνιηζκφο ησλ Διιήλσλ 

αγξνηψλ-παξαγσγψλ κέζσ ησλ επηδνηήζεσλ θαη ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

έρνπλ πξνθαιέζεη: 

Τελ παξαηεξνχκελε αδπλακία πξνζαξκνγήο ησλ θαιιηεξγεηψλ: Οη 

Έιιελεο αγξφηεο κε ζηήξηγκα ηηο επηδνηήζεηο θαη ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο 

θαίλεηαη λα έρνπλ αγθηζηξσζεί ζε θαιιηέξγεηεο «παξαδνζηαθψλ» πξντφλησλ, 

αλεμαξηήησο θφζηνπο θαη ζπλζεθψλ δεηήζεσο. Αθφκε θαη κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ή απνδέζκεπζε ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηελ παξαγσγή, θαίλεηαη λα 

κελ ηνικνχλ ή λα απνθεχγνπλ λα πηνζεηήζνπλ λέεο θαιιηέξγεηεο ή/θαη 

κεζφδνπο παξαγσγήο κε ζηφρν ηελ αληαγσληζηηθή παξαγσγή. Δπίζεο, δελ 

επηδηψθνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, φπσο, π.ρ. ε θαιιηέξγεηα βηνινγηθψλ πξντφλησλ ή ε 

αλάπηπμε ησλ βηνθαπζίκσλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε κηθξή, νηθνγελεηαθή 

εθκεηάιιεπζε, εκπνδίδεη ηνπο αγξφηεο - εθηφο ιίγσλ εληππσζηαθψλ 

πεξηπηψζεσλ - λα ελζσκαηψζνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερλνινγία ψζηε λα 

παξάγνπλ πξσηνπνξηαθά πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηα 

νπνία ππάξρεη δεδνκέλε θαη πςειή δήηεζε.  

Τελ παξαηεξνχκελε αδπλακία πξνσζήζεσο ησλ πξντφλησλ ζηηο 

αγνξέο: Δλψ ηα ειιεληθά αγξνηηθά πξντφληα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη ζαθψο θαιχηεξα απφ άιια αληαγσληζηηθά 

πξντφληα, βξίζθνπλ δπζθνιία ζην λα πξνσζεζνχλ επηθεξδψο ζηελ εγρψξηα 

θαη ζηηο μέλεο αγνξέο, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο θαη ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο 

νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηεο 

αλεπαξθνχο ζηξαηεγηθήο πξνσζήζεψο ηνπο ζηηο αγνξέο. Απφ απηφ 

πξνθχπηεη θαη ην κεγάιν πξφβιεκα ησλ «κεζαδφλησλ». 

Τελ αδπλακία νξγαλψζεσο ησλ παξαγσγψλ. Οη ζπλεηαηξηζκνί 

αλαπηχρζεθαλ κελ, αιιά πξνθαλψο ζε ιάζνο βάζεηο. Αληί γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ζε θαζαξά επηρεηξεκαηηθή βάζε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, εμειίρζεθαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ (εθηφο θάπνησλ θσηεηλψλ εμαηξέζεσλ) ζε παξαξηήκαηα ησλ 

θνκκάησλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ή ζε νξγαληζκνχο δηαλνκήο ησλ 
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θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ. Έηζη, ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ 6.350 Αγξνηηθνί 

πλεηαηξηζκνί, 114 Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, 19 Κεληξηθέο Δλψζεηο 

θαη ε Σξηηνβάζκηα Έλσζε, ε Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ 

Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑΔΓΔ). Χζηφζν, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

νξγάλσζε ηεο εγρψξηαο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ζηε δηάζεζή ηεο ζηελ 

αγνξά είλαη δπζδηάθξηηε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη κφλν 11% ηεο αμίαο ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ πεξλά κέζα απφ ηηο νκάδεο παξαγσγψλ, έλαληη 75% ζηελ 

Οιιαλδία θαη εμίζνπ πςειψλ πνζνζηψλ ζε άιιεο ρψξεο.  

Τελ αδπλακία αμηνπνηήζεσο ησλ αληαγσληζηηθψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ 

κε αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο: Τπάξρεη πιένλ γεληθεπκέλε 

θνηλσληθή απαίηεζε ζηελ εγρψξηα θαη ζηηο μέλεο αγνξέο γηα παξαγσγή 

ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο. Χζηφζν, ηα 

πεξηζζφηεξα ειιεληθά αγξνηηθά πξντφληα δελ είλαη θαλ ηππνπνηεκέλα, πφζν 

κάιινλ πηζηνπνηεκέλα. Έηζη, πξνσζνχληαη ζηηο αγνξέο ρσξίο αλαγλσξίζηκν 

φλνκα (brand name) θαη δηαηίζεληαη ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο, θαζειψλνληαο ην 

αγξνηηθφ εηζφδεκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ 

ειαηνιάδνπ θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ, δελ εθαξκφδνληαη νη Κνηλνηηθνί θαλνληζκνί πνπ 

επηβάιινπλ ππνρξεσηηθή ηππνπνίεζε, ελψ θαη ν βαζκφο ηππνπνηήζεσο θαη 

πηζηνπνηήζεσο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ είλαη αθφκε πνιχ 

ρακειφο, ηφζν φζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο ζηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ηηο 

εμαγσγέο. 

Γελ αμηνπνηνχληαη ηα ζπκβφιαηα παξαγσγήο θαη νη πξνζπκθσλεκέλεο 

ηηκέο, κε ζπλέπεηα νη αγξφηεο λα βξίζθνληαη ζπλερψο εθηεζεηκέλνη ζηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην εηζφδεκά ηνπο. Ζ 

πξαθηηθή ηεο πξνπσιήζεσο θαη άξα ρξεκαηνδνηήζεσο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαγσγήο κε θαηάιιειε δηαζπνξά ησλ θηλδχλσλ απνηειεί κία αθφκε 

δηέμνδν ζην αλαπηπμηαθφ πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, αιιά απαηηεί 

πςεινχ επηπέδνπ νξγαλσηηθή δνκή θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

Γεληθά, ζε κία παγθνζκηνπνηεκέλε, έληνλα αληαγσληζηηθή, αγνξά, 

ππάξρεη δηέμνδνο θαη γηα ηνπο Έιιελεο αγξφηεο αθνχ έρνπλ ην 
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πιενλέθηεκα ηεο παξαγσγήο πςειήο πνηφηεηαο ληφπησλ πξντφλησλ 

πνπ πξνηηκψληαη απφ ηνπο εγρψξηνπο θαη μέλνπο θαηαλαισηέο. Αξθεί λα 

νξγαλσζνχλ θαιχηεξα ζε επηρεηξεκαηηθή βάζε έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ησλ δηεζλψλ 

αγνξψλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, λα εθνδηάδνληαη κε ηα αλαγθαία 

θεθάιαηα θαη λα επσθεινχληαη απφ ηηο ππνδνκέο πνπ βειηηψλνληαη ζπλερψο.  

Οη Έιιελεο αγξφηεο έρνπλ πεξηζψξην άιια ηξία έηε λα πξνζαξκνζζνχλ 

ζηε λέα θαηάζηαζε θαη ζηελ επνρή ησλ κεησκέλσλ θνηλνηηθψλ 

εληζρχζεσλ κεηά ην 2013, θαη κπνξνχλ λα ην θάλνπλ θαη κε ηε ζπκβνιή 

ηνπ θξάηνπο. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αλακέλεηαη ε 

είζπξαμε ζπλδεδεκέλσλ θαη απνζπλδεδεκέλσλ εληζρχζεσλ χςνπο € 15 δηζ. 

ηελ πεξίνδν 2007-2013 (€ 2,5 δηζ. εηεζίσο). Δπηπιένλ, ζα δηαηεζνχλ άλσ ησλ 

€ 7 δηζ. (έλαληη ησλ € 5,8 δηζ. πνπ πξνβιεπφηαλ αξρηθψο) γηα επελδχζεηο 

κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλαπηχμεσο 2007-2013 θαη ζεκαληηθά 

πνζά γηα ππνδνκέο, κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. Ζ ελίζρπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνχ ππνδειψλεη ηελ ζηξνθή ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο λέαο ΚΑΠ, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ 

απνδπλάκσζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ, αιιά κε ηαπηφρξνλε ελίζρπζε 

ησλ επελδχζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Απηέο νη εληζρχζεηο κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα ελψ ε λέα ΚΑΠ δίδεη ζηελ Διιάδα ηελ 

επθαηξία λα αλαδηαξζξψζεη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή βάζεη ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη φρη βάζεη επηδνηήζεσλ. Γπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε 

ειιεληθήο αληαγσληζηηθήο παξαγσγήο ππάξρνπλ, αξθεί λα εξγαζζνχλ φινη 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Όζνλ αθνξά ηε ζπδεηνχκελε ππνθαηάζηαζε ησλ θνηλνηηθψλ 

επηδνηήζεσλ κε εζληθά θνλδχιηα κεηά ην 2013, απηή πξέπεη λα ζεσξείηαη 

σο ρακέλε ππφζεζε γηαηί ν Πξνυπνινγηζκφο έρεη ήδε μεπεξάζεη θαηά 

πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο επηδνηήζεσο ηνκέσλ ρσξίο απηέο λα απνδίδνπλ 

αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηε ρψξα. 

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ πξννπηηθή ρακειήο αλαπηχμεσο ηεο ειιεληθήο 
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νηθνλνκίαο ζηελ πεξίνδν 2009-2013 θαη ην εμαηξεηηθά πςειφ ρξένο θαη θφζηνο 

ηνπ ρξήκαηνο κε ην νπνίν βαξχλεηαη ζήκεξα ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα, 

είλαη βέβαην φηη νη δεκνζηνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο ην 2013 ζα είλαη 

πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηηο ζεκεξηλέο. Γελ ζα ππάξρνπλ επνκέλσο, δηαζέζηκνη 

πφξνη γηα ππνθαηάζηαζε ησλ θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ κε εζληθέο. Άιιε 

δπλαηφηεηα, εθηφο ηεο ζεκαληηθήο εληζρχζεσο ηεο νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα επφκελα 

έηε, δελ ππάξρεη. 
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Κεθάιαην 2ν – Κιάδνο Γεσξγηθψλ Δθνδίσλ 

 

 

2.1 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

ηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ αλήθνπλ ηα ιηπάζκαηα, ηα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ην πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ γεσξγίαο θαη ηα 

δηάθνξα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία. ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, 

δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ νπνίσλ, είηε απνηεινχλ αληηπξνζψπνπο νίθσλ εμσηεξηθνχ, είηε απιψο 

εηζαγσγείο / ρνλδξέκπνξνπο αγξνρεκηθψλ. Μφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο 

εηαηξηψλ παξάγνπλ ή κεηαπνηνχλ ηειηθά πξντφληα (Hellastat, 2009). 

 

2.1.1 Πξντφληα θπηνπξνζηαζίαο 

 

Σα πξντφληα απηά είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ πνξεία ησλ γεσξγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ρεκηθέο 

πξνζκίμεηο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ 

θαη λα απμήζνπλ ηελ πξνζδφθηκε παξαγσγή. Σα πξντφληα θπηνπξνζηαζίαο 

πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ηε δξάζε ηνπο: 

 

α) Δληνκνθηφλα: ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε επηδήκησλ γηα ηε 

γεσξγία εληφλσλ θαη δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπο, φπσο απγά, λχµθεο θαη 

πξνλχµθεο.  

β) Μπθεηνθηφλα: θαηαπνιεµνχλ µχθεηεο δηαθφξσλ εηδψλ, νη νπνίνη 

αλαπηχζζνληαη θάησ απφ νξηζµέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζεξµνθξαζίαο θαη 

πγξαζίαο θαη θαηαζηξέθνπλ δηάθνξα µέξε ησλ θπηψλ.  

γ) Εηδαληνθηφλα: θαηάιιεια γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ πνπ επδνθηκνχλ 

ζε θαιιηεξγνχηαλε εθηάζεηο. Σα πξντφληα απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ 

θαζνιηθή ή εμεηδηθεπκέλε δξάζε.  

δ) Λνηπά πξντφληα: απνηεινχληαη θπξίσο απφ ξηληζηέο αλάπηπμεο, νη νπνίνη 

ξπζκίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ ή εκπνδίδνπλ ηελ ππεξβνιηθή αλάπηπμε. 
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Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα ηξσθηνθηφλα 

θαη ηα απνιπµαληηθά πξντφληα.  

 

2.1.2 Ληπάζµαηα 

 

Σα πξψηα ιηπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο γεσξγνχο ήηαλ νη 

θνπξηέο. Ζ ρξήζε ηεο θνπξηάο εκθαλίδεηαη παξάιιεια κε ηελ νξγαλσκέλε 

θαιιηέξγεηα ηεο γεο, κέρξη δε ηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα ε «θφπξνο» ήηαλ θαη 

ην κνλαδηθφ ιίπαζκα επξείαο θαηαλάισζεο. Ζ αλάγθε λα ηξαθεί ν νινέλα θαη 

απμαλφκελνο πιεζπζκφο επέβαιε ηε βηνκεραλνπνίεζε ηεο γεσξγίαο θαη ηελ 

αληηθαηέζηεζε κε ζεηξά πξντφλησλ, πην απνηειεζκαηηθψλ γηα κεγάιεο 

παξαγσγέο κε κηθξφηεξν θφζηνο. Σα ιηπάζκαηα απηά, θπξίσο αλφξγαλα 

ρεκηθά, δίλνπλ ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα έλαληη ηεο παιηάο 

"θπζηθήο" γεσξγίαο. 

 

Σα ρεµηθά (ή αλφξγαλα) ιηπάζκαηα πεξηέρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ γξήγνξε αλάπηπμε ησλ θπηψλ 

θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Με βάζε ην θχξην ζπζηαηηθφ πνπ 

πεξηέρνπλ δηαθξίλνληαη ζε:  

α) αδσηνχρα (βαζηθφ ζπζηαηηθφ απνηειεί ην άδσην),  

β) θσζθνξνχρα (βαζηθφ ζπζηαηηθφ: θψζθνξνο) θαη  

γ) θαιηνχρα (βαζηθφ ζπζηαηηθφ: θάιην).  

 

Άιιεο βαζηθέο νπζίεο απνηεινχλ ν άλζξαθαο, ην πδξνγφλν θαη ην νμπγφλν, 

ελψ ζε µπηθξφηεξεο πνζφηεηεο πεξηέρνληαη θαη δεπηεξεχνληα ζπζηαηηθά, 

φπσο αζβέζηην, µκαγλήζην θιπ. Δπίζεο ηα αλφξγαλα πξντφληα, αλάινγα µε 

ηε ρεµηθή ηνπο ζχλζεζε, δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε: 

 

α) ηεξεά ιηπάζµαηα, ηα νπνία είλαη, είηε απιά (πεξηέρνπλ ζε µεγάιεο 

πνζφηεηεο έλα βαζηθφ ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ, δειαδή ζηελ θαηεγνξία απηή 

θαηαηάζζνληαη ηα αδσηνχρα, θσζθνξηθά θαη θαιηνχρα), είηε ζχλζεηα 

(πεξηέρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα βαζηθά ζπζηαηηθά ζε δηάθνξεο αλαινγίεο).  

β) Τγξά ιηπάζµαηα (δηαθξίλνληαη ζε απιά θαη ζχλζεηα).  
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γ) Ληπάζµαηα πνπ πεξηέρνπλ δεπηεξεχνληα ζπζηαηηθά.  

δ) Ληπάζµαηα πνπ πεξηέρνπλ µηθξνζηνηρεία (βφξην, ραιθφ, ςεπδάξγπξν 

θιπ). 

 

Σέινο, βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιηπαζκάησλ βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ή κε 

νξγαληθήο νπζίαο (θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο), δηαρσξίδνληαο ηα ζε: 

- Αλφξγαλα 

- Οξγαληθά (εηδηθά πξντφληα ζξέςεο – «ζπεζηαιηηέ») 

 

ην Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ιηπαζκάησλ, αλάινγα 

κε ηνλ ηχπν, ηε ρξήζε θαη ηε κνξθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2. Καηεγνξίεο Ληπαζκάησλ 
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2.1.3 Πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ 

 

Πξφθεηηαη γηα ζπφξνπο, απφ ηνπο νπνίνπο αλαπηχζζνληαη νη δηάθνξεο 

θαιιηέξγεηεο. Καηεγνξηνπνηείηαη ζε πιηθφ γηα θαιιηέξγεηεο θαη γηα θεπεπηηθά 

είδε θαη ιαραληθά.  

 

 

2.1.4 Γηάθνξα µεραλήµαηα θαη εξγαιεία  

 

Πεξηιακβάλνληαη αληαιιαθηηθά αγξνηηθψλ νρεκάησλ, ζπιιεθηηθέο κεραλέο, 

κεραλήκαηα άξδεπζεο θαη ςεθαζµνχ, αληιίεο, ζθαπηηθέο θαη θνπηηθέο 

ζπζθεπέο, µηθξά γεσξγηθά εξγαιεία θιπ. 

 

 

2.2 Ζ εγρψξηα αγνξά ιηπαζµάησλ - Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ ησλ ιηπαζµάησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θιάδνπ 

γεσξγηθψλ εθνδίσλ: νη πξψηεο χιεο εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα επεμεξγάδνληαη θαη ηππνπνηνχληαη απφ ηηο εγρψξηεο 

παξαγσγηθέο µνλάδεο ή εηζάγεηαη απεπζείαο έηνηκν ζπζθεπαζκέλν 

ηειηθφ πξντφλ. 

 

χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε (Hellastat, 2009), ε εγρψξηα αγνξά 

ιηπαζµάησλ εκθαλίδεη ηάζεηο ζπγθέληξσζεο γχξσ απφ 10 µεγάιεο εηαηξείεο. 

Ζ Βηνκεραλία Φσζθνξηθψλ Ληπαζκάησλ (ΒΦΛ) θαηέρεη ην 50% ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο. Ζ εηαηξεία απηή δηαζέηεη ηε µνλαδηθή παξαγσγηθή µνλάδα ηεο ρψξαο, 

θαζψο νη ππφινηπεο εηαηξείεο είλαη θπξίσο εηζαγσγηθέο θαη βαζηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα είλαη ε µίμε (blending) δηαθνξεηηθψλ νπζηψλ ή ε 

ππνζπζθεπαζία (ελζάθηζε) ιηπαζµάησλ. Οη πνιπεζληθέο Combo θαη Yara 

θαζψο θαη νιηγάξηζκεο κεγάινπ µεγέζνπο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαηέρνπλ ην 

40%. Παξνπζία έρνπλ θαη αξθεηνί µηθξφηεξνη εηζαγσγείο θαη έµπνξνη, νη 

νπνίνη θαηαιαµβάλνπλ ην ππφινηπν 10% (Πίλαθαο 5). Ζ ζπγθέληξσζε πνπ 

παξνπζηάδεη ν θιάδνο νθείιεηαη ζε εµπφδηα εηζφδνπ φπσο:  
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- πςειέο απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα, 

- ηδηαίηεξεο αλάγθεο ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο, 

- ραµειά πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο, 

- παξνπζία ησλ δχν πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο ειέγρνπλ µεγάιν µέξνο 

ηεο αγνξάο  

- πεξηνξηζµέλε πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο. 

 

Πίλαθαο 5. Οη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ιηπαζκάησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ εγρψξηα αγνξά ιηπαζµάησλ έρεη απνθηήζεη µηα θαηά βάζε εµπνξηθή 

θπζηνγλσµία, µε ην δίθηπν δηαλνµήο λα απαξηίδεηαη απφ ηνπο εηζαγσγείο, νη 

νπνίνη ζηε ζπλέρεηα δηνρεηεχνπλ ηα ιηπάζµαηα ζηνπο ρνλδξέµπνξνπο θαη 

ηνπο ιηαλέµπνξνπο. Δπίζεο, ε αγνξά ιηπαζµάησλ δελ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ πξντνληηθή εμεηδίθεπζε ηεο θπηνπξνζηαζίαο. Έηζη, νη 

πεξηζζφηεξνη ηχπνη ιηπαζµάησλ πνπ θπθινθνξνχλ εθαξµφδνληαη ζε φιεο ηηο 

θαιιηέξγεηεο θαη φρη ζε νξηζµέλεο µφλν θαηεγνξίεο. Δπηπιένλ, νη πξψηεο χιεο 

πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηα ζχλζεηα ιηπάζµαηα είλαη έηνηµα πξντφληα, ηα 

νπνία µπνξνχλ λα πσιεζνχλ απηνχζηα.  

 

Οη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνµέα ηεο παξαγσγήο ιηπαζµάησλ 

αληηµεησπίδνπλ αληαγσληζηηθφ µεηνλέθηεµα ζπγθξηηηθά µε επξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο ηα απνζέµαηα ησλ εγρψξησλ πξψησλ πιψλ δελ 

επαξθνχλ γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ ειιεληθή παξαγσγή. Έηζη, αλαγθάδνληαη λα 
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εηζάγνπλ πξψηεο χιεο ζε πςειέο ηηκέο, αληηκεησπίδνληαο απμεκέλν θφζηνο 

παξαγσγήο.  

 

Ζ εγρψξηα αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθψο κεηνχκελε δήηεζε, θαζψο ε 

απνζχλδεζε ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηελ παξαγσγή ζηα πιαίζηα Κνηλήο 

Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο νδεγεί ζην ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ησλ θαιιηεξγήζηκσλ 

εθηάζεσλ.  

 

εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ θάκςε ηεο θαηαλάισζεο απνηέιεζαλ θαη νη 

ζεκαληηθέο αλαηηκήζεηο θαηά ην 2008 µε απνηέιεζκα αξθεηνί παξαγσγνί λα 

αλαγθαζηνχλ λα ζηξαθνχλ ζε θζελφηεξεο ιχζεηο, ή θαη λα µελ αγνξάζνπλ 

θαζφινπ ιηπάζµαηα. Ζ άλνδνο απηή πξνήιζε θπξίσο απφ ηηο επελδπηηθέο 

θηλήζεηο δηεζλψλ funds. Σν 2008 ζηελ Διιάδα πσιήζεθαλ πεξίπνπ 1,05 εθ. 

ηφλνη ιηπαζµάησλ, έλαληη 850 ρηι. ηφλσλ ην 2007. Σν 2009 νη πσιήζεηο 

θπκάλζεθαλ πεξίπνπ ζηνπο 800 ρηι ηφλνπο. Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν (2010) 

αλακέλεηαη πηψζε ηεο δήηεζεο έσο θαη 20% (650 ρηι. ηφλνπο) 

θζάλνληαο ζε ηζηνξηθά ραµειά επίπεδα (Hellastat, 2009).  

 

Δπηπιένλ, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο µνλάδεο 

δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ εηζαγσγψλ απφ ρψξεο 

ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο 

ΑΔΒΑΛ (Αλψλπκε Δηαηξεία Βηνκεραλίαο Αδσηνχρσλ Ληπαζµάησλ) ην 1998, 

ησλ Ληπαζµάησλ Γξαπεηζψλαο ην 1999 θαη πξφζθαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο 

ΒΦΛ ζηε Θεζζαινλίθε. Χζηφζν ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ απηψλ δελ 

αληηθαηαζηάζεθε απφ άιιεο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, αιιά απφ εηζαγσγέο. 

εκαληηθέο πνζφηεηεο θζελφηεξσλ µε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

πξνέξρνληαη απφ ηε Βνπιγαξία. Μεηά ηελ έληνλε άλνδν ησλ ηηµψλ ην 2008, 

ηνπο πξψηνπο µήλεο ηνπ 2009 παξαηεξήζεθε πησηηθή ηάζε, µε απνηέιεζκα 

αξθεηέο εηαηξείεο λα αλαγθαζηνχλ λα ππνηηκήζνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο. 

 

Ζ δήηεζε γηα ηα ιηπάζµαηα παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

θαηά ηελ πεξίνδν απφ Οθηψβξην-Ηνχλην/Ηνχιην θαη δηακνξθψλεηαη αλάινγα µε 

ηηο θαιιηέξγεηεο (π.ρ. ζηηάξη ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ, θαιακπφθη ην 
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δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ, ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, ην δηάζηεκα 

Φεβξνπαξίνπ-επηεκβξίνπ θιπ).  

 

Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ επηθεληξψλεηαη θπξίσο 

ζηε ηηµή θαη αθνινχζσο ζην ρξφλν παξερφµελεο πίζησζεο, ηελ νξγάλσζε 

ησλ δηθηχσλ δηαλνµήο, ηελ παξνρή λέσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηε δηαθήµηζε 

(ηειεφξαζε, έληππα γεσξγηθνχ ρψξνπ, ηνπηθέο θαη παλειιαδηθέο εθζέζεηο). Οη 

µεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ είλαη πην αληαγσληζηηθέο έλαληη ησλ µηθξφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο δηαζέηνπλ θαιχηεξε πνιηηηθή marketing θαη δίθηπν 

δηαλνµήο. ηελ Διιάδα δελ εµθαλίδνληαη ηάζεηο γηα ζπλεξγαζία θαη 

ζπγρσλεχζεηο (Hellastat, 2009). 

 

 

2.2.1 Οη ηάζεηο αλαηηµήζεσλ 

 

Οη ηηκέο ησλ ιηπαζµάησλ δηαµνξθψλνληαη πιένλ ζε αξθεηά πςειά επίπεδα, 

γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ µε ηε µηθξφηεξε αλαινγηθά αχμεζε ησλ ηηµψλ ησλ 

γεσξγηθψλ εµπνξεπµάησλ επηδεηλψλεη πεξαηηέξσ ηελ νηθνλνµηθή ζέζε ησλ 

γεσξγψλ. Ο ζρεηηθφο δείθηεο ηηµψλ ην 2008 απμήζεθε θαηά 42,2%, ελψ 

ζηελ εγρψξηα αγνξά επηζεκαίλνληαη πεξηπηψζεηο πξντφλησλ ηα νπνία 

αλαηηκήζεθαλ θαηά δχν ή ηξεηο θνξέο. Δλδεηθηηθά, ζχµθσλα µε 

θαιιηεξγεηέο ηεο Βνξείνπ Διιάδαο ην θφζηνο αγνξάο γηα έλα ζαθί 

ιίπαζµα 50 θηιψλ γηα θαιακπφθη ζηνηρίδεη €32 θαη γηα ζηηεξά €34, ελψ 

πξηλ απφ 2 ρξφληα νη ηηκέο απηέο αλέξρνληαλ ζηα €18 θαη €16 αληίζηνηρα.  

 

Σάζεηο αλαηηκήζεσλ θαηαγξάθεθαλ ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο, µε 

κνλνςήθηνπο φµσο ξπζµνχο (π.ρ. Οιιαλδία: 4%, Ηζπαλία: 5%, Γαιιία: 3% 

θιπ, Eurostat, 2008). Έηζη, ζε δηεζλέο επίπεδν αξθεηέο εηαηξείεο παξαγσγήο 

θαη εµπνξίαο ιηπαζµάησλ αχμεζαλ ηα απνζέµαηά ηνπο πξνθεηµέλνπ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ ηάζε ησλ αλαηηµήζεσλ θαη λα δεµηνπξγήζνπλ 

ππεξαμίεο. Ζ ζεµαληηθή άλνδνο ησλ ηηµψλ ησλ ιηπαζµάησλ απνδίδεηαη 

θπξίσο ζηε µνλνπσιηαθή θπζηνγλσµία ηεο αγνξάο ζε δηεζλέο επίπεδν 

Άιινπο ιφγνπο απνηεινχλ:  
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- ε αχμεζε ησλ ηηµψλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη –µεηαμχ 

άιισλ- θαη ζε θεξδνζθνπηθέο θηλήζεηο,  

- ε αχμεζε ησλ ρξεµαηηζηεξηαθψλ ηηµψλ ησλ γεσξγηθψλ 

εµπνξεπµάησλ, 

- ε κεγάιε κείσζε ησλ παγθφζκησλ απνζεµάησλ ιηπαζµάησλ πνπ 

πεξηέρνπλ θψζθνξν θαη ζείν,  

- ν πξνζαλαηνιηζµφο αξθεηψλ ρσξψλ ζηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο αμηνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο 

(ελδεηθηηθά, ζηηο ΖΠΑ ην 2007 πεξίπνπ 85 εθ. ηόλνη αξαβνζίηνπ κεηαηξάπεθαλ 

ζε βηναηζαλόιε, ελώ αλαµέλνληαη πςειόηεξα επίπεδα παξαγσγήο κεηά ην 

2009, θαζώο ζα ιεηηνπξγήζνπλ 90 λέεο µνλάδεο),  

- ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, αθνχ νη θπξηφηεξνη 

παξαγσγνί ιηπαζµάησλ παγθνζκίσο είλαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηε ζηηγκή 

πνπ ζεκαληηθά µεηαιιεία θσζθάησλ ζηηο ΖΠΑ έρνπλ ζηακαηήζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο.  

 

ηελ Διιάδα, εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξα απμεκέλσλ ηηµψλ πνιινί αγξφηεο 

πξνκεζεχνληαη ιηπάζµαηα απφ ηε Βνπιγαξία, αθνχ νη ηηκέο ηνπο είλαη έσο θαη 

50% ρακειφηεξεο ζε ζρέζε µε ηα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά, ελψ ε πνηφηεηά ηνπο είλαη εμίζνπ θαιή. Δλδεηθηηθά, ε ηηµή ηνπ 

ιηπάζκαηνο γηα θαιακπφθη ζηε Βνπιγαξία αλέξρεηαη ζηα €24, ελψ γηα ηα 

ζηηεξά δηακνξθψλεηαη ζηα €19. Χζηφζν νη ηηκέο κεηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 

2008 αθνινπζνχλ πιένλ πησηηθή πνξεία, επαλεξρφκελεο ζηαδηαθά ζε πην 

νξζνινγηθά επίπεδα θαη αλαγθάδνληαο πνιιέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ -νη νπνίεο 

είραλ απνθηήζεη ιηπάζµαηα ζε πνιχ πςειέο ηηκέο-λα ππνηηκήζνπλ ηα 

απνζέµαηά ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θεξδνθνξία 

ηνπο. Έηζη, αξθεηέο επηρεηξήζεηο ππνζηεξίδνπλ πιένλ πεξηζζφηεξν ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο πξντφληα (εηδηθά πξντόληα ζξέςεο), πξνθεηµέλνπ λα 

εληζρχζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο.  

 

Σν επίπεδν ηηκνιφγεζεο ησλ βαζηθψλ ιηπαζµάησλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, µε 

ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ θαη ηηο ηξεηο βαζηθέο νπζίεο λα 

εμαθνινπζνχλ, φκσο, λα θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα, ελψ αλακέλεηαη 
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πηψζε θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζην άκεζν κέιινλ. Πάλησο, παξά ηελ 

απνθιηκάθσζε ησλ ηηµψλ απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2009, ε δήηεζε εμαθνινπζεί 

λα θπκαίλεηαη ζε ραµειά επίπεδα, αλαδεηθλχνληαο έηζη ην ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα ηεο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ γεσξγψλ. Ζ αηηία 

ηεο απνθιηκάθσζεο απηήο εληνπίδεηαη ζηελ πησηηθή πνξεία ησλ δηεζλψλ 

ηηµψλ ησλ βαζηθψλ πξψησλ πιψλ, ελψ ε ζρέζε πξνζθνξάο-δήηεζεο 

εκθαλίδεη πιένλ ηάζεηο εμηζνξξφπεζεο. Ζ θαηάζηαζε πάλησο ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά ιηπαζµάησλ ζα νκαινπνηεζεί πεξαηηέξσ ζε πεξίπησζε 

πνπ επαλαιεηηνπξγήζνπλ νξηζµέλεο µνλάδεο παξαγσγήο πνπ βξίζθνληαη ζε 

αδξάλεηα (Fertilizerworks, 2010).  

 

Oη πςειέο ηηκέο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ην 2008 πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, µε απνηέιεζκα λα 

δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δηεμαγσγή έξεπλαο ζρεηηθά µε ηελ 

εμαθξίβσζε ελδερφκελσλ ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ (θαξηέι) θαη 

θξνπζκάησλ αηζρξνθέξδεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο εµπνξίαο ιηπαζµάησλ. Φνξείο 

ηνπ θιάδνπ εθηηκνχλ φηη ε θαηάζηαζε ζηε δηεζλή αγνξά ζα νκαινπνηεζεί 

πεξηζζφηεξν ην 2011, φηαλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ θάπνηα λέα εξγνζηάζηα 

ζηελ Αζία, γεγνλφο ην νπνίν αλακέλεηαη λα ηνλψζεη ζεκαληηθά ηελ παγθφζκηα 

παξαγσγή. Ζ αγνξά ησλ ιηπαζµάησλ αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζην 

άκεζν κέιινλ, θαζψο νη ηηκέο ηνπο έρνπλ μεθηλήζεη λα επηζηξέθνπλ ζηα 

θαλνληθά ηνπο επίπεδα, ελψ µε ην πέξαζκα 3-4 εηψλ ε δήηεζε ζε δηεζλέο 

επίπεδν πξνβιέπεηαη λα απμεζεί εμαηηίαο ηεο βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ηεο Κίλαο. 

 

 

2.2.2 Παξάλνκν εκπφξην  

 

Ο εγρψξηνο θιάδνο πθίζηαηαη ην θαηλφκελν ησλ παξάλνκσλ εηζαγσγψλ απφ 

ηηο βαιθαληθέο ρψξεο, θπξίσο απφ ηε Βνπιγαξία. Σα ελ ιφγσ γεσξγηθά εθφδηα 

(Βνπιγαξηθήο πξνέιεπζεο θπηνπξνζηαηεπηηθά, πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ & 

θπξίσο ιηπάζκαηα) δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά ζε πνιχ θαιχηεξεο ηηκέο 

απφ ηα αληίζηνηρα εγρψξηα πξντφληα θαη θπξίσο απφ ηα ιηπάζκαηα εγρψξηαο 
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παξαγσγήο, ιφγσ ηεο κε επηβάξπλζεο ηνπο κε ηνλ λφκηκν Φ.Π.Α., θαζψο ν 

αγξφηεο πνπ δηαθηλεί αγξνηηθά εθφδηα απφ ηελ Βνπιγαξία δελ πιεξψλεη 

Φ.Π.Α. (ΓΔΩΣΔΔ Αλ. Μαθεδνλίαο), ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα κε λφκηκα ή ακθηβφινπ πξνέιεπζεο. Δπίζεο, νη ρακειφηεξεο ηηκέο 

ησλ παξάλνκσλ ή/θαη µε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ –εθηφο απφ ηηο 

απνθιίζεηο ζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή- νθείινληαη θαη ζην ρακειφηεξν θφζηνο 

εξγαζίαο, µε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη αληαγσληζηηθφηεξα.  

 

Σα πξντφληα απηά εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα παξαγσγνχο θαη θαηαλαισηέο, 

θαζψο ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε βαζηθέο νπζίεο δελ είλαη γλσζηή, ελψ νη 

εηηθέηεο θαη νη νδεγίεο ρξήζεηο δελ είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα (φπσο νξίδεη ε 

Οδεγία 2003/2003 ηεο Δ.Δ.), γεγνλφο ην νπνίν ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη 

δεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη παξάλνκεο 

εηζαγσγέο εληνπίδνληαη ζηε Βφξεηα Διιάδα, φπνπ κεγάιε πνζφηεηα ληηξηθήο 

ακκσλίαο εηζέξρεηαη ζηε ρψξα παξάλνκα (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ζηηεξψλ). Αληηζέησο, ζηε Νφηην Διιάδα νη παξάλνκεο εηζαγσγέο 

δελ πξνθαινχλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα εμαηηίαο ηνπ πςεινχ κεηαθνξηθνχ 

θφζηνπο. Βάζεη ζηνηρείσλ ηεο ΒΦΛ ην 2008 ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο & Θξάθεο εηζήρζεζαλ απφ ηε Βνπιγαξία 20.000 ηφλνη αδσηνχρα 

ιηπάζµαηα, πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 35% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

απηψλ ησλ ιηπαζµάησλ. Δπίζεο, θαηά ηελ εαξηλή πεξίνδν ηνπ έηνπο 

παξαηεξήζεθαλ αζξφεο εηζαγσγέο ιηπαζµάησλ απφ ηε Βνπιγαξία, θαζψο ε 

δηαθνξά ζηελ ηηµή θπκάλζεθε ζε €3-5 ζην ζαθί ησλ 50 θηιψλ.  

 

Χζηφζν ην παξάλνκν εκπφξην κεηά ηελ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Δ.Δ. έρεη 

πεξηνξηζηεί, θαζψο νη ηηµέο ησλ ιηπαζµάησλ ζηε γεηηνληθή ρψξα απμήζεθαλ.  

 

 

2.2.3 Δμσηεξηθφ Δκπφξην 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ γηα εμέηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηνπ 

θιάδνπ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη θσδηθνί νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο 

πξντφληα:   
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- ιηπάζµαηα νξπθηά ή ρεµηθά αδσηνχρα,     

- ιηπάζµαηα νξπθηά ή ρεµηθά θσζθνξηθά,  

- ιηπάζµαηα νξπθηά ή ρεµηθά θαιηνχρα,  

- ιηπάζµαηα νξπθηά ή ρεµηθά πνπ πεξηέρνπλ δχν ή ηξία ιηπαληηθά ζηνηρεία: 

άδσην, θσζθφξν θαη θάιην (αλαθέξνληαη µε ηελ επσλπκία «ινηπά 

ιηπάζµαηα»), θαη     

- ιηπάζµαηα δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο, έζησ θαη αλακεκεηγκέλα κεηαμχ 

ηνπο ή ρεκηθψο επεμεξγαζκέλα θαη ιηπάζµαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλάκημε 

ή ρεµηθή επεμεξγαζία πξντφλησλ δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο (αλαθέξνληαη 

µε ηελ επσλπκία «ινηπά ιηπάζµαηα»).  

 

Ο θιάδνο ησλ ιηπαζµάησλ είλαη θπξίσο εηζαγσγηθφο, µε ηηο αλάγθεο ηεο 

εγρψξηαο δήηεζεο λα θαιχπηνληαη ζε µεγάιν βαζκφ απφ εηζαγσγέο πνπ 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. (π.ρ. Βέιγην, Ηηαιία, Γεξκαλία), ηεο 

Αθξηθήο θαη ηε Ρσζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, νη εηζαγσγέο ην 2008 δηακνξθψζεθαλ 

ζηνπο 780 ρηι. ηφλνπο, παξνπζηάδνληαο ζεµαληηθή αχμεζε 24,3% ζε ζρέζε 

µε ην πξνεγνχκελν έηνο. Χζηφζν ε αμία ησλ εηζαγσγψλ ην 2008 

ππεξδηπιαζηάζηεθε, αλεξρφκελε ζηα €382,5 εθ. (απφ €153,7 εθ. ην 2007), 

θιηκάθσζε πνπ νθείιεηαη ζηε κεγάιε αλαηίκεζε ησλ ιηπαζµάησλ ην 

ζπγθεθξηκέλν έηνο. Αληηζέησο, ην 2009 παξαηεξείηαη πηψζε ησλ ηηµψλ θαη 

επηζηξνθή ηνπο ζε ρακειφηεξα επίπεδα.  

 

Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ιηπαζµάησλ ζηε ρψξα µαο ην 2008 

ζεκείσζε πηψζε 12%, ζηνπο 216 ρηι. ηφλνπο. Ζ πνζφηεηα απηή κεηαθξάδεηαη 

ζε €89,8 εθ., έλαληη €49,7 εθ. ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ βειηίσζε ζε φξνπο 

αμίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ ηάζεσλ αλαηίκεζεο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ην 

2008. Χο απνηέιεζκα, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηνπ θιάδνπ ην 2008 δηεπξχλζεθε 

ζηνπο 564 ρηι. ηφλνπο (πεξίπνπ €293 εθ.), έλαληη 382 ρηι. ηφλσλ ην 2007. 

Άκεζε ζπλέπεηα ηεο απμεκέλεο πνζφηεηαο ησλ εηζαγσγψλ θαζψο θαη ησλ 

ζεκαληηθψλ αλαηηµήζεσλ ησλ ιηπαζµάησλ ην ηειεπηαίν έηνο απνηέιεζε ε 

επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ αληαγσληζηηθφηεηαο. Έηζη, ν δείθηεο θάιπςεο 

εηζαγσγψλ –ζε φξνπο αμίαο- κεηψζεθε ζε 23,5% (απφ 32,3% ην 2007). 
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Πίλαθαο 6. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Ληπαζκάησλ 2006-2008 

 

 

Γηάγξακκα 3. Δμσηεξηθφ Δκπφξην ιηπαζκάησλ 2006-2008 (ζε ρηι. ηφλνπο) 

 

 

2.3 Γηεζλήο Αγνξά 

 

ε επίπεδν Δ.Δ.-15, ε EFMA (European Fertilizer Manufacturers Association, 

2009) εθηηκάεη φηη ηελ επφκελε δεθαεηία ε ρξήζε ιηπαζµάησλ ζα 

εμαθνινπζήζεη λα κεηψλεηαη, ιφγσ ηνπ ζηαδηαθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο πνπ ζεζπίζηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003, ελψ δεπηεξεχνληα παξάγνληα 
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απνηειεί θαη ε έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ πξψησλ πιψλ. πγθεθξηκέλα, ε 

θαηαλάισζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ –άδσην, θψζθνξνο θαη θάιην-ζα 

ζεκεηψζεη θάκςε -1,2%, -8,5% θαη -6,4% αληίζηνηρα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζερνχο δεθαεηίαο. Καηά µέζν φξν, ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο πεξηφδνπο 

ιηπάζµαηα πνπ πεξηείραλ 8,4 εθ. ηφλνπο αδψηνπ, 2,5 εθ. ηφλνπο θσζθφξνπ 

θαη 2,9 εθ. ηφλνπο θαιίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάζε ρξφλν ζε 99,1 εθ. εθηάξηα 

θαιιηεξγεηψλ ζηελ Δ.Δ.-15 (ζε 50,8 εθ. εθηάξηα δελ έγηλε ρξήζε ιηπαζµάησλ). 

Σν 2017 νη παξάγνληεο ηεο EFMA πξνβιέπνπλ φηη απηέο νη πνζφηεηεο ζα 

έρνπλ κεησζεί ζε 8,3, 2,3 θαη 2,7 εθ. ηφλνπο αληίζηνηρα.  

 

Πάλησο, νη εθηάζεηο ζηηαξηνχ εθηηκάηαη φηη ζα απμεζνχλ µε ήπηνπο ξπζµνχο 

(+1,7% ζε νξίδνληα δεθαεηίαο), ελψ ζηελ θαηεγνξία ησλ ειαηφζπνξσλ ζα 

πξνθχςεη άλνδνο +45%, ιφγσ ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο δήηεζεο γηα 

βηνθαχζηµα. Δπίζεο, ζεκαληηθφ µέξνο ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

αγξαλάπαπζε ζα δηαηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 

Χζηφζν, ζεµαληηθή πηψζε ζα πξνθχςεη ζηνλ ηνµέα ησλ δαραξνθάιακσλ, 

ιφγσ ηνπ λένπ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ πνπ ζα ηζρχζεη κεηά ην 2009, ελψ 

κηθξφ µέξνο µφλν ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο ζα θαιπθζεί απφ ηελ 

απμεκέλε δήηεζε γηα βηναηζαλφιε. ε επίπεδν ρσξψλ, ε ρξήζε αδσηνχρσλ 

ιηπαζµάησλ εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί νξηαθά ζηε νπεδία θαη ηελ Απζηξία 

ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αλάπηπμεο ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ γηα 

παξαγσγή βηνθαπζίµσλ θαη βηναεξίνπ. Μεγαιχηεξε αλάπηπμε αλακέλεηαη 

ζηελ Ηζπαλία, θαζψο παξαηεξείηαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο ζε 

αξθεηέο εθηάζεηο, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ ειαηψλσλ, ακπειψλσλ θαη 

εζπεξηδνεηδψλ. Δπίζεο, ζεµαληηθή αλακέλεηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ 

ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ζηε Γαιιία, εμηζνξξνπψληαο έηζη ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο.  

 

Μεγαιχηεξε αλάπηπμε αλακέλεηαη λα πξνθχςεη ζηε Βνπιγαξία, θαζψο ε 

ηξέρνπζα ρξήζε ιηπαζµάησλ δηακνξθψλεηαη αθφκα ζε αξθεηά ραµειά 

επίπεδα. εµαληηθή αγνξά επίζεο ζεσξείηαη θαη ε Πνισλία, θαζψο ζηε ρψξα 

απηή θαηαλαιψλεηαη ην 48% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ιηπαζµάησλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 12 λέεο ρψξεο. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ 

επίδξαζε απφ ηελ έληαμε ζηελ Δ.Δ. ησλ θαηλνχξγησλ µειψλ, ηελ επφκελε 

δεθαεηία ζε επίπεδν Δ.Δ.-27 ε θαηαλάισζε ησλ αδσηνχρσλ ιηπαζµάησλ 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 0,38 εθ. ηφλνπο, ελψ ζηνπο ηνκείο ησλ 

θσζθνξνχρσλ θαη θαιηνχρσλ ιηπαζµάησλ πξνβιέπεηαη λα ζεκεησζεί νξηαθή 

θάκςε 0,14 θαη 0,10 εθ. ηφλσλ αληίζηνηρα.  

 

Πίλαθαο 7. Παγθφζκηα θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ 2006-2009 (ζε εθ. ηφλνπο) 

Πεγή: IFA, 2010 

 

Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε ιηπαζµάησλ ηελ πεξίνδν 2007/2008 απμήζεθε 

θαηά 4,7%, ζηνπο 168,7 εθ. ηφλνπο. Ζ ζεµαληηθή απηή άλνδνο πξνήιζε απφ 

ηα πςειά επίπεδα ησλ ηηµψλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαηά ην πξψην 

εμάκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ γηα θαιιηέξγεηεο ζε πνιιέο αζηαηηθέο ρψξεο. Ζ κεγαιχηεξε 

κεηαβνιή παξαηεξήζεθε ζηνλ ηνµέα ησλ θαιηνχρσλ ιηπαζµάησλ (+6,3%), 

ελψ αθνινχζεζαλ ηα αδσηνχρα (+4,9%) θαη ηα θσζθνξνχρα πξντφληα 

(+2,8%). Βάζεη ησλ απμήζεσλ απηψλ, ε παγθφζκηα θαηαλάισζε απνηειείηαη 

θαηά 60% ζρεδφλ απφ αδσηνχρα ιηπάζµαηα (100,5 εθ. ηφλνη), ελψ 

αθνινπζνχλ ηα θσζθνξνχρα (23%) θαη ηα θαιηνχρα (17%).  

 

Καηά ην ηειεπηαίν έηνο ε δήηεζε απμήζεθε πεξηζζφηεξν ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή 

(+13,4%), ελψ αθνινχζεζε ε Γπηηθή & Κεληξηθή Δπξψπε (+8,7%), ε 

Αλαηνιηθή Δπξψπε & Κεληξηθή Αζία (+8,6%), ε Αλαηνιηθή Αζία (+5%) θαη ε 

Νφηηνο Αζία (+4,7%). ηελ Χθεαλία επηζεκάλζεθαλ ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο, 

ελψ πησηηθέο κεηαβνιέο παξαηεξήζεθαλ ζηελ Αθξηθή (-2%), ηε Βφξεην 

Αεξηθή (-1,5%) θαη ηε Γπηηθή Αζία (-6,3%).  
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Ζ δηεζλήο νηθνλνµηθή θξίζε έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αγνξά 

ιηπαζµάησλ, γεγνλφο ην νπνίν απνηππψλεηαη θαη ζηελ πξφβιεςε ηεο IFA γηα 

ηελ θαηαλάισζε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (-2,2%, ζηνπο 165 εθ. ηφλνπο). ε 

επίπεδν γεσγξαθηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο, αλνδηθέο κεηαβνιέο ζα πξνθχςνπλ 

µφλν ζηε Νφηην Αζία (+4%) θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε & Κεληξηθή Αζία 

(+3,5%). Αληηζέησο, ζεκαληηθέο θάκςεηο αλαµέλνληαη ζε Γπηηθή & Κεληξηθή 

Δπξψπε (-8,6%), Γπηηθή Αζία (-8,3%) θαη Λαηηληθή Αεξηθή (-6,4%).  

 

ην Γηάγξακκα 4 παξνπζηάδεηαη ε παγθφζκηα θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ αλά 

θαιιηέξγεηα γηα ην έηνο 2008/2009. 

 

Γηάγξακκα 4. Γηάξζξσζε ρξήζεο ιηπαζκάησλ αλά θαιιηέξγεηα 2008/2009 

 

 

2.4 Κιάδνο εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο 

 

Ο θιάδνο, ζηνλ νπνίν ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ε ππφ εμέηαζε κειινληηθή εηαηξία, 

απνηειεί ππνθαηεγνξία ηνπ θιάδνπ ιηπαζκάησλ. Ολνκάδεηαη θιάδνο εηδηθψο 

πξντφλησλ ζξέςεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ: 
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- Κξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα (πδξνιίπαλζεο ή δηαθπιιηθήο εθαξκνγήο) 

- Ηρλνζηνηρεία 

- Βηνδηεγέξηεο 

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ απνηεινχλ ζήκεξα ην 

«δεθαλίθη» πνιιψλ εηαηξηψλ ζξέςεο, θαζψο ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ (αλαιχνληαη παξαθάησ), έρνπλ ζεκαληηθή 

θεξδνθνξία γηα ηηο εηαηξίεο. 

 

ε δηεζλέο επίπεδν, ηα ζηνηρεία ηνπ κεγέζνπο ηνπ θιάδνπ ησλ εηδηθψλ 

πξντφλησλ ζξέςεο δελ είλαη απνιχησο γλσζηά, θαη γη‟ απηφ ην κέγεζφο ηνπ 

πάληα πξνζδηνξίδεηαη πξνζεγγηζηηθά θαη κε βάζε ηα γλσζηά κεγέζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θιάδνπ ησλ ιηπαζκάησλ (G. Natale, 2010). Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη 

είλαη φηη: 

 

1)  ν ηδίξνο ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο είλαη πνιχ κηθξφο θαη ζρεδφλ 

ακειεηένο, ζπγθξηηηθά κε εθείλν ησλ θνθθσδψλ ιηπαζκάησλ, 

2) είλαη ζρεηηθά πξφζθαηα απνδεθηφο θιάδνο πξντφλησλ (ηελ ηειεπηαία 

10εηία), θαζψο ζην παξειζφλ απνηεινχζε ην «καχξν πξφβαην» ηεο ζξέςεο 

κε πξντφληα ακθηβφινπ πνηφηεηαο θαη αλαγθαηφηεηαο. 

 

 

2.5 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θιάδνπ 

 

Σα εηδηθά πξντφληα ζξέςεο (ζπεζηαιηηέ) εκθαλίζηεθαλ ζηνλ παγθφζκην 

αγξνηηθφ ρψξν ηε δεθαεηία ηνπ 70‟, χζηεξα απφ κειέηεο ζεηηθήο αληίδξαζεο 

ησλ θπηψλ ζε δηαθπιιηθά ακηλνμέα. ηελ Διιεληθή αγνξά πξσηνεκθαλίδνληαη 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80‟. Σα επίζεηα πνπ ηα «αθνινπζνχλ» πνιιά θαη 

πνηθίια:  «θαιιπληηθά», «καηδνχληα», «ζαπκαηνπξγά», «λεξά» θιπ. Δπίζεηα 

πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ παληειή έιιεηςε γλψζεο γχξσ απφ ηε 

δξάζε ηνπο, ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 
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2.5.1 Οξηζκνί  

 

Δπηρεηξψληαο λα δψζνπκε έλαλ ζαθή νξηζκφ γηα θάζε θαηεγνξία ησλ 

πξντφλησλ απηψλ, ζα ηα πξνζδηνξίδακε σο: 

 

1) Κξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα: Σα πην δηαδεδνκέλα θαη απνδεθηά πξντφληα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Ληπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ άδσην, θψζθνξν, θάιην 

θαη ηρλνζηνηρεία ζε δηάθνξεο αλαινγίεο, κε πνιχ πςειή δηαιπηφηεηα πνπ ηα 

θαζηζηά ηθαλά λε εθαξκνζηνχλ κε ην λεξφ πνηίζκαηνο (είηε δηαθπιιηθά είηε κε 

πδξνιίπαλζε). Απνηεινχλ ηε βαζηθή πεγή ζξέςεο γηα ηηο ζεξκνθεπηαθέο 

θαιιηέξγεηεο, αιιά θαη ησλ «κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ» (θαιιηέξγεηεο ζε κεγάιεο 

εθηάζεηο, π.ρ. ζηηεξά).  

2) Ηρλνζηνηρεία: θεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ηρλνζηνηρεία 

(π.ρ. ίδεξνο, Φεπδάξγπξνο, θιπ.), δειαδή ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ζε πνιχ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο (ίρλε). 

3) Βηνδηεγέξηεο: Ζ πην παξεμεγεκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ, κε αζαθή φξηα 

θαη πάξα πνιινχο νξηζκνχο. χκθσλα κε ηε Dr. Benedetti (2010) «σο 

Βηνδηεγέξηεο κπνξνύκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηα πξντόληα, ηα νπνία κόλα ηνπο ή 

ζε αλάκεημε κε ιηπάζκαηα, ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

θπηώλ, αμηνπνηώληαο δηάθνξεο θπζηνινγηθέο-κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο ηνπ».  

 

Δίλαη πξντφληα πνπ ζηεξίδνληαη ζε επηιεγκέλα νξγαληθά ζπζηαηηθά, δσηθήο ή 

θπηηθήο πξνέιεπζεο, παξαγφκελα κε δηάθνξεο ηερληθέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ελδπκαηηθή πδξφιπζε νξγαληθήο πξψηεο χιεο. Ζ εθαξκνγή 

ηνπο, δηαθπιιηθή ή ζην έδαθνο, έρεη σο ζηφρν ηειηθά ηελ αχμεζε ηεο 

πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο, π.ρ. κε ηε βειηίσζε ηεο 

θαξπφδεζεο, ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζηξεο, ηελ αχμεζε ησλ 

ζαθράξσλ ηνπ θαξπνχ θ.α. 

 

ην Γξάθεκα 1 παξνπζηάδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε ησλ βαζηθψλ 

αγξνηηθψλ εηζξνψλ (Natale, 2010). 
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Γξάθεκα 1. Σνπνζέηεζε βαζηθψλ αγξνηηθψλ εηζξνψλ 

Πεγή: Natale, 2010 

 

 

2.5.2 Ννκνζεηηθφ Καζεζηψο 

 

Σα πξντφληα ηεο ζξέςεο ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, κε βάζε ηελ 

αλαγθαηφηεηα εγγξαθήο ηνπο (registration), αλάινγα κε ην λνκνζεηηθφ 

θαζεζηψο: 

- Πξντφληα πξνδηαγξαθψλ Δ.Κ. (Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο), ηα νπνία δελ 

απαηηνχλ εγγξαθή θαη κπνξνχλ λα δηαθηλεζνχλ ειεχζεξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα θαη ηα 

ηρλνζηνηρεία, αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία.  

 

Σν θνηλνηηθφ θαζεζηψο γηα ηα αλφξγαλα ιηπάζµαηα ξπζκίδεηαη µέζσ ηνπ 

Καλνληζκνχ 2003/2003/ΔΚ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ ζηελ αγνξά 

(δειαδή νη πξνυπνζέζεηο γηα ην ραξαθηεξηζκφ «ιίπαζµα ΔΚ»), αιιά θαη 

ζέκαηα ζρεηηθά µε ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία. Μέζσ ηνπ Καλνληζκνχ 

απηνχ ελαξκνλίδεηαη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-µειψλ ζηνλ ηνµέα 

ησλ ιηπαζµάησλ µε ζηφρν ηελ ειεχζεξε δηεμαγσγή ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ θαη 

εμσθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ. Ο Καλνληζκφο απηφο απινπνηεί ην πξνεγνχκελν 
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λνκνζεηηθφ πιαίζην, θαζψο απνηειεί αλαζχληαμε 18 νδεγηψλ (4 βαζηθψλ 

νδεγηψλ θαη 14 ηξνπνπνηήζεσλ) νη νπνίεο είραλ δεκνζηεπηεί µεηαμχ 1976 θαη 

1998. Δθφζνλ ηα ιηπάζµαηα ζπκκνξθψλνληαη µε ηνλ Καλνληζκφ απηφ 

µπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ έλδεημε «ιίπαζµα ΔΚ». ην παξάξηεκα I ηνπ 

Καλνληζκνχ θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο πεξηεθηηθφηεηεο ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (άδσην, θσζθφξνο θιπ) γηα θάζε είδνο ιηπάζκαηνο. Έηζη, 

έλαο ηχπνο ιηπάζκαηνο θέξεη ηελ έλδεημε «ιίπαζµα ΔΚ» µφλν εθφζνλ: -ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο δελ βιάπηεη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, ησλ δψσλ 

θαη ησλ θπηψλ, νχηε επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ, -είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη -

δηαηίζεληαη θαηάιιειεο κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο, αλάιπζεο θαη -εθφζνλ 

απαηηείηαη-δνθηκήο.  

 

- Πξντφληα κε Δ.Κ. ή νξγαληθά, ηα νπνία απαηηνχλ ηελ θαηάζεζε ηερληθνχ 

θαθέινπ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο, χζηεξα απφ έιεγρν ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηνπ 

Τπ. Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. ηελ Διιάδα, ην ζπγθεθξηκέλν 

λνκνζεηηθφ θαζεζηψο δεκηνπξγήζεθε κφιηο ην 2002 (άδεηα εηζαγσγήο λένπ 

ηχπνπ ιηπάζκαηνο / ιηπαζκάησλ).  Γεκηνπξγήζεθε κε βάζε θνηλνηηθή 

νδεγία, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ λα κπεη κηα ηάμε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία, θαζψο ππήξραλ εθαηνληάδεο πξντφληα πνπ θπθινθνξνχζαλ 

αλεμέιεγθηα ζε φιε ηελ Δπξψπε, κε άγλσζηε ζχλζεζε θαη ακθίβνιε δξάζε. 

Τπφζρνληαλ πνιιά θαη θφζηηδαλ πνιχ αθξηβά. Ζ λνκνζεζία γηα ηα «λένπ 

ηχπνπ ιηπάζκαηα», παξφιν πνπ πεξηφξηζε αξθεηά ηε δηαθίλεζε «άγλσζησλ» 

πξντφλησλ, παξακέλεη αθφκα ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ, ιφγσ, θπξίσο, έιιεηςεο 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ παξάλνκσλ πξντφλησλ πνπ δελ 

έρνπλ εγγξαθεί. Οη βηνδηεγέξηεο απαηηνύλ εγγξαθή. 

  

 

2.5.3 Πξνζδηνξηζκφο Μεγέζνπο Παγθφζκηαο Αγνξάο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ησλ 

εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο είλαη πξνζεγγηζηηθφο θαη βαζίδεηαη ζηε γλσζηή 

αγνξά ησλ βαζηθψλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ πξντφλησλ θπηνπξνζηαζίαο. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή ζεσξείηαη αξθεηά θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί λα 
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εθαξκνζηεί ζρεηηθά άθνβα ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη έρεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε φιε ηελ Δπξψπε (Natale, 2010). Βαζίδεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο πνπ απαηηνχληαη 

αλά θηιφ/ιίηξν βαζηθνχ ιηπάζκαηνο θαη θπηνθαξκάθνπ πνπ εθαξκφδνληαη 

(γλσζηέο αγνξέο). 

 

Ζ παγθφζκηα αγνξά αγξνηηθψλ εηζξνψλ (ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα θαη 

εηδηθά πξντφληα ζξέςεο) εθηηκάηαη ζηα 150 δηο. Γνιάξηα. Ζ πνζνζηηαία 

θαηαλνκή ηνπο δίλεηαη ζην δηάγξακκα 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5. Πνζνζηά παγθφζκηαο αγνξάο αγξνηηθψλ εηζξνψλ 

Πεγή: New Ag Miami Conference, 2010 

 

Σν πνζνζηφ ηεο αγνξάο ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο ππνινγίδεηαη 

πεξίπνπ ζην 12% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο, θαη εθηηκάηαη ζε 400 εθ. δνιάξηα. 

ην Γηάγξακκα 6 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο αγνξάο απηήο ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. 

 

 

 

  

 

Πεγή: NewAg Miami Conference, 2010 
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Γηάγξακκα 6. Παγθφζκηα θαηαλνκή πνζνζηψλ αγνξάο εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο 

Πεγή: New Ag Miami Conference, 2010 

 

 

Ζ Δπξψπε παξνπζηάδεηαη σο ν πξσηαζιεηήο θαηαλάισζεο ζπεζηαιηηέ 

πξντφλησλ, έρνληαο ην 29% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο (~100 εθ. €). 

Βαζηθφο ιφγνο είλαη ε επθνιία απνξξφθεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ην 

«αλνηρηφ κπαιφ» ησλ Δπξσπαίσλ παξαγσγψλ, νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη 

ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ρξήζε λέσλ πξντφλησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ 3 ηχπσλ πξντφλησλ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά παξνπζηάδεηαη 

ζην δηάγξακκα 7. 
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Γηάγξακκα 7. Καηαλνκή εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο ζηελ Δπξψπε 

Πεγή: Natale, 2010 

 

 

  

2.5.4 Πξνζέγγηζε Διιεληθήο Αγνξάο 

 

Με βάζε ην κνληέιν πνπ παξνπζηάζηεθε, είλαη δπλαηφλ λα πξνζεγγηζηεί θαη 

ην κέγεζνο ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Έηζη, ε αγνξά ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ 

ζξέςεο ηεο Διιεληθήο Αγνξάο πξνζδηνξίδεηαη πεξίπνπ ζηα 20εθ.€. 

(niche market), κε ηηκέο πψιεζεο ησλ εηαηξηψλ-ρνλδξεκπφξσλ ζηα 

θαηαζηήκαηα.  Ζ θαηαλνκή, αλάινγα κε ηνλ ηχπνπ πξντφληνο είλαη πεξίπνπ: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σχπνο Πξντφληνο 
Μέγεζνο Αγνξάο 

(ζε εθ. €) 

Κξπζηαιιηθά Ληπάζκαηα 8 

Ηρλνζηνηρεία 7 

Βηνδηεγέξηεο 5 
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ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί φηη παξφιν πνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη κηθξή (niche market), νη θεξδνθνξίεο ησλ 

πξντφλησλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ιηπαζκάησλ 

(αλαιύεηαη ζην επόκελν θεθάιαην), θαη γη‟ απηφ νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο γεσξγίαο, πξνζπαζνχλ λα εκπινπηίζνπλ 

ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη κε εηδηθά πξντφληα ζξέςεο. 

 

 

2.6 Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θιάδνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 

χκθσλα κε απνηειέζκαηα θιαδηθήο έξεπλαο ηεο ICAP, ην κέγεζνο ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο ιηπαζκάησλ (πσιήζεηο ζε αμία) απμήζεθε θαηά 31% ην 

2008 ζε ζρέζε κε ην 2007, ελψ ην 2009 ε αμία ηεο αγνξάο κεηψζεθε θαηά 

18% έλαληη ηνπ 2008. Ζ αμία ηεο εγρψξηαο αγνξάο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ (θπηνθάξκαθα) θηλήζεθε θαζνδηθά ηφζν ην 2008 (θαηά 10% ζε 

ζρέζε κε ην 2007) φζν θαη ην 2009 (θαηά 6% έλαληη ηνπ 2008). Οη πσιήζεηο 

ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ γεσξγίαο (ζπφξνη) ζηελ ειιεληθή αγνξά 

θηλήζεθαλ αλνδηθά ην 2008, ελψ ην 2009 ε αμία ησλ πσιήζεσλ κεηψζεθε 

θαηά 4%. 

 

Παξάγνληεο ηεο αγνξάο, επηζεκαίλεηαη ζηε κειέηε, αλακέλνπλ κηθξή αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ιηπαζκάησλ ζε πνζφηεηα θαηά ηε δηεηία 2010-2011. Ζ 

αληίζηνηρε αμία ζαθψο ζα επεξεαζηεί αλάινγα κε ηελ ηηκή πψιεζεο απηψλ 

αιιά θαη ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζηε δηεζλή αγνξά. 

 

ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έγηλε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

αληηπξνζσπεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, βάζεη επηιεγκέλσλ 

αξηζκνδεηθηψλ. Δπίζεο, ζπλεηάρζε νκαδνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο βάζεη 

δείγκαηνο επηρεηξήζεσλ (παξαγσγηθψλ θαη εηζαγσγηθψλ) γηα ηηο νπνίεο 

ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ηζνινγηζκψλ ησλ ρξήζεσλ 2007 θαη 2008. 

 

(Α) Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηζνινγηζκψλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 
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- Ληπάζκαηα (δείγκα 9 εηαηξηψλ): Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζίαζε 

κείσζε 6,4% ην 2008 ζε ζρέζε κε ην 2007, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε 

κείσζε ησλ απαηηήζεσλ. Σα ίδηα θεθάιαηα ζεκείσζαλ αχμεζε 84,7%. Οη 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ 9 εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο απμήζεθαλ ην 2008 θαηά 

33,2%, ελψ ην κηθηφ θέξδνο ηελ ίδηα πεξίνδν ππεξδηπιαζηάζηεθε. εκαληηθή 

αχμεζε παξνπζίαζαλ θαη ηα θέξδε EBITDA. 

- Φπηνθάξκαθα - πφξνη (δείγκα 11 εηαηξηψλ): Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κεηψζεθε θαηά 1,8% ην 2008, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ 

απαηηήζεσλ. Σα ίδηα θεθάιαηα ζεκείσζαλ κείσζε 5,1%. Οη ζπλνιηθέο 

πσιήζεηο ησλ 11 εηαηξεηψλ παξνπζίαζαλ νξηαθή αχμεζε ην 2008 (1,04%), 

ελψ ην κηθηφ θέξδνο ηελ ίδηα πεξίνδν απμήζεθε θαηά 15,2 %, ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ θαηά 4,0%. Σα θέξδε EBITDA απμήζεθαλ 

θαηά 14,3% ην 2008/2007. 

 

(Β) Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

- Ληπάζκαηα (δείγκα 10 εηαηξεηψλ): Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζίαζε 

αχμεζε 35,2% ην 2008 γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

απνζεκάησλ. Σα ίδηα θεθάιαηα ζεκείσζαλ αχμεζε 22,6%. Οη ζπλνιηθέο 

πσιήζεηο ησλ 10 εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο απμήζεθαλ ην 2008 θαηά 24,1%, 

ελψ ην κηθηφ θέξδνο απμήζεθε θαηά 51%. εκαληηθή πνζνζηηαία αχμεζε 

παξνπζίαζαλ θαη ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε (69,5%). 

 

- Φπηνθάξκαθα - πφξνη (δείγκα 18 εηαηξεηψλ): Σν ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ παξέκεηλε ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα ηε δηεηία 2007-2008. Σα ίδηα 

θεθάιαηα ζεκείσζαλ αχμεζε 11,94%. Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

απμήζεθαλ ην 2008 θαηά 8,13%, ελψ ην κηθηφ θέξδνο απμήζεθε θαηά 10,8%. 

Σα θέξδε EBITDA απμήζεθαλ θαηά 12,68% ην 2008/2007. 

 

Όπσο πνιινί αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ, ε παξνχζα αχμεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ ιηπαζκάησλ, ε νπνία νθείιεηαη, 

θπξίσο, ζηελ αλαηίκεζε ησλ πξψησλ πιψλ, θξχβεη εμαηξεηηθέο επηζθάιεηεο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεγάιεο δεκίεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο (Εαθεηξίνπ, 2008) . 
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Δηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα παξαηεξήζεθε εθηίλαμε ησλ ηηκψλ ησλ 

βαζηθψλ ιηπαζκάησλ, ιφγσ ηεο "θνχζθαο" ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ 

γεσξγηθψλ εκπνξεπκάησλ. Πνιιέο ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα έζπεπζαλ λα απμήζνπλ ππέξνγθα ηα 

απνζέκαηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θεξδνζθνπήζνπλ απφ ηηο ζπλερείο θαη 

αδηάθνπεο αλαηηκήζεηο. 

 

Ζ βαζηθή αηηία ηεο εθηίλαμεο ησλ ηηκψλ ζήκεξα πξνέξρεηαη, ζηελ επέλδπζε 

ζε ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, ησλ 

αζθαιεηψλ θαη ησλ hedge funds. 

 

Όπσο πνιινί αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ κεζνκαθξνπξφζεζκα ε αγνξά ησλ 

ιηπαζκάησλ ζα ηζνξξνπήζεη ζηεξηδφκελε ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα 

ηξφθηκα θαη βηναηζαλφιε θαη ζα εηζέιζεη ζε αλνδηθφ θαλάιη ινγηθεπκέλν θαη φρη 

ζαλ ηελ ζεκεξηλή ππεξβνιή. Χο εθ ηνχηνπ ζπκπεξαζκαηηθά, παξά ην 

βξαρππξφζεζκν κεγάιν θέξδνο ηεο αγνξάο ιηπαζκάησλ νη 

κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο δελ είλαη ηφζν επνίσλεο φζν δηαθαίλνληαη, 

εηδηθά γηα απηνχο πνπ απμάλνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο. Μεηά ηελ 

κεζνπξφζεζκε θαζνδηθή ππεξβνιή ηελ νπνία ελδέρεηαη λα δνχκε, ε αγνξά 

ιηπαζκάησλ ζα εηζέιζεη εθ λένπ ζε αλνδηθφ θαλάιη ππνζηεξηδφκελε απφ ηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ηξφθηκα ηφζν ιφγσ βηνθαπζίκσλ φζν θαη ιφγσ ησλ 

απμεκέλσλ πιένλ δηαηξνθηθψλ απαηηήζεσλ ησλ Κηλέδσλ, Ηλδψλ θαη 

Λαηηλνακεξηθαλψλ δεπηεξεπφλησο. 

 

 

2.7 Σάζεηο θιάδνπ 

 

Ο θιάδνο, φπσο αλαιχεηαη ζην 3ν θεθάιαην, ζπλδέεηαη άµεζα µε ηηο 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηε δηακφξθσζε ησλ 

ηηµψλ ησλ πξντφλησλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνµηθή θξίζε δελ έρεη 

επεξεάζεη ηνλ αγνξά άµεζα, ελ ηνχηνηο πιήηηεηαη απφ ηελ θξίζε ηεο γεσξγίαο 

(κείσζε θαιιηεξγήζηκεο γεο, δηαθνπή επηδνηήζεσλ, κείσζε ηηµψλ γεσξγηθψλ 
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πξντφλησλ, λέα ΚΑΠ, αλχπαξθηνο ελδεηθηηθφο ηηκνθαηάινγνο γηα ηα γεσξγηθά 

πξντφληα).  

 

Θεηηθή ηάζε γηα ηελ αγνξά ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο, απνηειεί θε 

εμάπισζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζεξκνθεπίνπ, φπνπ ε ρξήζε ηνπο είλαη αξθεηά 

δηαδεδνκέλε. Γεληθά, ζεσξείηαη φηη ε αγνξά έρεη εηζέιζεη ζην ζηάδην ηεο 

σξηκφηεηαο, θαζψο νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο δελ πξφθεηηαη λα απμεζνχλ. 

Γηα ηελ επφκελε ηξηεηία πξνβιέπεηαη φηη ε δήηεζε γηα θάζε επηκέξνπο 

θαηεγνξία εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο,  ζα θηλείηαη θαζνδηθά, αιιά µε αξθεηά 

ρακεινχο ξπζµνχο - κηθξφηεξνπο απφ 1%  (Hellastat, 2009).  

 

Ο αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζξέςεο έρεη πιένλ κεηαηνπηζηεί ζε 

ζέκαηα marketing (πξνβνιή θαη πξνψζεζε), φπσο παξνρή ζπκβνπιψλ ζε 

δεηήκαηα γεσξγηθήο δηαρείξηζεο, ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε, επηκφξθσζε 

ησλ παξαγσγψλ θιπ. εκαληηθφ µέξνο επίζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζεσξείηαη θαη ε ηηκνιφγεζε, µέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ε 

ρνξήγεζε εθπηψζεσλ θαη πηζηψζεσλ.  

 

Σέινο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παξαγσγψλ ζε ζέκαηα νξζψλ γεσξγηθψλ 

πξαθηηθψλ έρεη πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηα θαηλφκελα αιφγηζηεο ρξήζεο 

αγξνηηθψλ εθνδίσλ ηνπ παξειζφληνο, γεγνλφο πνπ πεξηφξηζε βέβαηα ηε 

δήηεζε ησλ πξντφλησλ, σζηφζν βειηίσζε ηελ εηθφλα θαη ηα πξντφληα ηνπ 

γεσξγηθνχ θιάδνπ. 

 

 

2.8 Πξννπηηθέο θιάδνπ 

 

Οη πξννπηηθέο ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ ησλ ιηπαζκάησλ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο µε ηελ πνξεία ηνπ γεσξγηθνχ ηνµέα θαζψο, φπσο έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη, νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη νη αθνινπζνχκελεο θαιιηεξγεηηθέο 

πξαθηηθέο απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ εμεηαδφκελνπ 

θιάδνπ.  
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Ο θιάδνο ηεο γεσξγίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη 

ζηξεβιψζεηο. Δπηπιένλ ήδε πθίζηαηαη ζεµαληηθή κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ 

πνπ ιακβάλνπλ νη θαιιηεξγεηέο ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ν αληαγσληζκφο 

ηφζν εληφο ηεο Δ.Δ. µε ηελ εηζαγσγή λέσλ ρσξψλ φζν θαη εθηφο Δ.Δ.  

 

Οη εηαηξείεο πξντφλησλ ζξέςεο αληηµεησπίδνπλ ην νινέλα θαη απζηεξφηεξν 

ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ. ζην νπνίν πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πιένλ εμειηγκέλεο πξαθηηθέο θαη ηερλνινγίεο. Απηή ε 

εμέιημε φµσο απμάλεη ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ην νπνίν δελ είλαη ζε 

ζέζε λα απνξξνθήζνπλ νη θαιιηεξγεηέο, νη νπνίνη επηδηψθνπλ ηε ρξήζε 

πξντφλησλ ρακειφηεξνπ θφζηνπο, θαηαθεχγνληαο ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

ζηε ρξήζε παξάλνκσλ ή θαη ιεγκέλσλ πξντφλησλ.  

 

Οξηζµέλεο ζεηηθέο πξννπηηθέο θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξνπο 

παξάπιεπξνπο ηνκείο ηνπ πξσηνγελνχο ηνµέα. Γηα παξάδεηγκα ε παξνρή 

θηλήηξσλ γηα αχμεζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άλνδν ηεο 

δήηεζεο θαιακπνθηνχ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ αγξνρεκηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη µε 

ηελ πξνζηαζία ηνπ.  

 

Αχμεζε ηεο δήηεζεο αλακέλεηαη θαη απφ ηνπο ηνκείο ησλ θεπεπηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ ζεξκνθαιιηεξγεηψλ, ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ γίλνληαη 

πνηνηηθφηεξα µε ηε ρξήζε εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο θαη µπνξνχλ λα 

ζηεξηρζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, ζεηηθφ 

ξφιν ζα δηαδξακαηίζνπλ νη ειαηνθαιιηέξγεηεο θαη δελδξνθαιιηέξγεηεο, ε 

πνηφηεηα ησλ νπνίσλ επίζεο βειηηψλεηαη δηαρξνληθά ιφγσ έληαμεο ζε 

πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο, ελψ παξαδνζηαθά απνιακβάλνπλ δηαθεθξηκέλε 

ζέζε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

 

 

 

 

 



                                   Κεθάιαην 3ν – Δκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ 

 

 
59 

Κεθάιαην 3ν – Δκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ 

 

 

3.1 Βαζηθνί παξάγνληεο δήηεζεο αγξνηηθψλ εθνδίσλ 

 

Ζ δήηεζε γηα ηα γεσξγηθά εθφδηα (πξντφληα θπηνπξνζηαζίαο, ιηπάζµαηα θαη 

πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ) εθδειψλεηαη απφ ηνλ γεσξγηθφ ηνµέα ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκίαο θαη δηακνξθψλεηαη απφ παξάγνληεο φπσο:  

- ην ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ,  

- ηηο ηηκέο δηάζεζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ,  

- ηηο επηδνηήζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνµέα,  

- ηηο ηηκέο ησλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ,  

- ηελ αθνινπζνχκελε γεσξγηθή πνιηηηθή (βαζκφο ρξήζεο αγξνρεκηθψλ-

ιηπαζµάησλ θιπ).  

  

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο αλαιχνληαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

3.1.1 Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο  

 

Οη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηνλ πξσηνγελή ηνµέα 

ηεο νηθνλνκίαο. Οη θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε χπαξμε εθηάζεσλ ηθαλψλ πξνο 

θαιιηέξγεηα, νη απμεκέλεο πξφζνδνη ησλ αγξνηψλ, ε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ εδαθψλ θαη ε απαζρφιεζε ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζηελ γεσξγία απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζεηηθά 

ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν ην ζχλνιν ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζηελ Διιάδα ζηαδηαθά κεηψλεηαη (απφ 33,7 εθ. 

ζηξέκκαηα ην 2005 ζε 32,8 εθ. ην 2007).  

 

Έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επεξεαζκνχ απνηεινχλ νη 

επηδνηήζεηο αλά θαιιηέξγεηα πνπ βαζίδνληαη ζηνπο θαλφλεο ηεο 
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αθνινπζνχκελεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), θαζψο θαη ε κείσζε ησλ 

ηηµψλ πνπ επηθξάηεζαλ κεηά ηνπο πξψηνπο µήλεο ηνπ 2008.  

πλήζσο, ηα εγθαηαιεηκκέλα ρσξάθηα δελ αμηνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά, ψζηε 

λα πξνθχςνπλ άιιεο θαηεγνξίεο θαιιηεξγεηψλ. πλέπεηα ησλ κεηαβνιψλ ζηηο 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο απνηειεί θαη ε κείσζε ηεο παξαγσγήο νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Αλαθνξηθά µε ηηο επηκέξνπο θαιιηέξγεηεο, 

θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν νη εθηάζεηο καιαθνχ ζηηαξηνχ αλακέλεηαη λα 

κεησζνχλ θαηά πεξίπνπ 5%, ζηα 1,64 εθ. ζηξέκκαηα, ελψ ε παξαγσγή κεηά 

ηε ζεµαληηθή άλνδν ηεο πξνεγνχκελεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ (ζρεδφλ 

13%, ζηνπο 525 ρηι. ηφλνπο), αλακέλεηαη λα ππνζηεί θάκςε 5%, ζην επίπεδν 

ησλ 500 ρηι. ηφλσλ.  

 

 

3.1.2 Δπίπεδα ηηµψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ηηκέο ησλ βαζηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν –ζηηάξη, ξχδη θαη θαιακπφθη- έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. Κχξηνπο 

παξάγνληεο γηα ηηο αλνδηθέο απηέο ηάζεηο απνηεινχλ:  

-ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ιφγσ ππεξπιεζπζκνχ,  

-ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο πνιιψλ πνιππιεζψλ ρσξψλ ηνπ ηξίηνπ 

θφζκνπ,  

-ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα βηνθαχζηµα,  

-ε κείσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν,  

-ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, 

γεγνλφο πνπ πξνθαιεί θεξδνζθνπηθέο θηλήζεηο. 

 

 

3.1.3 Δπηδνηήζεηο ηνπ αγξνηηθνχ ηνµέα  

 

Οη ζεκαληηθέο κεηψζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

νθείινληαη θαηά ην κεγαιχηεξν µέξνο ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ θαη 

ζηηο κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ζην ζχζηεκα ησλ επηδνηήζεσλ. H ΚΑΠ 

αλαζεσξήζεθε ην 2003, πξνθεηµέλνπ λα µε βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε 
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νη Δπξσπαίνη παξαγσγνί έλαληη ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ θαη έρεη 

δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ην 2013.  

 

χµθσλα µε απηήλ, νη επηδνηήζεηο είλαη πιένλ απνζπλδεδεκέλεο απφ ηελ 

παξαγσγή, ψζηε λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε απηήλ. 

Έηζη νη αγξφηεο δελ ιακβάλνπλ πιένλ επηδνηήζεηο μερσξηζηά γηα θάζε πξντφλ 

αλάινγα µε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ή ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε, αιιά 

µηα ζηαζεξή εληαία ελίζρπζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζην χςνο ησλ εληζρχζεσλ 

πνπ είραλ εηζπξαρζεί θαηά ηελ ηξηεηία 2000-2002. Δπνκέλσο, ηα επηδφκαηα 

δελ θαηεπζχλνληαη πιένλ ζηελ παξαγσγή αιιά ζηα δηθαηψκαηα. Δπηπιένλ, ζε 

πεξίπησζε πιενλάδνπζαο παξαγσγήο ην πνζνζηφ ζπλππεπζπλφηεηαο ζα 

απμάλεη αλαινγηθά µε ην ζεζπηζκέλν γηα θάζε ρψξα πιαθφλ, µε ζπλέπεηα ηε 

κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ.  

 

ηα πιαίζηα ηεο λέαο ΚΑΠ εληάζζνληαη θαη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο Κνηλήο 

Οξγάλσζεο Αγνξψλ (ΚΟΑ) ησλ ηξηψλ κεζνγεηαθψλ πξντφλησλ (βακβάθη, 

ιάδη, θαπλφο). Βάζεη απηψλ απφ ην 2006 κεηψλνληαη ζηαδηαθά νη άκεζεο 

εληζρχζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο θαηά 4% ην 2006 θαη θαηά 

5% γηα θάζε ρξνληά έσο ην 2012. Απφ ην 2006 μεθίλεζε ε ζηαδηαθή 

κεηαξξχζκηζε γηα ηνπο θαπλνπαξαγσγνχο µε ηε κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ή 

κέξνπο ηεο ζεκεξηλήο πξηκνδφηεζεο θαπλνχ ζε δηθαηψκαηα εληαίαο 

απνζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο, ελψ απφ ην 2010 ε απνζχλδεζε ζα είλαη 

πιήξεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηδνηεί ηελ εγθαηάιεηςε ησλ 

θαπλνθαιιηεξγεηψλ, πξνθεηµέλνπ νη παξαγσγνί λα απαγθηζηξσζνχλ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ηνµέα θαη λα αζρνιεζνχλ µε απνδνηηθφηεξεο θαιιηέξγεηεο ή 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο γεσξγίαο.  

 

χµθσλα µε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, 

νη θνηλνηηθέο εληζρχζεηο θπκαίλνληαη ζηα επίπεδα ησλ €2,8 δηο. θαη‟ έηνο. Έσο 

θαη ην 2005, νη επηδνηήζεηο δηακνξθψλνληαλ μερσξηζηά γηα θάζε πξντφλ θαη 

δίλνληαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο-παξαγσγνχο αλάινγα µε ην χςνο/φγθν ηεο 

παξαγσγήο ηνπο ή ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο. 
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χµθσλα µε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ, ην δηάζηεκα 

16/10/2006 15/10/2007 νη εληζρχζεηο εθηηκάηαη φηη κεηψζεθαλ ζε €2,89 δηζ., 

έλαληη €3,08 δηζ. ηελ πξνεγνχµελε πεξίνδν (-6%). Σα δεδνµέλα ησλ 

πξνεγνχµελσλ θαιιηεξγεηηθψλ πεξηφδσλ ππνδεηθλχνπλ φηη ζεµαληηθφ µέξνο 

ησλ εληζρχζεσλ θαηεπζχλεηαη ζηηο θαιιηέξγεηεο βάµβαθνο θαη ζηνπο ειαηψλεο. 

Σν πεξηβάιινλ γηα ηελ επξσπατθή γεσξγία ζα αιιάμεη δξαζηηθά κεηά ηε ιήμε 

εθαξµνγήο ηεο ΚΑΠ ην 2013, θαζψο εμεηάδεηαη είηε ε ζεµαληηθή κείσζε ησλ 

εληζρχζεσλ, είηε ε πιήξεο θαηάξγεζή ηνπο, αλαγθάδνληαο έηζη ηνπο 

Δπξσπαίνπο αγξφηεο λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηνλ δηεζλή 

αληαγσληζµφ, πξνζδίδνληαο µηα πην επαγγειµαηηθή πιένλ θπζηνγλσµία ζηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο.  

 

Ζ κείσζε ησλ επηδνκάησλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 8,  απνηειεί 

αθνξµή γηα έμνδν αξθεηψλ παξαγσγψλ απφ ηνπο θιάδνπο ηνπο, θάηη ην 

νπνίν ήδε έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη εκθαλέο ζε νξηζµέλεο θαιιηέξγεηεο ζε 

επξσπατθφ θαη ζε εγρψξην επίπεδν (π.ρ. θαπλφο, δαραξφηεπηια, βαµβάθη, 

ζηαθίδα). Παξάιιεια, επηδξά αξλεηηθά ζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, 

ιηπαζµάησλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ηφζν άµεζα, ιφγσ µείσζεο ηνπ 

γεσξγηθνχ εηζνδήµαηνο, φζν θαη έµµεζα ιφγσ ηνπ πεξηνξηζµνχ ησλ 

θαιιηεξγεηψλ. 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 8. Κνηλνηηθέο εληζρχζεηο ζηε γεσξγία ζε εθ. € (2001-2007) 
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3.1.4 Σηκέο ησλ πξντφλησλ  

 

εµαληηθφ παξάγνληα επεξεαζµνχ ηεο δήηεζεο απνηεινχλ θαη νη πθηζηάκελεο 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ. χµθσλα µε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, νη ηηκέο ησλ πξψησλ 

πιψλ παξνπζίαζαλ ζεµαληηθή αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, επηβαξχλνληαο ην 

εηζφδεµα ησλ θαιιηεξγεηψλ. Ο γεληθφο δείθηεο ησλ εηζξνψλ ζηε γεσξγία-

θηελνηξνθία ην 2008 παξνπζίαζε κείσζε 1,7%, θπξίσο ιφγσ ηεο 

απνθιηκάθσζεο ησλ ηηµψλ ηνπ πεηξειαίνπ (ν ζρεηηθφο δείθηεο µεηψζεθε θαηά 

11%), ελψ ην 2007 ην θφζηνο ησλ εηζξνψλ είρε εµθαλίζεη ζεµαληηθή άλνδν 

ηεο ηάμεο ηνπ 13,5%. Ζ µεηαβνιή απηή, ζε ζπλδπαζκφ µε ηε ζεµαληηθή 

πηψζε ηνπ δείθηε ησλ εθξνψλ θαηά 4,6%, νδήγεζε ζε επηβάξπλζε ηνπ 

εηζνδήµαηνο ησλ αγξνηψλ. Αλνδηθή ηάζε παξαηεξείηαη ζην θφζηνο φισλ ησλ 

επηκέξνπο θαηεγνξηψλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ.  

 

ηνλ Πηλάθα 8 θαηαγξάθνληαη νη εηήζηεο ζπγθξίζεηο ησλ δεηθηψλ ηηκψλ 

εηζξνψλ ζηε γεσξγία γηα ην δηάζηεκα 2009-2008.  Ζ µεγαιχηεξε αχμεζε 

εληνπίδεηαη ζηνλ ηνµέα ησλ ιηπαζµάησλ, φπνπ ην αληίζηνηρν θφζηνο ην 2008 

απμήζεθε θαηά 42,2% (έλαληη 8,5% ην πξνεγνχµελν έηνο), γεγνλφο πνπ 

επέδξαζε αξλεηηθά ζηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ θιάδνπ. 

Δπηπιένλ, επηβάξπλε ζεκαληηθά ην δηαζέζηµν εηζφδεµα ησλ παξαγσγψλ, νη 

νπνίνη ζηξέθνληαη ζε ραµειφηεξε θαηαλάισζε θζελφηεξσλ πξντφλησλ.  

 

Πίλαθαο 8. Δηήζηεο ζπγθξίζεηο ησλ δεηθηψλ ηηκψλ Δηζξνψλ ζηε γεσξγία (2006-2008) 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. 
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Σν θφζηνο ησλ πξντφλησλ θπηνπξνζηαζίαο εµθάληζε άλνδν 4,9% 

(ραµειφηεξε µεηαβνιή έλαληη ηεο πεξπζηλήο πεξηφδνπ: 5,5%), ελψ νη ηηκέο 

ησλ δηαθφξσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ζεκείσζαλ αχμεζε 3,5%.  

 

Δπίζεο, ζεµαληηθή επηηάρπλζε παξνπζίαζε ν αληίζηνηρνο δείθηεο ησλ 

γεσξγηθψλ εξγαιείσλ θαη εθνδίσλ (+9,5% έλαληη +0,9% ηελ πεξίνδν 07/06), 

φπσο απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 9. 

Γηάγξακκα 9. Δμέιημε δεηθηψλ ηηκψλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ (2004-2008) 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. 

 

 

3.2 Γίθηπν δηαλνκήο αγξνηηθψλ εθνδίσλ 

 

Σν δίθηπν δηαλνκήο αγξνηηθψλ εθνδίσλ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεηαη ζην 

γξάθεκα 2. 
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Γξάθεκα 2. Γίθηπν Γηαλνκήο αγξνηηθψλ εθνδίσλ 

 

ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 100 ρνλδξέκπνξνη-εηαηξίεο, ελψ 

ζε θάζε λνµφ ηεο ρψξαο έρνπλ παξνπζία 2 ή 3 επηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο. Ο 

ζεζκηθφο θνξέαο ηνπ θιάδνπ θπηνπξνζηαζίαο ΔΤΦ (Διιεληθφο χλδεζµνο 

Φπηνπξνζηαζίαο) έρεη 36 ηαθηηθά µέιε, απφ ηα νπνία δεκηνπξγείηαη ην 90% 

ηεο αμίαο ηεο αγνξάο. Ο θνξέαο ηνπ θιάδνπ ησλ ιηπαζκάησλ νλνκάδεηαη 

ΠΑΔΠΔΛΗΠ (Παλειιήληνο χιινγνο Δπαγγεικαηηψλ Παξαγσγψλ θαη 

Δκπφξσλ Ληπαζκάησλ) θαη αξηζκεί 43 κέιε (Παξάξηεκα 1). 

 

Σα πξντφληα δηνρεηεχνληαη απφ ηνπο ρνλδξέµπνξνπο –εθ ησλ νπνίσλ 

νξηζµέλνη δηαζέηνπλ δηθά ηνπο ζεµεία ιηαληθήο πψιεζεο- ζε εμεηδηθεπµέλα 

θαηαζηήµαηα δηαθίλεζεο αγξνρεκηθψλ θαη ζε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο 

(δειαδή δε γίλεηαη απεπζείαο πψιεζε ζηνπο θαιιηεξγεηέο). ε φιε ηε ρψξα 

ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 1.670 θαηαζηήµαηα ιηαληθήο πψιεζεο γεσξγηθψλ 

εθνδίσλ, ελψ νη ζπλεηαηξηζηηθέο ελψζεηο αλέξρνληαη ζε 140. 

 

Σα θαηαζηήµαηα αγξνρεκηθψλ βξίζθνληαη θπξίσο, ζε επαξρηαθέο αγνξέο, 

ψζηε λα βξίζθνληαη πην θνληά ζε πεξηνρέο µε έληνλε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σα ζπγθεθξηµέλα θαηαζηήµαηα -πξνθεηµέλνπ λα έρνπλ ην 

δηθαίσµα λα δηαθηλήζνπλ πξντφληα αγξνεθφδηα- νθείινπλ λα πιεξνχλ 

νξηζµέλεο πξνυπνζέζεηο, φπσο απαζρνινχκελν γεσπφλν, ζην φλνκα ηνπ 
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νπνίνπ εθδίδεηαη ε εηδηθή άδεηα εκπνξίαο, θαηάιιεινπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο, θιπ. Ζ άδεηα εκπνξίαο ρνξεγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γεσξγίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 

 

Οη αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί ζην παξειζφλ θαηείραλ ζρεδφλ ην 50% ηνπ 

Κχθινπ Δξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ιφγσ κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πιεξσκέο απφ 

ηνπο πειάηεο ηνπο, κε απνηέιεζκα ε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά λα έρεη 

απνδπλακσζεί. 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ απνηεινχλ νη πνιχ κεγάιεο 

πηζηψζεηο (ζε φιν ην ζχζηεκα), κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο λα επηβαξχλεη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, 

δειαδή ηνλ παξαγσγφ, απμάλνληαο ηηο ηειηθέο ηηκέο, πνιιέο θνξέο, ζε 

αζχκθνξα επίπεδα. 

   

  

3.3 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Πξνψζεζεο  

 

Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξνψζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο 

εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ είλαη: 

 

 

3.3.1 Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο  

 

Οη µεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ παξέρνπλ, σο βαζηθφ κέζν 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ππεξεζίεο ελεµέξσζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ 

πειαηψλ ηνπο, θαζψο θαη after sales treatment, κε ζηφρν λα επηηχρνπλ ηε 

ζσζηφηεξε εθαξκνγή ησλ πξντφλησλ ηνπο (δνζνινγία, επνρή, θαιιηέξγεηα, 

ζηφρνο εθαξκνγήο). 
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3.3.2 Πηζηψζεηο - Δθπηψζεηο 

 

Οη µεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πξνζθέξνπλ επίζεο, πηζηψζεηο µέζεο 

δηάξθεηαο 6 µελψλ, µε ηάζε δηεχξπλζεο ηνπ δηαζηήµαηνο απηνχ. Οη µηθξφηεξεο 

εηαηξείεο γηα λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο πξνζθέξνπλ 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ππεξβεί 

ηνπο 12 µήλεο), µε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο είζπξαμεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Χζηφζν νη θαζπζηεξεκέλεο εηζπξάμεηο ησλ επηδνηήζεσλ αλαγθάδνπλ ηνπο 

θαιιηεξγεηέο ζε θαζπζηέξεζε ηαθηνπνίεζεο ησλ νθεηιψλ ηνπο ζηηο εηαηξείεο, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ ηνπ θιάδνπ. Ζ 

θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνπο αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζµνχο, ιφγσ ησλ νηθνλνµηθψλ πξνβιεµάησλ πνπ αληηµεησπίδνπλ. 

Σν γεγνλφο φµσο απηφ δελ ζπλεπάγεηαη θαη αληθαλφηεηα εμφθιεζεο, θαζψο 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Γεµφζην Σνµέα.  

 

πλεζηζκέλε πξαθηηθή απνηειεί θαη ε ρνξήγεζε εθπηψζεσλ, ηδίσο απφ ηηο 

µηθξφηεξεο εηαηξείεο -πνπ ζε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο αλέξρνληαη αθφµα θαη ζε 

40%- πξνθεηµέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε δηαξθψο απμαλφκελε δηείζδπζε απφ 

θζελφηεξα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο (θπξίσο Κίλα θαη 

Ηλδία).  

 

 

3.3.3 Γηαθήκηζε - Πξνβνιή 

 

Ζ πξνβνιή-πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θπηνπξνζηαζίαο πεξηνξίδεηαη ζε 

πεξηνδηθά/εθεκεξίδεο ηνπ θιάδνπ, εηδηθά έληππα, ζεκηλάξηα, εθδειψζεηο θαη 

ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξεηψλ (παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ηα MRLs θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεηο), θαζψο επηδηψθεηαη ε ζηνρεπκέλε 

δηαθήµηζε, ελψ θαηαρσξήζεηο ζε άιια ΜΜΔ δελ επηηξέπνληαη. Αληηζέησο ε 

δηαθήµηζε ιηπαζµάησλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ είλαη δπλαηή ζε 

νπνηνδήπνηε µέζν. 
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Οη εηαηξείεο δηαζέηνπλ επίζεο µέξνο ησλ εμφδσλ πξνβνιήο ηνπο γηα 

δηεμαγσγή εκεξίδσλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη επηµφξθσζε ησλ 

παξαγσγψλ ζηα λέα πξντφληα ηνπο. Οη θηλήζεηο απηέο θξίλνληαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο, θαζψο ζηελ εγρψξηα αγνξά παξνπζηάδεηαη ε ηδηνµνξθία φηη νη 

πεξηζζφηεξνη θαιιηεξγεηέο δελ θαηέρνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα ηα 

πξντφληα πνπ ρξεζηµνπνηνχλ, µε απνηέιεζκα λα βαζίδνληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ εµπεηξία ηνπο θαη λα µελ µπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ 

πάληα ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. Σν θφζηνο ησλ µεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρνλδξηθή εµπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπο απαξηίδεηαη 

θαηά ην κεγαιχηεξν µέξνο (πεξίπνπ 80%) απφ ηηο πξψηεο χιεο, ελψ ην 

θφζηνο πξνψζεζεο θαηαιαµβάλεη γχξσ ζην 10%.  

 

 

3.3.4 Αληαγσληζκφο 

 

Σα ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα ηνλ 

αληαγσληζµφ είλαη ε ζχλζεζε ηεο πξντνληηθήο βάζεο, ε ζπλεξγαζία µε 

ζπγθεθξηκέλνπο γεσπφλνπο θαη πξνκεζεπηέο, ε γλψζε ηεο αγνξάο θαη ε 

επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή. Οη µεγαιχηεξεο εηαηξείεο πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ 

µηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά µε ηελ έθηαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο -

έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ επαξθψο ηηο αλάγθεο ησλ θαηαζηεκάησλ 

γεσξγηθψλ εθνδίσλ- θαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπο µε γεσπφλνπο.  

 

ηνλ θιάδν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δηαζέηνπλ νη πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο, θαζψο είλαη θαζεηνπνηεκέλεο θαη δηελεξγνχλ ηφζν ηελ 

παξαγσγή φζν θαη ηε δηαλνκή, έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα 

εθκεηαιιεπηνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Ο αληαγσληζκφο πάλησο έρεη 

επεθηαζεί –εθηφο απφ ην πεδίν ηεο ηηκνιφγεζεο- ζε δηάθνξα ηερληθά ζηνηρεία, 

φπσο θαηάξηηζε παξαγσγψλ, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε κεηά 

ηελ πψιεζε, αιιά θαη αλάπηπμε πξντνληηθήο βάζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ γεσξγψλ. Οη ηνκείο απηνί πξνυπνζέηνπλ άξηζηε γλψζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηθαλφηεηα 
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γξήγνξεο επίιπζεο γηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε δηάθνξεο 

θαιιηέξγεηεο.  

 

 

3.3.5 Σν επάγγειµα ηνπ γεσπφλνπ  

 

Αλαθνξηθά µε ην επάγγεικα ηνπ γεσπφλνπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη 

θνξεζκφο, θαζψο πιένλ φινη νη απφθνηηνη αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ ζρνιψλ 

µε γεσπνληθή θαηεχζπλζε έρνπλ ην δηθαίσµα λα ιεηηνπξγήζνπλ εμεηδηθεπµέλα 

θαηαζηήµαηα πξντφλησλ θπηνπξνζηαζίαο. Δπίζεο αξθεηνί είλαη απηνί πνπ 

απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ηνµέα, έρνληαο σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ. 

 

Αξθεηνί γεσπφλνη εξγάδνληαη ζαλ γεσξγηθνί ζχκβνπινη (ICM), νη νπνίνη 

παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο παξαγσγνχο ζρεηηθά µε ηελ 

πξαθηηθή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα, ηα ελδεδεηγκέλα 

αγξνρεκηθά, ιηπάζµαηα θιπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη έιεγρνη απφ 

θξαηηθνχο θνξείο θαη δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, νη νπνίνη ηειηθά παξέρνπλ 

θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο (γηα MRLs, βηνινγηθά πξντφληα θιπ). 

 

 

3.3.6 Αλάπηπμε πξντφλησλ  

 

Όηαλ παξάγεηαη έλα λέν θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ απφ θάπνηα πνιπεζληθή 

εηαηξεία, πξνζηαηεχεηαη απφ παηέληα ηζρχνο 20 εηψλ. Μεηά ηε ιήμε ηεο 

παηέληαο, ην ελ ιφγσ πξντφλ θαζίζηαηαη θνηλφρξεζην (generic) θαη δχλαηαη λα 

παξαρζεί θαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο. Γεληθά, ε αγνξά δηαθξίλεηαη ζε special 

θαη generic (γελφζεµα) πξντφληα. ηνλ πξψην ηνµέα, ηα πξντφληα ηνπ νπνίνπ 

είλαη απνηέιεζκα πνιπεηψλ εξεπλψλ, αληαγσλίδνληαη µφλν 4-5 µεγάιεο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο, µε ηνλ αληαγσληζµφ λα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε 

ρξήζεηο (ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ µπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

ζπγθεθξηµέλα πξντφληα) θαη δεπηεξεπφλησο ζε ηηκέο. ηελ θαηεγνξία ησλ 

generics, ζηα νπνία έρεη ιήμεη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ παξαγσγήο, ν 
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αληαγσληζκφο πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο ρψξεο (θπξίσο απφ ηελ Κίλα) θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηηο ηηκέο.  

 

Σα ιηπάζκαηα, θαη γεληθά ηα πξντφληα ζξέςεο δελ θαιχπηνληαη απφ παηέληα, 

πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ θαη κε πξσηνβνπιία ησλ εηαηξηψλ-παξαγσγψλ. 
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Κεθάιαην 4ν – Απνδηακεζνιάβεζε θαη Δ-Δπηρεηξείλ 

 

 

4.1 Βαζηθή ηδέα απνδηακεζνιάβεζεο - Απνζηνιή 

 

Έρνληαο αλαιχζεη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα: 

1) Σε βαζηθή θηινζνθία δηαλνκήο θαη εκπνξίαο γεληθά ησλ αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ, 

2) ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, 

3) ηηο ηάζεηο / πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ 

κπνξεί λα αλαπηπρηεί κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ε θηινζνθία ηεο 

απνδηακεζνιάβεζεο. Βαζηθή ηδέα απνηειεί ε νιηθή απαινηθή ησλ 

ελδηάκεζσλ θαλαιηψλ εκπνξίαο εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο 

(κεζαδφλησλ), κε ηελ απεπζείαο πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε, ηνλ παξαγσγφ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 3. Ηδέα απνδηακεζνιάβεζεο 

 

 

 



                                   Κεθάιαην 4ν – Απνδηακεζνιάβεζε θαη Δ-Δπηρεηξείλ 

 

 
72 

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο απνδηακεζνιάβεζεο είλαη: 

- ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, 

- ν απεπζείαο έιεγρνο ηεο αγνξάο, 

- ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελδηάκεζσλ ζπκθεξφλησλ 

- ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηδέα ηεο απνδηακεζνιάβεζεο ζην 

ρψξν ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ δελ είλαη θαηλνχξηα, θαζψο έρνπλ γίλεη θάπνηεο 

πξνζπάζεηεο ζην παξειζφλ, κε ειάρηζηα, φκσο, απνηειέζκαηα, νδεγψληαο 

ηηο ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπο. Οη ιφγνη είλαη αξθεηνί θαη αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 

ησλ αδπλακηψλ ηεο εηαηξίαο, φκσο, ίζσο θαιχηεξα ηψξα απφ πνηέ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο. 

 

Απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη ε απεπζείαο πψιεζε αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, κε ζηφρν ηηο ρακειφηεξεο δπλαηέο ηηκέο, 

ρσξίο ζπκβηβαζκνχο ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ 

ζπλεηζθνξά ζηε κείσζε ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ θφζηνπο ηνπ παξαγσγνχ, 

ρσξίο «εθπηψζεηο» ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

   

 

4.2 Υξήζε ηνπ Δ-Δπηρεηξείλ  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο ηεο απνδηακεζνιάβεζεο, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία 

κηα «εηθνληθήο εηαηξίαο» (virtual enterprise), ε νπνία ζα απνηειεί ηκήκα ηεο 

πνιπεζληθήο-παξαγσγνχ εηαηξίαο ιηπαζκάησλ. Ζ εηθνληθή εηαηξία ζα 

ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ε-επηρεηξείλ (e-business). 

 

 

4.2.1 Οξηζκφο Δ-Δπηρεηξείλ  

 

ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, ζπλαληψληαη ζπρλά 

νη φξνη e-Business θαη e-Commerce, ρσξίο λα γίλεηαη πάληα νπζηαζηηθφο 

δηαρσξηζκφο αλάκεζά ηνπο. Δάλ, φκσο, ζέιακε λα είκαζηε πην ζαθείο, ζα 
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κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην (e-Commerce) σο 

επηθνηλσλία θαη ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη πειαηψλ κέζσ Internet θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ (Παζρόπνπινο, 2001). Χζηφζν, ην e-Commerce δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηηο δηαδηθαζίεο αγνξαπσιεζίαο πξντφλησλ, αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πξηλ 

θαη κεηά ηελ πψιεζε ζε φιν ην εχξνο ηεο αιπζίδαο αμίαο (Chaffey, 2002). 

 

 Αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη φξνη ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ θαη ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμ, ην Ζιεθηξνληθφ 

Δπηρεηξείλ (e-Business) είλαη επξχηεξε έλλνηα θαη αλαθέξεηαη ηφζν ζηε 

δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ Internet φζν θαη ζηε γεληθφηεξε ειεθηξνληθή 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Έηζη, ζην Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ 

πεξηιακβάλνληαη ε δεκηνπξγία Intranet γηα ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη 

Extranet γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο 

δηαλνκείο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ε ρξήζε ηνπ Internet γηα αγνξαπσιεζίεο.  

 

Γεληθά, ε ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ  εθπιήξσζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπλαιιαγήο κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο ππνινγηζηψλ πνπ 

ζπλδένληαη ζε έλα ειεθηξνληθφ δίθηπν. Σέηνηεο ζπλαιιαγέο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή αγαζψλ, ηελ εληνιή ηηκνιφγεζεο θαη ηελ 

πιεξσκή. Μπνξεί επίζεο λα αθνξνχλ ζε ζχλαςε ζπκβάζεσλ, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξάδνζεο, ηε δήισζε θφξνπ θαη ηηο ππεξεζίεο κεηά 

ηηο πσιήζεηο. πλήζσο, ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ 

ππνινγηζηψλ είλαη ην Γηαδίθηπν (Internet), αλ θαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν δίθηπν 

κπνξεί λα είλαη θαη ηδησηηθφ. 

 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην (E-commerce) απνηειεί βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ρεηίδεηαη πξψηηζηα κε ηελ 

αγνξά θαη ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κέζσ 

ηδησηηθψλ δηθηχσλ. Οη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ θαιχηεξεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη λα παξάγνπλ πξνηάζεηο γηα 

λέεο αμίεο.  
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Έρνπλ επαλεηιεκκέλσο ππάξμεη παξαδείγκαηα θαηλνηφκσλ ζην ρψξν ηεο 

ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ μεπέξαζαλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο 

κέζα απφ ηελ παξάδνζε ππεξεζηψλ απφ ηε αξρή σο ην ηέινο (end-to-end). Ζ 

παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη ζεκαληηθή επεηδή απνηειεί νιφθιεξε ηελ 

εκπεηξία ηνπ πειάηε, πνπ ηε βηψλεη θαη πξαγκαηηθά ηελ εθηηκάεη.  

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, ζα πξέπεη θαλείο λα 

βεβαησζεί πσο απηφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ, φρη 

κφλν γηα ην παξφλ αιιά θαη γηα ην κέιινλ. Έπεηηα, ζα πξέπεη θαλείο λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο επάξθεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα ππάξρεη ζπλάθεηα κε ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ. Απηέο νη απνθάζεηο 

θαζνξίδνπλ ην ηη ζα δεη ν πειάηεο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην 

ζρεδηαζκφ ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο. 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα επζπγξακκηζηνχλ κεηαμχ ηνπο ψζηε ε 

επηρείξεζε λα είλαη εμαηξεηηθή ζηελ παξνρή αθξηβψο ησλ ππεξεζηψλ πνπ νη 

πειάηεο ζέινπλ λα δήζνπλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο. 

 

 

4.2.2 Καηεγνξίεο Δ-Business 

 

Σν e-Business κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Οη πην 

δηαδεδνκέλεο είλαη: 

 

- Business-to-Consumer (B2C): Αθνξά ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο 

θαηαλαισηηθήο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ B2C εκπνξίνπ είλαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο απεπζείαο ζρέζεο κε ηνλ 

θαηαλαισηή ρσξίο ηελ αλάκεημε κεζαδφλησλ (Turban, 2002). Δπηπιένλ, ην 

B2C e-Business ζπκβάιιεη ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, απφ ηελ παξαγγειία έσο ηελ παξάδνζε, ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο ππνζηήξημεο ησλ πειαηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα B2C απνηειεί ε Amazon.com. 
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- Business-to-Business (B2B): Αλαθέξεηαη ζηηο ειεθηξνληθήο κνξθήο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ Internet, Δxtranets, Intranets ή 

θαη ηδησηηθψλ δηθηχσλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη είηε 

κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα 

(supply chain) είηε αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. Σν θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ B2B εκπνξίνπ είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

απηνκαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπλαιιαγψλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη 

αξηζηνπνίεζή ηεο (Turban, 2002). 

 

ηελ ππφ εμέηαζε εηαηξία καο ελδηαθέξεη ε θαηεγνξία Business-to-

Consumer. 

 

 

4.3 Γξαζηεξηφηεηεο – Τπεξεζίεο εηαηξίαο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε εηαηξία-ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζα απνηειεί 

ηκήκα πνιπεζληθήο εηαηξίαο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ θιάδν ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο. Βαζηθέο ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο 

ζα είλαη: 

 

- Καηάινγνο πξντφλησλ - Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε  

- Παξαγγειία 

- Πιεξσκή 

- Γηαλνκή πξντφλησλ 

- Σερληθή Τπνζηήξημε 

- Γπλαηφηεηα εγγξαθήο θαη αλαγλψξηζεο ησλ πειαηψλ 

 

ηα επφκελα θεθάιαηα, αλαιχνληαη νη επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο ηεο θάζε 

ππεξεζίαο. 
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4.3.1 Καηάινγνο πξντφλησλ – ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε 

 

Ζ δεκηνπξγία θαηαιφγσλ ησλ πξντφλησλ πνπ εκπνξεχεηαη ην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα είλαη κία ζεκαληηθή δηαδηθαζία. Κάζε πξντφλ πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ 

θαηάινγν πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ηνπιάρηζην απφ κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 

κία θσηνγξαθία, ην θφζηνο πξνκήζεηάο ηνπ, έλα ζχλδεζκν ζε αλαιπηηθφηεξε 

πεξηγξαθή θαη βέβαηα ζπλδέζκνπο ή θνπκπηά πνπ θαηαρσξνχλ ην πξντφλ ζηα 

πξνο πξνκήζεηα πξντφληα (θαιάζη αγνξψλ) ηνπ πειάηε. Ζ αλάγθε γηα 

ζπλνπηηθή θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή πξνθχπηεη επεηδή ζην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα δελ ππάξρνπλ ππάιιεινη/πσιεηέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ 

λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ. 

 

Έηζη, ινηπφλ νη πεξηγξαθέο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν πνπ δηαζέηεη έλαο 

θαηάινγνο πξνθεηκέλνπ έλαο πειάηεο λα απνθαζίζεη, αλ πξάγκαηη 

ελδηαθέξεηαη γηα έλα πξντφλ. Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξεί λα 

δηαζέηεη ν θαηάινγνο, είλαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πειάηεο πνπ έρνπλ ήδε 

πξνκεζεπηεί έλα πξντφλ, λα ην αμηνινγήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο. Ζ δπλαηφηεηα απηή απνηειεί ίζσο ηελ 

θαιχηεξε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα άιινπο πειάηεο. 

 

Οη θαηεγνξίεο πξντφλησλ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ εδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο 

(θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα, ηρλνζηνηρεία, βηνδηεγέξηεο).  Δλδεηθηηθά, ε 

ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ θαηαιφγνπ κπνξεί λα έρεη ηελ αθφινπζε δνκή, 

ζχκθσλα κε ην Γξάθεκα 4: 
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Γξάθεκα 4. Παξάδεηγκα δνκήο ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ 

 

 

4.3.2 Παξαγγειία – Καιάζη Παξαγγειηψλ 

 

Ζ δηαδηθαζία παξαγγειίαο είλαη κηα πνιχ θξίζηκε δηεξγαζία, θαζψο εθηφο απφ 

ηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ, νη πνζφηεηεο επεξεάδνπλ θαη ηε κεηαθνξά 

(logistics). Ζ κεηαθνξά ησλ ιηπαζκάησλ εληφο Δπξψπεο κπνξεί λα γίλεη κε κε 

θνξηεγφ θαη κε θνληέηλεξ. Σν θφζηνο κεηαθνξάο είλαη κηα αξθεηά θξίζηκε 
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παξάκεηξνο ζηα ιηπάζκαηα, θαζψο επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην θφζηνο 

αλά θηιφ πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πξντφληα πδξνιίπαλζεο, ε 

κεηαθνξά ηνπο εληφο Δπξψπεο κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηηκή ηνπο έσο θαη 

10%. Δπηπιένλ, γηα παξάδεηγκα κεηαθνξά ιηπαζκάησλ κε θνξηεγφ, ην νπνίν 

δελ είλαη πιήξσο θνξησκέλν, είλαη αζχκθνξν, απμάλνληαο ζεκαληηθά ην 

νιηθφ θφζηνο θηήζεο ησλ πξντφλησλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε ζρεδίαζε ηνπ 

θαιαζηνχ παξαγγειηψλ είλαη αξθεηά πνιχπινθε.  

 

Σν θαιάζη αγνξψλ απνηειεί ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ θαιαζηνχ ή ηνπ 

θαξνηζηνχ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πειάηεο γηα λα ζπγθεληξψλνπλ ηα πξντφληα 

πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, απφ ηα ξάθηα ελφο θαηαζηήκαηνο, κέρξη λα θηάζνπλ 

ζην ηακείν. ηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ην αλάινγν ηεο 

ηνπνζέηεζεο ελφο πξντφληνο απφ ην ξάθη ζην θαιάζη γίλεηαη κε ην πάηεκα 

ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδέζκνπ ή θνπκπηνχ πνπ ζπλνδεχεη θάζε πξντφλ ηνπ 

θαηαιφγνπ πξντφλησλ. ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία αγνξψλ απφ έλα 

θαηάζηεκα, ν πειάηεο έρεη, αλά πάζα ζηηγκή, άκεζε επνπηεία ησλ εηδψλ πνπ 

κέρξη ηφηε έρεη ηνπνζεηήζεη ζην θαιάζη ηνπ, θαζψο θαη ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

θαιαζηνχ ηνπ. ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία αγνξψλ, ην θαιάζη 

αγνξψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζπληεξείηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Γηα λα απνθηήζεη ν πειάηεο, ηελ 

ςεπδαίζζεζε άκεζεο επνπηείαο, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ςπρνινγηθνχο αιιά 

θαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πξέπεη λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ησλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή επηιερζέλησλ πξντφλησλ 

(ζπγθεληξσκέλσλ ζην ειεθηξνληθφ θαιάζη αγνξψλ). 

 

Μέζα απφ ηε δπλαηφηεηα επνπηείαο ηνπ θαιαζηνχ αγνξψλ ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη θαη άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο δπλαηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα ν 

ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ 

θαιαζηνχ θαη ε αθαίξεζε πξντφλησλ απφ ην θαιάζη είλαη δχν 

ζπκπιεξσκαηηθέο δπλαηφηεηεο κε κεγάιε πξαθηηθή αμία θαη σο εθ ηνχηνπ 

πξέπεη λα παξέρνληαη απφ θάζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα.  
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Δπνκέλσο, ην θαιάζη παξαγγειηψλ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ηα αθφινπζα 

δεδνκέλα: 

- Δίδνο πξντφληνο 

- Πνζφηεηα / πξντφλ 

- % πιήξσζεο ηνπ κέζνπ θφξησζεο 

- πλνιηθφ θφζηνο θηήζεο 

  

 

4.3.3 Πιεξσκή 

 

Ζ πιεξσκή απνηειεί έλα επίζεο, πνιχ θξίζηκν ζηάδην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

Καηαξρήλ, ζηελ Διιάδα, γεληθά, νη θαηαλαισηέο δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε 

ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη δηζηάδνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κία παξαγγειία 

απφ κηα ζειίδα ζην Γηαδίθηπν. Πφζν κάιινλ, φηαλ γηα παξάδεηγκα ην πνζφ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θηήζε 21ηφλσλ ιηπαζκάησλ πδξνιίπαλζεο (1 πιήξεο 

θνξηίν) αγγίδεη ή θαη μεπεξλάεη ηηο 20.000€. Δπηπιένλ, θαζψο ην πνζφ είλαη 

κεγάιν, δελ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο, νπφηε απαηηνχληαη 

άιιεο κέζνδνη πιεξσκήο, φπσο π.ρ. ηξαπεδηθή θαηάζεζε.  

 

Καζψο νη ππνςήθηνη πειάηεο ηεο εηαηξίαο είλαη αγξφηεο, θαη επνκέλσο, 

πηζαλφλ, φρη εμνηθεησκέλνη, θξίλεηαη ζθφπηκν, ηνπιάρηζηνλ ζηα αξρηθά ζηάδηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία λα ππνζηεξίδεηαη ηειεθσληθά, 

ψζηε λα μεπεξληνχληαη νη νπζηαζηηθέο θαη ηππηθέο δπζθνιίεο. 

 

 

4.3.4 Γηαλνκή πξντφλησλ 

 

Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη ήδε αλαιπζεί, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξαγγειίαο.  
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4.3.5 Σερληθή Τπνζηήξημε 

 

Ο πειάηεο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο έρεη πάληα ηελ αλαζθάιεηα 

ηεο κε χπαξμεο πξνζσπηθήο επαθήο κε ηνλ πσιεηή. Σν εξψηεκα «ηη ζα 

γίλεη αλ ην πξντόλ πνπ ζα παξαιάβσ είλαη πξνβιεκαηηθό ή αλ δελ κπνξώ λα 

ην εθαξκόζσ ζσζηά;» ηνλ απαζρνιεί πνιχ ζπρλά. Γη‟ απηφλ ην ιφγν ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζα πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηνπ πειάηε 

κεηά ηελ πψιεζε.  

 

Σα δχν ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ππνζηήξημεο ηνπ πειάηε είλαη νη ζπρλά 

ππνβαιιφκελεο εξσηήζεηο (frequently asked questions - FAQ), κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο, θαζψο θαη ε γξακκή ππνζηήξημεο - επηθνηλσλίαο.  

 

Ζ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ κε ηηο ζπρλά ππνβαιιφκελεο εξσηήζεηο θαη κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο είλαη κηα αξθεηά εχθνιε δηαδηθαζία, αξθεί ζην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα λα ζπληεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

επηιέγνληαη νη πεξηζζφηεξν ζπλεζηζκέλεο εξσηήζεηο. Άιινπ είδνπο 

εξσηήζεηο, φρη θαη' αλάγθε ππνβιεζείζεο απφ πειάηεο, πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ιίζηεο FAQ αθνξνχλ: ζηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη νη 

αγνξαπσιεζίεο θαη νη πιεξσκέο, πψο εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ζηηο 

ζπλαιιαγέο θαη απνθεχγεηαη ε ππνθινπή ηνπο, ζε πνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ν πειάηεο, αλ θάπνην πξντφλ πνπ αγνξάζεη δελ θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ ή είλαη θαηαζθεπαζηηθά αηειέο, θιπ. 

 

Δπνκέλσο, ε ηερληθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ πειάηε ζα ηθαλνπνηεζεί κε:  

1) Γεκηνπξγία μερσξηζηνχ ηκήκαηνο ηζηνζειίδσλ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φ,ηη απαηηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

ζσζηή εθαξκνγή ησλ πξντφλησλ.  

2) Σν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεηαη απφ δπλαηφηεηα απνζηνιήο θαη ιήςεο email 

κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ 

3) Θα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο γηα απεπζείαο ζπλνκηιία 

κε εηδηθφ ζηε ζξέςε. 
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4.3.6 Γπλαηφηεηα εγγξαθήο θαη αλαγλψξηζεο ησλ πειαηψλ 

 

Σν ζχζηεκα ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο θαη αλαγλψξηζεο ησλ πειαηψλ. 

Έηζη, νη δηαπηζηεπκέλνη πειάηεο ζα κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ κηα ζεηξά 

δηεπθνιχλζεσλ, βαζηζκέλσλ ζηηο πξνηηκήζεηο πνπ έρνπλ πξνζδηνξίζεη θαηά 

ηελ εγγξαθή ηνπο, φπσο:  εκθάληζε κφλν ησλ πξντφλησλ πνπ εληάζζνληαη 

ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, πξφζβαζε κφλν ζηα ηκήκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο 

(ππνθαηαιφγνπο) κε ηα πξντφληα ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο, εηδηθέο πξνζθνξέο 

θαη εθπηψζεηο, ειεθηξνληθή ελεκέξσζε κε απνζηνιή emails θιπ. 

 

ην Γξάθεκα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά νη δηαδηθαζίεο θαη νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5. Γηαδηθαζίεο – Τπεξεζίεο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

 

 

Σερληθή Τπνζηήξημε 

(FAQ, email, ηειέθσλν) 

Γπλαηφηεηα 

εγγξαθήο Μέινπο 
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4.4 Γνκή Ζιεθηξνληθήο επηρείξεζεο 

 

Δίλαη απηνλφεην πσο ε εηαηξηθή δνκή ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο είλαη 

απιή, θαζψο είλαη εηθνληθή. Ζ ιεηηνπξγία ηεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλε θαη 

ππνζηεξίδεηαη απφ δηάθνξα ηκήκαηα, πνπ, φκσο δελ αλήθνπλ ζε απηήλ, αιιά 

ζηε «κακά» εηαηξία.  

 

ην Γξάθεκα 6 παξνπζηάδνληαη νη δνκέο ηεο «κακάο» εηαηξίαο ηεο 

ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο. ε απηφ ην ζεκείν ηνλίδεηαη φηη δελ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ε δνκή ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, αλ ζα είλαη δειαδή Λεηηνπξγηθή 

(Functional Structure) ή Καηά Σκήκαηα (Divisional Structure), θαζψο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή επηρείξεζε είλαη απαξαίηεηνη κφλν ζπγθεθξηκέλνη πφξνη ηεο, νη 

νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά. Οη πφξνη απηνί πξνυπάξρνπλ θαη είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο. Γηα ιφγνπο επθνιίαο 

έρεη επηιεγεί ε ιεηηνπξγηθή δνκή. 

 

Γξάθεκα 6. Γνκέο κεηξηθήο / ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο 
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Οη ιφγνη πνπ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία μερσξηζηήο ζπγαηξηθήο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή επηρείξεζε -θαη φρη απιά ηκήκα ηεο κεηξηθήο ζην εμσηεξηθφ- είλαη 

ε αλαγθαηφηεηα ειιεληθήο θνξνινγηθήο νληφηεηαο γηα: 

1) ηελ άδεηα εκπνξίαο ιηπαζκάησλ, 

2) ηελ εγγξαθή (registration) ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο (βηνδηεγέξηεο). 

 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, ε παξαγσγή, ε ηηκνιφγεζε, ε 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε 

«κακά». Ζ ζπγαηξηθή, ειεθηξνληθή επηρείξεζε πξαθηηθά απνηειείηαη απφ 1 

δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο είλαη γεσπφλνο, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη γηαηί απαηηείηαη πηπρίν 

γεσπφλνπ γηα ιήςε άδεηαο εηζαγσγήο ιηπαζκάησλ.  

 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ζπκβφιαην ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηελ εηαηξία-

πάξνρν (outsourcing). 

 

 

4.5 Τπνζηήξημε ρξήζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Καηαζηήκαηνο 

 

Καζψο νη ππνςήθηνη αγνξαζηέο θαη ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

ζα είλαη θπξίσο αγξφηεο, κε πηζαλφλ φρη πνιχ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ε 

ζπλνιηθή δνκή ηεο ηζηνζειίδαο πξέπεη λα είλαη απιή, θηιηθή θαη θαζφινπ 

πνιχπινθε. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα έλα ςεθηαθφ θαηάζηεκα, φπνπ δελ ππάξρεη ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο λα επηηπγράλεηαη ε ππνζηήξημε ηνπ πειάηε ζε θάζε ηνπ «βήκα», 

κέζα ζην θαηάζηεκα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, “online chat” κε εθπξφζσπν 

θ.α.) ζε θάζε ζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πνιιέο θνξέο νη 

πειάηεο απιά ρξεηάδεηαη λα επηβεβαησζνχλ γηα ηελ χπαξμε αλζξψπηλεο 

παξνπζίαο πίζσ απφ ην ςεθηαθφ θαηάζηεκα (Taylor & England, 2006). 
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Γηα απηφλ ην ιφγν φηαλ νη επηρεηξήζεηο εμαζθαιίδνπλ κεραληζκνχο 

επηθνηλσλίαο ηφηε παξνπζηάδνπλ θαη απμεκέλεο πσιήζεηο (Lohse, Spiller, 

1998). πγθεθξηκέλα νη κεραληζκνί επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο ή ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απάληεζε ζηα αηηήκαηα 

ησλ πειαηψλ ζε ινγηθφ ρξφλν απφθξηζεο. Απνηπρία ζην λα απαληήζεη 

έγθαηξα ην ςεθηαθφ θαηάζηεκα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε αζεηεί κηα 

ππφζρεζε θαη είλαη πνιχ ρεηξφηεξα απφ ηελ απνηπρία λα πξνζθέξεη 

κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο (Semeijn et al., 2005). 

 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθή ε εμαζθάιηζε άκεζεο θαη ιεπηνκεξήο βνήζεηαο γηα 

ηελ θαζνδήγεζε ησλ πειαηψλ ζε δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ε αγνξά πξντφλησλ. 

Με ην λα πξνζθέξεη ε ζειίδα ηέηνηνπ είδνπο βνήζεηα επηδεηθλχεη 

επαγγεικαηηζκφ θαη αθνζίσζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

πξάγκα πνπ ζε αληάιιαγκα ζπλεηζθέξεη ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε (Chen & 

Barnes, 2007). Δίλαη γεγνλφο φηη νη πειάηεο ηείλνπλ λα αγνξάδνπλ απφ 

θαηαζηήκαηα ηα νπνία εκπηζηεχνληαη, νπφηε ε ελεξγή βνήζεηα ζα κπνξνχζε 

λα έρεη αξθεηά ζεηηθή επίδξαζε ζην δείθηε πσιήζεσλ (Lohse & Spiller, 1998) 
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Κεθάιαην 5ν – Αλίρλεπζε πεξηβάιινληνο 

 

 

5.1 Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ – Φπζηθφ πεξηβάιινλ 

  

Όπσο αλαπηχρζεθε ζην 3ν θεθάιαην, ε δήηεζε ησλ ιηπαζκάησλ, θαη γεληθά 

ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ εμαξηάηαη θαη απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, 

επεξεάδνληαο ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε. 

 

χκθσλα κε κειέηε ηεο W.W.F., ην κέιινλ καο επηθπιάζζεη δέζηε θαη 

ιηγφηεξεο βξνρέο. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα ζπγθιίλνπλ θαη νη εθηηκήζεηο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεί ην θιίκα 

ηεο Διιάδαο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα γίλνπλ νξαηέο κέζα ζηηο επφκελεο 

δεθαεηίεο, κε πηζαλνινγνχκελε θνξχθσζε ηνπο κέρξη ην 2100. Σν γλσζηφ 

εχθξαην κεζνγεηαθφ θιίκα ηεο ρψξαο καο κε ηνπο ήπηνπο, βξνρεξνχο 

ρεηκψλεο θαη ηα ζρεηηθψο ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα ζα απνθιίλεη πξνο κηα 

ζεξκφηεξε θαη πεξηζζφηεξν μεξή εθδνρή. 

 

Σα θαηαγξαθέληα ζηνηρεία δείρλνπλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, κέζα ζηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα θαη 

αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο, ηδηαηηέξσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 θαη κεηά, κε ην θαινθαίξη ηνπ 1999 λα 

ιακβάλεη ηνλ ηίηιν ηνπ ζεξκφηεξνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 20νπ αηψλα. Οη 

επηζηήκνλεο πξνβιέπνπλ γεληθά αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα κεηαμχ 0,9 θαη 2 βαζκνχο Κειζίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ αηψλα θαη 

απηφ ζα εμαξηεζεί θπζηθά απφ ην βαζκφ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ "αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ" ζηελ αηκφζθαηξα. 

 

Έλα άιιν δήηεκα είλαη νη βξνρνπηψζεηο. Αλ θαη νη ππάξρνπζεο 

επηζηεκνληθέο αλαθνξέο είλαη αξθεηέο θνξέο αληηθξνπφκελεο, ην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη αλακέλεηαη ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ βξνρνπηψζεσλ, εηδηθά θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Οη πεξηνρέο πνπ 

ζα επεξεαζηνχλ εληνλφηεξα ζα είλαη απηέο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Νφηηαο 
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Διιάδαο, ηδηαίηεξα ζηελ Αηηηθή, ηε Θεζζαιία, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζν. 

 

Σελ ίδηα ψξα ε πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε Greenpeace, επηθαινχκελε έξεπλα 

ηνπ βξεηαληθνχ παλεπηζηεκίνπ πξνβιέπεη εηδηθά γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο έσο δχν βαζκνχο πεξίπνπ, κέρξη ην 2030, αχμεζε 

ησλ θαηαξξαθησδψλ βξνρνπηψζεσλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη 

ζεκαληηθή άλνδν, θαηά 18 πφληνπο, ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Γεληθφηεξα 

γηα ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο νη επηζηήκνλεο πξνβιέπνπλ άλνδν ησλ πδάησλ 

θαηά πέληε εθαηνζηά αλά δεθαεηία, κε ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο λα 

ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο πιένλ "επάισηεο" ηεο Μεζνγείνπ. 

 

Οη επηπηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηπρφλ θιηκαηηθέο κεηαβνιέο είλαη πνιιέο 

θαη πνηθίιεο, επεξεάδνληαο δσηηθνχο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Ζ μεξαζία θαη ε άλνδνο ηεο ζεξµνθξαζίαο ζα νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα 

ιεηςπδξίαο, ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, αιιά θαη ζηηο απνδφζεηο 

ησλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ άλνδνο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο ζα 

επηθέξεη θαηαζηξνθέο ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε παξάθηηεο 

πεξηνρέο. Δπνκέλσο, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ απεηιή θαη γηα 

ηνλ θιάδν ησλ ιηπαζκάησλ, θαζψο, ε πξνβιεπφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε 

ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζα επηθέξεη κείσζε ηεο δήηεζεο. 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ε κείσζε θνηηαζκάησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή 

ιηπαζκάησλ (Φσζθνξηθφ Μνλακκψλην, Φσζθνξηθφ Μνλνθάιην), κε 

απνηέιεζκα ηελ εθηφμεπζε ησλ ηηκψλ ηνπο ζε πνιχ πςειά επίπεδα, 

επεξεάδνληαο θπξίσο ηα θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα. Δπηπιένλ, αλαδεηνχληαη 

άιιεο πεγέο α‟ Τιψλ πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο παξαπάλσ. 
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5.2 Μαθξνπεξηβάιινλ (P.E.S.T.) 

 

5.2.1 Οηθνλνκηθέο Γπλάκεηο 

 

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε απφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αζθαιψο πνιιά 

κπνξνχλ λα γξαθνχλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο. 

Δίλαη κηα κηθξή αιιά αλνηρηή νηθνλνκία κε ζρεηηθά ρακειή βηνκεραληθή βάζε 

(Wikipedia, 2010). 

 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη αξρέο 2010, εμαηηίαο ζπλδπαζκνχ δηεζλψλ 

(νηθνλνκηθή θξίζε) θαη ηνπηθψλ παξαγφλησλ (αλεμέιεγθηεο δαπάλεο θαηά ηελ 

πεξίνδν κέρξη ηηο εθινγέο ηνπ 2009), ε ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα, θαζψο έρεη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν εηήζην έιιεηκκα 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν δεκφζην ρξένο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9. 

 

Πίλαθαο 9. Πνξείαο ησλ ειιείκκαηνο θαη Υξένπο ηεο Διιάδαο  απφ ην 2000 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Έιιεηκκα 

(%ΑΔΠ) 
4.1 6.1 5.2 5.6 7.5 5.2 2.9 3.7 7.7 12.7 

Υξένο 

(%ΑΔΠ) 
114.0 114.4 110.7 97.9 98.6 100.0 97.1 95.6 99.2 113.4 

   

 

Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα 

αληηκεησπίδεηαη αξρηθά κε ζθεπηηθηζκφ θαη επηθπιαθηηθφηεηα. Ζ 

«πξνβιεκαηηθή» ειιεληθή νηθνλνκία, ζαθψο επεξεάδεη αξλεηηθά - άκεζα θαη 

έκκεζα - ηελ ειιεληθή γεσξγία, επεξεάδνληαο έηζη ηα αγξνηηθά εθφδηα θαη 

εηδηθφηεξα ηα ιηπάζκαηα.  

 

Παξφια απηά, φκσο, ε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε κπνξεί ηαπηφρξνλα λα 

απνηειεί θαη επελδπηηθή επθαηξία γηα κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε εκπνξίαο 
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ιηπαζκάησλ, θαζψο δεκηνπξγεί πην πξφζθνξν πεξηβάιινλ απνδνρήο: Οη 

αγξφηεο, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ιχζεσλ ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαιιηέξγεηαο, ςάρλνπλ, είλαη πην δεθηηθνί ζε θάηη λέν, είλαη έηνηκνη λα 

«δνθηκάζνπλ».  

 

Δπηπιένλ, ε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νδεγεί 

ζε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ πξνο άιιεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ θζελφηεξα αγξνηηθά πξντφληα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα απφ ηελ Σνπξθία. Γελ πξέπεη, φκσο, λα ιεζκνλείηαη ην γεγνλφο 

φηη ε Διιάδα, φληαο κηα Μεζνγεηαθή ρψξα, έρεη σο ζηήξηγκά ηεο ηελ 

αλαγλψξηζε απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαηξνθήο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο (Μεζνγεηαθή δηαηξνθή, δηάζεκε γηα ηε καθξνδσία θαη ηελ 

πγεία πνπ πξνζθέξεη). Έηζη, ηα αγξνηηθά καο πξντφληα κπνξνχλ λα έρνπλ έλα 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ κε Μεζνγεηαθψλ, φζν, βέβαηα, είκαζηε ζε ζέζε λα ην 

εθκεηαιιεπηνχκε. Απηφο είλαη άιισζηε θαη ν ιφγνο πνπ αξθεηέο ειιεληθέο 

θαιιηέξγεηεο πάλε αξθεηά θαιά (π.ρ. θαξπνχδη, ζηαθίδα, ιαραληθά, ειηά-

ειαηφιαδν), δίλνληαο κηα ηνλσηηθή έλεζε θαη ζηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ. 

 

 

5.2.2. Πνιηηηθέο – Ννκηθέο Γπλάκεηο 

 

ρεηηθά κε ην πνιηηηθφ - λνκηθφ πεξηβάιινλ, αλ εμαηξέζνπκε ηε ζρεηηθή 

πνιηηηθή αζηάζεηα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην λνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

πξνζηαηεχεη ηνλ θιάδν είλαη ζηαζεξφ. Ζ Διιάδα έρεη ελαξκνληζηεί κε φιεο ηηο 

Δπξσπατθέο νδεγίεο, ζρεηηθά κε ην εκπφξην, ηε δηαθίλεζε ησλ ιηπαζκάησλ. 

Γελ ππάξρεη θακία αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αξρψλ απέλαληη ζε μέλεο 

εηαηξίεο, παξφιν πνπ ε γξαθεηνθξαηία ίδξπζεο λέαο επηρείξεζεο, εηδηθά κηαο 

εηθνληθήο (virtual), δελ είλαη κηα πνιχ εχθνιε δηαδηθαζία, θαζψο απαηηεί 

αξθεηά δηθαηνινγεηηθά θαη ρξφλν. 

 

Βέβαηα, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο επηξξνήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε αγξνηηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη. ε Δπξσπατθφ επίπεδν, φπσο αλαιχζεθε ζην 1ν 
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θεθάιαην, ηα πξάγκαηα δελ είλαη επνίσλα γηα ηελ επξσπατθή γεσξγηθή 

παξαγσγή, θαζψο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΑΠ, ε θαηεχζπλζε είλαη λα 

ζπξξηθλσζεί. Δπηπιένλ, ε Διιεληθή αγξνηηθή πνιηηηθή, φπνπ κπνξεί λα 

απηνλνκεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή, είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε θαη ρσξίο ζρέδην, 

απεηιψληαο πεξαηηέξσ ηελ επηβίσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. 

 

 

5.2.3 Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ Πεξηβάιινλ 

 

εκαληηθή απεηιή, φκσο, ηνπ θιάδνπ απνηεινχλ νη θνηλσληθέο δπλάκεηο, 

θαζψο ζπλερψο απμάλεη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζε 

«θαζαξά» πξντφληα, ρσξίο θπηνθάξκαθα θαη ιηπάζκαηα. Παξφιν πνπ 

ζπλνιηθά είλαη κία ζσζηή θίλεζε ελάληηα ζηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ, ηειηθά, φκσο, πιήηηεη, ιφγσ ππεξβνιψλ, θαη πγηή θνκκάηηα ηνπ 

θιάδνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ιηπάζκαηα δελ έρνπλ θάπνηα δξαζηηθή νπζία, 

φπσο ηα θπηνθάξκαθα, ε νπνία λα έρεη ππνιιεηκκαηηθφηεηα θαη λα 

απαγνξεχεηαη ε εθαξκνγή ηεο πξηλ απφ ζπγθεθξηκέλεο κέξεο πξν 

ζπγθνκηδήο. Δπνκέλσο, δελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηνπ «θαζαξνχ» πξντφληνο γηα 

ηα πξντφληα ιίπαλζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ.  

 

Βέβαηα, εθηφο απφ ηελ αλζξψπηλε πγεία, έληνλεο πιένλ αληηδξάζεηο 

ππάξρνπλ θαη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ ηα 

ιηπάζκαηα (θπξίσο εθείλα κε βάζε ην ληηξηθφ Άδσην) ιφγσ έθπιπζεο ηνπο 

ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε Δ.Δ. δεκηνχξγεζε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ „90 ηνπο Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο γηα ηελ Αεηθφξν 

Γεσξγία πνπ νξηνζεηνχλ ηε ρξήζε θαη ησλ ιηπαζκάησλ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο 

θαιιηέξγεηεο πνπ επηδνηνχληαη. 

 

Έλα επηπιένλ θνκβηθφ ζεκείν απνηεινχλ θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ηεο επηρείξεζεο, φπσο αλαιχζεθαλ ζην 1ν θεθάιαην. 

Ζ γήξαλζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνξίζκαηα ΑΠΌ 

ΣΖΝ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ) γηα ην πξνθίι ηνπο, κεηψλεη ηηο 
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πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο κεηψλεηαη ε βαζηθή νκάδα-

ζηφρνο (target group).  

 

 

5.2.4 Σερλνινγηθφ Πεξηβάιινλ 

 

Σν Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, επλνεί ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ, 2009), βάζεη ηεο κέηξεζεο ησλ δεηθηψλ ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο i2010 γηα ην 2008, αλέιπζε θαη αμηνιφγεζε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαηά θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε θαη πεξηθέξεηα, δηακνξθψλνληαο 

ην πξνθίι ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ. 

 

Υξήζηεο ηνπ Internet ζηελ Διιάδα (ΚηΠ, 2009): 

• Ο Έιιελαο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ εμαθνινπζεί λα είλαη άλδξαο, λένο, 

πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη εηζνδήκαηνο πνπ θαηνηθεί ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα. 

• Καζνιηθή ζρεδφλ ε ρξήζε ππνινγηζηή θαη Γηαδηθηχνπ ζηνπο θαηφρνπο 

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. 

• Απμεηηθή ηάζε ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο αγξνηηθέο θαη αζηηθέο 

πεξηνρέο. 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ 

ΚηΠ γηα ην 2009 είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Όπσο θαη ην 2007, νη άληξεο εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά ρξήζεο ππνινγηζηή (45,1%) θαη Γηαδηθηχνπ (36%) απφ ηα αληίζηνηρα 

ησλ γπλαηθψλ (32,8% θαη 24%). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο λεαξέο ειηθίεο δελ 

ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, ελψ ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

είλαη εληνλφηεξε, κε ηε κεγαιχηεξε απφθιηζε λα παξαηεξείηαη ζηα άηνκα 

ειηθίαο 45-54. Πνιχ πςειφ ην επίπεδν ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο 

λεαξέο ειηθίεο. Τζηεξνχλ ζεκαληηθά νη ειηθίεο 35+ 
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ε φ,ηη αθνξά ην επίπεδν ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ βάζεη ειηθίαο, 

επηβεβαηψλεηαη γηα αθφκε κηα ρξνληά, φηη νη λεψηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο είλαη 

πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλεο κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ην 

δηαδίθηπν, ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ειηθηαθά πνιίηεο. 

 

πγθεθξηκέλα, ζηνπο λένπο ειηθίαο 16-20 εηψλ ε ρξήζε Ζ/Τ θαη ε πξφζβαζε 

ζην Γηαδίθηπν αγγίδεη ην 90% θαη 76% αληίζηνηρα, ελψ ε ειηθηαθή νκάδα 35-54 

παξακέλεη αθφκε καθξηά απφ ηελ ηερλνινγία θαη κφιηο ην 3% ησλ αηφκσλ 

ειηθίαο 65 έσο 74 εηψλ είλαη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζηνπο λένπο ειηθίαο 16-24 ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ εθηηκάηαη ην 

2009 ζην 65% απφ 46% ην 2005, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 

ηελ ηξηεηία κειέηεο. 

 

ηηο λεαξέο ειηθίεο παξαηεξείηαη έληνλε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αθφκε 

θαη απφ άηνκα ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη 

ζηηο λέεο γεληέο ην επίπεδν εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο δελ 

επεξεάδεηαη ηφζν έληνλα απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν. εκεηψλεηαη φηη νη 

Έιιελεο ειηθίαο 16-24 πξνζεγγίδνπλ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ27 ζηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Οη ππφινηπεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξα πνζνζηά απφ ηηο αληίζηνηρεο ειηθίεο ζηελ Δπξψπε, κε ηελ 

απφθιηζε λα ιακβάλεη πνιχ κεγάιεο δηαζηάζεηο ζηηο ειηθίεο 45-74. 

 

Φπραγσγία θαη επηθνηλσλία απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ γηα ηνπο λένπο. Γηαπηζηψλεηαη έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηα νθέιε 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

 

Χο πξνο ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη ειηθίεο 16-24 δειψλνπλ φηη 

ην ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν γηα ςπραγσγία θαη επηθνηλσλία, ελψ νη ειηθίεο 

25-54 ην αμηνπνηνχλ ζε επίπεδν ρξήζεο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηαμίδηα θαη δηακνλή, γηα παξαγγειία αγαζψλ ππεξεζηψλ, θαζψο 

θαη γηα ηε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. 
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ηνλ αληίπνδα, νη Έιιελεο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν 

δειψλνπλ φηη νη θχξηνη ιφγνη κε-ρξήζεο ηνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληίιεςε φηη 

δελ ηνπο είλαη απαξαίηεην (94%) θαη φηη δε δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

ηθαλφηεηεο (14%), ελψ αξθεηνί επηθαινχληαη έιιεηςε ρξφλνπ (8%). Σν πνιχ 

πςειφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ην Γηαδίθηπν δελ ηνπο είλαη 

απαξαίηεην θαηαδεηθλχεη, ελ κέξεη, ην έιιεηκκα ελεκέξσζεο πνπ ελδερνκέλσο 

πθίζηαηαη σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηα νθέιε ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη 

ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 

ε φ,ηη αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαζνιηθή ζρεδφλ ρξήζε Ζ/Τ θαη 

Γηαδηθηχνπ παξαηεξείηαη ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ 

(91% θαη 87% αληίζηνηρα), ελψ πςειά πνζνζηά ζεκεηψλνληαη θαη γηα ηνπο 

απνθνίηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (78% θαη 68% αληίζηνηρα). Αληίζεηα, 

ρακειά πνζνζηά ρξήζεο εκθαλίδνπλ νη απφθνηηνη δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε 

θαηαγξάθεηαη ην 2008 ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηνπο απνθνίηνπο 

αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ ρνιψλ. ε φ,ηη αθνξά ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, νη απφθνηηνη αλσηάησλ ζρνιψλ θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, αμηνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν σο εξγαιείν δνπιεηάο θαη δηεπθφιπλζεο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. 

 

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

αηφκσλ αληαλαθιά ηε ζρεηηθή ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ Δπξψπε, κε ηε 

δηαθνξά φηη ζηε ρψξα καο ηα άηνκα ρακειήο κφξθσζεο εκθαλίδνπλ πνιχ 

ρακειά πνζνζηά ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

Δπξψπεο. Μφλν ην 10% ησλ Διιήλσλ κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν, ηε ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηελ ΔΔ-

27 αλέξρεηαη ζε 36%, ελψ ε απφθιηζε απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ-27 κεηψλεηαη 

ζηα άηνκα κεζαίνπ θαη πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

 

Ζ ρξήζε Ζ/Τ θαη Γηαδηθηχνπ ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ην εηζφδεκα ησλ 

ρξεζηψλ, θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη φζν πην πςειφ είλαη ην εηζφδεκα ησλ 

ρξεζηψλ, ηφζν πην κεγάινο ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο. 



                                   Κεθάιαην 5ν – Αλίρλεπζε πεξηβάιινληνο 

 

 
93 

Δμαηξεηηθά ζεηηθφ είλαη ην γεγνλφο ηεο αλνδηθήο ηάζεο ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Σα πςειφηεξα 

πνζνζηά ζηε ρξήζε Γηαδηθηχνπ εκθαλίδνληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο 

(41,2%), Ννηίνπ Αηγαίνπ (31,4%) θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (29,7%). 

 

Απμεηηθή ηάζε ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηαγξάθεηαη ζηηο αγξνηηθέο 

θαη αζηηθέο πεξηνρέο, αλ θαη ε απφζηαζε κε ηα δχν κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο 

ρψξαο (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε), θαζψο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, 

εμαθνινπζεί λα είλαη κεγάιε. Οη θάηνηθνη ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν θαζεκεξηλά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ ππφινηπσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

παξφιν πνπ ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ εμαθνινπζεί λα θπκαίλεηαη 

ζε πην ρακειφ επίπεδν απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, εληνχηνηο 

παξνπζηάδεη απφ ην 2005 κεγάιε αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 11 πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο γηα ηε κέηξεζε ησλ δεηθηψλ 

i2010 πξνθχπηεη φηη νξηζκέλεο νκάδεο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ πζηεξνχλ 

ζην βαζκφ εμνηθείσζήο ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν 

ηεο ρψξαο. 

 

ηηο νκάδεο απηέο εληάζζνληαη: 

 

• Οη κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα άηνκα ειηθίαο 

65-74 γηα ηνπο άλδξεο θαη 55-64 γηα ηηο γπλαίθεο. 

• Σα άηνκα κε πνιχ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

• Οη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

• Οη γπλαίθεο θαη εηδηθά ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο κεγάιεο ειηθίαο 

 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ε δεκηνπξγία κηαο 

ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο γηα ηελ πψιεζε ιηπαζκάησλ, δειαδή αγαζψλ πξνο 

αγξφηεο, δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, απνηειψληαο νπζηαζηηθά ίζσο θαη ην πην 

αδχλακν ζεκείν ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Έηζη, ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ αμίδεη λα 
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επελδχζεη κηα εηαηξεία ζηελ Διιεληθή αγνξά ηνπ Ηληεξλέη. Ζ άπνςή καο είλαη 

πσο λαη, αξθεί λα θξαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε ζε επίπεδα ινγηθά. 

Παξφιν πνπ ηα πνζνζηά ρξήζεο ηνπ Internet είλαη ρακειφηεξα απφ εθείλα 

ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζ.Π.Α., απηφ, φκσο, δείρλεη θαη ηε δπλακηθή 

αλάπηπμήο ηνπο ζηα επφκελα ρξφληα. Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα-

επηρεηξήζεηο πνπ ζα εκθαληζηνχλ πξψηα θαη ζα απνθηήζνπλ ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ είλαη θαη απηά πνπ ζα έρνπλ θαη ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζην άκεζν κέιινλ (first movers advantage). Δθείλνη πνπ ζα 

πεξηκέλνπλ λα δνπλ πφηε ζα κπνπλ φινη νη Έιιελεο ζην Ηληεξλέη, απιά ζα 

μεθηλήζνπλ απφ ηελ ηειεπηαία ζεηξά ζην ζθιεξφ αγψλα ηεο αγνξάο. 

 

 

5.3 Άκεζν Πεξηβάιινλ 

 

Γηα λα αλαιχζνπκε ην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Τπφδεηγκα ηνπ Porter (Γξάθεκα 8). Βαζηθή 

πξνυπφζεζε απνηειεί ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θιάδνπ πνπ καο 

ελδηαθέξεη. Έηζη, ινηπφλ, ε επηρείξεζή καο ζα δξαζηεξηνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά ζηελ εκπνξία εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο ησλ θπηψλ, έλαλ 

θιάδν πνπ, φπσο εθηελψο αλαιχζεθε ζην 2ν θεθάιαην, απνηειεί αγνξά 

«θσιηά» (niche market), ζπγθξηλφκελε κε ην βαζηθφ θιάδν ησλ θνθθσδψλ 

ιηπαζκάησλ πνπ ζηελ Διιάδα απνηειεί πεξηζζφηεξν απφ ην 95% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ ζξέςεο. Καζψο δελ ππάξρνπλ, πξνο ην παξφλ, 

αληίζηνηρεο εηαηξίεο πνπ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά, ν ρψξνο είλαη 

ζρεηηθά παξζέλνο, αθνχ νη πσιήζεηο γίλνληαη 100% κε ηελ παξαδνζηαθή 

πψιεζε.  
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Γξάθεκα 7.  Οη 6 δπλάκεηο ηνπ Porter 

Πεγή: Concepts in Strategic Management and Policy 

 

 

5.3.1 Απεηιή εηζφδνπ – Νενεηζεξρφκελνη 

 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο απεηιήο εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ ζα 

πξέπεη λα αλαιχζνπκε ηα αθφινπζα: 

 

- Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηπαθνχ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο είλαη ακειεηέεο. Έηζη, είλαη πνιχ πηζαλφ, έσο βέβαην, φηη ζε 

πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο ει. επηρείξεζεο, πνιχ ζχληνκα, νη ήδε ππάξρνληεο 

αληαγσληζηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αληηγξάςνπλ ην εγρείξεκα, 

δεκηνπξγψληαο ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

- Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή δελ εκπνδίδεη ηελ είζνδν λέσλ εηαηξηψλ, εθφζνλ 

ηα πξντφληα ηνπο πιεξνχλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 
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- Ζ πξφζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, θαζψο ε 

αγνξά είλαη αξθεηά δηάρπηε γεσγξαθηθά θαη πνιπηεκαρηζκέλε, κε απνηέιεζκα 

λα απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο θαη θεθάιαηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αμηφινγνπ 

δηθηχνπ πσιήζεσλ. Δπηπιένλ, ήδε φια ηα γεσπνληθά θαηαζηήκαηα έρνπλ 

ζπκθσλίεο κε εηαηξίεο-πξνκεζεπηέο, κε απνηέιεζκα ηα πεξηζψξηα 

ζπλεξγαζίαο λα είλαη κηθξά. 

- Σν επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο δελ είλαη 

απαγνξεπηηθφ γηα ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ. 

- Σν θφζηνο αιιαγήο πξντφλησλ απφ ηνπο παξαγσγνχο δελ είλαη πνιχ 

κεγάιν, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζρεηηθά δηαζέζηκνη λα 

δνθηκάζνπλ –ζε κηθξή θιίκαθα ζηελ αξρή- λέα πξντφληα. 

 

Γεληθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε απεηιή λενεηζεξρνκέλσλ είλαη κεγάιε, θαζψο 

νη δπζθνιίεο εηζφδνπ είλαη ζρεηηθά κηθξέο. Βέβαηα, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε, φηη 

βαζηθή παξάκεηξνο-εκπφδην εηζφδνπ είλαη ε πνιχ ρακειή ειθπζηηθφηεηα ηεο 

αγνξάο, ιφγσ πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο θαη ρακειήο θεξδνθνξίαο.  

 

 

5.3.2 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε Πξνκεζεπηψλ 

 

Οη πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ γηα ηα εδηθά πξντφληα ζξέςεο κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο 

δχλακε: 

 

1) Πξνκεζεπηέο α΄ Τιψλ γηα θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα: Έρνπλ κεγάιε 

δχλακε, θαζψο έλαο κηθξφο αξηζκφο εηαηξηψλ (<20 ζε παγθφζκηα θιίκαθα)  

ειέγρεη φιε ηελ αγνξά, πξνκεζεχνληαο κε πξψηεο χιεο φινπο ηηο 

παξαγσγηθέο εηαηξίεο. Βαζηθφο ιφγνο είλαη ε χπαξμε θνηηαζκάησλ θάπνησλ 

βαζηθψλ α‟ Τιψλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ζηνλ θφζκν (π.ρ. Νηηξηθφ 

Κάιν ζην Ηζξαήι). Γη‟ απηφ άιισζηε, πνιινί απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

πξνκεζεπηέο, μεθίλεζαλ σο εηαηξίεο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ζηελ πνξεία, 

κε ηηο εμειίμεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ηδησηηθνπνηήζεθαλ πιήξσο ή θαηά 

πιεηνςεθία. Οη εηαηξίεο απηέο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ γηγαληψζεθαλ, 
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απνξξνθψληαο ηνπο κηθξφηεξνπο πξνκεζεπηέο αλά ηνλ θφζκν, δίλνληαο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά α‟ Τιψλ ραξαθηεξηζηηθά νιηγνπσιηαθνχ ηχπνπ.  Απηφο 

ήηαλ, άιισζηε, θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο ηεξάζηηαο αχμεζεο ηηκψλ ησλ α‟ 

Τιψλ ην 2007 θαη ην 2008, φηαλ νη ζπγθπξίεο βνήζεζαλ (ππήξμαλ δειαδή νη 

αθνξκέο-δηθαηνινγίεο, φπσο π.ρ. ε παγθφζκηα αχμεζε ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ). 

Ζ θαηάζηαζε ήηαλ ηφζν έληνλε, ψζηε ζε πνιιέο ρψξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, ππήξμε παξέκβαζε ηεο επίζεκεο 

πνιηηείαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ. 

 

Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο πξνο ηα εκπξφο είλαη δεδνκέλε, 

θαζψο φιεο νη εηαηξίεο πξνκεζεπηέο παξάγνπλ θαη νη ίδηεο ηειηθά πξντφληα 

(θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα). 

 

Τπνθαηάζηαηα δελ ππάξρνπλ, ελψ νη αγνξαζηέο πξνκεζεχνληαη ζρεηηθά 

κηθξέο πνζφηεηεο -αλάινγα βέβαηα ην κέγεζφο ηνπο- απμάλνληαο πεξαηηέξσ 

ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, θαζηζηψληαο ηνπο κία απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά. 

 

2) Πξνκεζεπηέο α’ Τιψλ ζηνπο Βηνδηεγέξηεο θαη ηα Ηρλνζηνηρεία: Δδψ ην 

ηνπίν είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ, θαζψο νη ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο 

δελ είλαη πεξηνξηζκέλεο γεσγξαθηθά, ελψ ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ είλαη πνιχ 

κεγάινο. Οη δπλαηφηεηεο πξνκήζεηαο πνηνηηθψλ πιηθψλ είλαη ζρεδφλ 

απεξηφξηζηε, θαζηζηψληαο ειάρηζηε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ. 

 

Βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη παξαηεξείηαη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ε 

ηάζε ζπγθέληξσζεο. Έρνπλ ήδε αξρίζεη νη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο 

αληαγσληζηψλ, κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζή ηνπο, κεηψλνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ «παηρηψλ». Παξφια απηά, φκσο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη αγνξαζηέο 

λα θάλνπλ θάζεηε αλάπηπμε, ζρεηηθά εχθνια, νπφηε δελ πθίζηαηαη ηδηαίηεξνο 

θίλδπλνο απεηιήο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. 
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5.3.3 Γχλακε Αγνξαζηψλ 

 

Ζ δχλακε ησλ αγνξαζηψλ είλαη ηειείσο ζρεηηθφ κέγεζνο, θαζψο εμαξηάηαη 

απφ ην κέγεζνο ηνπο θαη απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη αγνξαζηέο είλαη είηε 

γεσπνληθά θαηαζηήκαηα είηε αγξφηεο. Τπάξρνπλ αγνξαζηέο πνπ ειέγρνπλ 

κεξηθέο ρηιηάδεο ζηξέκκαηα (θαη άξα έρνπλ αξθεηά κεγάιε αγνξαζηηθή 

δχλακε) θαη άιινη πνιχ κηθξνί, γηα λα επεξεάζνπλ ην ζχζηεκα.  

 

Γεγνλφο είλαη φηη επεηδή ν αληαγσληζκφο είλαη πνιχ κεγάινο, κε πνιιέο 

εηαηξίεο, νη αγνξαζηέο έρνπλ πάληα -θαη ζρεηηθά εχθνια- πιεζψξα επηινγψλ, 

ζε πεξίπησζε πνπ δηαθσλήζνπλ έληνλα κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο. Γειαδή, 

έλα γεσπνληθφ θαηάζηεκα κπνξεί λα αιιάμεη ηελ εηαηξία πνπ ηνπ πξνκεζεχεη 

πξντφληα ζξέςεο θπηψλ, αληηκεησπίδνληαο ζρεηηθά ιίγα πξνβιήκαηα κε ηνπο 

πειάηεο ηνπ (αγξφηεο). Αληίζηνηρα θαη νη αγξφηεο, παξφιν πνπ εκπηζηεχνληαη 

ηηο ιχζεηο πνπ ήδε εθαξκφδνπλ, αλ -θπξίσο γηα ιφγνπο πίζησζεο θαη ηηκήο- 

δηαθσλήζνπλ κε ην θαηάζηεκα-γεσπφλν πνπ ηνπο πξνκεζεχεη, ηφηε, εχθνια 

αιιάδνπλ θαηάζηεκα. πγθξίλνληαο ηηο 2 πεξηπηψζεηο, ζα ιέγακε, πσο 

επθνιφηεξα αιιάδεη πξνκεζεπηή ν αγξφηεο θαη δπζθνιφηεξα ν γεσπφλνο-

θαηάζηεκα. 

 

Δμάιινπ, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ βηνδηεγεξηψλ απνηειεί ε ρακειή 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπο. Γειαδή, παξφιν, πνπ νη αγνξαζηέο (θαηάζηεκα, 

αγξφηεο) πνιιέο θνξέο επηβεβαηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

πξντφληνο, εληνχηνηο, δε ζεσξνχλ πσο απηφ δελ επηηπγράλεηαη εχθνια κε 

πξντφλ άιιεο εηαηξίαο, έρνληαο πνιχ κηθξφ θφζηνο κεηαθίλεζεο. 

 

Σέινο, ηα θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα ζεσξνχληαη πξντφληα ζηάληαξ, ρσξίο 

ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο, άξα ε πψιεζε ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ 

ηελ ηηκή ηνπο. Παξφιν πνπ απηφ είλαη αλαθξηβέο, θαζψο ππάξρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 3 θαηεγνξίεο πνηφηεηαο (πςειήο, κέηξηαο, ρακειήο), ε σξηκφηεηα 

ηεο αγνξάο δελ είλαη ηέηνηα ψζηε λα ην αλαγλσξίζεη, πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ.  
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5.3.4 Αληαγσληζκφο 

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ ησλ ιηπαζκάησλ αλαιχζεθαλ εθηελψο 

ζην 2ν θεθάιαην. Δηδηθφηεξα, ζηνλ θιάδν ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο, 

κεξηθά επηπιένλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία είλαη: 

 

- Μεγάινο αξηζκφο αληαγσληζηψλ: Αλαινγηθά κε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, 

ππάξρεη πιήζνο εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν. Δίηε είλαη ε 

βαζηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, είηε δεπηεξεχνπζα, ηνπιάρηζηνλ 20 εηαηξίεο 

πεξηέρνπλ ζηε γθάκα ηνπο θάπνηα εηδηθά πξντφληα ζξέςεο (θξπζηαιιηθά 

ιηπάζκαηα, ηρλνζηνηρεία, βηνδηεγέξηεο).  

 

Γηα ηε κειέηε καο, φκσο, επηιέγνληαη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο σο ζηξαηεγηθή 

νκάδα, ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιεληθή αγνξά είλαη, θπξίσο, ζηελ 

εκπνξία εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο (θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα, ηρλνζηνηρεία, 

βηνδηεγέξηεο), ελψ, επίζεο, έρνπλ παξφκνην κέγεζνο ζηε ζπλνιηθή αγνξά 

ιηπαζκάησλ.  

 

ην Γξάθεκα 8 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πσιήζεσλ ησλ βαζηθφηεξσλ 

εηαηξηψλ εκπνξίαο ιηπαζκάησλ (ζεκεηώλεηαη πσο ηα λνύκεξα -εθηόο ηνπ 

ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ- είλαη θαη’ εθηίκεζε, θαζώο έρνπλ αθαηξεζεί από 

ην ζύλνιν ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ εηαηξηώλ νη εμαγσγέο ηνπο θαη νη 

πσιήζεηο πξντόλησλ εθηόο ηνπ θιάδνπ πνπ κειεηάκε). 
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Πσιήζεηο (€) ζε Βηνδηεγέξηεο θαη Ηρλνζηνηρεία 

VALAGRO

ΦΤΣΟΘΡΕΠΣΙΚΗ 

ΒΙΟΕΡΓΕΞ 

ΓΕΩΛΙΧ 

HUMOFERT

YARA

COMPO

ΜΕΓΚΛΑ 

SULFUR

HAIFA

ΛΤΔΑ 

Β. Φ. Λ. 

 

 

 

 

Γξάθεκα 8. Πσιήζεηο ζηξαηεγηθήο νκάδαο 

 

  

ηνλ νξηδφληην άμνλα βξίζθνληαη νη πσιήζεηο βηνδηεγεξηψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ 

(€), ζηνλ θαηαθφξπθν νη πσιήζεηο θξπζηαιιηθψλ ιηπαζκάησλ (€), ελψ ην 

κέγεζνο ηεο ζθαίξαο αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ εηαηξηψλ 

(€). 

 

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία θνθθσδψλ 

ιηπαζκάησλ, κε κηθξή παξνπζία ζηα εηδηθά πξντφληα ζξέςεο. Ζγεηηθή ζέζε 

ζην ρψξν έρεη ε Β.Φ.Λ., θαηέρνληαο πεξίπνπ ην 48% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο 

ιηπαζκάησλ. 

 

Οη εηαηξίεο πνπ επηιέγνληαη σο ζηξαηεγηθή νκάδα είλαη νη αθφινπζεο: 

- VALAGRO HELLAS A.E. 

- ΦΤΣΟΘΡΔΠΣΗΚΖ Α.Δ.Β.Δ.Δ. 

- ΒΗΟΔΡΓΔΞ Δ.Π.Δ. 

- HUMOFERT Α.Β.Δ.Σ.Δ. 

- ΓΔΧ.ΛΗΥ Δ.Π.Δ 
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Οη παξαπάλσ εηαηξίεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο: 

 

- Διιεληθήο Παξαγσγήο: Ζ ΦΤΣΟΘΡΔΠΣΗΚΖ είλαη ακηγψο ειιεληθή εηαηξία 

παξαγσγήο θαη κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 

Δπηπιένλ έρεη ζπλεξγαζίεο θαη κε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ. Παξόιν πνπ ε 

δξαζηεξηόηεηά ηεο επεθηείλεηαη ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο ιίπαλζεο, 

εληνύηνηο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή νκάδα, θαζώο ζα απνηειέζεη 

έλαλ από ηνπο βαζηθνύο αληαγσληζηέο ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο. 

 

- Μεξηθήο Μεηαπνίεζεο - Αληηπξφζσπνη: Οη εηαηξίεο ΒΗΟΔΡΓΔΞ, 

HUMOFERT,  θαη ΓΔΧ.ΛΗΥ, νη νπνίεο εηζάγνπλ πξντφληα, ηα νπνία θαη 

κεηαπνηνχλ (αλαζπζθεπάδνπλ ή αξαηψλνπλ). Δπηπιένλ, είλαη απνθιεηζηηθνί 

αληηπξφζσπνη θάπνησλ νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

- Θπγαηξηθέο Πνιπεζληθψλ: Ζ VALAGRO HELLAS είλαη ζπγαηξηθή εηαηξία 

ηεο αληίζηνηρεο Ηηαιηθήο. Καηέρεη πεξίπνπ ην 8% ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο, ελψ ε «κακά» εηαηξία ζεσξείηαη ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηελ πξσηνπνξία ζηνπο βηνδηεγέξηεο ηεο. Οη βηνδηεγέξηεο ηεο εηαηξίαο ήηαλ 

νη πξψηνη πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ Διιεληθή αγνξά κε αμηψζεηο ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980. 

 

Ζ ΦΤΣΟΘΡΔΠΣΗΚΖ έρεη κεγάιν κεξίδην αγνξάο, θπξίσο ζηα θξπζηαιιηθά 

ιηπάζκαηα, φπνπ, ιφγσ ρακειήο ηηκήο θαη κεγάιεο πίζησζεο πξνο ηα 

γεσπνληθά θαηαζηήκαηα, έρεη επηηχρεη κεγάιε δηείζδπζε ζηελ αγνξά, 

«ζπκπαξαζχξνληαο» θαη ηελ ππφινηπε γθάκα πξντφλησλ ηεο.  

 

Οη ππφινηπεο εηαηξίεο, νπζηαζηηθά, έρνπλ παξφκνην κέγεζνο, κε ηε 

VALAGRO, φκσο λα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ θαηεγνξία ησλ βηνδηεγεξηψλ. 

 

Δμάιινπ, απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο ησλ 

εηαηξηψλ εμάγνληαη ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
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1) Οη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο πνπιψληαο απηά ηα πξντφληα πςειήο 

θεξδνθνξίαο παξνπζηάδνπλ κηθηά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο πεξίπνπ 

ζην 25%. 

 

2) Ζ ξεπζηφηεηά ηνπο είλαη πεξίπνπ ζην 1. 

 

3) Ζ πίζησζε πνπ δίλνπλ (ΠΔΛΑΣΔ x 365εκέξεο / ΚΑΘΑΡΔ ΠΧΛΖΔΗ 

ΜΔ ΠΗΣΧΖ) είλαη πεξηζζφηεξεο απφ 130 κέξεο, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη 

έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, θαη κία απφ ηηο βαζηθέο 

κεζφδνπο πψιεζεο. 

 

4) Ο δείθηεο ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΔΡΓΖ / ΚΑΘΑΡΔ ΠΧΛΖΔΗ είλαη πεξίπνπ ζην 

4%, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηα κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά έμνδα, έμνδα 

δηάζεζεο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξηψλ.     

    

Δπηπιένλ, ζηνλ πίλαθα 10 δίλνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο 

ελδεηθηηθά ησλ 3 κφλν εηαηξηψλ ζηνλ θιάδν ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο. 

εκεηψλεηαη φηη ε βαξχηεηα ησλ παξαγφλησλ παίξλεη ηηκέο απφ 1.0 (Σν πην 

ζεκαληηθό) έσο 0 (Αζήκαλην) ελψ ην ζχλνιν πξέπεη λα έρεη άζξνηζκα 1.0. Ζ 

επίδνζε ηεο εηαηξίαο βαζκνινγείηαη απφ 5.0 (Άςνγε) έσο 1.0 (Φησρή). Σν 

ζηαζκηζκέλν ζθνξ ηεο επηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο 

βαξχηεηαο θαη ηεο επίδνζεο. 
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Πίλαθαο 10. Βηνκεραληθφο Πίλαθαο (Industry Matrix) 

Πεγή: Wheelen, 2008 

Παξάγνληαο 

Δπηηπρίαο 
Βαξχηεηα 

ΦΤΣΟΘΡΔΠΣΗΚΖ VALAGRO HELLAS ΒΗΟΔΡΓΔΞ 

Δπίδνζε 
ηαζκηζκέλν 

θνξ 
Δπίδνζε 

ηαζκηζκέλν 

θνξ 
Δπίδνζε 

ηαζκηζκέλν 

θνξ 

Πνηνηηθά Πξντφληα 0.1 3.0 0.3 5.0 0.5 2.5 0.25 

Σηκέο πξντφλησλ 0.3 4.5 1.35 2.0 0.6 2.0 0.6 

Πηζηψζεηο 0.3 4.5 1.35 2.0 0.6 3.5 1.05 

Πξφζβαζε ζηα 

θαηαζηήκαηα 
0.05 4.0 0.2 3.0 0.15 2.0 0.1 

Γθάκα πξντφλησλ 0.05 3.5 0.175 4.0 0.2 1.5 0.075 

Παξνπζηάζεηο ζε 

γεσπφλνπο - 

παξαγσγνχο 

0.1 1.0 0.1 3.5 0.35 0.0 0.0 

Κίλεηξα 

γεσπφλσλ, 

παξαγσγψλ 

0.1 2.0 0.2 1.5 0.15 0.0 0.0 

χλνιν 1.00  3.675  2.55  2.075 

 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ 

εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ είλαη νη ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, νη πηζηψζεηο 

πνπ δίλνπλ ζηα γεσπνληθά θαηαζηήκαηα, ελψ δεπηεξεχνπζα ζεκαζία παίδεη ε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Απηφο είλαη, άιισζηε θαη ν βαζηθφο ιφγνο, πνπ ε 

ΦΤΣΟΘΡΔΠΣΗΚΖ έρεη πνιχ κεγαιχηεξν ζθνξ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

αληαγσληζηέο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην κεξίδην αγνξάο πνπ 

έρεη. 

 

- Ρπζκφο Αλάπηπμεο Αγνξάο: Καζψο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο παξακέλεη 

νπζηαζηηθά ζηαζεξφ (κε πησηηθέο, ίζσο, ηάζεηο) νδεγεί ζε πεξαηηέξσ 

ζπκπίεζε ηνπ θιάδνπ. Δπηπιένλ, θαζψο ηα εηδηθά πξντφληα ζξέςεο, πνιιέο 

θνξέο, ζεσξνχληαη «πνιπηέιεηεο» (luxury products), ζπλήζσο είλαη ηα πξψηα 

πνπ «θφβνληαη» απφ ηελ θαιιηέξγεηα. Απνηέιεζκα είλαη ν εληνλφηεξνο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ, νδεγψληαο αξθεηέο απφ 

απηέο λα απνζπξζνχλ. 
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- Αζέκηηνο Αληαγσληζκφο: Γπζηπρψο, θαζψο δελ ππάξρνπλ θξαηηθνί 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί, θάπνηεο εηαηξίεο, είηε ηξνπνπνηνχλ ηελ πξαγκαηηθή 

ζχλζεζε απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηελ εηηθέηα (π.ρ. δειψλνπλ ζπγθέληξσζε 

Αδψηνπ-Φσζθφξνπ-Καιίνπ 20-20-20, ελψ ηειηθά ην πξντφλ ηνπο πεξηέρεη 18-

18-18) είηε δειψλνπλ ζπζηαηηθά πνπ δελ ππάξρνπλ ζηε ζχλζεζε ηνπ 

πξντφληνο (π.ρ. ζάθραξα). Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο ηνπο θαη ηειηθά ηηο ηηκέο ηνπο, απνξξνθψληαο κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

αγνξάο. 

 

 

5.3.5 Τπνθαηάζηαηα 

 

Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ θξπζηαιιηθψλ πξντφλησλ βαζηθφ ππνθαηάζηαην είλαη νη 

α‟ χιεο, δειαδή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα ηελ παξαγσγή 

ησλ θξπζηαιιηθψλ. Έρνπλ θπζηθά ρακειφηεξε ηηκή, θαζψο είλαη πξντφληα κε 

ζρεδφλ κεδεληθή επεμεξγαζία, πέξαλ ηεο εμφξπμεο, ζπζθεπαζίαο θαη 

κεηαθνξάο, απεηιψληαο ηελ ππφζηαζε θαη χπαξμε ησλ θξπζηαιιηθψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ παξνπζηάζηεθε ραξαθηεξηζηηθά ην 2007, φηαλ νη ηηκέο ησλ 

θξπζηαιιηθψλ -εμαηηίαο ησλ ηηκψλ ησλ α‟ Τιψλ- απμήζεθαλ ππεξβνιηθά, 

νδεγψληαο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αγνξάο απεπζείαο ζηηο πξψηεο χιεο, αληί 

ηεο ρξήζεο ησλ θξπζηαιιηθψλ. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπο, φκσο, είλαη ε 

δπζθνιφηεξε εθαξκνγή ηνπο -ζπγθξηηηθά κε ηα θξπζηαιιηθά-  θαζψο απαηηνχλ 

ππνινγηζκνχο δνζνινγίαο απφ ην γεσξγφ. 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ βηνδηεγεξηψλ θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ δελ ππάξρεη «νξαηφ» 

ππνθαηάζηαην. Παξφια απηά, θίλδπλνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θπξίσο απφ: 

 

- Απφ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά, ηα νπνία ζα έρνπλ ηέηνηεο ηδηφηεηεο 

πνπ ε εθαξκνγή ησλ βηνδηεγεξηψλ ζα θξίλεηαη άζθνπε. Γηα παξάδεηγκα, 

ληνκάηεο κε απμεκέλε ηθαλφηεηα ξηδνβνιίαο αθφκα θαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, 

δε ζα έρνπλ αλάγθε ηε ιήςε βηνδηεγέξηε ξηδνβνιίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

αγνξά ησλ βηνδηεγεξηψλ, φπσο ηε γλσξίδνπκε, ζα εθιείςεη. Βαζηθφο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο -ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζηηγκήο- είλαη ε αξλεηηθή ζηάζε 
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ησλ πνιηηψλ θαη αξθεηψλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη θπβεξλήζεσλ πξνο ηελ 

πηνζέηεζε ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θπηψλ. 

 

 

5.4 Δπθαηξίεο - Απεηιέο 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (εμσηεξηθνχ θαη 

άκεζνπ) πνπ πξνεγήζεθε, νη επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα 

εηθνληθή εηαηξία εκπνξίαο εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο ησλ θπηψλ, 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

 

5.4.1 Απεηιέο 

 

Γπζηπρψο, νη απεηιέο ηνπ θιάδνπ θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξεο θαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επθαηξίεο. Πεξηιεπηηθά: 

- Δπηδείλσζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ (ζεξκνθξαζία, βξνρέο, αθξαία 

θαηξηθά θαηλφκελα θ.α.) εηο βάξνο ησλ θαιιηεξγεηψλ, νδεγψληαο ζε κείσζε 

ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. 

- Μείσζε ησλ δηαζέζηκσλ α‟ Τιψλ πνπ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ. 

- Αχμεζε πίεζεο πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ γηα κείσζε ησλ εθαξκνδφκελσλ 

πνζνηήησλ ιηπαζκάησλ. 

- Πεξαηηέξσ επαηζζεηνπνίεζε θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, αγγίδνληαο ηα φξηα ηεο ππεξβνιήο πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ ιηπάλζεσλ. 

- Ύθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα νδεγήζεη ηειηθά θαη ζε χθεζε ηνπ 

αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο (άκεζα θαη έκκεζα) θαη επνκέλσο ζε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο αγξνηηθψλ εθνδίσλ. 

- Γήξαλζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε απνδνρήο 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζξέςεο θπηψλ. 

- Μηθξή δηείζδπζε ηνπ Internet ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ. 
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- Μείσζε ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

εθηάζεσλ, ιφγσ Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο πνιηηηθήο. 

- Δληαηηθνπνίεζε θαη αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ (ιφγσ κηθξψλ εκπνδίσλ 

εηζφδνπ θαη κείσζε ηεο αγνξάο) ζε κηα αξθεηά πηεζκέλε αγνξά πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο, αχμεζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

εθθπιηζκφ ηεο αγνξάο. 

- Δχθνιε αληηθαηάζηαζε απφ ην γεσπνληθφ θαηάζηεκα θαη ηνλ παξαγσγφ 

ελφο πξντφληνο κε έλα άιιν αληαγσληζηηθφ (ρακειφ θφζηνο κεηαθίλεζεο). 

- Αληηκεηψπηζε ησλ πξντφλησλ σο «πνιπηέιεηεο», κε απνηέιεζκα ηελ άκεζε 

απφξξηςε ηνπο, γηα κείσζε ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ θφζηνπο. 

- Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά πνπ δε ζα απαηηνχλ ηελ επηπιένλ ζηήξημή 

ηνπο κε βηνδηεγέξηεο. 

 

 

5.4.2 Δπθαηξίεο 

 

- Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ είλαη ην γεγνλφο φηη, φζν ππάξρεη 

αλζξψπηλνο πιεζπζκφο, πάληα ζα ππάξρεη ε αλάγθε γηα αγξνηηθά πξντφληα 

θαη επνκέλσο ε Διιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη, 

έζησ θαη αλ κεησζνχλ ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο, νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο 

θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ. 

- Ζ αλάγθε γηα κείσζε ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ θφζηνπο απνηειεί επθαηξία γηα ηηο 

εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ πνηνηηθά πξντφληα ζε ρακειφηεξεο, φκσο ηηκέο. 

- Ζ ρακειή ειθπζηηθφηεηα ηεο αγνξάο κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο εηζφδνπ λέσλ 

εηαηξηψλ θαη ηηο πεξαηηέξσ επελδχζεηο. 

- Σν λνκηθφ θαζεζηψο ειέγρνπ ησλ ιηπαζκάησλ κεηψλεη ηελ χπαξμε εηαηξηψλ 

«θαληνκάδσλ», κε πξντφληα ακθηβφινπ πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

- Ζ «θήκε» ησλ Διιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ σο ζηήξηγκα ηνπ θιάδνπ. 

- Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ πνπ ςάρλνπλ, ξσηνχλ, 

δηαβάδνπλ θαη επνκέλσο αλαδεηνχλ ηε κείσζε ησλ κεζαδφλησλ. 

- Ζ επθνιία αιιαγήο πξντφλησλ απνηειεί επθαηξία γηα ηα πξντφληα κηαο 

λενεηζεξρφκελεο εηαηξίαο. 
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- Ζ αλάγθε θαη ε απαίηεζε ηεο αγνξάο γηα παξαγσγή πην πνηνηηθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, πέξα απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ιηπάλζεηο, αλνίγνληαο δξφκν ζε πξντφληα φπσο είλαη νη 

βηνδηεγέξηεο θαη ηα ηρλνζηνηρεία. 

 

 

5.4.3 χλζεζε Δμσγελψλ παξαγφλησλ (EFAS Table). 

 

Έρνληαο θαηαγξάςεη ηηο βαζηθέο απεηιέο θαη επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

κηα εηθνληθή επηρείξεζε εκπνξίαο εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο, κπνξνχκε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πίλαθα EFAS (Wheelen, 2008), λα νξγαλψζνπκε θαη λα 

εθηηκήζνπκε ηε βαξχηεηα ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα είκαζηε ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζνπκε ηηο επηδφζεηο ηεο εηαηξίαο καο. Παξφιν πνπ ε ειεθηξνληθή 

επηρείξεζε πνπ κειεηάκε δελ πθίζηαηαη, εληνχηνηο, κπνξνχκε λα θάλνπκε, 

ηνπιάρηζηνλ κηα εθηίκεζε ηεο πηζαλήο επίδνζήο ηεο απέλαληη ζηηο απεηιέο θαη 

ηηο επθαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Δπηπιένλ, επηιέγνληαη νη βαζηθφηεξεο επθαηξίεο θαη 

απεηιέο, γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θιάδνπ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ε βαξχηεηα ησλ παξαγφλησλ παίξλεη ηηκέο απφ 1.0 (Σν πην 

ζεκαληηθφ) έσο 0 (Αζήκαλην) ελψ ην ζχλνιν πξέπεη λα έρεη άζξνηζκα 1.0. Ζ 

επίδνζε ηεο εηαηξίαο βαζκνινγείηαη απφ 5.0 (Άςνγε) έσο 1.0 (Φησρή). Σν 

ζηαζκηζκέλν ζθνξ ηεο επηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο 

βαξχηεηαο θαη ηεο επίδνζεο. Σέινο, θαηαγξάθνληαη νξηζκέλα ζρφιηα, γηα ηε 

δηθαηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηεο εηαηξίαο. 

 

ηνλ Πίλαθα 11 παξνπζηάδεηαη ε πεξίιεςε αλάιπζεο ησλ εμσγελψλ 

παξαγφλησλ. 
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Πίλαθαο 11.  Πεξίιεςε αλάιπζεο Δμσγελψλ Παξαγφλησλ (EFAS Table) 

Πεγή: Wheelen, 2008 

Δμσγελήο 

Παξάγνληαο 
Βαξχηεηα 

Δπίδνζε 

Δηαηξίαο 

ηαζκηζκέλν 

θνξ 
ρφιηα 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

∙ Μείσζε θαιιηεξγεηηθνχ 

θφζηνπο 
0.15 5.0 0.75 

Βαζηθφ ζηφρνο ηεο 

επηρείξεζεο 

∙ Μεησκέλε πηζαλφηεηα 

εηζφδνπ λέσλ 

αληαγσληζηψλ 

0.05 1.0 0.05 Νέα ζηελ αγνξά 

∙ Δπθνιία 

αληηθαηάζηαζεο 

πξντφλησλ 

0.10 2.5 0.25 

Βάζε γηα ηελ είζνδν 

ηεο εηαηξίαο ζηελ 

αγνξά 

∙ Αλάγθε παξαγσγήο 

πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ 

0.05 4.0 0.20 

Δπηρείξεκα ησλ 

πξντφλησλ ηεο 

εηαηξίαο 

∙ Αχμεζε «ςαγκέλσλ» 

αγξνηψλ 
0.10 3.5 0.35 

Βάζε πειαηνινγίνπ 

εηαηξίαο 

∙ Ννκηθφ Καζεζηψο 

Διέγρνπ Ληπαζκάησλ 
0.05 3.0 0.15 

Νφκηκα πξντφληα κε 

registration θαη 

ηερληθνχο θαθέινπο 

ΑΠΔΗΛΔ 

- Μείσζε αγξνηηθνχ 

εηζνδήκαηνο 
0.10 3.5 0.35 

Καιή ηνπνζέηεζε, 

ψζηε λα κεησζεί ν 

θίλδπλνο 

- Αληηκεηψπηζε ησλ 

εηδηθψλ πξντφλησλ 

ζξέςεο σο luxuries 

0.15 2.0 0.30 

Νέα ζηελ αγνξά. Γελ 

έρεη αθφκα πηζηφ 

πειαηνιφγην 

- Δπθνιία 

αληηθαηάζηαζεο 

πξντφλησλ 

0.10 2.0 0.20 

Νέα ζηελ αγνξά. Γελ 

έρεη αθφκα πηζηφ 

πειαηνιφγην 

- Αζέκηηνο αληαγσληζκφο 0.05 1.0 0.05 
Αλεμέιεγθηνο 

παξάγνληαο 

- Μεγάινο αξηζκφο 

αληαγσληζηψλ 
0.10 2.0 0.20 

Νέα ζηελ αγνξά, 

ρσξίο ηδηαίηεξεο 

άκπλεο 

πλνιηθφ θνξ 1.00  2.95  
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Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο απέλαληη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην κέζν φξν. Βαζηθφ «ειαθξπληηθφ» απνηειεί 

ην γεγνλφο πσο ε επηρείξεζε ζα είλαη λέα, νπζηαζηηθά δεκηνπξγψληαο κηα 

θαηλνχξηα αγνξά. Παξφια απηά, φκσο, νθείιεη λα εθκεηαιιεπηεί φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα αθφινπζα, θαζψο απνηεινχλ θαη ην βαζηθφ ιφγν 

χπαξμήο ηεο: 

- Μείσζε θαιιηεξγεηηθνχ θφζηνπο 

- Μείσζε αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο 

- Δπθνιία αληηθαηάζηαζεο πξντφλησλ 

- Αχμεζε «ςαγκέλσλ» αγξνηψλ 

 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη, κέζσ ηνπ CRM (Customer Relation Management) λα 

δεκηνπξγήζεη ηζρπξφ πειαηνιφγην, ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζε βαζηθέο απεηιέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Κεθάιαην 6ν - Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 

 

 

6.1 Πφξνη επηρείξεζεο 

 

ην 5ν θεθάιαην, παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο, ψζηε λα γίλεη κηα πξψηε πεξηγξαθή ηεο βαζηθήο 

ηδέαο. ηφρνο ησλ επνκέλσλ θεθαιαίσλ είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ψζηε λα εθηηκεζνχλ νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο ηεο, 

μεθηλψληαο απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ ηεο.  

 

Καζψο, ινηπφλ, ε εηαηξία είλαη ειεθηξνληθή, δελ ππάξρνπλ απηά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (tangible assets). 

 

Οη αλζξψπηλνη πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα, εθηφο ηνπ γεσπφλνπ-

δηαρεηξηζηή πνπ αλήθεη θαη ηππηθά ζηελ ειεθηξνληθή επηρείξεζε, είλαη ην 

ηερληθφ ηκήκα θαη ην ηκήκα κεηαθνξψλ, ηα νπνία αλήθνπλ ζηε κεηξηθή 

επηρείξεζε. Καη ηα δχν απηά ηκήκαηα έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. Ηδηαίηεξα ην 

ηερληθφ ηκήκα, παξφιν πνπ δε ζεσξείηαη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο 

ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο, απνηειεί βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο (ιφγσ κεγάιεο 

εκπεηξίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ ην ζηειερψλνπλ, απφ ρψξεο απφ φινλ ηνλ 

θφζκν), πξνζδίδνληαο ηεο επηπιένλ δπλαηφηεηεο.  

 

Σν βαζηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο είλαη κε απηφ, θαζψο, νπζηαζηηθά είλαη ε 

ίδηα ε επηρείξεζε, φιν ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν, ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη. 

Απηφ ην ππφβαζξν -άπιν θαη ηερλνινγηθφ- , ην ε-επηρεηξείλ, δίλεη ζηελ 

επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη θαηλνχξηα θαλάιηα δηαλνκήο, 

θηάλνληαο απεπζείαο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Απνηειεί, δειαδή, ηελ ππφζηαζε 

θαη ην ιφγν χπαξμεο ηεο. 

 

Δπνκέλσο, βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ζα 

είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο λα αμηνπνηήζεη απηφ ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Δθφζνλ απηή ε ηθαλφηεηα ηζρπξνπνηείηαη ζπλερψο, κπνξεί λα ηεο 
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πξνζδψζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. Βαζηθφο νδεγφο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ νη αθφινπζνη 

ζηφρνη (VRIO FRAMEWORK, Barney, 2002): 

 

- Αμία (Value): Να πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε ζπλερψο αμία, δειαδή πνιχ 

πνηνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ζηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο. 

 

- παληφηεηα (Rareness): ηελ Διιάδα, πξνο ην παξφλ, δελ ππάξρεη 

αληίζηνηρε εηαηξία, δίλνληαο ζηελ επηρείξεζε θάπνηαο κνξθήο ζπαληφηεηα, 

ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη πσο ζα δηαξθέζεη ζην δηελεθέο. Γη‟ απηφ ζα 

πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ πξσηνπνξία, επελδχνληαο ζπλέρεηα ζηε βειηίσζε 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα είλαη έλα βήκα κπξνζηά απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ, έρνληαο πάληα σο νδεγφ ηεο πξψηεο επηρείξεζεο πνπ «είδε» 

κπξνζηά. 

 

- Αληηγξαθή (Imitability): Καζψο ε αληηγξαθή θαη πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη πνιχ απιή, ην νπνηνδήπνηε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζα 

είλαη ηειείσο πξφζθαηξν, εθφζνλ δελ εθαξκφδεηαη ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ηνπ 

φινπ παθέηνπ. 

 

- Οξγάλσζε: Ζ νξγάλσζε πνπ απαηηείηαη παξφιν πνπ αξρηθά δελ είλαη 

κεγάιε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, είλαη απαξαίηεην λα εμειίζζεηαη, φπσο 

εμειίζζεηαη θαη ε ίδηα ε επηρείξεζε. 

 

χκθσλα κε ην δηάγξακκα απεηθφληζεο ηεο Γηαηεξεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ 

(The Regents, 1992), εθηηκάηαη ζην Γξάθεκα 9 ην επίπεδν δηαηεξεζηκφηεηαο 

ηεο βαζηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζε: 
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Γξάθεκα 9. Απεηθφληζε Γηαηεξεζηκφηεηαο ησλ Πφξσλ 

Πεγή: Wheelen, 2009 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην επίπεδν δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο 

είλαη ρακειφ, θαζψο ζηεξίδεηαη ζε κία ηδέα πνπ αληηγξάθεηαη ζρεηηθά εχθνια, 

κε πφξνπο γξήγνξνπ θχθινπ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ηνλίδεηαη πσο ζίγνπξα ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο δελ είλαη δεδνκέλε νχηε θαη κε αληηγξάςηκε, επνκέλσο ε 

«αλζεθηηθφηεηά» ηεο είλαη πνιχ κηθξή. Όκσο, γλσξίδνληαο ηε βαζηθή ηδηφηεηα 

/ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο -λα θηάλεη απεπζείαο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, κε 

εηιηθξίλεηα θαη ζεβαζκφ- ππάξρεη, ηνπιάρηζηνλ έλαο νδεγφο. 

 

 

6.2 Δπηρεηξεκαηηθφ Μνληέιν  

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο, φπσο αλαπηχρζεθε 

θαη ζην 5 θεθάιαην, είλαη επηγξακκαηηθά: 

 

- ε πνηνλ απεπζχλεηαη: 

ε νπνηνλδήπνηε Έιιελα αγξφηε 

 

- Ση πξνζθέξεη: 

Δηδηθά πξντφληα ζξέςεο πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο θξπζηαιιηθψλ  
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- Πψο ζα έρεη θέξδνο: 

Θα είλαη ζπγαηξηθή εηαηξία κεηξηθήο θαη βαζηθφο νηθνλνκηθφο πφξνο ηεο ζα 

είλαη ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο / δηαρείξηζεο κε ηε κεηξηθή εηαηξία. Γε ζα έρεη 

θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ, ψζηε λα κελ αλεβαίλεη ην θφζηνο 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. Όια ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο ζα θαιχπηνληαη απφ 

ην ζπκβφιαην κε ηε «κακά». 

 

- Πψο δηαθνξνπνηείηαη: 

ηνλ θιάδν δελ ππάξρεη, πξνο ην παξφλ, εηαηξία πνπ λα πνπιάεη απεπζείαο 

ζε αγξφηεο, παξά κφλνλ απνζπαζκαηηθά. Ζ ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή 

επηρείξεζε ζα ην επηρεηξήζεη δηαδηθηπαθά, έρνληαο σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηε 

ζεκαληηθή κείσζε ηηκψλ αγνξάο απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

 

- Πψο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα: 

Μέζσ κηαο ηζηνζειίδαο, πνπ απνηειεί θαη ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη πξφθεηηαη γηα ην Δπηρεηξεκαηηθφ 

Μνληέιν (Entrepreneurial model), θαζψο κηιάκε γηα εηδηθά πξντφληα πνπ 

απεπζχλνληαη ζε αγνξέο niche, δειαδή αγξφηεο κε πξφζβαζε ζην Internet. 

Μηα αγνξά πνπ, ηνπιάρηζηνλ ζήκεξα, δε θαίλεηαη ειθπζηηθή ζηνπο κεγάινπο 

αληαγσληζηέο ηνπ ρψξνπ. 

 

 

6.3 Αλάιπζε Αιπζίδαο Αμίαο (Value Chain Analysis) 

 

Ζ ηππηθή αιπζίδα παξαγσγήο-εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ είλαη: 
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Πρϊτεσ 
ύλεσ 

Παραγωγή 
Ειδικϊν 

προϊόντων 
Θρζψησ 

Ειςαγωγή 
προϊόντων 

Γεωπονικό 
Κτάςτημα 

Αγρότησ - 
Σελικόσ 
Χρήςτησ 

Γξάθεκα 10. Σππηθή Αιπζίδα πξντφλησλ Κιάδνπ 

 

ηελ παξαπάλσ αιπζίδα ε βαζηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη 

είλαη ζηηο Διιεληθέο εηαηξίεο παξαγσγήο, φπνπ νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη ην 

ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ, αιιά εηζαγσγή Α‟ Τιψλ. 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο αγνξάο απνηειείηαη απφ εηαηξίεο κε 

δξαζηεξηνπνίεζε «πξνο ηα θάησ» (downstream) ζην κάξθεηηλγθ θαη ηελ 

εκπνξία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, κε θέληξν βάξνπο ηε θάζε δηάζεζεο πξνο 

ην γεσπνληθφ θαηάζηεκα. 

  

Ζ ειεθηξνληθή επηρείξεζε ζα έρεη ηελ αθφινπζε Αιπζίδα Αμίαο: 

 

Πίλαθαο 12. Αιπζίδα Αμίαο Ζιεθηξνληθήο Δπηρείξεζεο 

Δηαηξηθή Γνκή: Γηαρεηξηζηήο 

Γεσπφλνο 
Υπνζηεξηθηηθή Γξαζηεξηφηεηα 

Πξνψζεζε Πξντφλησλ 

Βαζηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 
Πψιεζε πξντφλησλ 

Σερληθή Τπνζηήξημε κεηά ηελ 

Πψιεζε 
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Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φηη ε εηαηξία δεκηνπξγεί 

αμία ζηελ πξνψζεζε, πψιεζε θαη ππνζηήξημε ησλ πξντφλησλ πξνο ηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε, επνκέλσο νθείιεη λα επελδχεη ζπλέρεηα πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. Οη βαζηθέο δηαθνξέο ζηε ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα, ζπγθξηλφκελε 

κε ηελ ηππηθή αιπζίδα ηνπ θιάδνπ είλαη: 

 

1) Γελ ππάξρεη εηζαγσγέαο. 

2) Γελ ππάξρεη ελδηάκεζν δίθηπν δηαλνκήο. 

  

 

6.4 Δηαηξηθή Κνπιηνχξα 

  

ην 4ν θεθάιαην αλαπηχρζεθε εθηελψο ην δίθηπν δηαλνκήο φισλ ησλ 

αγξνηηθψλ εθνδίσλ. Παξφιν πνπ φιεο νη εηαηξίεο έρνπλ σο ηειηθφ απνδέθηε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο ηνλ αγξφηε-παξαγσγφ, ν βαζηθφο ηνπο πειάηεο είλαη ηα 

γεσπνληθά θαηαζηήκαηα, θαζψο απηά πξνσζνχλ ηα πξντφληα, θάλνπλ ηερληθή 

ππνζηήξημε θαη νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηε βηηξίλα ηεο θάζε εηαηξίαο απέλαληη 

ζηνλ παξαγσγφ. 

 

Αληίζεηα, ζηελ ειεθηξνληθή επηρείξεζε, θαζψο ζηεξίδεηαη ζηελ 

απνδηακεζνιάβεζε, δελ ππάξρεη ελδηάκεζνο, παξά κφλν ν ηειηθφο ρξήζηεο. 

Δπνκέλσο, βαζηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο αμίαο πξνο ηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην Γξάθεκα 11. 
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Γξάθεκα 11. Γηαθνξνπνίεζε Κνπιηνχξαο 

 

 

Παξφιν πνπ απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα δε θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο 

δηαθνξέο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη είλαη αληίζηξνθεο ππξακίδεο, φκσο, απηφ, 

εθηφο ησλ άιισλ, δεκηνπξγεί πνιχ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ γίλεηαη ζην 

θαηάζηεκα. Δπνκέλσο, ν πσιεηήο «θαίγεηαη» λα πείζεη ηνπο θαηά ηφπνπο 

γεσπφλνπο γηα λα επηιέμνπλ ηελ εηαηξία ηνπ. Σνπο δίλεη θίλεηξα, πηζηψζεηο, 

ηνπο ελεκεξψλεη θαη ηειηθά ηνπο επηβξαβεχεη, αλάινγα κε ηελ απφδνζε ηνπο. 

Δίλαη, ινγηθφ, επνκέλσο, λα δεκηνπξγείηαη εληφο ησλ εηαηξηψλ ε πεπνίζεζε 

πσο ν πην ζεκαληηθφο θξίθνο ηεο αιπζίδαο, κεηά ηελ εηαηξία ηνπο, είλαη ην 

θαηάζηεκα, ελψ ε βάζε παξακέλεη ζεκαληηθή, αιιά απφκαθξε. 

 

ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε θνπιηνχξα ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζε. Γελ 

πθίζηαηαη ε έλλνηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ βάζε, νπζηαζηηθά έρεη γίλεη ν 

ζεκαληηθφηεξνο θξίθνο ηεο αιπζίδαο, φπνπ φιν ην ππφινηπν νηθνδφκεκα 

ιεηηνπξγεί κε βαζηθφ γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο. Γελ παξέρνληαη έμηξα 

θίλεηξα, αιιά πνηνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο.  

 

 

ΑΓΡΟΣΗ 

ΘΤΓΑΣΡΙΚΗ 

ΜΗΣΡΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΚΑΣΑΣΗΜΑ 

ΑΓΡΟΣΗ 

Κιαζηθή Δηαηξηθή 

Κνπιηνχξα Κιάδνπ 

Δηαηξηθή Κνπιηνχξα 

Ζιεθηξνληθήο Δπηρ. 
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6.5 Βαζηθά ζηνηρεία Μίγκαηνο Μάξθεηηλγθ 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο ζα 

είλαη: 

 

- Πξντφλ (Product): Ζ επηρείξεζε ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ θιάδν ησλ 

εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο, πεξηιακβάλνληαο θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα, 

ηρλνζηνηρεία θαη βηνδηεγέξηεο. Απφ ηηο 3 απηέο θαηεγνξίεο, ε ζηξαηεγηθή ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο βαζίδεηαη ζην χςνο θεξδνθνξίαο θαη ζηε δπζθνιία 

αληηγξαθήο ησλ πξντφλησλ θαη ζα είλαη: βηνδηεγέξηεο, ηρλνζηνηρεία, 

θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα. Οη βηνδηεγέξηεο απαηηνχλ registration (δηαδηθαζία 6-

8κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ ηερληθψλ θαθέισλ), ελψ ηα ηρλνζηνηρεία θαη ηα 

θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα έρνπλ, θπξίσο, πξνδηαγξαθέο «Λίπαζκα ΔΚ», νπφηε 

κπνξνχλ λα δηαθηλεζνχλ απεπζείαο. 

 

Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ζα είλαη νη θιαζηθέο ηνπ θιάδνπ. Γειαδή ζηα 

θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα ζάθνη ησλ 25kg, ελψ ζηα ηρλνζηνηρεία θαη ηνπο 

βηνδηεγέξηεο 1, 5, 20 L ή kg. Δπηπιένλ, ζα έρνπλ Διιεληθέο εηηθέηεο, ζχκθσλα 

κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 

 

- Σηκή (Price): ρεηηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, 

απηέο αθνινπζνχλ ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ηκήκαηνο εμαγσγψλ ηεο 

εηαηξίαο. Γελ ππάξρεη πξνκήζεηα ή θέξδνο γηα ηελ ειεθηξνληθή επηρείξεζε, 

ψζηε ηειηθά ηα πξντφληα λα θηάλνπλ ζε πνιχ αληαγσληζηηθέο ηηκέο ζηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε, ηνλ παξαγσγφ.  

 

Ζ παξαγγειία – δηαθίλεζε είλαη ηξηγσληθή (Γξάθεκα 12). χκθσλα κε ηελ 

ηξηγσληθή θηινζνθία, ν πειάηεο παξαγγέιλεη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ην 

νπνίν θαη ηνλ ηηκνινγεί. ηε ζπλέρεηα, ε παξαγγειία επεμεξγάδεηαη απφ ην 

ηκήκα παξαγσγήο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ πειάηε. Έηζη, 

επηηπγράλεηαη ε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή πξνο ην ρξήζηε.  
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Γξάθεκα 12. Σξηγσληθή Γηαθίλεζε 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη ηηκέο θαζνξίδνληαη απφ ην εμαγσγηθφ ηκήκα ηεο 

κεηξηθήο εηαηξίαο, φκσο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα εκπνξηθή πνιηηηθή ζαλ λα ήηαλ 

ν ηειηθφο ρξήζηεο κία εηζαγσγηθή εηαηξία ζηελ Διιάδα. Απηφο είλαη, άιισζηε, 

θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο απνδηακεζνιάβεζεο. 

 

Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ην πεξηζψξην θέξδνπο αλά θαηεγνξία 

(εθθξαζκέλν ζε ηηκέο ex-works mark up) ζα είλαη: 

Κξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα: 17% 

Ηρλνζηνηρεία: 55% 

Βηνδηεγέξηεο: 110% 

 

Δπηπιένλ, ζα ππάξρνπλ θαη εθπηψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο πνζφηεηεο, φπσο 

ελδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13: 
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Πίλαθαο 13. Δθπησηηθή Πνιηηηθή βαζηζκέλε ζηηο πνζφηεηεο 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΚΠΣΧΖ 

Κξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα > 10Σ 3% 

Ηρλνζηνηρεία > 1000 kg ή L 5% 

Βηνδηεγέξηεο > 500 kg ή L 8% 

 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα, φηαλ πεξλνχλ κέζα απφ ηα 

θιαζηθά δίθηπα δηαλνκήο, παξνπζηάδνπλ ηηο αθφινπζεο κέζεο ηηκέο 

(εθθξαζκέλεο ζε ηηκέο ex-works mark up): 

 

Κξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα: 40-50% 

Ηρλνζηνηρεία: 100-120% 

Βηνδηεγέξηεο: 200-300% 

 

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλνηρηήο πίζησζεο, κε ηε θηινζνθία ηνπ θιαζζηθνχ 

δηθηχνπ εκπνξίαο, φπνπ ν αγξφηεο αγνξάδεη ζήκεξα «αλνηρηά» θαη πιεξψλεη 

κεηά απφ 3-9 κήλεο (ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηαζηεκάησλ πνπ «αλέρνληαη» 

πιεξσκέο έσο θαη 12 κήλεο κεηά ηελ ηηκνιφγεζε!). 

 

- Πξνψζεζε (Promotion): Έλα απφ ηα πην δχζθνια, ίζσο, ζεκεία κηαο 

ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο είλαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ. Πψο ζα κάζεη ν 

ελδηαθεξφκελνο φηη πθίζηαηαη έλαο δηθηπαθφο ηφπνο, φπνπ κπνξεί λα 

αγνξάζεη θζελφηεξα ηα πξντφληα πνπ ζέιεη; 

 

Ζ ειεθηξνληθή επηρείξεζε ζθνπεχεη λα επηθεληξψζεη ηηο πξνσζεηηθέο ηεο 

ελέξγεηεο ζηε δηαθήκηζε κέζσ έληππσλ κέζσλ (πνιηηηθέο εθεκεξίδεο, ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά αγξνηηθνχ ελδηαθέξνληνο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο). Γηα 

ηελ πξψηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηεο, ελδεηθηηθά, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ζα είλαη 

(Πίλαθαο 14): 
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Πίλαθαο 14. Πξνυπνινγηζκφο (Budget) δηαθήκηζεο 

Έληππν Μέζν 
Δίδνο 

θαηαρψξεζεο 
Δπαλαιήςεηο Γαπάλε (€) 

Κπξηαθάηηθε 

εθεκεξίδα                  

(παλειιαδηθά, εθηόο 

Αηηηθήο) 

Γηαθεκηζηηθφ 

2ζέιηδν Έλζεην 
2 7.000 

Γεσξγηθή Σερλνινγία 

Μνλνζέιηδε 

θαηαρψξεζε + 

ζπλέληεπμε 

2 3.000 

Γεσξγία θαη 

Κηελνηξνθία 

Μνλνζέιηδε 

θαηαρψξεζε + 

ζπλέληεπμε 

2 3.000 

χλνιν 6 13.000 

 

Άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ απνζηνιή 

νλνκαζηηθήο αιιεινγξαθίαο (ηαρπδξνκείνπ θαη ειεθηξνληθήο), ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία, εθφζνλ ν πειάηεο ην επηζπκεί, θαηαρσξψληαο ηειεθψλα, θαζψο 

θαη ηερληθή ππνζηήξημε. 

 

- Γηαλνκή (Place): Λφγσ ηεο θχζεο ηεο επηρείξεζεο (virtual), νη γεσγξαθηθέο 

δπλαηφηεηεο πψιεζεο είλαη απεξηφξηζηεο, ζε φιε ηελ Διιάδα, φπνπ ππάξρεη 

πξφζβαζε ζην Internet. Δπηπιένλ δελ απαηηνχληαη απνζήθεο, θαζψο ην 

πξντφλ ζα έξρεηαη θαηεπζείαλ απφ ην εμσηεξηθφ, θαηφπηλ παξαγγειίαο. Όκσο, 

απαηηείηαη θαιή νξγάλσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αγνξαζηή, θαζψο δελ 

ππάξρνπλ απνζέκαηα ζηελ Διιάδα θαη ε παξαγσγή θαη κεηαθνξά απαηηεί 

ρξφλν (π.ρ. 1 κήλα). 

 

Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, επηβαξχλεη ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, επνκέλσο, 

απαηηνχληαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο (π.ρ. πιήξεο θνξηεγφ 

21.000kg), ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο.  
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6.6.Δηαηξηθή Φήκε θαη Brand Name 

 

Ζ εηαηξία είλαη άγλσζηε πξνο ην παξφλ ζηελ Διιεληθή αγνξά, θαζψο δελ 

εθπξνζσπήζεθε ζην παξειζφλ απφ θάπνηνλ αληηπξφζσπν. Δπνκέλσο, ζηα 

πξψηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηεο, δελ έρεη ην πιενλέθηεκα αλαγλψξηζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Δίλαη ινγηθφ, λα αληηκεησπίδεηαη κε επηθπιαθηηθφηεηα θαη 

ζθεπηηθηζκφ. 

 

 

6.7 Κχθινο Εσήο Πξντφλησλ  

 

Καζψο ηα πξντφληα ηεο ππφ εμέηαζε ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο είλαη άγλσζηα 

ζηελ Διιεληθή αγνξά, έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο σο 

πξσηνπνξηαθά, σο λέεο πξνηάζεηο. Φπζηθά, ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη ζηε 

θάζε ηεο σξίκαλζεο, φκσο, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ αγξνηψλ λα ζέινπλ θαηά 

θαηξνχο λα δνθηκάδνπλ λέα πξντφληα, ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα.  

 

 

6.8 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Σν χςνο ηεο επέλδπζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζπγαηξηθήο ειεθηξνληθήο 

επηρείξεζεο είλαη ειάρηζηφ.  Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο ην «ζηήζηκν» ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ e-business θνζηίδεη πεξίπνπ 20.000€, ελψ νη δαπάλεο 

δηαθήκηζεο αλά έηνο δε ζα μεπεξλνχλ, επίζεο, ηηο 20.000€.  Δπηπιένλ δελ 

απαηηνχληαη επελδχζεηο ζε πάγηα. 

 

Σν απαηηνχκελν θεθάιαην ζα θαιπθζεί κε ίδηα θεθάιαηα απφ ηε κεηξηθή 

εηαηξία, ρσξίο αλάγθεο δαλεηζκνχ, αθνχ ην πνζφ επέλδπζεο δελ είλαη 

απαγνξεπηηθφ.  

 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ θφζηνο ηεο είλαη, επίζεο, πνιχ κηθξφ, θαζψο δε ζα 

επηβαξχλεηαη κε δάλεηα θάιπςεο αλαγθψλ (κεδεληθέο απαηηήζεηο, απνζέκαηα, 

καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο). 
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6.9 Σκήκα Έξεπλαο, Παξαγσγήο, Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 

Σα ηκήκαηα Έξεπλαο (R&D), Παξαγσγήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο αλήθνπλ 

ζηε κεηξηθή εηαηξία. Σν πιενλέθηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ε εκπεηξία πνπ 

πεγάδεη απφ ηελ πνιπεζληθή παξνπζία ηεο «κακάο» εηαηξίαο. 

 

Με γεσπφλνπο πνπ γπξίδνπλ φιν ηνλ θφζκν, απνθηψληαο εηθφλεο θαη 

εκπεηξίεο απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, κε έξεπλα πνπ πεηξακαηίδεηαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη κε παξαγσγή ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ε ζπγαηξηθή 

ειεθηξνληθή επηρείξεζε απνθηά κεγάιεο ππνζηεξηθηηθέο δπλαηφηεηεο. 

 

 

6.10 χλζεζε Αλάιπζεο Δζσηεξηθψλ παξαγφλησλ (IFAS Table). 

  

ε αληηζηνηρία κε ηηο επθαηξίεο / απεηιέο, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ 

Πίλαθα 15, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη Γπλάκεηο / Αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο 

(IFAS Table). Ζ ζηάζκηζε θαη ε βαξχηεηα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα θηινζνθία, 

φπσο ζην EFAS, θεθάιαην 6.4.3. 

 

Πίλαθαο 15.  Πεξίιεςε αλάιπζεο Δζσηεξηθψλ Παξαγφλησλ (IFAS Table) 

Πεγή: Wheelen, 2008 

Δζσηεξηθνί 

Παξάγνληεο 
Βαξχηεηα 

Δπίδνζε 

Δηαηξίαο 

ηαζκηζκέλν 

θνξ 
ρφιηα 

Γπλάκεηο 

- Πνιχ ρακειέο ηηκέο 

πξντφλησλ πςειήο 

πνηφηεηαο 

0.15 5.0 0.75 

Ζ πνηφηεηα θαη νη ηηκέο 

απνηεινχλ παξάγνληα 

επηηπρίαο 

- Δηαηξηθή θνπιηνχξα 0.05 4.0 0.20 
ην επίθεληξν ν 

αγξφηεο 

- Τπνζηήξημε απφ 

κεγάιε πνιπεζληθή 
0.10 4.0 0.40 

Μεγάιε θαη πνιπεηήο 

εκπεηξία 

- Υακειφ θφζηνο 

επέλδπζεο 
0.05 3.0 0.15 

Μηθξήο ζεκαζίαο 

παξάγνληαο 

- Πξσηνπνξία ζηελ 

εκπνξία 
0.05 3.0 0.15 Μνλαδηθή ζην ρψξν 
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Αδπλακίεο 

- Σερληθή ππνζηήξημε  0.10 2.2  0.22 

 Πην δχζθνιε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ 

παξαδνζηαθή 

- Αγξφηεο κε ρξήζε 

Internet 
0.10  2.0  0.20  Μηθξφ πνζνζηφ 

- Πιεξσκή 0.15  1.0  0.15 
Αδπλακία αλνηρηήο 

πίζησζεο 

- Γηαλνκή (πνζφηεηα, 

νξγάλσζε…) 
 0.10 2.0  0.20 

 Πην πεξίπινθε 

κέζνδνο 

παξαγγειίαο 

- Γηείζδπζε ζηελ 

αγνξά / Αλαγλψξηζε  
0.10 3.0 0.30 Απαηηείηαη ρξφλνο 

- Δχθνιε Αληηγξαθή 

Ηδέαο 
0.10 1.5 0.15 

Γελ 

«πξνζηαηεχεηαη» ε 

ηδέα. 

πλνιηθφ θνξ 1.00  2.97  

 

Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο επηρείξεζεο είλαη ρακειφ, νξηαθά ζην κέζν φξν. 

Βαζηθφο ιφγνο είλαη ην γεγνλφο φηη νη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο είλαη 

πεξηζζφηεξεο θαη κε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζπγθξηηηθά κε ηα δπλαηά ηεο 

ζηνηρεία. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε, νη πιεξσκέο θαη ε αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, απνηεινχλ αδχλαηα ζεκεία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, ζπγθξηλφκελα 

κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ππνζηήξημεο πξφζσπν κε πξφζσπν, 

επηηφπνπ επίζθεςε ζην ρσξάθη θιπ, ηηο αλνηρηέο πηζηψζεηο θαη ηελ άκεζε 

αγνξά. Δπηπιένλ ε παξαγγειία θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε 

εχθνιε αληηγξαθή ηεο ηδέαο, ζε πεξίπησζε επηηπρίαο, είλαη ακθηζβεηνχκελα 

ζεκεία γηα ηελ επηβίσζε ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο. 

 

Δίλαη επνκέλσο, αλαγθαίνο ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη, ψζηε λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο απνηπρίαο, έρνληαο ηελ 

θαιχηεξε ηνπνζέηεζή ηεο ζηελ αγνξά, ην «ζηξαηεγηθφ ηαίξηαζκα» (strategic 

fit). 
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Κεθάιαην 7ν - Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο 

 

 

7.1 Αλάιπζε SWOT 

 

Έρνληαο αλαιχζεη εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, είκαζηε πιένλ ζε 

ζέζε λα ζπλζέζνπκε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ 

θαιχηεξε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο. Βαζηθφο ζηφρνο ζα απνηειέζεη ε εχξεζε 

ηεο θαιχηεξεο αγνξάο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ, ζα αλαδεηεζνχλ νη ηξφπνη εθκεηάιιεπζεο ησλ επθαηξηψλ ηεο 

αγνξάο, ε θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ, ε θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε 

ησλ δπλάκεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε ελδπλάκσζε ησλ αδπλακηψλ ηεο. 

 

Γηα ηε ζχλζεζε ησλ παξαγφλησλ επηιέγνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη θαη απφ ην 

εμσηεξηθφ θαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ν  

αθφινπζνο πίλαθαο ηεο αλάιπζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ παξαγφλησλ (SFAS 

Matrix). Ο ιφγνο ηεο επηινγήο είλαη: 

 

1) ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ παξαγφλησλ, ψζηε λα απινπνηεζεί ε 

δηαδηθαζία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε κεζνδνινγία γίλεηαη αξθεηά 

πεξίπινθε, κε απμεκέλε πηζαλφηεηα απνπξνζαλαηνιηζκνχ. 

2) Ζ έκθαζε ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ψζηε ε εζηίαζε λα νδεγήζεη ζε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 

εκεηψλεηαη φηη πξνζδίδνληαη εθ λένπ βαξχηεηεο ζηνπο παξάγνληεο, αλάινγα 

κε ηε ζεκαζία ηνπο, ελψ ε αμηνιφγεζε ηεο εηαηξίαο παξακέλεη ε ίδηα. ηε 

δηάξθεηα ζεκεηψλεηαη ην αληίζηνηρν θειί (κηθξή = ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν, 

ελδηάκεζε = 1 - 3 ρξφληα, καθξά = κεγαιχηεξε απφ 1 ρξφλν), αλάινγα κε ηε 

ρξνληθή επίδξαζε θάζε παξάγνληα. 

 

ηνλ Πίλαθα 16 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίαο. 
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Πίλαθαο 16.  Πεξίιεςε αλάιπζεο ηξαηεγηθψλ Παξαγφλησλ (SFAS Matrix) 

Πεγή: Wheelen, 2008 

ηξαηεγηθνί 

Παξάγνληεο 
Βαξχηεηα 

Δπίδνζε 

Δηαηξίαο 

ηαζκηζκέλν 

θνξ 

Γηάξθεηα 

Μ
ΗΚ

Ρ
Ζ

 

Δ
Ν

Γ
ΗΑ

Μ


Ζ
 

Μ
Δ

Γ
Α

Λ
Ζ

 

- Πνιχ 

ρακειέο ηηκέο 

πξντφλησλ 

πςειήο 

πνηφηεηαο (S) 

0.15 5.0 0.75   ρ 

- Τπνζηήξημε 

απφ κεγάιε 

πνιπεζληθή 

(S) 

0.10  4.0 0.4   ρ 

- Πιεξσκή 

(W) 
0.15 1.0 0.15  ρ  

- Γηαλνκή  (W) 0.10 2.0 0.2  ρ  

- Αγξφηεο κε 

ρξήζε Internet 

(W) 

0.10 2.0 0.2  ρ  

- Αχμεζε 

«ςαγκέλσλ» 

αγξνηψλ (O) 

0.05 3.5 0.175  ρ  

- Μείσζε 

θαιιηεξγεηηθνχ 

θφζηνπο (O+T) 

0.15 5.0 0.75  ρ  

- Αληηκεηψπηζε 

ησλ εηδηθψλ 

πξντφλησλ 

ζξέςεο σο 

luxuries (T) 

0.10 2.0 0.2  ρ  

- Αξηζκφο 

Αληαγσληζηψλ 

(T) 

0.10 2.0 0.2   ρ 

πλνιηθφ 

θνξ 
1.00  3.025    

* Σεκείσζε: O = Δπθαηξία, Τ = Απεηιή, W=Αδπλακία S=Γχλακε 
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Ζ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο εθηηκάηαη πσο ζα βξίζθεηαη ζην κέζν φξν, 

επνκέλσο είλαη απαξαίηεην ε αλάιπζε λα επηθεληξσζεί ζηε δηακφξθσζε ηεο 

θαιχηεξεο ζηξαηεγηθήο, γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία είλαη λα 

εθκεηαιιεπηεί ην ηζρπξφ πιενλέθηεκα ησλ ρακειψλ ηηκψλ πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη λα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο, θαζψο απηά απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν χπαξμήο ηεο.  

 

Γηα λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο θαη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο, νθείιεη λα 

αληαπεμέιζεη θαιχηεξα ζην κεγάιν αξηζκφ αληαγσληζηηθψλ εηαηξηψλ, λα 

πείζεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ πξντφλησλ ηεο, σο ιχζεηο ζηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο γεσξγίαο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί -

πξνο φθειφο ηεο- ηελ ηάζε κείσζεο ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ θφζηνπο, ρσξίο λα 

επεξεαζηεί απφ ην γεληθφ θιίκα απαηζηνδνμίαο θαη «απφζπξζεο», αιιηψο ζα 

ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζπξξίθλσζεο ηνπ θιάδνπ.  

 

Έλα θαιφ εξγαιείν, απνηειεί ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί (TOWS Matrix). 

 

 

7.2 Πίλαθαο TOWS 

  

Γηα ηελ επηινγή ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο (corporate strategy), 

απαηηείηαη πξψηα κηα αλάιπζε φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, ψζηε 

ηειηθά, λα ιεθζεί ε θαιχηεξε δπλαηή επηινγή. Γη‟ απηφ ην ζθνπφ, 

δεκηνπξγείηαη ν Πίλαθαο TOWS (Πίλαθαο 17) (Weihrich, 1982), ν νπνίνο είλαη 

έλα πνιχ θαιφ θαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εμεχξεζε, θαηαγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε απηψλ ησλ επηινγψλ, βνεζψληαο ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο. 
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Πίλαθαο 17. TOWS Matrix 

Πεγή: Weihrich, 1982 

                

                  Δζσηεξηθνί 

                  Παξάγνληεο 

 

Δμσηεξηθνί  

Παξάγνληεο 

Γπλάκεηο (S) 

- Πνιχ ρακειέο ηηκέο 

πξντφλησλ πςειήο 

πνηφηεηαο  

- Τπνζηήξημε απφ ηε 

κεηξηθή εηαηξία  

Αδπλακίεο (W) 

- Πιεξσκή  

- Γηαλνκή   

Δπθαηξίεο (Ο) 

- Αχμεζε «ςαγκέλσλ» 

αγξνηψλ 

- Μείσζε θαιιηεξγεηηθνχ 

θφζηνπο 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ SO 

- Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

κε έκθαζε ζηελ ηδέα ηεο 

απνδηακεζνιάβεζεο γηα 

κείσζε ηηκψλ, ρσξίο 

εθπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ. 

Δθκεηάιιεπζε ηνπ 

«νλφκαηνο» ηεο εηαηξίαο 

ζε παγθφζκην επίπεδν 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ WO 

- Δζηίαζε ζηα ζπλνιηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ 

ζπλεξγαζία κε ηελ 

επηρείξεζε, σο 

αληηζηάζκηζε ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ 

Απεηιέο (Σ) 

- Αληηκεηψπηζε ησλ 

εηδηθψλ πξντφλησλ 

ζξέςεο σο luxuries 

- Μεγάινο Αξηζκφο 

Αληαγσληζηψλ 

- Μείσζε θαιιηεξγεηηθνχ 

θφζηνπο  

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ST 

- Έκθαζε θαη πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξντφλησλ 

ζηελ αχμεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο 

πνζφηεηαο ηεο 

παξαγσγήο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ 

- Γλσζηνπνίεζε ηεο 

δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο 

θαη εηαηξηθήο θνπιηνχξαο 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

αληαγσληζκφ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ WT 

- Δζηίαζε ζηε κηθξή αγνξά 

θαιιηεξγεηψλ, φπνπ ε 

εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ 

πξντφλησλ ζξέςεο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ επηβίσζή ηνπο (π.ρ. 

ζεξκνθήπηα) 

- Απφθαζε Με Δπέλδπζεο 

ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Δπηρείξεζε 

 

Έρνληαο νπζηαζηηθά θάλεη έλα brainstorming, θαηαγξάςακε ην εχξνο ησλ 

πηζαλψλ επηινγψλ: Απφ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή (SO/ST), φπνπ ζηφρνο είλαη λα 



                                   Κεθάιαην 7ν - Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο 

 

 
128 

«ρηππεζεί» ν αληαγσληζκφο, έσο θαη απφθαζε γηα κε επέλδπζε ζηελ ηδέα, 

ιφγσ αληίμνσλ ζπλζεθψλ (ηξαηεγηθέο WT). ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα μεδηαιχλνπκε -φζν είλαη δπλαηφλ- ην ηνπίν, ψζηε ηειηθά 

λα ιεθζεί ε βαζηθή ζηξαηεγηθή, ε επηρεηξεζηαθή, εθφζνλ θξηζεί φηη έρεη 

βησζηκφηεηα ε ηδέα. 

 

 

7.3 Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή (Corporate Strategy) 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα επηιέμνπκε ηε ζπλνιηθή επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο (directional strategy), 

ηελ αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ (portfolio analysis) θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή 

«αλαηξνθήο» (parenting strategy). 

 

 

7.3.1 ηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο (Directional Strategy) 

 

Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε ηελ ειθπζηηθφηεηα 

ηεο αγνξάο θαη ηε ζέζε πνπ εθηηκνχκε φηη ζα πάξεη ε επηρείξεζε πνπ 

κειεηάκε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Γξαθήκαηνο 13: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 13. Τπφδεηγκα Δπηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο  

Πεγή: Wheelen, 2008 

ΙΧΤΡΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΜΕΣΡΙΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ / 
ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΔΤΝΑΣΗ 

ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ 

ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ 

ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΘΔΖ 

Δ
Λ

Κ
Τ


Σ

ΗΚ
Ο

Σ
Ζ

Σ
Α

 Κ
Λ

Α
Γ

Ο
Τ
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Έρνληαο αλαιχζεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζα 

ιέγακε φηη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ είλαη κέηξηα, θαζψο αθφκα ππάξρνπλ 

επθαηξίεο αλάπηπμεο, εηδηθά ζε αγνξέο niche, νη θεξδνθνξίεο είλαη ζρεηηθά 

θαιέο, ζπγθξηηηθά κε ηηο γεληθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο, ελψ ηα εκπφδηα 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ είλαη πνιχ ρακειά. Φπζηθά, πξέπεη λα ηνλίζνπκε, φηη 

γεληθά, ε αμηνιφγεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο δελ είλαη έλαο απφιπηα 

αληηθεηκεληθφο παξάγνληαο, θαζψο επεξεάδεηαη θαη απφ εηδηθά, ππνθεηκεληθά 

ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα εηαηξία ηειείσο εθηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θιάδνπ, ε ειθπζηηθφηεηά ηνπ κπνξεί λα αμηνινγείηαη σο ρακειή, ιφγσ 

έιιεηςεο εκπεηξηψλ εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο πνπ βνεζνχλ ζηελ 

θαιχηεξε εθηίκεζή ηεο. Αληίζεηα, ε εηαηξία πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

αγνξά, έρεη θαιχηεξε «εηθφλα» ηεο θαηάζηαζεο. 

 

Ζ κεηξηθή εηαηξία είλαη ήδε ζηνλ θιάδν παξαγσγήο θαη εκπνξίαο εηδηθψλ 

πξντφλησλ ζξέςεο, κε πνιπεζληθή παξνπζία, ρσξίο, φκσο, δηείζδπζε ζηελ 

Διιεληθή αγνξά. Όπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, ην χςνο ηεο επέλδπζεο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ζπγαηξηθήο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο είλαη 

πνιχ κηθξφ, νπφηε ε πεξίπησζε ηεο απνηπρίαο λα έρεη πνιχ κηθξέο 

νηθνλνκηθέο απψιεηεο, ζπγθξηηηθά κε ηα νθέιε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

απνηπρίαο. 

 

ρεηηθά κε ηε ζέζε πνπ αλακέλεηαη λα πάξεη ε επηρείξεζε κε ηελ είζνδν ηεο 

ζηελ Διιάδα, ζεσξεηηθά ζα είλαη αξρηθά πνιιή αδχλαηε. Όκσο, δε ζα πξέπεη 

λα ιεζκνλήζνπκε πσο νπζηαζηηθά ε ειεθηξνληθή επηρείξεζε έξρεηαη, γηα λα 

δεκηνπξγήζεη κηα λέα θηινζνθία εκπνξίαο, έλαλ θαηλνχξην δίθηπν δηαθίλεζεο. 

Θα θαιχςεη κία απαίηεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, ηελ νπνία θαλέλαο άιινο 

αληαγσληζηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη. Δπνκέλσο, ε επηινγή ηεο 

κεηξηθήο εηαηξίαο πξέπεη λα είλαη ε ΑΝΑΠΣΤΞΖ, δειαδή, πξαθηηθά, ε 

απφθαζε επέλδπζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδέα. Καηά κηα έλλνηα, ζα κπνξνχζε 

λα εηπσζεί φηη ε κεηξηθή εηαηξία απνθαζίδεη λα αλαπηπρζεί κε θάζεηε 

νινθιήξσζε πξνο ηα εκπξόο (forward integration), αλαιακβάλνληαο θαη ην 

ξόιν ηνπ εηζαγσγέα-ρνλδξέκπνξνπ θαη ηνπ γεσπνληθνύ θαηαζηήκαηνο, 

δεκηνπξγώληαο κηα ζπγαηξηθή ειεθηξνληθή επηρείξεζε. 
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7.3.2 Αλάιπζε Υαξηνθπιαθίνπ 

 

Σε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ηελ πξαγκαηνπνηνχκε, ψζηε λα αμηνινγεζεί πφζνο 

ρξφλνο θαη ρξήκα πξέπεη λα επελδπζεί ζε θάζε θαηεγνξία πξντφλησλ. Θα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην κνληέιν BCG (Business Consulting Group) ηνπ Hedley. 

Δπεηδή δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα πσιήζεσλ, ε αλάιπζε ζα βαζηζηεί ζε 

εθηηκήζεηο πσιήζεσλ.  

 

Οη θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο είλαη: θξπζηαιιηθά, 

βηνδηεγέξηεο, ηρλνζηνηρεία.  

 

Σα θξπζηαιιηθά ιηπάζκαηα είλαη κηα αγνξά αξθεηά ρακεινχ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο, φκσο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο «πνιηνξθεηηθφο θξηφο», 

γηα λα αλνίμεη ε αγνξά, θαζψο ε αλαγθαηφηεηα θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο 

είλαη επξέσο γλσζηά ζηνπο αγξφηεο. Δπνκέλσο, δελ απαηηείηαη λα 

επελδπζνχλ ηδηαίηεξνο ρξφλνο θαη ρξήκα γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο. Σν επίπεδν 

πσιήζεσλ εμαξηάηαη θπξίσο, απφ ηελ ηηκή ηνπο, ε νπνία είλαη θαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο 

επηρείξεζεο, ινηπφλ, νη ηηκέο ησλ θξπζηαιιηθψλ ιηπαζκάησλ είλαη πνιχ 

ρακειφηεξεο απφ απηέο ηνπ αληαγσληζκνχ (βι. Κεθ. 5.1). Σα έζνδα απφ ηα 

θέξδε πσιήζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

άιισλ δπν θαηεγνξηψλ. 

 

Οη βηνδηεγέξηεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη ηα ηρλνζηνηρεία ζε κηθξφηεξν, 

απνηεινχλ ηα «ΑΜΦΗΒΟΛΑ» πξντφληα, κε ηε ινγηθή φηη απαηηνχλ επέλδπζε 

ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο, γηα λα πάξνπλ κεξίδην αγνξάο. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θεξδίζνπλ κεξίδην αγνξάο, ιφγσ πςειήο θεξδνθνξίαο, εηζέξρνληαη 

απηφκαηα ζηελ θαηεγνξία «ΑΣΔΡΗΑ». Δπηπιένλ, νη βηνδηεγέξηεο απνηεινχλ 

ηελ θχξηα ζηξαηεγηθή νκάδα ηεο εηαηξίαο, θαζψο είλαη πξντφληα πνπ δελ 

αληηγξάθνληαη εχθνια, απαηηνχλ επελδχζεηο ζε Σκήκα R&D θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Δπνκέλσο, ε κεγάιε 

πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα γίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απνξξφθεζεο κεξηδίνπ 
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αγνξάο απφ ηνπο βηνδηεγέξηεο ηεο επηρείξεζεο θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηα 

ηρλνζηνηρεία. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ 

πξέπεη λα μαλαγίλεη, φηαλ ε εηαηξία ζα έρεη απνθηήζεη θάπνην κεξίδην αγνξάο 

(3ρξφληα ιεηηνπξγίαο). Σφηε, ε αλάιπζε ζα γίλεη φρη αλά θαηεγνξία πξντφλησλ, 

αιιά αλά πξντφλ ζε θάζε θαηεγνξία, ψζηε λα αμηνινγεζεί ε πξνζθνξά φιεο 

ηεο γθάκαο πξντφλησλ ζηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

7.3.3 ηξαηεγηθή «Αλαηξνθήο» (Parenting Strategy) 

 

Ζ κεηξηθή επηρείξεζε νθείιεη λα ππνζηεξίμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο (κε 

πξνζθνξά πφξσλ) θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγαηξηθήο ειεθηξνληθήο 

επηρείξεζεο, ψζηε λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο (Parenting strategy). 

 

- Σερληθή Τπνζηήξημε 

Ζ κεηξηθή εηαηξία δηαζέηεη έλα αξθεηά ηζρπξφ ηερληθφ ηκήκα. Θα πξέπεη, 

ινηπφλ, λα δηαζέζεη πφξνπο (πξνζσπηθφ θαη πιηθφ, φπσο πεηξακαηηθά, 

παξνπζηάζεηο, θιπ.), νη νπνίνη ζα ππνζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο.  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ειεθηξνληθήο 

επηρείξεζεο, θαζψο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξαθηηθά απνηειεί ηαπηφρξνλα 

δπλαηφ θαη αδχλαην ζεκείν ηεο. Ζ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ελ κέξεη 

εμαξηάηαη θαη απφ ηε «ζπκπεξηθνξά» ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ηα άηνκα πνπ ζα επηθνξηηζηνχλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπγαηξηθήο, 

λα «κπνιηαζηνχλ» κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Καζψο δελ έρνπλ 

επαθή κε ηνλ «πειάηε», είλαη πνιχ εχθνιν λα αηνλήζνπλ, γη‟ απηφ πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο. 
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7.4 Δπηρεηξεκαηηθή ηξαηεγηθή 

 

Ζ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο. 

Γηα λα αληαπεμέιζεη κηα επηρείξεζε ζην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

ζα πξέπεη λα απνθηήζεη δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οη 

αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη κηα επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ 

ηζρχνπλ θαη ζηελ παξαδνζηαθή νηθνλνκία. Έηζη, θαη ζην Ζιεθηξνληθφ 

Δκπφξην, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αλαθεξφκαζηε ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο, εζηίαζεο θαη εγεζίαο 

θφζηνπο (Porter, 1980). Ζ δηαθνξά είλαη φηη νη ζηξαηεγηθέο απηέο απνθηνχλ 

κηα λέα πξννπηηθή κε ηε ζπκβνιή ηεο λέαο ηερλνινγίαο, θαζψο ε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο παξέρεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε 

(Phan, 2003).  

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη λα βειηηψζεη ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο εληφο ηνπ θιάδνπ. Πξέπεη λα ηνληζηεί ε 

ζπνπδαηφηεηά ηεο, θαζψο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε επίδξαζή ηεο ζηε 

επίδνζε ηεο εηαηξίαο είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο (Wheelen, ζει. 231).  

 

Γηα λα επηιέμνπκε ην είδνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, πξέπεη λα 

απαληήζνπκε ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

- ε πνην ηκήκα ηεο αγνξάο ζα απνθαζίζνπκε λα αληαγσληζηνχκε, δειαδή 

ην Πνχ; 

- Με πνην ηξφπν ζα αληαγσληζηνχκε, δειαδή ην Πψο;   

 

χκθσλα κε ηνλ Porter (1980), νη επηινγέο πνπ έρνπκε είλαη 2 γηα ην Πνχ (ζε 

νιφθιεξε ηελ αγνξά ή κέξνο ηεο) θαη 2 γηα ην Πψο (Γηαθνξνπνίεζε ή Ζγεζία 

Κφζηνπο), φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 14: 
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Γξάθεκα 14.  Δπηρεηξεκαηηθέο ηξαηεγηθέο θαηά Porter (1980) 

 

 

ηνλ Πίλαθα 18 εκθαλίδνληαη φιεο νη αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο ζην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο.  

 

Απφ ηελ αλαθνξά ησλ ζηξαηεγηθψλ ζην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, θαζψο θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ, είλαη 

πξνθαλέο φηη ε επίηεπμε δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη 

πνιχ δχζθνιε θαη απαηηεί ζπλερή πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο. Ζ ηαρχηεηα αιιαγήο ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα ζε έλα θιάδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 

ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 

 

ΗΓΕΙΑ ΚΟΣΟΤ 

Διαφοροποίηςη Κόςτοσ 

ΕΣΙΑΗ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ 
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Πίλαθαο 18. Πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ζηξαηεγηθψλ ζην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην 

Πεγή: E-Commerce Strategies, 2002 

 Ζγεζία Κφζηνπο Γηαθνξνπνίεζε Δζηίαζε 

Πιενλεθηήκαηα 

-Μείσζε απνζεκάησλ 

-Απνδνηηθφηεξα 

ζπζηήκαηα 

παξάδνζεο 

-Βειηησκέλε δηαρείξηζε 

απνζεθψλ 

-Απμεκέλε αγνξαζηηθή 

δχλακε 

-Πξνζαξκνζκέλα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πειαηψλ 

-Γπλαηφηεηα ησλ 

πειαηψλ γηα 

πξνζαξκνγή αγαζψλ 

-Μηθξφ κέγεζνο 

αγνξάο 

απνζαξξχλεη είζνδν 

λέσλ 

αληαγσληζηψλ 

-Τςειή εμεηδίθεπζε ζε 

ηκήκα ηεο αγνξάο 

Μεηνλεθηήκαηα 

-χγθξνπζε θαλαιηψλ 

-Μεγαιχηεξεο απεηιέο 

απφ 

ππνθαηάζηαζε θαη 

αληηγξαθή 

-Μεησκέλε αζπκκεηξία 

πιεξνθφξεζεο θάλεη 

εχθνιε ηε 

ζχγθξηζε γηα ηνπο 

πειάηεο 

-Κίλδπλνο αγλφεζεο 

ησλ 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ 

επηρεηξήζεσλ 

-Οη δπλεηηθνί πειάηεο 

κπνξεί λα ζεσξήζνπλ 

κηθξή ηελ παξερφκελε 

αμία απφ ηα 

πξνζαξκνδφκελα 

πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο 

-Μεγέζπλζε ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο αγνξάο 

ελζαξξχλεη 

ππνθαηάζηαζε θαη 

αληηγξαθή 

-Χζηφζν, κηθξφ 

κέγεζνο 

αγνξάο νδεγεί ζε 

κηθξή 

δήηεζε γηα ην πξντφλ 

 

Γηα ηελ ειεθηξνληθή επηρείξεζε πνπ κειεηάηαη, είλαη πξνθαλέο απφ ηε θχζε 

ηεο, φηη δελ κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε φιε ηελ αγνξά, θαζψο νξηζκέλα 

ζηνηρεία απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα. Απηά είλαη ε αλαγθαηφηεηα 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ παξαγγειία θαη νη φξνη πιεξσκήο. Δπνκέλσο, 

ε ειεθηξνληθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

ηεο αγνξάο πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη απηέο ηηο απαηηήζεηο. Ζ 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ινηπφλ, ζα είλαη εζηίαζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ηεο αγνξάο.  

 

Ο βαζηθφο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο κε βάζε ην 

θφζηνο, είλαη φηη ε ππφινηπε αγνξά, φηαλ αληηιεθζεί ηελ επηηπρία ηεο ηδέαο, 
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κπνξεί εχθνια λα ηελ αληηγξάςεη θαη λα «επηηεζεί» ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

ηεο αγνξάο.  Δπνκέλσο, επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά πψιεζεο ιηπαζκάησλ 

ζε επαγγεικαηίεο αγξφηεο απφ ην Γηαδίθηπν πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη, ε 

εγεζία θφζηνπο ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο είλαη εθηθηή, ζπγθξηλφκελε κε 

ηελ θιαζηθή αιπζίδα εκπνξίαο.  

 

Σν γεγνλφο φηη ην Γηαδίθηπν είλαη έλα αλνηρηφ ζχζηεκα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα «λα 

εμαιείθνληαη γξήγνξα νη δηαθνξέο ησλ αληαγσληζηώλ, θαζώο όινη ζύληνκα 

πηνζεηνύλ παξόκνηα ζπζηήκαηα θαη επνκέλσο είλαη δύζθνιν κηα επηρείξεζε λα 

εθκεηαιιεπηεί γηα πνιύ ηελ όπνηα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία» (Μπνπρώξεο, 

2007). Έηζη, έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ζα πηνζεηήζνπλ ζχληνκα θαη άιιεο 

εηαηξίεο ηελ ίδηα θηινζνθία, πξέπεη ε επηρείξεζε λα είλαη έηνηκε λα αληηδξάζεη. 

Γη‟ απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαηά ηα πξψηα βήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο λα 

κελ επελδχζεη κφλν ζηελ πξνψζεζε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, αιιά λα 

μεθαζαξίζεη ζηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο ηνπο ιφγνπο ηεο ρακειφηεξεο 

ηηκήο θαη λα πξνσζήζεη θαη ηελ πςειή αμία ησλ πξντφλησλ ηεο πνπ, ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο, ζα πσινχληαλ πνιχ αθξηβά ζηελ αγνξά. 

 

Απαηηείηαη, ινηπφλ, ε δεκηνπξγία πξφζζεηεο αμίαο ζηνλ πειάηε, κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ηεο αληίιεςεο φηη ην πξντφλ απηφ είλαη κνλαδηθφ θαη 

αλαληηθαηάζηαην (Amit, 2001). Ζ θπξηφηεξε κέζνδνο δεκηνπξγίαο αμίαο ζην Δ-

Δπηρεηξείλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε είλαη 

ε απφθηεζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ πειαηψλ (stickiness), κε ζθνπφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επαλαιακβαλφκελσλ αγνξψλ, θαζψο φπσο είλαη γλσζηφ ην 

θφζηνο απφθηεζεο λέσλ πειαηψλ είλαη πνιιαπιάζην (πεξίπνπ 5 θνξέο) ηνπ 

θφζηνπο δηαηήξεζεο ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ (Zott et al, 2000).  

 

Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλνπο ηξφπνπο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ αθνζίσζε ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ. Οξηζκέλνη απφ 

απηνχο ηνπο ηξφπνπο είλαη: ε επηβξάβεπζε ησλ αθνζησκέλσλ πειαηψλ, ε 

εμαηνκίθεπζε ησλ παξερνκέλσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ε δεκηνπξγία 

εηθνληθψλ θνηλσληψλ (chat rooms θ.ιπ.) γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ πειαηψλ 
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αιιά θαη κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειαηψλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

εκπηζηνζχλεο φζνλ αθνξά ζηηο ζπλαιιαγέο (Zott et al., 2000).  

 

Ζ επηβξάβεπζε ησλ αθνζησκέλσλ πειαηψλ είλαη κηα πξαθηηθή πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ ζην παξαδνζηαθφ εκπφξην θαη ζηφρν έρεη ηελ αχμεζε 

ηεο ζπρλφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο αγνξψλ καθξνπξφζεζκα. Έλα άιιν 

πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε βειηίσζε ηεο ζρέζεο κε ηνπο 

πειάηεο, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ (Zott et al, 2000).  

 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ηξφπνο δηαηήξεζεο ησλ πειαηψλ είλαη ε 

εμαηνκίθεπζε ησλ παξερνκέλσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πνπ νδεγεί ζε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζε 

επθνιφηεξε δηαηήξεζή ηνπο. Ζ εμαηνκίθεπζε ησλ παξερνκέλσλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ έρεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζην παξαδνζηαθφ εκπφξην. Χζηφζν, 

ζην Δ-Δπηρεηξείλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πειάηε θαη 

επηρείξεζεο, αιιά θαη ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

ππεξεζίεο, ε εμαηνκίθεπζε κπνξεί λα γίλεη κε πνιιή κεγαιχηεξε επθνιία θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηνχλ είλαη θαηά θχξην ιφγν 

ηερληθήο θχζεσο (απνζεθεπηηθέο δπλαηφηεηεο, ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ θ.ιπ.) (Zott, 2000). 

 

 

7.5 ηφρνη - θνπνί 

 

Όπσο γλσξίδνπκε, ε δηαθνξά ηνπ ζηφρνπ θαη ηνπ ζθνπνχ είλαη φηη ν ζηφρνο 

δελ είλαη κεηξήζηκνο, ζε αληίζεζε κε ην ζθνπφ πνπ απνηειεί έλα κεηξήζηκν 

κέγεζνο. ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, ινηπφλ, επηρεηξείηαη ν νξηζκφο βαζηθψλ 

ζηφρσλ θαη ζθνπψλ. 

 

Βαζηθνί ηφρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη: 

1) Nα γίλεη ε πξψηε επηηπρεκέλε εηαηξία ζηελ εκπνξία εηδηθψλ πξντφλησλ 

ζξέςεο κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα. 
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2) Να απνξξνθήζεη κεξίδην αγνξάο ζηνλ θιάδν εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο. 

3) Να απνθηήζεη πηζηνχο πειάηεο. 

4) Να γίλεη ζεκείν αλαθνξάο ζηνλ θιάδν εκπνξίαο γεσξγηθψλ εθνδίσλ. 

 

Οη θνπνί ηεο επηρείξεζεο είλαη: 

1) ε 3 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο λα πάξεη κεξίδην αγνξάο ίζν κε 

ην 4% ηεο ζεκεξηλήο αγνξάο εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο (1.2εθ €). 

2) ε 3 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ε αλαινγία ησλ 3 θαηεγνξηψλ 

πξντφλησλ ζξέςεο λα είλαη 50% θξπζηαιιηθά, 30% βηνδηεγέξηεο θαη 20% 

ηρλνζηνηρεία. 

3) ε 2 ρξφληα λα γλσξίδεη ηελ χπαξμή ηεο θαη ην φλνκά ηεο, ηνπιάρηζηνλ, ην 

50% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

 

7.6 Πνιηηηθέο 

 

Όπσο γλσξίδνπκε, νη πνιηηηθέο (policies) αθνξνχλ ζε φιεο εθείλεο ηηο γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ θάζε ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο, 

ζπλδένληαο ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο κε ηελ Τινπνίεζή ηεο. Βαζηθέο 

πνιηηηθέο ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο ζα είλαη: 

- Γελ πξαγκαηνπνηνχληαη ρνλδξηθέο πσιήζεηο, παξά κφλν ιηαληθέο. 

- Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ δελ αθνινπζνχλ ηε γεληθή πνξεία ησλ ηηκψλ ηεο 

Διιεληθήο αγνξάο, αιιά ηε θηινζνθία ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ρακειή ηειηθή ηηκή πξνο ηνλ αγξφηε-

παξαγσγφ. 

- Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ αγξφηε (γξαπηά θαη ηειεθσληθά) απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα. 

 

 

7.7 χλνςε ηξαηεγηθήο Αλάιπζεο: 

 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο, παξνπζηάδεηαη 

ζπλνπηηθά ην 3εηέο πιάλν ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο ζην Γξάθεκα 15. 
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Γξάθεκα 14. χλνςε ηξαηεγηθήο 

 

 

 

 

Απνζηνιή:  

● Aπεπζείαο πψιεζε αγξνηηθψλ εθνδίσλ 
ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, κε ζηφρν ηηο 
ρακειφηεξεο δπλαηέο ηηκέο, ρσξίο 
ζπκβηβαζκνχο ζηελ πνηφηεηα ησλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

● πλεηζθνξά ζηε κείσζε ηνπ 
θαιιηεξγεηηθνχ θφζηνπο ηνπ παξαγσγνχ 

θνπνί:  

●  ε 3 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 
λα πάξεη κεξίδην αγνξάο ίζν κε ην 4% ηεο 
ζεκεξηλήο αγνξάο εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο 
(1.2εθ€). 

● ε 3 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ε 
αλαινγία ησλ 3 θαηεγνξηψλ πξντφλησλ ζξέςεο 
λα είλαη 50% θξπζηαιιηθά, 30% βηνδηεγέξηεο 
θαη 20% ηρλνζηνηρεία. 

● ε 2 ρξφληα λα γλσξίδεη ηελ χπαξμή ηεο θαη 
ην φλνκά ηεο, ηνπιάρηζηνλ, ην 50% ηνπ 
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. 

ηξαηεγηθή: 

● Δπηρεηξεζηαθή ζα είλαη αλάπηπμεο κε θάζεηε 
νινθιήξσζε πξνο ηα εκπξφο. 

● Δπηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή εζηίαζεο ζην 
θφζηνο. 

Πνιηηηθέο: 

- Γελ πξαγκαηνπνηνχληαη ρνλδξηθέο πσιήζεηο,  

- Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ δελ αθνινπζνχλ ηε 
γεληθή πνξεία ησλ ηηκψλ ηεο Διιεληθήο αγνξάο, 
αιιά ηε θηινζνθία ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο 
κεηξηθήο εηαηξίαο,  

- Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ αγξφηε απνηειεί 
πξνηεξαηφηεηα. 
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πκπεξάζκαηα 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αζρνιήζεθε κε ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε δεκηνπξγίαο 

κηαο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο, ζπγαηξηθήο πνιπεζληθήο εηαηξίαο παξαγσγήο 

εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο, ζπλνπηηθά, είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 

1) Ο αγξνηηθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα ζπξξηθλψλεηαη, κε απνηέιεζκα λα 

αλαδεηηνχληαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη ηαπηφρξνλα θζελφηεξεο ιχζεηο.  

 

2) Ζ ηδέα ηνπ ε-επηρεηξείλ απνηειεί θαηλνηνκία ζηνλ Διιεληθφ αγξνηηθφ 

θιάδν, θαζψο κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη αληίζηνηρε εηαηξία. 

 

3) θνπφο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε απαινηθή φισλ ησλ κεζαδφλησλ κεηαμχ 

ηεο παξαγσγνχ εηαηξίαο εηδηθψλ πξντφλησλ ζξέςεο ησλ θπηψλ θαη ηνπ 

ηειηθνχ ρξήζηε, ηνπ αγξφηε-παξαγσγνχ. 

 

4) Οη ηειηθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πξνο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε κπνξνχλ λα είλαη 

ρακειφηεξεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο ζεκεξηλέο ηειηθέο ηηκέο απφ 30%-

80%, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πξντφληνο. 

 

5) Βαζηθέο αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ ε εχθνιε αληηγξαθή ηεο, 

ην ζχζηεκα δηαλνκήο, νη κέζνδνη πιεξσκήο θαη ε ρακειή δηείζδπζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ. 

 

6) Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο κπνξεί λα γίλεη ν ζπλδπαζκφο ησλ πνιχ 

ρακειψλ ηηκψλ κε ηελ πςειφηαηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

 

7) Νεπξαιγηθφ ζεκείν επηηπρίαο απνηειεί ε γλσζηνπνίεζε χπαξμεο ηεο 

επηρείξεζεο ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ. 

 

8) Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζα είλαη Δζηίαζε κε 

Ηγεζία Κφζηνπο. 
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9) Θα πεξηιακβάλνληαη πξντφληα απφ ηξεηο εηδηθέο θαηεγνξίεο: θξπζηαιιηθά 

ιηπάζκαηα, βηνδηεγέξηεο, ηρλνζηνηρεία.  

 

10) Σν «ζηήζηκν» ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο είλαη πην δχζθνιν απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο πξνδηαγξαθέο, θαζψο απεπζχλεηαη ζε πιεζπζκφ φρη πςεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

 

11) Απαηηείηαη πιήξεο ζηήξημε απφ ηε κεηξηθή εηαηξία, θπξίσο ζηελ θάιπςε 

ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 

12) Απαηηείηαη ζπλερήο επέλδπζε ζηελ επηρείξεζε, ψζηε λα δηαηεξεί -φζν 

είλαη δπλαηφλ- ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, γεγνλφο πνπ θξίλεηαη, 

βέβαηα, ηδηαίηεξα δχζθνιν. 
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