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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Θ διαμόρφωςθ των τιμϊν ςτα τρόφιμα είναι κάτι που απαςχολεί κάκε καταναλωτι. Σα 

ςυγκεκριμζνα αγακά κακορίηουν κατά ζνα μεγάλο μζροσ τον πλθκωριςμό, αλλά και το 

βιοτικό επίπεδο του πλθκυςμοφ κάκε χϊρασ. Ειδικότερα, ο μθχανιςμόσ διαμόρφωςθσ 

των τιμϊν των νωπϊν τροφίμων αποτελεί ακόμα και ςιμερα μία «γκρίηα ηϊνθ» για το 

μάρκετινγκ. 

τθν κοινι γνϊμθ, επικρατεί θ εντφπωςθ ότι πολλζσ φορζσ κάποιοι, μζςα ςτθν αλυςίδα 

εμπορίασ των τροφίμων είναι αυτοί που επωφελοφνται από τισ αυξομειϊςεισ των 

τιμϊν, χρθςιμοποιϊντασ τθ δφναμθ τουσ, εντόσ τθσ αλυςίδασ. Πολλζσ φορζσ ζχουμε 

ακοφςει κάποιουσ να κατθγοροφν ορατζσ ι αόρατεσ δυνάμεισ για χειραγϊγθςθ τθσ 

αγοράσ. Κατά κφριο λόγο, οι μεςάηοντεσ ι οι χονδρζμποροι κατθγοροφνται ότι 

χρθςιμοποιοφν το ειδικό βάροσ ι τθν αγοραςτικι τουσ δφναμθ για να μετακυλιςουν τισ 

αυξιςεισ ςτουσ πελάτεσ τουσ. Οι μεγάλεσ αλυςίδεσ λιανεμπορίου, κατθγοροφνται από 

τουσ χονδρεμπόρουσ και τουσ παραγωγοφσ για πρακτικζσ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ. Οι 

παραγωγοί ςτθν αρχι τθσ αλυςίδασ υποςτθρίηουν ότι ο τρόποσ διακίνθςθσ και οι μικρζσ 

δυνατότθτεσ παρζμβαςθσ τουσ, ςυμπιζηουν τα κζρδθ τουσ, κακιςτϊντασ τουσ ςτθν 

ουςία, ομιρουσ των πελατϊν τουσ. τθν άλλθ άκρθ τθσ αλυςίδασ, οι καταναλωτζσ – 

πολλζσ φορζσ και με τθ βοικεια των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ – διαμαρτφρονται για 

τισ αυξθμζνεσ τιμζσ οι οποίεσ δεν δικαιολογοφνται από τθν εκάςτοτε υφιςτάμενθ 

οικονομικι ςυγκυρία. Οι πολιτικζσ θγεςίεσ διατείνονται ότι ο ατελισ ανταγωνιςμόσ, θ 

ζλλειψθ τυποποίθςθσ και οι μονίμωσ ςτρεβλωμζνεσ δομζσ τθσ αγοράσ επιτρζπουν ςε 

κάποιουσ να πραγματοποιοφν «υπερβολικά» κζρδθ ςε βάροσ – κυρίωσ – του τελικοφ 

καταναλωτι.  

 τα πλαίςια αυτά, θ παροφςα εργαςία ρίχνει φωσ ςτουσ δίαυλουσ διακίνθςθσ, τουσ 

μθχανιςμοφσ διαμόρφωςθσ των τιμϊν και τα προβλιματα όλθσ τθσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ. Παράλλθλα, φωτίηει και το ρόλο που παίηουν οι Κεντρικζσ Αγορζσ και τισ 

δυνατότθτεσ που μποροφν να αναπτφξουν προσ όφελοσ όλθσ τθσ αλυςίδασ, και – 

κυρίωσ – του τελικοφ καταναλωτι.  
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2. ΚΟΠΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 

Θ παροφςα εργαςία ςτοχεφει ςτθν ανάλυςθ των μθχανιςμϊν διαμόρφωςθσ των τιμϊν 

των νωπϊν τροφίμων και ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να διακυμανκοφν. 

Αναλφονται οι διάφοροι δίαυλοι διανομισ, θ διάρκρωςθ τθσ αγοράσ, οι διάφορεσ 

ςτρεβλϊςεισ που υπάρχουν ςε αυτιν και γενικότερα θ προβλθματικι τθσ διανομισ. 

Παράλλθλα, φωτίηεται ο ρόλοσ των Κεντρικϊν Αγορϊν και θ κομβικι τουσ κζςθ ςε όλθ 

τθσ αλυςίδα εφοδιαςμοφ των νωπϊν τροφίμων. Μζςα από τθν ανάλυςθ τθσ διεκνοφσ 

εμπειρίασ και των νζων τάςεων ςτον τομζα τθσ εμπορίασ προτείνονται λφςεισ ςτα 

διαπιςτοφμενα προβλιματα. 

Οι ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ, αναλφονται  και προςαρμόηονται ςτα εμπειρικά 

αποτελζςματα που αφκονοφν ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία, μιασ και τα ηθτιματα 

διαμόρφωςθσ τιμϊν ςτα νωπά προϊόντα, ι ζλλειψθ διαφάνειασ ςε όλο το μικοσ τθσ 

αλυςίδασ και οι αυξομειϊςεισ ςτισ τιμζσ απαςχολοφν πλείςτουσ φορείσ, όπωσ για 

παράδειγμα, τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Σροφίμων και δεκάδεσ 

ερευνθτικά ιδρφματα ςε όλο τον κόςμο 
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3. ΠΔΡΙ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΩΝ ΝΩΠΩΝ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ΑΓΡΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Σο καλοκαίρι του 2011 θ Eurostat εξζδωςε μελζτθ ςχετικά με τθν ανάλυςθ ςτοιχείων 

που αφοροφν ςτθν αλυςίδα τροφίμων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ1.  Με βάςθ τθ μελζτθ 

αυτι, περίπου 48 εκατομμφρια άνκρωποι απαςχολοφνταν το 2008 ςτθν αλυςίδα 

τροφίμων ςτθν Ευρϊπθ των 27. Οι εργοδότεσ τουσ ιταν ςχεδόν 17 εκατομμφρια 

διαφορετικζσ επιχειριςεισ, οι πλειοψθφία των οποίων ιταν αγροτικζσ (81,8%) και 

ςχετικά μικρζσ ςε μζγεκοσ. Όλεσ οι επιχειριςεισ τθσ αλυςίδασ τροφίμων παριγαγαν 

πάνω από 751 δισ Ευρϊ προςτικζμενθσ αξίασ. 

 

                                                            
1 Statistics in Focus 27/2011, From farm to fork – a statistical journey along the EU’s food chain. Eurostat, 
06/2011 



Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΩΝ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ – ΔΜΒΑ                 ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ  ελίδα 4 

 

Πίνακασ  1:  Δομι τθσ αλυςίδασ τροφίμων, ΕΕ 27, 2008 

 

 

Πθγι: Eurostat 

 

 

Ο αγροδιατροφικόσ τομζασ είναι ζνασ από τουσ πιο ετερογενείσ και πολφπλοκουσ 

επιχειρθματικοφσ τομείσ. Θ φφςθ των προϊόντων που διακινοφνται, οι ςυνκικεσ και οι 

τρόποι με τουσ οποίουσ τα προϊόντα αυτά κα πρζπει να διακινθκοφν αλλά και θ 

ποικιλία των μονάδων που εμπλζκονται και οι διαδικαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα, από 

τθ διαδικαςία παραγωγισ, ζωσ τθν τελικι κατανάλωςθ κακιςτοφν τον όλο τομζα πολφ 

ιδιαίτερο. 

Οι διαφοροποιιςεισ εκτείνονται από τα οικονομικά μεγζκθ ωσ το ανκρϊπινο δυναμικό 

και από τθν επιχειρθματικι φιλοςοφία ζωσ τθν τεχνολογικι υποδομι. Θ Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, οι Εκνικζσ Αρχζσ Ανταγωνιςμοφ, αλλά και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι ςυμφωνοφν 

ότι δεν υπάρχει μια απλι, ενιαία αλυςίδα τροφίμων και κάτι τζτοιο δεν μπορεί να 

οριςκεί ι και να ταυτοποιθκεί, δεδομζνθσ τθσ ευρείασ ποικιλίασ αγροδιατροφικϊν 

προϊόντων και τθσ ποικιλομορφίασ των ςυμμετεχόντων ςε αυτζσ. Οι εφοδιαςτικζσ 

αλυςίδεσ διαφζρουν ανάλογα με το προϊόν, τισ γεωγραφικζσ ι, ακόμα και τισ εποχικζσ 

ςυνκικεσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ. Οι εμπλεκόμενοι, αλλά και όλοι όςοι ζχουν κάποια 

ςυνειςφορά ςτθν τελικι διαμόρφωςθ τθσ τιμισ είναι πάρα πολλοί.  
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Πίνακασ  2: χθματικι αναπαράςταςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ τροφίμων 

 

 

 

φμφωνα με τον Kaynak2 «ζνα ςφςτθμα μάρκετινγκ τροφίμων είναι ζνασ πρωτεφων 

μθχανιςμόσ για το ςυντονιςμό δραςτθριοτιτων παραγωγισ, διανομισ και κατανάλωςθσ 

ςτθν αλυςίδα τροφίμων. Σε αυτό το πλαίςιο περιλαμβάνονται οι ανταλλακτικζσ 

δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με τθ μεταφορά ιδιοκτθςιακών δικαιωμάτων ςε 

εμπορεφματα, ο φυςικόσ χειριςμόσ των προϊόντων και οι κεςμικζσ παρεμβάςεισ για τθ 

διευκόλυνςθ των δραςτθριοτιτων αυτών». 

ε γενικζσ γραμμζσ, θ υφιςτάμενθ βιβλιογραφία, τείνει να ςυμφωνιςει ότι υπάρχουν 

πζντε κφριοι κρίκοι τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ τροφίμων, ανεξάρτθτα τουσ τρόπουσ με 

τουσ οποίουσ αυτοί αλλθλεπιδροφν. Αυτοί είναι οι ακόλουκοι: Παραγωγοί, διανομείσ, 

                                                            
2 Kaynak, Erdener "World Food Marketing Systems: Integrative Statement," in World Food, Marketing 
Systems, Ed. London: Butterworths, 1986 
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μεταποιθτζσ, λιανοπωλθτζσ και καταναλωτζσ. Αν επιχειριςουμε μια ταξινόμθςθ, τότε 

κα δοφμε ότι υπάρχουν τρείσ κφριοι τομείσ που ςυμμετζχουν (λιγότερο ι περιςςότερο, 

ανάλογα με το κανάλι διανομισ) ςτο να ζρκουν τα προϊόντα από το χωράφι ςτο πιάτο 

του καταναλωτι. Οι τομείσ αυτοί αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

3.1.1. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

φμφωνα με ςτοιχεία του FAO οι 27 χϊρεσ τθσ Ε.Ε. παριγαγαν το 2005 το 8,3% τθσ 

παγκόςμιασ παραγωγισ λαχανικϊν. Θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθν 5θ κζςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

παραγωγισ, καλφπτοντασ ζνα μερίδιο 6,3% επί του ςυνόλου.  

Χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα τθσ ΕΛ.ΣΑΣ, διαπιςτϊνουμε ότι θ ςυνειςφορά του 

Αγροτικοφ τομζα ςτο ΑΕΠ τθσ Ελλάδασ ιταν 5,8%, ζναντι 7,7% το 1998. Σο φψοσ τθσ 

ελλθνικισ παραγωγισ ανζρχεται ςε 7,8 εκατ. τόνουσ, εκ των οποίων 4 εκατ. τόνοι είναι 

λαχανικά και 3,8 φροφτα. 

Ο αγροτικόσ τομζασ ςτθν Ελλάδα, αποτελείται από 820.000 περίπου γεωργικζσ 

εκμεταλλεφςεισ, μικροφ ςτθν πλειοψθφία τουσ μεγζκουσ, από τισ οποίεσ μόνο το 40 % 

είναι βιϊςιμο τεχνικοοικονομικά και το 28% ειςοδθματικά.3 

Μια πικανι εξιγθςθ4 για τα χαμθλά επίπεδα παραγωγικότθτασ μπορεί να είναι και «ο 

ζντονοσ προςτατευτιςμόσ που απολαμβάνει θ αγροτικόσ τομζασ ςτο πλαίςιο των 

Κοινϊν Οργανϊςεων Αγοράσ (ΚΟΑ) τθσ Κοινισ Αγροτικισ Πολιτικισ (ΚΑΠ), και θ 

ςυνεπακόλουκθ βελτίωςθ του ειςοδιματοσ μζςω των οικονομικϊν ενιςχφςεων που 

δθμιοφργθςαν ζναν αδιάφορο αγρότθ ςτθν ορκολογιςτικι χριςθ ειςροϊν για 

υπολογιςμό κόςτουσ και ειςοδιματοσ και βελτιςτοποίθςθ του ςχεδίου παραγωγισ». 

φμφωνα με τθν ΕΛ.ΣΑΣ, το 2008, ο αγροτικόσ τομζασ απαςχολοφςε το 11% του 

οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ και αποτελοφςε το 5% του ΑΕΠ τθσ Ελλάδασ. Όμωσ, μια 

χϊρα με τόςο ανεπτυγμζνο Αγροτικό τομζα,  είναι ζντονα ελλειμματικι ςτο αγροτικό 

εμπορικό ιςοηφγιο. Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ γιατί οι ειςαγωγζσ αγροτικϊν προϊόντων 

είναι υψθλζσ για μία παραδοςιακά αγροτικι χϊρα. Φυςικά ςε μία ανοικτι οικονομία το 

φψοσ των ειςαγωγϊν από μόνο του δεν είναι πρόβλθμα, διότι μπορεί να 

                                                            
3 Πζηαροσ Παφλοσ Δ., Σφντομθ Επιςκόπθςθ τθσ Ελλθνικισ Γεωργίασ, Υπουργείο Γεωργίασ, Ακινα 2004 
4 Φωτόπουλοσ Β. Χριςτοσ, Εξζλιξθ τιμών τροφίμων και τεχνικι αποτελεςματικότθτα ςτα πλαίςια των 
αλλαγών τθσ Παγκόςμιασ οικονομίασ, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 
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αντιςτακμίηεται από υψθλζσ εξαγωγζσ, όταν θ χϊρα εκμεταλλεφεται τα ςυγκριτικά τθσ 

πλεονεκτιματα. Είναι ακριβϊσ το εφροσ του ελλείμματοσ του αγροτικοφ ιςοηυγίου που 

είναι ανθςυχθτικό για μία χϊρα με παραδοςιακά ανεπτυγμζνο αγροτικό τομζα. Θ 

Ελλάδα εξάγει είδθ χαμθλισ αξίασ (οπωροκθπευτικά, βιομθχανικά φυτά, ελαιόλαδο), 

ενϊ ειςάγει είδθ υψθλισ αξίασ (κρζασ, γάλα). Επίςθσ οι εξαγωγζσ τθσ αφοροφν 

προϊόντα ςε πρωτογενζσ ςτάδιο (αμζςωσ μετά τθν παραγωγι ςτο χωράφι) και δεν 

ενςωματϊνουν αξία μεταποιιςεωσ.  φμφωνα με ςτοιχεία του ΚΕΠΕ5,  παρατθρείται ότι 

τα φροφτα και λαχανικά είναι θ βαςικότερθ –με διαφορά– κατθγορία προϊόντων που 

εξάγει θ χϊρα. Αυτά είναι χαμθλότερθσ κατά μονάδα αξίασ από τα κτθνοτροφικά λόγω 

(εν μζρει) ελλείψεωσ οργανωμζνου ςυςτιματοσ εμπορίασ. Χρειάηεται ανάπτυξθ τθσ 

αλυςίδασ εμπορίασ των αγροτικϊν προϊόντων, πιςτοποίθςθ και τυποποίθςθ, με ςτόχο 

τθν αποτελεςματικότερθ διείςδυςθ των ελλθνικϊν αγροτικϊν προϊόντων ςε αγορζσ του 

εξωτερικοφ. 

ε μια άλλθ ανάλυςθ του Κζντρου Προγραμματιςμοφ και Οικονομικϊν Ερευνϊν 6, 

χρθςιμοποιοφνται δφο διαφορετικοί δείκτεσ (Balassa & Volrath) ςυγκριτικοφ 

πλεονεκτιματοσ (RCA) προκειμζνου να αναλυκεί θ ανταγωνιςτικότθτα του αγροτικοφ 

τομζα ςτθ χϊρα μασ. Και οι δφο δείκτεσ καταδεικνφουν ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςτισ 

επτά από τισ εννζα ομάδεσ προϊόντων (εξαιροφνται το γάλα και το κρζασ). Τπάρχουν 

όμωσ, ςτοιχεία αποδυνάμωςθσ τθ ζνταςθσ του πλεονεκτιματοσ των κλάδων του 

Αγροτικοφ τομζα κατά τθν περίοδο 2000-2006. 

 

3.1.2. ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Ο χονδρεμπορικόσ κλάδοσ τθσ οικονομίασ καλείται και «αόρατθ βιομθχανία» και 

προςομοιάηεται με παγόβουνο: Είναι γνωςτό ότι υπάρχει, αλλά ελάχιςτοι κατανοοφν το 

εφροσ και το βάκοσ του. Είναι όμωσ γεγονόσ ότι ο ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ δεν ζχει τφχει 

εμβρικοφσ ακαδθμαϊκισ ανάλυςθσ. φμφωνα με πρόςφατθ δθμοςίευςθ7, οι κφριεσ 

                                                            
5 ΚΕΠΕ, Οικονομικζσ Εξελίξεισ, τ. 12,  Μάιοσ 2010, ς. 42-44 
6 Καδίτθ Ελζνθ, Νίτςθ Ελιςάβετ, Ο Αγροτικόσ Τομζασ ςτθν Ελλάδα, (ζκκ. 60), ΚΕΠΕ, Ακινα 2010, ς. 44-47 
 
7 IMF 2011 Congress, Wholesaling: Exploiting Activity links and Resource ties with suppliers and customers, 
Strathclyde University, 2011 
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αιτίεσ είναι ότι το χονδρεμπόριο πάςχει από δφο κφριεσ διευκυντικζσ αδυναμίεσ. Θ μία 

είναι ότι οι χονδρζμποροι δεν ζχουν ευκεία ανάμιξθ ςτο ςχεδιαςμό του προϊόντοσ, ενϊ 

θ άλλθ είναι ότι δεν επθρεάηουν ευκζωσ τον τελικό καταναλωτι. 

Όμωσ, ςφμφωνα με τον Alderson8, «Χονδρεμπόριο είναι θ εκδιλωςθ τθσ διαλογισ ωσ 

μίασ απαραίτθτθσ λειτουργίασ του μάρκετινγκ. Σα αγακά λαμβάνονται από πολλοφσ 

προμθκευτζσ και απευκφνονται ςε πολλοφσ αγοραςτζσ. Θ ουςία τθσ λειτουργίασ αυτισ 

είναι να μετατρζψει τα διαφοροποιθμζνα αγακά ςε εξερχόμενεσ ομάδεσ – ποικιλίεσ, 

που απευκφνονται ςτουσ καταναλωτζσ. Θ δικαιολόγθςθ μιασ ανεξάρτθτθσ 

χονδρεμπορικισ λειτουργίασ βρίςκεται, κυρίωσ, ςτο βακμό του πλεονεκτιματοσ που 

προκφπτει από αυτι τθν ενδιάμεςθ διαλογι». 

Είναι πρακτικά αδφνατο για κάκε παραγωγό να ζχει το δικό του δίαυλο διανομισ και 

γενικότερα το μάρκετινγκ ςε κάκε μζροσ που εμπορεφονται τα προϊόντα του, και από 

τθν άλλθ πλευρά, δεν είναι λογικό κάκε καταναλωτισ να πθγαίνει ςε πολλοφσ 

διαφορετικοφσ εμπόρουσ για να αγοράςει από ζνα προϊόν. Ζτςι, οι χονδρζμποροι 

μποροφν να κάνουν καλφτερθ δουλειά με ζνα λογικό κόςτοσ, εξαιτίασ τθσ γνϊςθσ των 

τοπικϊν αγορϊν. Επιπλζον παρζχουν μια ςειρά από διευκολφνςεισ είτε ςτον 

λιανζμπορο, είτε ςτον παραγωγό και το γεγονόσ αυτό τουσ κακιςτά απαραίτθτουσ για 

τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. Για παράδειγμα, θ παροχι πίςτωςθσ, είναι ζνα πολφ 

ςθμαντικό ςτοιχείο. Θ δυνατότθτα που παρζχει ο χονδρζμποροσ ςτον αγοραςτι του, να 

τον αποπλθρϊςει ςε προςεχι χρόνο, είναι πάρα πολφ ςθμαντικι. Μάλιςτα, οι ζμποροι 

– αγοραςτζσ, ςυχνά πολλαπλαςιάηουν τθ ρευςτότθτα τουσ, με το να αγοράηουν 

διάφορα είδθ, από διαφορετικοφσ εμπόρουσ, και να τυγχάνουν τθσ ανάλογθσ πίςτωςθσ. 

Οι χονδρζμποροι από τθν πλευρά τουσ, χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ τθσ αγοράσ, για να 

κακορίςουν τα πιςτωτικά όρια για τουσ πελάτεσ τουσ. Αυτοί, με τθ ςειρά τουσ, 

ανακτοφν ζνα μζροσ ρευςτότθτασ, είτε με τθν απαίτθςθ παροχισ πίςτωςθσ από τουσ 

παραγωγοφσ, είτε με τθ διαδικαςία των εκκακαρίςεων, τθσ πϊλθςθσ, δθλαδι, των 

προϊόντων ςε πρϊτο ςτάδιο και τθν καταβολισ του αποτελζςματοσ τθσ πϊλθςθσ ςτουσ 

παραγωγοφσ. Βζβαια, ςε ςυνκικεσ οικονομικισ δυςπραγίασ ι γενικότερθσ οικονομικισ 

φφεςθσ, αυτόσ ο τρόποσ εμπορίασ, δθμιουργεί προβλιματα, όπωσ τεράςτια οικονομικά 
                                                            
8 Alderson, Wroe: “Factors governing the development of marketing channels”, in Bruce Mallen (ed) “The 
Marketing channel”, John Willey & Sons Inc, N. York 1967, p. 39 
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ανοίγματα, μεγζκυνςθ των οφειλϊν, αδυναμία αποπλθρωμισ κλπ, με αποτζλεςμα 

ςτρεβλϊςεισ ςτθν αγορά και κλείςιμο επιχειριςεων.  Τπάρχουν όμωσ και άλλεσ 

υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ θ διανομι τθσ πλθροφορίασ για τθ ηιτθςθ και 

τθν προςφορά, ο επιμεριςμόσ του κινδφνου, θ προςφορά αποκθκευτικοφ χϊρου και 

μεταφορικϊν μζςων. φμφωνα με τουσ Kohls  & Uhl9 ςτισ προθγμζνεσ οικονομίεσ ο 

αρικμόσ των λειτουργιϊν τθσ αγοράσ αυξάνεται και τα κανάλια μάρκετινγκ γίνονται 

μεγαλφτερα και οι επιχειριςεισ εξειδικεφονται ςε ξεχωριςτζσ, αλλά ςυναφείσ 

δραςτθριότθτεσ. Αντίκετα, ςτισ λιγότερο προθγμζνεσ οικονομίεσ οι χονδρζμποροι είναι 

ο μόνοσ ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ παραγωγοφ και χονδρεμπόρου. 

φμφωνα  με τθν απογραφι χονδρεμπορίου των Θ.Π.Α.10, υπάρχουν 3 βαςικοί τφποι 

χονδρεμπόρων:  

 Υποκαταςτήματα, πρατήρια και γραφεία παραγωγών  

(Manufacturers’ sales branches and offices – MSBO). 

Οι εμπορικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ αφοροφν ςτθ διακίνθςθ των δικϊν τουσ 

προϊόντων ωσ παραγωγϊν.  

 Χονδρζμποροι (εξαιρουμζνων των MSBO)  

Οι επιχειριςεισ αυτζσ καταπιάνονται με τθν αγορά προϊόντων από τουσ 

παραγωγοφσ ι τουσ τυποποιθτζσ και τα μεταπωλοφν ςτουσ λιανοπωλθτζσ (ι ςε 

ιδρφματα και άλλεσ επιχειριςεισ). Αποτελοφν και τον μεγαλφτερο όγκο τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ Αγοράσ (61 %). 

 Μεςάηοντεσ 

Είναι ςτθν ουςία χονδρζμποροι, οι οποίοι αγοράηουν ι πωλοφν με προμικεια, 

ωσ αντιπρόςωποι άλλων. Συπικά δεν τουσ ανικουν τα προϊόντα, ενϊ πολλζσ 

φορζσ δεν τα διαχειρίηονται καν ωσ φυςικι παρουςία. 

Όςον αφορά ςτα τρόφιμα, υπάρχουν 3 βαςικοί τφποι διανομζων: 

 Διανομείσ ευρζωσ φάςματοσ 

Οι επιχειριςεισ αυτζσ προςφζρουν μια ευρεία ποικιλία από τρόφιμα, και πολλζσ 

φορζσ αποκθκεφουν τα αγακά ςτουσ δικοφσ τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. 

                                                            
9 Kohls R.L & Uhl J.N , Marketing of Agricultural Products, 7th edition. McMillan, N.York, ςελ 205 
10 Economic Census 2002, Wholesale trade, http://www.census.gov/econ/census02/guide/EC02_42.HTM 
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Πολλοί από αυτοφσ προςφζρουν και υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ, 

προκειμζνου να εξυπθρετιςουν μικρζσ αλυςίδεσ λιανικισ ι επιχειριςεισ 

εςτίαςθσ. Για παράδειγμα, ςυςκευαςία ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του πελάτθ ι 

αναηιτθςθ νζων προϊόντων. 

 Εξειδικευμζνοι διανομείσ 

Επιχειριςεισ που δεν αςχολοφνται με πάρα πολλά προϊόντα. Αντίκετα, 

λειτουργοφν ςε μικρζσ, εξειδικευμζνεσ αγορζσ, όπου είναι απαραίτθτο να ζχουν 

εξειδικευμζνθ γνϊςθ των προϊόντων. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι που 

ειδικεφονται ςε βιολογικά προϊόντα, ςε κρζατα ι λαχανικά. υνικωσ 

εξυπθρετοφν επίςθσ εξειδικευμζνα καταςτιματα.  

 υςτθμικοί διανομείσ 

Χονδρζμποροι τροφίμων, οι οποίοι ζχουν μια πελατειακι βάςθ που αποτελείται, 

κυρίωσ, από αλυςίδεσ εςτιατορίων με κεντρικζσ αγορζσ και διαμόρφωςθ μενοφ, 

ι ανεξάρτθτοι λιανοπωλθτζσ που δε κζλουν τισ εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ που 

προςφζρουν οι διανομείσ ευρζωσ φάςματοσ. 

 

 

3.1.3. ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

φμφωνα με ςτοιχεία που δθμοςίευςε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, θ Ελλάδα κατζχει τθν 

πρϊτθ κζςθ ςτθν κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικϊν ανάμεςα ςτα κράτθ τθσ Ε.Ε. 

τουσ ακόλουκουσ πίνακεσ που δθμοςίευςε θ Γ.Δ  Τγείασ και καταναλωτι (D.G SANCO) 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εμφανίηεται θ κατανάλωςθ ςτα φροφτα και τα λαχανικά για 21 

Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Οι ζλλθνεσ καταναλωτζσ είναι δεφτεροι ςτθν κατανάλωςθ 

λαχανικϊν (θμεριςια κατανάλωςθ ςε γραμμάρια ανά άτομο) υπολειπόμενοι μόνο 1 gr 

των αντίςτοιχων κυπρίων (284 ζναντι 283) 
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Πίνακασ  3: Κατανάλωςθ Λαχανικών ςτθν Ε.Ε. 

 

τισ αντίςτοιχεσ καταναλϊςεισ φροφτων, οι Ζλλθνεσ είναι πρϊτοι μαηί με τουσ Μαλτζηουσ, και 

μάλιςτα, αρκετά μακριά από τουσ δεφτερουσ Κυπρίουσ και τουσ τρίτουσ Λταλοφσ. 

 

Πίνακασ  4: Κατανάλωςθ Φροφτων ςτθν Ε.Ε. 

 

Πθγι: The DAFNE databank    Indicator No. 26 (SL40) last updated by SANCO.C.2 in March 2008 
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Σον Λοφνιο του 2009, δθμοςιεφτθκε ζκκεςθ ςχετικά με τθν Λκανοποίθςθ του 

Καταναλωτι από τθ λιανικι διανομι φρζςκων φροφτων και λαχανικϊν11. Θ ζρευνα 

αυτι διεξιχκθ ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. από τθ Βελγικι εταιρεία IPSOS για λογαριαςμό τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

φμφωνα με τα εκτεκζντα ςτοιχεία, ςτθν Ευρϊπθ των 27, ο δίαυλοσ διανομισ που 

χρθςιμοποιείται περιςςότερο για τθν αγορά νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν είναι τα 

οφπερ Μάρκετ, ακολουκοφμενο από τα εκπτωτικά καταςτιματα (Discount Stores). 

Αξίηει να ςθμειωκεί θ μθδενικι διείςδυςθ του διαδικτφου και γενικά των εξ 

αποςτάςεων αγορϊν ςε αυτι τθν αγορά. Τπογραμμίηεται επίςθσ το γεγονόσ ότι οι 

καταναλωτζσ που αγοράηουν φροφτα και λαχανικά από υπαίκριεσ αγορζσ ζχουν μια 

κετικότερθ αξιολόγθςθ τθσ αγοράσ γενικϊν (70% ικανοποιθμζνοι ζναντι 65% του μζςου 

όρου) από αυτοφσ που για τισ αγορζσ τουσ χρθςιμοποιοφν άλλα κανάλια διανομισ. 

Πίνακασ  5:  Πιο διαδεδομζνα κανάλια διανομισ, %, EE 27 

 

 

Πθγι: IPSOS Belgium for the European Commission, Health & Consumer Protection, Directorate – 
General, June 2009 

 
                                                            
11 Survey on Consumer Satisfaction with the retail distribution of goods. Product Market Report: fresh 
fruits & vegetable, by IPSOS Belgium for the European Commission, Health & Consumer Protection, 
Directorate – General, June 2009 
 



Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΩΝ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ – ΔΜΒΑ                 ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ  ελίδα 13 

 

 Αν κοιτάξουμε προςεκτικότερα, διαπιςτϊνουμε ότι το μεγάλο ποςοςτό των 

καταναλωτϊν  που αγοράηουν νωπά τρόφιμα από οφπερ Μάρκετ είναι από τισ χϊρεσ 

του Ευρωπαϊκοφ Βορά, ενϊ οι Ζλλθνεσ (56%), βρίςκονται κάτω από το μζςο όρο (EU27: 

69%). Αντίκετα, οι καταναλωτζσ ςτθ χϊρα μασ κατζχουν τθν πρϊτθ κζςθ ςτισ αγορζσ 

από υπαίκριεσ αγορζσ (λαϊκζσ) με ποςοςτό 80 %, όταν ο μζςοσ ευρωπαίοσ χρθςιμοποιεί 

αυτό το κανάλι μόνο κατά 33%. Προφανϊσ, αυτόσ ο τρόποσ αγορϊν δεν είναι άςχετοσ 

με τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ ζρευνασ όπου οι ζλλθνεσ βρίςκονται πολφ 

πάνω από το μζςο Ευρωπαϊκό όρο ςε ότι αφορά τθν ικανοποίθςθ από τον λιανοπωλθτι 

(EL 79%, EU27 70%), τθν ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν (EL  81%, EU27 68%), 

τθν ςυγκριςιμότθτα των τιμϊν (EL 80%, EU27 59%) και τθσ ποιότθτασ των προϊόντων (EL 

69%, EU27 50%) κακϊσ και τθ δυνατότθτα να επιλζξουν τα αγακά που κζλουν (EL 82%, 

EU27 68%). Επίςθσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι παρά το γεγονόσ ότι οι καταναλωτζσ 

ςτθν Ελλάδα κεωροφν τα φροφτα και τα λαχανικά μάλλον ακριβά,(affordability : EL 59%, 

EU27 61%), εντοφτοισ, κεωροφν ότι τα χριματα τουσ πιάνουν τόπο αφοφ αγοράηουν 

ποιοτικά προϊόντα (value for money: EL 73%, EU27 62%). 

τον ακόλουκο πίνακα, παρατθροφμε μια ακόμα πολφ ςθμαντικι παράμετρο που 

αφορά ςτον τρόπο με τον οποίο οι Ζλλθνεσ αγοράηουν φροφτα και λαχανικά. φμφωνα 

λοιπόν, με τθν προαναφερκείςα ζρευνα, οι κάτοικοι τθσ Ελλάδασ, πιο πολφ από όλουσ 

τουσ Ευρωπαίουσ, είναι ικανοποιθμζνοι από τθ δυνατότθτα που τουσ προςφζρεται, να 

μποροφν να ςυγκρίνουν τιμζσ από διάφορουσ πωλθτζσ πριν να αγοράςουν τα 

ςυγκεκριμζνα αγακά. 



Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΩΝ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ – ΔΜΒΑ                 ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ  ελίδα 14 

 

Πίνακασ  6:  Ικανοποίθςθ με τα χαρακτθριςτικά τθσ Αγοράσ: υγκριςιμότθτα τιμών (% ανά χώρα) 

 

Πθγι: IPSOS Belgium for the European Commission, Health & Consumer Protection, Directorate – 
General, June 2009 

 

 

3.2. ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ – ΤΚΔΤΑΗΑ – ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

 

Θ διακίνθςθ των νωπϊν αγροτικϊν προϊόντων με τθ γενικότερθ ζννοια τθσ, αρχίηει από 

τθ ςτιγμι τθσ ςυγκζντρωςθσ του προϊόντοσ και τελειϊνει με τθ διαδικαςία τθσ αγοράσ 

ςτον τόπο διάκεςθσ. Ζτςι λοιπόν διακρίνονται τα εξισ ςτάδια: 
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 υλλογι 

 υςκευαςία – Επεξεργαςία ςε ςυςκευαςτιρια 

 Μεταφορά από το ςυςκευαςτιριο, ςτο χϊρο χονδρεμπορικισ διάκεςθσ. 

 Μεταφορά από το χϊρο χονδρεμπορίασ, ςτο χϊρο τελικισ διάκεςθσ 

 

υλλογι 

Θ ςυλλογι των προϊόντων γίνεται από τον παραγωγό ι τον χονδρζμπορο. Σισ 

περιςςότερεσ φορζσ ο παραγωγόσ πουλάει με το ςτρζμμα και όχι με το κιλό, πουλάει 

δθλαδι, με βάςθ τθ ςοδειά που βρίςκεται ςτο χωράφι (θρτθμζνθ παραγωγι) και όχι 

με βάςθ τον όγκο τθσ ςοδειάσ που ζχει ςυλλεχκεί. Σα ςυνεργεία κοπισ, βρίςκει, 

πλθρϊνει και χρθςιμοποιεί ο ζμποροσ. ε μεγάλεσ παραγωγικζσ περιοχζσ λειτουργοφν 

και μεςιτικά γραφεία ανεφρεςθσ τζτοιων ςυνεργείων. Σα ςυνεργεία αποτελοφνται από 

ανειδίκευτουσ εργάτεσ, αλλοδαποφσ ςτθν πλειοψθφία τουσ, που πλθρϊνονται με τθ 

μζρα. Ζτςι, αφοφ θ αμοιβι είναι αποςυνδεδεμζνθ από τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα 

που ςυλλζγεται, τα ςυνεργεία ςυλλζγουν όςο το δυνατόν μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ, 

αδιαφορϊντασ για τον τρόπο κοπισ. υνεπϊσ, το πρϊτο πρόβλθμα δθμιουργείται ςτα 

νωπά προϊόντα, από τον τρόπο κοπισ. Σα προϊόντα «τραυματίηονται» και γίνονται 

ακατάλλθλα για πϊλθςθ. Άλλεσ φορζσ, ςυλλζγονται πριν ακόμα ωριμάςουν, με 

αποτζλεςμα να είναι αδφνατθ θ φυςιολογικι ωρίμανςθ. Από το χϊρο παραγωγισ και 

ςυλλογισ τα προϊόντα μεταφζρονται ςτα ςυςκευαςτιρια, μζςα ςε κιβϊτια ι και χφμα, 

με φορτθγά ι ελκυςτιρεσ. 

 

τάδιο ςυςκευαςίασ – Επεξεργαςίασ ςε ςυςκευαςτιρια 

τα ςυςκευαςτιρια γίνεται θ διαλογι των προϊόντων κατά ποιότθτα, μζγεκοσ ι ακόμα 

και κατά χρωματιςμό. Σο προϊόν τυγχάνει μιασ αρχικισ επεξεργαςίασ – διαλογισ 

τοποκετείται ςε ςυςκευαςία, ελζγχεται ποιοτικά και φορτϊνεται ςτο μζςο μεταφοράσ. 

Σα προϊόντα που διζρχονται από τα ςυςκευαςτιρια πρζπει υποχρεωτικά να ελζγχονται 

ωσ προσ τθν ποιότθτα τουσ. Όμωσ, μζχρι ςιμερα, ποιοτικόσ ζλεγχοσ αςκείται μόνο ςτα 

προϊόντα που ςυςκευάηονται από μεγάλεσ, οργανωμζνεσ εγκαταςτάςεισ και ςε αυτά 

που είναι προσ διάκεςθ ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ. Σο ςτάδιο αυτό, ςυνικωσ, 
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παρακάμπτεται, είτε για λόγουσ μείωςθσ κόςτουσ, είτε για λόγουσ εξοικονόμθςθσ 

χρόνου, είτε λόγω τθσ ζλλειψθσ τθσ απαραίτθτθσ υποδομισ. Βζβαια, θ όλο και πιο 

αυςτθρι Κοινοτικι Νομοκεςία, ο εντονότεροσ ανταγωνιςμόσ και θ ηιτθςθ για 

υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ, τείνουν να περιορίηουν το φαινόμενο αυτό. 

 

τάδια μεταφοράσ από το ςυςκευαςτιριο, ςτο χώρο διάκεςθσ. 

Θ μεταφορά των φροφτων και των λαχανικϊν από τουσ τόπουσ παραγωγισ τουσ προσ 

τα δφο κφρια κζντρα διανομισ (Ακινα και Κεςςαλονίκθ) πραγματοποιείται κυρίωσ 

μζςω φορτθγϊν Λδιωτικισ ι Δθμοςίασ Χριςεωσ. Ο ςιδθρόδρομοσ δε χρθςιμοποιείται 

για τζτοιου είδουσ μεταφορζσ, κυρίωσ λόγω ανεπάρκειασ του δικτφου ςιδθροδρομικϊν 

μεταφορϊν και δευτερευόντωσ λόγω κόςτουσ. (Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ Κ.Α.Α. 

διζκετε ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ, θ οποία καταργικθκε λόγω ζλλειψθσ ενδιαφζροντοσ) 

Για τισ τοπικζσ μεταφορζσ και για τισ μεταφορζσ μικρϊν αποςτάςεων 

χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ φορτθγά μικροφ ωφζλιμου φορτίου ι θμιφορτθγά. Για τισ 

μακρινζσ αποςτάςεισ χρθςιμοποιοφνται μεγαλφτερα φορτθγά, ωφζλιμου φορτίου 7 – 

35 τόνων.  

Σο κόςτοσ μεταφοράσ φροφτων και λαχανικϊν προςδιορίηεται από διάφορουσ 

παράγοντεσ όπωσ είναι θ απόςταςθ μεταφοράσ, το είδοσ του προϊόντοσ, ο τρόποσ 

ςυςκευαςίασ, το μζγεκοσ των παρτίδων και θ δυναμικότθτα του χρθςιμοποιοφμενου 

μζςου μεταφοράσ. 

Για τον προςδιοριςμό του μζςου κόςτουσ μεταφοράσ από τα παραγωγικά κζντρα προσ 

τθν Ακινα, ζγινε δειγματολθπτικι ζρευνα ςτισ φορτωτικζσ που παραδίδονταν ςτθν 

είςοδο τθσ Κ.Α.Α. Οι εξεταηόμενεσ φορτωτικζσ αφοροφςαν ςε μεταφορζσ διαφόρων 

προϊόντων από τισ ςπουδαιότερεσ περιοχζσ που εφοδιάηουν τθν Αττικι. Από τθν 

ανάλυςθ των ςτοιχείων προζκυψε ότι, όταν το μεταφερόμενο φορτίο αποτελείται από 

μικρζσ «παρτίδεσ» που ανικουν ςε διάφορουσ παραγωγοφσ ι εμπόρουσ, τότε το ανά 

μονάδα μεταφερομζνου προϊόντοσ κόςτοσ μεταφοράσ είναι πολφ υψθλότερο από το 

ςυνθκιςμζνο. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονόσ ότι το φορτθγό αναγκάηεται να 

διζλκει από τα αγροκτιματα πολλϊν παραγωγϊν για να ςυμπλθρϊςει το φορτίο του. 
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Επίςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι τα κόμιςτρα για τθ μεταφορά καρπουηιϊν και πατατϊν, είναι 

χαμθλότερα των υπολοίπων προϊόντων, λόγω του μεγάλου ειδικοφ βάρουσ και τθσ 

μεταφοράσ ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. Επίςθσ, το κόςτοσ μειϊνεται όταν το ςθμείο 

φορτϊςεωσ είναι κακοριςμζνο κακϊσ και ςτα ςυςκευαςτιρια, όπου θ ςυμπλιρωςθ 

των φορτίων είναι εξαςφαλιςμζνθ.  

Αρκετζσ φορζσ παρατθρείται το φαινόμενο τα προϊόντα να μεταφζρονται ςτουσ 

τόπουσ διάκεςθσ (λαϊκζσ Αγορζσ – Κεντρικζσ Αγορζσ) με μικρά αγροτικά οχιματα. Αυτό 

αφορά ςυνικωσ όςουσ δραςτθριοποιοφνται ςε ακτίνα μικρότερθ των 150 χλμ. από 

τουσ τόπουσ διάκεςθσ και παράγουν μια ςχετικά μικρι ποικιλία προϊόντων.  

Σζλοσ, μια αρκετά ςοβαρι επιβάρυνςθ είναι και θ μεταφορά των κενϊν μζςων 

ςυςκευαςίασ από το Λεκανοπζδιο ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ για να γεμίςουν και πάλι, 

κακϊσ και οι αμοιβζσ των φορτοεκφορτωτϊν. 

 

Μεταφορά από το χώρο χονδρεμπορίασ, ςτο χώρο τελικισ διάκεςθσ 

Σα προϊόντα από τθν αποκικθ του χονδρεμπόρου, κατανζμονται ςε παρτίδεσ και 

ανάλογα με τισ παραγγελίεσ και τθ διακεςιμότθτα των δρομολογίων διανζμονται ςτουσ 

λιανοπωλθτζσ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ είναι υπεφκυνοι για τθ διάκεςθ των 

προϊόντων ςτον τελικό καταναλωτι. 

Κάποιεσ φορζσ – ςυνικωσ ςτθν περίπτωςθ των Κεντρικϊν Αγορϊν – οι λιανοπωλθτζσ 

πθγαίνουν οι ίδιοι ςτο χϊρο των χονδρεμπόρων, προκειμζνου να επιλζξουν το 

καταλλθλότερο γι αυτοφσ εμπόρευμα και να το μεταφζρουν ςτο κατάςτθμα τουσ. Εδϊ 

ακριβϊσ ζγκειται και ζνα από τα μεγαλφτερα πλεονεκτιματα των Κεντρικϊν Αγορϊν ςε 

ςχζςθ με το εμπόριο: Θ δυνατότθτα που ζχει ο λιανζμποροσ – αγοραςτισ να βρει 

πολλζσ ομοειδείσ επιχειριςεισ ςυγκεντρωμζνεσ ςε ζνα μζροσ και να αναηθτιςει αυτό 

που κζλει, να ςχθματίςει άποψθ για τθν προςφορά και να επιλζξει τθ ςυμφερότερθ 

ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ ςε ςχζςθ με τουσ δικοφσ του πελάτεσ, πολλζσ φορζσ φςτερα 

και από το ςχετικό «παηάρι». 

 

τθν πράξθ, τα ςτάδια αυτά πολλζσ φορζσ ενοποιοφνται, ςυνικωσ με τθ δραςτικι 

ςυνδρομι των χονδρεμπόρων. Οι μεγάλεσ χονδρεμπορικζσ επιχειριςεισ διακζτουν δικά 
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τουσ ςυςκευαςτιρια. Αγοράηουν ολόκλθρθ τθν παραγωγι ενόσ χωραφιοφ (θρτθμζνθ 

παραγωγι), ι μιασ ολόκλθρθσ περιοχισ, τθ ςυςκευάηουν και κατόπιν τθ διακζτουν 

ςφμφωνα με το πελατολόγιο τουσ. Με τον τρόπο αυτό, αφενόσ κακετοποιοφν ολόκλθρθ 

τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, ενϊ από τθν  άλλθ πλευρά επιτυγχάνουν και μεγαλφτερο 

κζρδοσ, αφοφ προςκζτουν ακροιςτικά τα περικϊρια κζρδουσ των επιμζρουσ ςταδίων. 

Αυτό δεν είναι πάντα επιβαρυντικό για τον καταναλωτι βραχυπρόκεςμα, αφοφ 

γίνονται οικονομίεσ κλίμακασ και δεν παρεμβάλλονται διάφοροι άλλοι μεςάηοντεσ οι 

οποίοι προςκζτουν το κζρδοσ τουσ ςτο κόςτοσ των προϊόντων. Μακροπρόκεςμα όμωσ, 

αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε ολιγοπωλιακζσ ςυμπεριφορζσ, αφοφ θ δυνατότθτα 

μείωςθσ του κζρδουσ των μεγαλυτζρων επιχειριςεων κα οδθγιςει εκτόσ αγοράσ τισ 

μικρότερεσ. Παράλλθλα, κα δθμιουργιςει και ολιγοψωνιακζσ καταςτάςεισ ςτισ 

περιπτϊςεισ αγοράσ από τουσ παραγωγοφσ, οι οποίοι κα ζχουν δυςκολία να πωλιςουν 

τθν παραγωγι τουσ ςε ζνα διαρκϊσ μειοφμενο αρικμό αγοραςτϊν. 

Μία νζα εξζλιξθ είναι θ είςοδοσ τθσ νζασ τεχνολογίασ και θ ςυνδρομι τθσ ςτθν 

ενοποίθςθ των ςταδίων αυτϊν. Ο οποιοςδιποτε από τουσ εμπλεκόμενουσ μπορεί να 

δθμιουργιςει μία ιςτοςελίδα πϊλθςθσ των προϊόντων του και με τθ χριςθ τεχνολογιϊν 

εφοδιαςτικισ (logistics)  να προγραμματίςει τισ διανομζσ και τισ παραδόςεισ ςτουσ 

πελάτεσ που ζχουν πρόςβαςθ. Οι απαραίτθτεσ τεχνολογικζσ καινοτομίεσ (πλατφόρμεσ 

θλεκτρονικϊν αγορϊν, ςυςτιματα GPS, logistics, κλπ) γίνονται προςβάςιμεσ ςε όλο και 

μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ και τα προςεχι χρόνια αναμζνεται να αλλάξουν τθ 

μορφι του εμπορίου και τθσ διανεμθτικισ. 

 

 

3.3. ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

Θ διακίνθςθ φρουτολαχανικϊν χαρακτθρίηεται από μια πολλαπλότθτα ωσ προσ τα 

κανάλια διάκεςθσ, τα οποία μεςολαβοφν μεταξφ του παραγωγι και καταναλωτι.  

Γενικά διακρίνουμε τρεισ βαςικζσ αγορζσ : 

α) Αγορά Παραγωγϊν – Χονδρεμπόρων 

β) Αγορά Χονδρεμπόρων – Λιανοπωλθτϊν  

γ) Αγορά Λιανοπωλθτϊν – Καταναλωτϊν 
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Πίνακασ  7: χθματικι αναπαράςταςθ αγοράσ οπωροκθπευτικών 

 

 

Με τον όρο «αγορά» νοείται το ςφνολο των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ αγοραςτϊν 

και πωλθτϊν, ανεξάρτθτα από το ςυγκεκριμζνο χϊρο ςτον οποίο γίνονται οι 

ςυναλλαγζσ. τθν πράξθ, βζβαια, κατά τθ διακίνθςθ του προϊόντοσ, κάποιεσ αγορζσ 

μπορεί να παρακαμφκοφν ι ακόμα μπορεί να παρεμβλθκοφν και άλλα ενδιάμεςα 

επίπεδα μεταξφ τουσ. τθν περίπτωςθ μάλιςτα τθσ Ελλθνικισ Αγοράσ που είναι 

κατακερματιςμζνθ ςε πολλζσ μικρότερεσ, αλλά και αρκετά άναρχθ, οι δίαυλοι διανομισ 

ποικίλουν ςε μεγάλο βακμό.  

Ο αρικμόσ των ςταδίων από τα οποία διζρχεται ζνα προϊόν ςυνδζεται με τθ 

γεωγραφικι τοποκεςία του τόπου διαμονισ των τελικϊν καταναλωτϊν και τθν 

απόςταςθ από τον τόπο παραγωγισ. Ζτςι, όςο μεγαλφτερθ είναι θ απόςταςθ αυτι, 

τόςο περιςςότερα τείνουν να είναι τα ςτάδια από τα οποία ζνα προϊόν διζρχεται 

προτοφ να φτάςει ςτον καταναλωτι12. το γενικό αυτό κανόνα, υπάρχουν εξαιρζςεισ, 

όπωσ είναι ο κεςμόσ των λαϊκϊν αγορϊν ςτα αςτικά κζντρα, ο οποίοσ μειϊνει τθν 

                                                            
12 υκιανάκθσ Γ. «Σο ςφςτθμα εμπορίασ φροφτων και λαχανικϊν» ελ 73, ΚΕΠΕ, Ακινα 1976 
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απόςταςθ μεταξφ παραγωγοφ και καταναλωτι (ςτο βακμό που ςυμμετζχουν  ςε αυτζσ 

παραγωγοί), ι οι ειςαγωγζσ προϊόντων από χονδρεμπόρουσ ι ακόμα και μεγάλουσ 

λιανζμπορουσ. Κεντρικι κζςθ ςτο ςφςτθμα εμπορίασ, κατζχουν οι Λαχαναγορζσ κυρίωσ 

τθσ Ακινασ και, ςε μικρότερο βακμό, τθσ Κεςςαλονίκθσ, με τθν ζννοια ότι ο τρόποσ 

οργάνωςθσ τουσ και θ πρακτικι θ οποία διαμορφϊνεται ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ 

τουσ επθρεάηουν τθ διαμόρφωςθ των τιμϊν, τόςο ςε ςχζςθ με τον παραγωγό, όςο και 

ςε ςχζςθ με τον καταναλωτι, λαμβανομζνου κυρίωσ υπ’ όψθ του γεγονότοσ ότι 

λειτουργοφν ωσ τόποσ ςυγκζντρωςθσ των χονδρεμπόρων και των λιανοπωλθτϊν 

πελατϊν τουσ. 

Θ ςυνολικι ποςότθτα νωπϊν προϊόντων θ οποία διζρχεται από κάκε ζνα ςτάδιο 

διακίνθςθσ δεν είναι γνωςτι. τθν πραγματικότθτα υπάρχει μια πλθκϊρα καναλιϊν 

διανομισ, με ελλείψεισ – κυρίωσ ςτθν πλθροφόρθςθ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι το 

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ υπολογίηει τα ςτοιχεία διακίνθςθσ, με βάςθ τθν 

παραγωγι, ενϊ το Τπουργείο Ανταγωνιςτικότθτασ (Εμπορίου) υπολογίηει τα ςτοιχεία 

αυτά με βάςθ τα διακινοφμενα τιμολόγια. Θ επίςθμθ κζςθ του κράτουσ είναι ότι με 

τθν εφαρμογι τθσ ιχνθλαςιμότθτασ, και διαφόρων άλλων μζτρων,13 κα ςχθματιςτεί 

μια πιο κατατοπιςτικι εικόνα. 

 

3.3.1. ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΩΝ 

Θ χονδρικι διάκεςθ νωπϊν φρουτολαχανικϊν δεν είναι οργανωμζνθ κατά ενιαίο 

τρόπο ς' ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, με αποτζλεςμα οι ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ 

αγοράσ λιανοπωλθτϊν-χονδρεμπόρων να παρουςιάηουν οριςμζνεσ διαφορζσ από 

περιοχι ςε περιοχι. Είναι γεγονόσ, όμωσ ότι οι ςφγχρονοι τρόποι  επικοινωνίασ, 

διανομισ και πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και θ ςυνεχισ βελτίωςθ ςτον τομζα των 

μεταφορϊν τείνουν να ομογενοποιοφν τθν αγορά, όλο και περιςςότερο κάκε 

χρόνο. Οι κφριεσ διαφορζσ αφοροφν ςτισ κεντρικζσ Αγορζσ ςτθν Ακινα και ςτθ 

Κεςςαλονίκθ και ςτθ χονδρικι διάκεςθ ςτθν υπόλοιπθ χϊρα.  

Ακόμα και ςιμερα που οι ο ρόλοσ των Κεντρικϊν αγορϊν είναι υποβακμιςμζνοσ, 

ςτο Λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ – κατά κφριο λόγο – κακϊσ και ςτθν περιφζρεια τθσ 

                                                            
13 Λςοτιμία, 30 Λανουαρίου 2010 
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Κεςςαλονίκθσ ζχουν τθν ζδρα τουσ οι περιςςότερεσ χονδρεμπορικζσ και 

ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ τθσ χϊρασ. 

 

3.3.2. ΑΓΟΡΑ ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΩΝ – ΛΗΑΝΟΠΩΛΖΣΩΝ  

Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ χονδρεμπόρων - λιανοπωλθτϊν είναι: 

 ο μεγάλοσ αρικμόσ και το μικρό μζγεκοσ των περιςςότερων καταςτθμάτων 

λιανικισ, 

 Σο πολφ μεγάλο μζγεκοσ των αλυςίδων λιανικισ (οφπερ Μάρκετ) που λόγω του 

μεγζκουσ τουσ παρακάμπτουν πολλζσ φορζσ τθν Αγορά, δθμιουργϊντασ δικζσ 

τουσ εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ 

 Σο εφροσ των μεγεκϊν των επιχειριςεων χονδρικισ διάκεςθσ 

 θ ανομοιογζνεια του προϊόντοσ 

 θ ελλιπισ πλθροφόρθςθ και διαφάνεια τθσ αγοράσ 

 θ ελευκερία ειςόδου όςον αφορά ςτθ δθμιουργία χονδρεμπορικϊν 

επιχειριςεων, με εξαίρεςθ τισ δφο κεντρικζσ λαχαναγορζσ, οποφ υφίςτανται 

περιοριςμοί. 

Γενικά, θ αγορά λιανοπωλθτϊν-χονδρεμπόρων περιλαμβάνει ςτοιχεία 

μονοπωλιακοφ ανταγωνιςμοφ, τα οποία είναι περιςςότερο ζντονα ςτθν περίπτωςθ 

των κεντρικϊν Αγορϊν.  

Για να χαρακτθριςτεί μία αγορά ωσ «μονοπωλιακοφ ανταγωνιςμοφ» κα πρζπει να 

ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 «Να υπάρχουν πολλοί πωλθτζσ που ανταγωνίηονται  για τθν πϊλθςθ ενόσ 

προϊόντοσ  

 Κάκε επιχείρθςθ παράγει ζνα προϊόν που είναι λιγότερο ι περιςςότερο 

διαφορετικό από τα προϊόντα των άλλων επιχειριςεων. Ζτςι, αντί κάκε 

επιχείρθςθ να δζχεται ωσ δεδομζνθ τθν τιμι, αντιμετωπίηει μια κατερχόμενθ 

καμπφλθ ηιτθςθσ  

 Επιχειριςεισ μποροφν να ειςζρχονται ςτθν αγορά ι να τθν εγκαταλείπουν 

χωρίσ κανζνα περιοριςμό» 14. 

                                                            
14 Mankiw, Gregory N. «Αρχζσ τθσ Οικονομικισ», Συπωκιτω – Γ. Δάρδανοσ, Ακινα 2001, Σόμοσ Α, ςελ 606 
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Θ ανομοιογζνεια του προφερόμενου προϊόντοσ, λόγω ζλλειψθσ τυποποίθςθσ και 

ςυςκευαςίασ, θ οποία χαρακτθρίηει τθν αγορά καταναλωτϊν - λιανοπωλθτϊν, 

χαρακτθρίηει και τθν αγορά λιανοπωλθτϊν - χονδρεμπόρων. Εξάλλου, όπωσ 

δείχνουν ςχετικζσ μελζτεσ, δεν φαίνεται να υπάρχει προτίμθςθ των λιανοπωλθτϊν 

προσ το χονδρζμπορο από τον οποίον κάνουν τισ αγορζσ τουσ. Σο ςτοιχείο, δθλαδι 

τθσ προτίμθςθσ, το οποίο υπάρχει ςτθ λιανικι αγορά νωπϊν φρουτολαχανικϊν, δεν 

φαίνεται να χαρακτθρίηει τθ χονδρεμπορικι αγορά. Είναι γεγονόσ ότι υπάρχουν 

ςτακερά πελατολόγια και επαγγελματικοί δεςμοί μεταξφ των εμπόρων, όμωσ θ 

ςυγκζντρωςθ χονδρεμπορικϊν επιχειριςεων εντόσ των Κεντρικϊν Αγορϊν και θ 

δυνατότθτα των λιανοπωλθτϊν – αγοραςτϊν να αναηθτιςουν καλφτερθ ςχζςθ 

ποιότθτασ – τιμισ για τα προϊόντα τουσ ςθμαίνει πωσ ο αγοραςτισ ςτρζφεται 

περιςςότερο προσ τθν ελεφκερθ επιλογι, χωρίσ ιδιαίτερθ προτίμθςθ.  

Όςον αφορά ςτο κόςτοσ εγκατάςταςθσ νζων χονδρεμπόρων ςτον κλάδο, αυτό  δεν 

μπορεί να κεωρθκεί απαγορευτικό, δεδομζνου ότι ζνα  μζροσ του κόςτουσ 

διακίνθςθσ του προϊόντοσ μετακυλίεται  ςτον παραγωγό, το απαιτοφμενο κεφάλαιο 

είναι μικρό, λόγω τθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ του εμπορεφματοσ και οι πάγιεσ 

εγκαταςτάςεισ ενόσ καταςτιματοσ περιοριςμζνεσ. 

Σο ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ των λιανεμπόρων είναι ανεπαρκζσ ςτο βακμό που δεν 

ςτθρίηεται ςτθ διεξοδικι ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων, με αποτζλεςμα θ 

κακοδιγθςθ τθσ αγοράσ να είναι περιςςότερο εμπειρικι με βάςθ τθν εποχι και τθν 

κεωροφμενθ ηιτθςθ κάκε εμπόρου, με κίνδυνο να είναι εςφαλμζνθ. Ο κίνδυνοσ 

αυτόσ είναι ακόμα ςοβαρότεροσ, αν λθφκεί υπόψθ ότι αποτελεί το κφριο ςφςτθμα 

πλθροφόρθςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ αγορά. Όπωσ είναι εφκολα αντιλθπτό, οι 

εξελίξεισ ςτισ δφο κεντρικζσ Αγορζσ επθρεάηουν τθ διαμόρφωςθ των τιμϊν 

πανελλαδικά. Για το λόγο αυτό εκδίδεται δελτίο τιμϊν, το οποίο δεν ζχει πλζον 

Αγορανομικό χαρακτιρα, αλλά πλθροφοριακό Μάλιςτα, μετά τθ δθμοςίευςθ ςτο 

διαδίκτυο των ςυγκεκριμζνων δελτίων τιμϊν χονδρικισ και τθ ςφνδεςθ τουσ με το 

παρατθρθτιριο τιμϊν, θ επιρροι τουσ ζχει αυξθκεί.  

Γενικά λοιπόν, θ αγορά λιανοπωλθτϊν-χονδρεμπόρων χαρακτθρίηεται από πολλά 

ςτοιχεία μονοπωλιακοφ ανταγωνιςμοφ, τα οποία επιτρζπουν ςτουσ χονδρεμπόρουσ 
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να επθρεάηουν τθ διαμόρφωςθ των τιμϊν. Από τθν άλλθ, οι λιανζμποροι δζχονται να 

καταβάλλουν τισ τιμζσ που διαμορφϊνονται, ςτο βακμό που οι ίδιοι είναι ςε κζςθ να 

επιβάλλουν ςτουσ καταναλωτζσ αντίςτοιχα υψθλζσ τιμζσ 

 

3.3.3. ΑΓΟΡΑ ΛΗΑΝΟΠΩΛΖΣΩΝ - ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 

Σα Βαςικά γνωρίςματα τθσ αγοράσ καταναλωτϊν-λιανοπωλθτϊν 

φρουτολαχανικϊν είναι: 

- Οι λιανοπωλθτζσ μποροφν να ζχουν διάφορεσ μορφζσ, που ποικίλλουν, όπωσ τα 

ειδικευμζνα καταςτιματα πϊλθςθσ - τα γνωςτά μανάβικα - καταςτιματα 

πϊλθςθσ ειδϊν διατροφισ ι παντοπωλεία, ςοφπερ μάρκετ, λαϊκζσ αγορζσ, 

πλανόδιουσ πωλθτζσ, 

- Οι φορείσ διάκεςθσ είναι είτε μια πλειάδα μικροφ μεγζκουσ εξειδικευμζνων 

καταςτθμάτων πϊλθςθσ φρουτολαχανικϊν, με ςχετικά μικρι αγοραςτικι 

δφναμθ, είτε ζμποροι λαϊκϊν αγορϊν, είτε μεγάλεσ εταιρείεσ λιανικοφ 

εμπορίου, με δυνατότθτα μαηικϊν αγορϊν. 

- θ ελευκερία ειςόδου ςτον κλάδο, ιδιαίτερα όςον αφορά ςτα μανάβικα,  

- θ τυποποίθςθ – παρόλο που είναι υποχρεωτικι – είναι περιοριςμζνθ. Ο κφριοσ 

όγκοσ των μικρϊν καταςτθμάτων πϊλθςθσ πωλοφν προϊόντα κακόλου ι λίγο 

τυποποιθμζνα, χφμα ι ςε διάφορεσ ςυςκευαςίεσ. Σο γεγονόσ αυτό μειϊνει τθν 

ομοιογζνεια των προςφερόμενων προϊόντων, 

- θ ανομοιογζνεια των φρουτολαχανικϊν, τα οποία προςφζρονται ςτθ  λιανικι αγορά 

ενιςχφεται από τον προςωπικό χαρακτιρα με τον οποίο λειτουργοφν τα περιςςότερα 

ςθμεία διάκεςθσ, τθ δθμιουργία προτίμθςθσ από τθν πλευρά των καταναλωτϊν, 

λόγω τθσ γνωριμίασ αγοραςτι – πωλθτι. 

- θ περιοριςμζνθ πλθροφόρθςθ του καταναλωτι. 

 

Κάποια από τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ Αγοράσ κα ςυνζτειναν ςτο 

γεγονόσ ότι πρόκειται περί «τζλειου ανταγωνιςμοφ». υγκεκριμζνα, δεν τίκενται 
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εμπόδια για τθν είςοδο νζων «παικτϊν»  ςτθν  Αγορά (θ είςοδοσ είναι ελεφκερθ15 , δεν 

απαιτείται ιδιαίτερο κεφάλαιο και γνϊςεισ, το μζγεκοσ των πωλθτϊν είναι μικρό). 

Όμωσ, ο τζλειοσ ανταγωνιςμόσ περιορίηεται από τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Ο 

αγοραςτισ δεν αναηθτά μόνο κάποιο προϊόν με ςυγκεκριμζνα, τυποποιθμζνα 

χαρακτθριςτικά, αλλά επαφίεται ςτον πωλθτι, προκειμζνου να αντλιςει από αυτόν 

πλθροφόρθςθ, και λόγω τθσ οποιαςδιποτε διαπροςωπικισ ςυμπάκειασ, να επιτφχει 

είτε καλφτερθ τιμι, είτε τθν ικανοποίθςθ ότι παίρνει κάτι ξεχωριςτό, ιδιαίτερθσ 

ποιότθτασ. Και, ενδεχομζνωσ, θ τιμι να είναι ακριβότερθ από ζνα μεγάλο κατάςτθμα 

λιανικισ (ςοφπερ μάρκετ), αλλά μζςα ςε αυτιν ενςωματϊνεται θ ιδιαίτερθ ςχζςθ 

αγοραςτι – πωλθτι και θ προτίμθςθ του καταναλωτι. Ζτςι λοιπόν, δεν μιλάμε για 

πωλθτζσ του ίδιου ακριβϊσ προϊόντοσ, αλλά οφτε και αδιάφορουσ καταναλωτζσ ωσ 

προσ τον πωλθτι. Άρα θ αγορά δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ «τζλεια ανταγωνιςτικι». 

 

3.4. ΓΗΑΤΛΟΗ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Μεταξφ των αγορϊν που αναλφκθκαν παραπάνω, υπάρχουν δίαυλοι διανομισ, μζςω 

των οποίων τα προϊόντα καταλιγουν «από το χωράφι ςτο πιάτο». Οι κυριότεροι είναι οι 

ακόλουκοι: 

 

Παραγωγόσ => Καταναλωτισ. 

Ο παραγωγόσ διακζτει τα προϊόντα του ςτον τελικό καταναλωτι απ’ ευκείασ, (π.χ. ςε 

αυτοςχζδιουσ χϊρουσ πϊλθςθσ κοντά ςτο χωράφι και δίπλα ςε δρόμουσ του εκνικοφ 

δικτφου, είτε μζςω των λαϊκϊν αγορϊν. το δίαυλο αυτό, θ τελικι τιμι διάκεςθσ είναι – 

ςυνικωσ – αυτι που επιλζγει ο παραγωγόσ, ανάλογα με τθν «αίςκθςθ τθσ Αγοράσ» που 

ζχει (πωσ κοςτολογεί τθν παραγωγι, τι τιμζσ ηθτοφν άλλοι αντίςτοιχοι κλπ) 

Ο δίαυλοσ αυτόσ αποτελεί τθν απλοφςτερθ και πλζον πρωτόγονθ μορφι διάκεςθσ, 

χωρίσ πολυπλοκότθτα. Ο παραγωγόσ όμωσ επωμίηεται τθ δαπάνθ τθσ διάκεςθσ 

(διαμόρφωςθ χϊρου διάκεςθσ ι μεταφορά ςτον τόπο αυτό), το κόςτοσ προςζλκυςθσ 

πελατϊν κακϊσ και το πικανό κόςτοσ απόρριψθσ των μθ διατεκζντων προϊόντων. 

                                                            
15 Με τθν εξαίρεςθ των εμπόρων ςτισ Λαϊκζσ αγορζσ, για τισ οποίεσ δίνονται άδειεσ από τον Οργανιςμό 
Λαϊκϊν αγορϊν, εφόςον τθροφνται κάποιεσ προχποκζςεισ. 
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Παραγωγόσ => Ζμποροσ => Καταναλωτισ. 

ε ςχζςθ με το προθγοφμενο, παρεμβάλλεται και ζνασ ζμποροσ ο οποίοσ αγοράηει τθν 

παραγωγι για να τθ διακζςει ςτουσ πελάτεσ. Ωσ αποτζλεςμα, μειϊνεται το περικϊριο 

κζρδουσ του παραγωγοφ και του εμπόρου ι αυξάνεται αντίςτοιχα θ τιμι. Ο δίαυλοσ 

αυτόσ εμφανίηεται ςπάνια και κυρίωσ ςτισ επαρχιακζσ πόλεισ. 

 

Παραγωγόσ => Χονδρζμποροσ => Λιανζμποροσ => Καταναλωτισ. 

Είναι ο πλζον διαδεδομζνοσ τρόποσ διανομισ, όχι μόνο ςτθν  Ελλάδα αλλά και ςτο 

εξωτερικό. Εμφανίηεται με μια πλθκϊρα παραλλαγϊν, αλλά το βαςικό ςχιμα 

παραμζνει ίδιο. Οι παραλλαγζσ εξαρτϊνται – κυρίωσ – από τθ δφναμθ του 

χονδρεμπόρου μζςα ςτθν αλυςίδα, κακϊσ και τισ δυνατότθτεσ που ζχει. το δίαυλο 

αυτό, ο παραγωγόσ πωλεί τα αγακά του ςτον χονδρζμπορο (είτε με τον τόνο, είτε ωσ 

θρτθμζνθ παραγωγι) και αυτόσ με τθ ςειρά του αναλαμβάνει να τα διανείμει ςτουσ 

λιανζμπορουσ. Για τθ διανομι αυτι,  χρθςιμοποιεί τα δικά του μεταφορικά μζςα, από 

το χϊρο ςυςκευαςίασ ι αποκικευςθσ  προσ τθν αποκικθ του λιανζμπορου. Μερικζσ 

φορζσ (κυρίωσ ςτθν περίπτωςθ των Κεντρικϊν Αγορϊν), ο λιανζμποροσ είναι αυτόσ που 

αναλαμβάνει τθ μεταφορά από τθν αποκικθ του χονδρεμπόρου προσ το δικό του χϊρο 

εμπορίασ.  

τα πλαίςια του διαφλου αυτοφ, κάποιεσ φορζσ, ανάμεςα ςτο χονδρζμπορο και τον 

παραγωγό, παρεμβάλλονται παραγγελιολιπτεσ, αντιπρόςωποι ι – ακόμα και – 

περιπλανϊμενοι αγοραςτζσ.  

 

Παραγωγόσ => οφπερ Μάρκετ => Καταναλωτισ. 

Σα τελευταία χρόνια, θ ανάπτυξθ των ςοφπερ μάρκετ, ζχει τροποποιιςει τουσ διαφλουσ 

διανομισ και ζχουν αναδείξει τισ απευκείασ αγορζσ (direct sourcing) ςε ζναν από τουσ 

κφριουσ τρόπουσ λιανικισ πϊλθςθσ. Οι πολφ μεγάλεσ εταιρείεσ λιανικισ, είτε επειδι 

κζλθςαν να παρακάμψουν τουσ χονδρεμπόρουσ, προκειμζνου να καρπωκοφν και το 

δικό τουσ κζρδοσ, είτε επειδι οι χονδρζμποροι δεν μποροφςαν να τουσ ικανοποιιςουν, 

ιρκαν ςε απευκείασ ςυμφωνίεσ με μεγάλουσ παραγωγοφσ, για τθ διανομι των αγακϊν 
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που πωλοφν. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνουν οικονομίεσ κλίμακασ, αγοράηοντασ 

μεγάλεσ ποςότθτεσ, χρθςιμοποιοφν το δικό τουσ μεταφορικό ςτόλο και τα ςυςτιματα 

εφοδιαςτικισ και ποιοτικοφ ελζγχου και επί τθσ ουςίασ ζχουν τον ζλεγχο ςτο κόςτοσ 

των αποκτθκζντων. Βζβαια, κάκε τζτοιοσ δίαυλοσ, εξυπθρετεί τα ςυμφζροντα μιασ 

μόνο επιχείρθςθσ, απαιτεί εξαιρετικι ιςχυρι υποδομι ςτο δίκτυο τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ 

από τθν άλλθ πλευρά, οι παραγωγοί που εξαρτϊνται από ζναν ιςχυρό λιανοπωλθτι, 

είναι πολφ πικανόν να ανακαλφψουν ότι θ διαπραγματευτικι τουσ κζςθ δεν είναι 

ιδιαίτερα ιςχυρι και θ επιλογζσ διανομισ των προϊόντων τουσ είναι περιοριςμζνεσ16. 

Επίςθσ, ζχοντασ υιοκετιςει μια κακοριςμζνθ τιμι αγοράσ (ςυνικωσ ανά εβδομάδα) οι 

μεγάλεσ αλυςίδεσ είναι αυτζσ που κακορίηουν και τα περικϊρια κζρδουσ των 

παραγωγϊν. 

 

Άλλοι δίαυλοι 

Διάφοροι εναλλακτικοί δίαυλοι διαδραματίηουν μικρότερο ρόλο ςτθ διανεμθτικι 

αλυςίδα τροφίμων. Για παράδειγμα, ςε κάποιεσ περιοχζσ, υπάρχουν δθμοπρατιρια τα 

οποία μεςολαβοφν μεταξφ του παραγωγοφ και του χονδρεμπόρου. ε άλλεσ 

περιπτϊςεισ μεςολαβοφν πάνω από ζνασ χονδρζμποροι μεταξφ του παραγωγοφ και του 

λιανεμπόρου. Σζλοσ, οι ςυνεταιριςμοί παίηουν κάποιεσ φορζσ ενεργό ρόλο ςτθ διάκεςθ 

των προϊόντων των αγροτϊν μζςω των πρατθρίων τουσ. Βζβαια, ςτθν Ελλάδα, το 

ςυνεταιριςτικό μοντζλο δεν κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχθμζνο, αλλά θ νζα τάςθ είναι θ 

δθμιουργία «ομάδων παραγωγϊν» για τθν προϊκθςθ των προϊόντων τουσ. 

 

 

3.5. ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Με τθν πάροδο των ετϊν, κεςπίηονται νομοκετικζσ παρεμβάςεισ και πλαίςια που 

κζτουν αυςτθρότερα κριτιρια ςτθ διεξαγωγι εμπορίου. τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κφρια 

ζκφραςθ είναι ο Γενικόσ Ευρωπαϊκόσ Νόμοσ για τα Σρόφιμα (EU General Food Law), ο 

οποίοσ εκδόκθκε το 2002, ζχει ιςχφ από το 2005 και υποχρεϊνει τισ εφοδιαςτικζσ 

                                                            
16 Eurofruit Magazine, ” Direct sourcing: What does it mean for the produce trade?”, Issue 440, May 2011, 
p. 22-24 
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αλυςίδεσ τροφίμων να υιοκετιςουν πρακτικζσ ιχνθλαςιμότθτασ (tracing), να μποροφν, 

δθλαδι, να εντοπίηουν τα προϊόντα κατά μικοσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.  

τθν Ελλάδα, το κεςμικό πλαίςιο που αφορά ςτθν άςκθςθ εμπορίασ αποτελείται από 

μία ςειρά νόμων και αποφάςεων, οι κυριότερεσ από τισ οποίεσ δίνονται παρακάτω: 

 

Ν. 136/46 Αγορανομικόσ Κϊδικασ 

Ν. 3475/55 «Περί τυποποιιςεωσ νωπϊν Αγροτιϊν Προϊόντων & 

  ιδρφςεωσ Αγορϊν» 

Β.Δ. 43/65 «περί οργανϊςεωσ & λειτουργίασ τθσ Κεντρικισ Αγοράσ 

  Ακθνϊν» 

Ν. 802/78 «Περί τροποποιιςεωσ & ςυμπλθρϊςεωσ του Ν. 3475/55 

 και του 136/46» 

Κοιν. Καν. 665/82  «Περί τυποποιιςεωσ νωπϊν Αγροτικϊν Προϊόντων & 

  λειτουργίασ  Αγορϊν» 

Ν. 1436/83 «Περί ΕΜ.Π.Ο και άλλεσ διατάξεισ» 

Α.Δ. 14/89 «Κωδικοποίθςθ Αγορανομικϊν διατάξεων» 

Ν. 2000/91 «πλανόδιο Εμπόριο» 

Ν. 3668 /08 «Ανακεϊρθςθ των διατάξεων περί κυρϊςεων του  Ν.Δ. 

 136/1946 «Περί Αγορανομικοφ Κϊδικα» και άλλεσ 

 διατάξεισ.» 

Αγ. Διάτ. 7/2009 «Σροποποίθςθ και νζα κωδικοποίθςθ Αγορανομικϊν 

  Διατάξεων, εκδοκειςϊν μζχρι και τθν 14 Μαΐου 2009 

 

Θ διαδικαςία ελζγχου των τιμϊν ορίηεται από το άρκρο 30 παρ. 1 του Αγορανομικοφ 

Κϊδικα. 

Μζχρι το καλοκαίρι του 2011, το ςφνολο τθσ διακίνθςθσ και εμπορίασ τροφίμων 

υπόκειτο ςε νομικοφσ περιοριςμοφσ, μζςω αγορανομικϊν διατάξεων. Οι διατάξεισ 

αυτζσ είχαν κωδικοποιθκεί  με τθν υπ’ αρ. Α2-3391 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 

1388/Β/13-07-2010) 
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Σα φροφτα και τα Λαχανικά χωρίηονταν ςε 2 κατθγορίεσ 

α) Ελεγχόμενα για υπερβολικό κζρδοσ  

(αχλάδια, μιλα, πορτοκάλια, μανταρίνια και λεμόνια). Δεν υπιρχαν κακοριςμζνα 

ποςοςτά κζρδουσ, και οι τιμζσ διαμορφϊνονταν ελεφκερα με ευκφνθ των διακινθτϊν, 

μζςα ςε λογικά πλαίςια 

β) Διατιμθμζνα ι ελεγχομζνου κζρδουσ, 

τθν κατθγορία αυτι εντάςςονταν όλα τα υπόλοιπα φροφτα και λαχανικά με 

κακοριςμζνα ποςοςτά μεικτοφ  κζρδουσ (8-12% για τισ χονδρικζσ πωλιςεισ και 20-40% 

για τισ λιανικζσ). 

Εκτόσ από τα ανϊτατα επιτρεπόμενα όρια κζρδουσ, ορίηονται και οι τρόποι με τουσ 

οποίουσ αυτά προςαυξάνονται (π.χ. με τθ αξία τθσ ςυςκευαςίασ, των εκφορτωτικϊν 

κλπ) 

φμφωνα με παραδοχζσ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, το όλο ςφςτθμα δθμιουργοφςε 

τεράςτιεσ ςτρεβλϊςεισ, με αποτζλεςμα παράλογεσ υπερτιμολογιςεισ που είχαν ωσ 

ςυνζπεια αντί να πωλοφνται προϊόντα να πωλοφνται παραςτατικά 17 . Ζτςι 

καταργικθκαν όλα τα περικϊρια κζρδουσ και κεςμοκετικθκε θ εφαρμογι ενόσ 

ολοκλθρωμζνου, ςφγχρονου και αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ για τα 

νωπά οπωροκθπευτικά, ϊςτε να υπάρχει πραγματικόσ ζλεγχοσ για όλα τα προϊόντα από 

το χωράφι μζχρι το ράφι  

  

                                                            
17 http://www.mindev.gov.gr/?p=4706 

http://www.mindev.gov.gr/?p=4706
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4. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΣΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ΓΔΝΗΚΑ 

Οι αλυςίδεσ διανομισ δεν αποτελοφνται από διάφορουσ ανεξάρτθτουσ κρίκουσ, αλλά 

από κομμάτια που αλλθλεπιδροφν. Όπωσ είναι λογικό όλα τα επιμζρουσ τμιματα τθσ 

διανεμθτικισ αλυςίδασ ζχουν ωσ ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ τουσ. Σο ιδεατό 

κα ιταν ο ςυντονιςμόσ ςχεδίων, ςτόχων και δράςεων, προκειμζνου να βελτιςτοποιθκεί 

θ απόδοςθ όλου του ςυςτιματοσ. Όμωσ, αρκετοί μελετθτζσ τθσ διανεμθτικισ, 

υποςτθρίηουν ότι αυτοφ του είδουσ θ ςυμπεριφορά είναι ςπάνια και τα μζλθ τθσ 

αλυςίδασ ενδιαφζρονται ςυνικωσ, όχι για το ςφνολο των «κρίκων», αλλά, μόνο για 

αυτοφσ που είναι δίπλα τουσ, για αυτοφσ, δθλαδι, από τουσ οποίουσ αγοράηουν και 

ςτουσ οποίουσ πωλοφν. 
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«Θ ςχεδίαςθ μιασ ιδεϊδουσ δομισ, προχποκζτει των κακοριςμό των ενδιάμεςων 

(χονδρεμπόρων, λιανοπωλθτϊν και εξειδικευμζνων), τον κακοριςμό των μελϊν του 

καναλιοφ ςε κάκε επίπεδο (μεςάηοντασ, παραδοςιακόσ χονδρζμποροσ, ςοφπερ μάρκετ 

κλπ) κακϊσ επίςθσ και τθν κατανομι του αντικειμζνου για τον κακζνα.»18 Βζβαια, κάκε 

επιχείρθςθ δεν ζχει μόνο μια ςτρατθγικι και επιλζγει, ανάλογα με το προϊόν, τθν 

αγορά, τθ ςτόχευςθ πελατϊν. Πολλζσ φορζσ, θ βζλτιςτθ ςτρατθγικι αντιμετωπίηει 

δυςκολίεσ που προκφπτουν από μια ποικιλία περιοριςμϊν και απροςδιόριςτων 

παραγόντων. 

φμφωνα με μία ζρευνα τθσ εταιρείασ McKinsey & Co19, «θ πιο ςυχνά καταγεγραμμζνθ 

πρόκλθςθ τα τελευταία χρόνια είναι θ αυξθμζνθ μεταβλθτότθτα τθσ ηιτθςθσ των 

καταναλωτϊν. Παρότι θ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ κα παραμείνει, για τα 

ερχόμενα 5 χρόνια, ο πιο δθμοφιλισ ςτόχοσ των επιχειριςεων, αυτζσ κα εςτιάηουν 

περιςςότερο ςτθ μεγζκυνςθ, παρά ςτον περιοριςμό του κόςτουσ. Ιδθ, μετά τθ μεγάλθ 

κρίςθ του 2007-2008 παγκοςμίωσ, αναηθτοφνται νζεσ ςυνταγζσ ανάκαμψθσ και 

επιτυχίασ. Για να καταςτεί δυνατό κάτι τζτοιο, είναι απαραίτθτο να λαμβάνονται 

αποφάςεισ που να βαςίηονται ςτθν πλθροφόρθςθ και να βελτιϊνουν τόςο τθν 

αποτελεςματικότθτα, όςο και τθν απόδοςθ. Θ αντίδραςθ των περιςςότερων 

εφοδιαςτικϊν αλυςίδων ζδειξε ότι οι αποφάςεισ τουσ λαμβάνονταν βαςιηόμενεσ ςε 

ελάχιςτθ πλθροφόρθςθ – ίςωσ και λιγότερθ από αυτι που είναι αναγκαία ςτθν 

πραγματικότθτα». ε κάκε περίπτωςθ υπάρχουν διάφοροι παράγοντεσ δυςλειτουργιϊν 

των διαφλων διανομισ. 

 

 

4.1.1. ΑΤΜMΔΣΡΖ ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΗΜΩΝ 

Ζνα από τα κυριότερα προβλιματα ςε μια εφοδιαςτικι αλυςίδα είναι θ αςφμμετρθ 

μετάδοςθ τιμϊν (Asymmetric Price Transmission – APT). Ο τρόποσ δθλαδι με τον οποίο 

μεταδίδονται οι οποιεςδιποτε αυξιςεισ ι μειϊςεισ των τιμϊν από κάποιο ςτάδιο τθσ 

αλυςίδασ και πωσ αυτζσ καταλιγουν ςτον τελικό καταναλωτι. Θ βαςικι οικονομικι 

                                                            
18 Rosenbloom, B.  Marketing Channels: A Management View, 7θ εκδ, 2003,  South-Western College, ςελ. 
672. 
19 Mc Kinsey & Co, online survey 12-22 Oct. 2010 “the challenges ahead for the supply chains” 
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κεωρία τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ κάνει λόγο για μεταβολι τθσ προςφερόμενθσ ι 

τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ανάλογα με τθ μεταβολι τθσ τιμισ, δεν λαμβάνει όμωσ 

υπόψθ το χρονικό διάςτθμα το οποίο μεςολαβεί μζχρι τθν αντίςτοιχθ αλλαγι ι το ότι 

κάποια προϊόντα προςαρμόηονται ταχφτερα από κάποια άλλα. Επίςθσ, οι αςυμμετρίεσ 

παρουςιάηονται τόςο ςε ολιγοπϊλια, όςο και ςε κακεςτϊσ ανταγωνιςμοφ. «Η απόδοςθ 

των αςυμμετριών ςτον ατελι ανταγωνιςμό δεν  τελεςφορεί.» (Peltzman, 2000). 

Εμπειρικά είναι γνωςτό ότι  οι τιμζσ αυξάνονται πολφ πιο γριγορα απ’ ότι μειϊνονται. 

Είναι θ γνωςτι κεωρία «Rockets and feathers», όπου ςε κάκε μεταβολι, οι τιμζσ 

εκτοξεφονται ςαν πφραυλοι, αλλά πζφτουν αργά ςαν φτερά. Είναι λογικό ότι κάκε 

προϊόν το οποίο παράγεται για να πωλθκεί ςε ςυγκεκριμζνθ τιμι και πουλθκεί 

ακριβότερα, τότε κάκε παραπάνω ποςό είναι άμεςο κζρδοσ για τθν επιχείρθςθ, ενϊ θ 

χαμθλότερθ πϊλθςθ είναι ηθμία. 

Κεωρθτικι απόδειξθ δόκθκε με τθν ζρευνα του Sam Peltzman “Prices rise faster than 

they fall” 20, θ οποία χρθςιμοποίθςε ςτατιςτικά δεδομζνα και ανάλυςθ για να αποδείξει  

τθ ςυγκεκριμζνθ κεωρία. Θ ζρευνα αυτι δεν αποκάλυψε ιδιαίτερθ αςυμμετρία  

κόςτουσ ςτθν περίπτωςθ που προκαλείται από τισ αποφάςεισ κάποιου που ελζγχει το 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, αλλά κάτι τζτοιο προκφπτει όταν το 

κόςτοσ διζρχεται μζςα από ζνα κατακερματιςμζνο ςφςτθμα διανομισ, ακριβϊσ όπωσ το 

ςφςτθμα νωπϊν τροφίμων ςτθν Ελλάδα αλλά και ςε πολλζσ άλλεσ χϊρεσ. Μάλιςτα, 

ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι ςτατιςτικι υπθρεςία, θ χϊρα κατατάςςεται ανάμεςα ςτισ 

πιο «αργζσ» ςτθ μετάδοςθ των μειϊςεων των αγροτικϊν προϊόντων (23θ μεταξφ των 27 

κρατϊν τθσ Ε.Ε.)  

 

                                                            
20 Peltzman Sam: «Prices Rise Faster than They Fall», The Journal of Political Economy, Vol. 108, No. 3 
(Jun., 2000), pp. 466-502, The University of Chicago Press 



Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΩΝ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ – ΔΜΒΑ                 ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ  ελίδα 32 

 

Πίνακασ  8:  Τςτζρθςθ μθνών μείωςθσ τιμισ ςτθν αγροτικι παραγωγι και τθν τιμι καταναλωτι 

 

Πθγι: Eurostat 

 

Μία άλλθ ζρευνα (Ward, 1982) ςτισ αγορζσ φρζςκων λαχανικϊν, αποκάλυψε ότι οι 

αυξομειϊςεισ ςτισ τιμζσ χονδρικισ, αντανακλϊνται πιο ομαλά ςτισ τιμζσ λιανικισ. 

 

4.1.2. ΑΠΟΚΟΠΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΖΣΖΖ 

          (ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΗΓΗΟΤ  - THE BULLWHIP EFECT) 

Σο φαινόμενο του μαςτιγίου (bullwhip effect) είναι αρκετά ςυνθκιςμζνο ςτισ 

εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ. Χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα ιταν αυτό τθσ Procter & 

Gamble (P&G), όταν ςτελζχθ τθσ παρατιρθςαν πολφ μεγάλεσ ανιςορροπίεσ ςτθν 

εφοδιαςτικι αλυςίδα κάποιων προϊόντων τουσ, τα οποία αντί να ζχουν κανονικι ροι, 

παρουςίαηαν διακυμάνςεισ, και μάλιςτα μεγεκυνόμενεσ, κατά μικοσ τθσ εφοδιαςτικισ 
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αλυςίδασ. τισ περιςςότερεσ εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ οι κυριότερεσ αιτίεσ του 

φαινομζνου είναι τζςςερισ:  

 

 “Θ μθ ανανζωςθ τθσ πρόβλεψθσ ηιτθςθσ 

 Οι ομαδικζσ παραγγελίεσ 

 Οι διακυμάνςεισ των τιμϊν 

 Οι πολλαπλζσ παραγγελίεσ ςτθν περίπτωςθ περιοριςμοφ των παραγγελιϊν” 21 

 

τθν περίπτωςθ των νωπϊν τροφίμων, οι αιτίεσ του φαινομζνου μποροφν να 

εξειδικευτοφν. Οι παραγωγοί, ςπάνια ζχουν τθν πλθροφόρθςθ που αφορά ςτθ ηιτθςθ 

και δεν παράγουν βάςθ ενόσ ρεαλιςτικοφ ςυςτιματοσ παραγωγισ, αλλά παράγουν με 

βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γθσ του ι ακόμα με βάςθ τθν παράδοςθ ι και τθν 

επιδότθςθ τθσ καλλιζργειασ. Με τον τρόπο αυτό ζχουμε είτε αδιάκετα προϊόντα, είτε 

ζλλειψθ που αντιμετωπίηεται με ειςαγωγζσ. Χαρακτθριςτικότερο είναι το παράδειγμα 

των καρπουηιϊν που τθ μία χρονιά, λόγω υπερπαραγωγισ οι τιμζσ είναι χαμθλζσ και 

εξωκοφν τουσ παραγωγοφσ ςε άλλεσ καλλιζργειεσ, με ςυνζπεια τθν επόμενθ χρονιά να 

ζχουμε υψθλότερεσ τιμζσ λόγω ελλείψεων. Ο κφκλοσ αυτόσ επαναλαμβάνεται ςυνεχϊσ. 

Μεγάλεσ ποςότθτεσ νωπϊν τροφίμων καταςτρζφονται ςτισ χωματερζσ επειδι ζμειναν 

αδιάκετεσ ι άλλεσ φορζσ, επειδι κα πρζπει θ προςφορά να είναι αρκετά χαμθλι για να 

μθ φτάςουν οι τιμζσ ςε εξευτελιςτικά επίπεδα. φμφωνα με τουσ Sexton και Zhang22 

«ςε περιπτϊςεισ μεγάλθσ φκαρτότθτασ των προϊόντων, θ προςφορά είναι οριςμζνθ και 

θ τιμι βρίςκεται πάνω από το οριακό κόςτοσ παραγωγοφ. Όταν οι τιμζσ πζςουν κάτω 

από το κόςτοσ αυτό θ προςφορά μθδενίηεται. Όταν οι τιμζσ καταςτιςουν τθ ςοδειά 

βιϊςιμθ, τότε το επιπλζον κζρδοσ μοιράηεται ανάμεςα ςτουσ πωλθτζσ και τουσ 

αγοραςτζσ, ανάλογα με τθ δφναμθ τουσ». 

Οι χονδρζμποροι και οι λιανοπωλθτζσ από τθν  πλευρά τουσ ζχουν τθν πλθροφόρθςθ 

για τθ ηιτθςθ, όμωσ αυτι δε φτάνει ςτον παραγωγό, λόγω τθσ λειτουργίασ τθσ 

                                                            
21 Lee Hau L,  V. Padmanabhan,  Seungjin Whang, The Bullwhip Effect in Supply Chains, Sloan Management 
Review, Spring 1997, pp 93-102 
 
22 Sexton, R.J. & Zhang M., “A model of price determination for fresh Produce with application to California 
Iceberg Lettuce” American Journal of Agricultural Economics, 781 (1996), p. 924-934 
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εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ι όταν φτάνει ελζγχεται ωσ προσ τθν αξιοπιςτία τθσ, λόγω τθσ – 

όχι πάντα αδικαιολόγθτθσ – επιφυλακτικότθτασ των παραγωγϊν. Οι ςυςκευαςτζσ και οι 

μεταφορείσ επίςθσ, προγραμματίηουν τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ εντελϊσ εμπειρικά με 

βάςθ πλθροφορίεσ που φτάνουν ςε αυτοφσ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ, με αποτζλεςμα 

αλλοφ να παρατθρείται χαμθλι χριςθ πόρων και αλλοφ ανεπάρκεια τουσ. το ςθμείο 

αυτό οι Κεντρικζσ Αγορζσ παίηουν ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο, αφοφ εκεί οι αγοραςτζσ, 

όπωσ και οι πωλθτζσ μποροφν να ςχθματίςουν μια ικανοποιθτικι εικόνα για τα 

τεκταινόμενα ςτθν Αγορά. 

Σθ δεκαετία του 1990, θ πρωτοβουλία Efficient Consumer Response (ECR) προςπάκθςε 

να επανακακορίςει πωσ κα ζπρεπε να λειτουργεί θ εφοδιαςτικι αλυςίδα τροφίμων. Οι 

αναφορζσ τθσ ECR υπολόγιηαν ότι θ εξομάλυνςθ των ςτρεβλϊςεων ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

αλυςίδα κα απζφερε – μόνο ςτισ Θ.Π.Α. –  εξοικονόμθςθ 30 διςεκατομμφριων 

δολαρίων.23 

 

 

4.1.3. ΡΤΘΜΗΣΗΚΑ – ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Οι ζλεγχοι τιμισ είναι ιδιαίτερα περιοριςτικοί ςε Ελλάδα, Πορτογαλία και 

Λουξεμβοφργο, αλλά ιςχφουν και ςε αρκετζσ άλλεσ χϊρεσ. Οι πωλιςεισ κάτω του 

κόςτουσ και τα ποςοςτά κζρδουσ επί του τιμολογίου ανικουν ςτθν κατθγορία αυτι. 

Πϊλθςθ κάτω του κόςτουσ ςθμαίνει ότι κάποιοσ δεν μπορεί να πουλάει ςε τιμι 

κατϊτερθ από αυτι που αγόραςε κάποιο αγακό. υνικωσ, ωσ τιμι απόκτθςθσ, 

λογίηεται θ τιμι του τιμολογίου. Μια παραλλαγι είναι και το ποςοςτό κζρδουσ επί του 

αγακοφ, όπου το κζρδοσ του εμπόρου υπολογίηεται με ζνα ποςοςτό επί τθσ 

τιμολογθκιςασ αξίασ κτιςθσ. Ζτςι, δθμιουργοφνται αυξθμζνα κόςτθ αποκικθσ, αφοφ οι 

ζμποροι πρζπει να πωλοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ και δεν μποροφν να απαλλαγοφν 

από τα προϊόντα τουσ προςφζροντασ μια χαμθλότερθ τιμι. Θ πρακτικι αυτι, 

εξαναγκάηει τουσ εμπόρουσ να μθν αγοράηουν μεγάλεσ ποςότθτεσ προϊόντων – 

ειδικότερα φκαρτϊν – και άρα, αφενόσ να δυςκολεφονται να επωφελθκοφν από 

οικονομίεσ κλίμακασ, αφετζρου να επιβαρφνονται με το κόςτοσ αποκικευςθσ των 

                                                            
23 Cooke J.A., "The $30 Billion Promise," Traffic Management, volume 32, December 1993, pp. 57-59. 
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προϊόντων αυτϊν. Επιπλζον, ο τρόποσ υπολογιςμοφ μπορεί να μειϊςει τθν κινθτικότθτα 

των τιμϊν. τισ περιπτϊςεισ όπου ςυγκεκριμζνα τμιματα τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 

τροφίμων ζχουν ςθμαντικι δφναμθ, οι ςχετικοί περιοριςμοί μποροφν να οδθγιςουν 

ςτον οριςμό υψθλισ τιμισ «κατωφλίου». 

χετικζσ μελζτεσ 24,25 ζχουν δείξει ότι οι περιοριςμοί πϊλθςθσ κάτω του κόςτουσ, 

δείχνουν μείωςθ του ανταγωνιςμοφ μεταξφ προϊόντων τθσ ίδιασ ποικιλίασ / είδουσ και 

αφξθςθ των τιμϊν ςτα οπωροκθπευτικά.  

Από τθν άλλθ πλευρά, δεν μπορεί κανείσ να παραβλζψει το γεγονόσ ότι οι πωλιςεισ 

κάτω του κόςτουσ μπορεί να εφαρμοςτοφν από μεγάλουσ παίκτεσ τθσ Αγοράσ, με 

μεγάλθ οικονομικι επιφάνεια, προκειμζνου να εξωκιςουν τουσ μικρότερουσ που δεν 

μποροφν να τουσ ανταγωνιςτοφν και να υπομείνουν τόςεσ οικονομικζσ ηθμιζσ, με 

απϊτερο ςτόχο να μονοπωλιςουν τθν Αγορά και να ρυκμίηουν προσ ίδιο όφελοσ τισ 

τιμζσ. Ακόμα και ζτςι όμωσ, οι περιοριςμοί ςτισ τιμζσ – μάλλον – δεν είναι θ καλφτερθ 

πολιτικι για τθν προςταςία των μικρϊν επιχειριςεων ι των ανεξάρτθτων 

εξειδικευμζνων λιανοπωλθτϊν. 

 

  

                                                            
24  Boyer Philippe, Cadilhon Jo,  Louis-Georges Soler The French Observatory on formation of food 
products’ prices and margins¸ Centre for Studies and Strategic Foresight, French Ministry of Agriculture, 
2nd OECD Food Chain Network Meeting, 12-13 September 2011 

 
25 Biscourp Pierre, Boutin Xavier,  Vergé Thibaud, “The Effects of Retail Regulations on prices: Evidence 
from the Loi Galland” (G 2008 / 02) Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Direction 
des Études et Synthèses Économiques (May 2008) 
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4.2. ΔΗΓΗΚΑ 

 

4.2.1. ΦΘΑΡΣΟΣΖΣΑ 

Μία από τισ κφριεσ ιδιαιτερότθτεσ των νωπϊν προϊόντων είναι θ φκαρτότθτα, θ οποία 

ςυντελεί ςτθν πολφ μικρι διάρκεια εμπορικισ ηωισ τουσ. Για πολλά από τα προϊόντα 

αυτά, θ εμπορικι ηωι τουσ δεν υπερβαίνει τισ 3 εβδομάδεσ, ενϊ για άλλα είναι πολφ 

μικρότερθ. Θ εμπορικι ηωι είναι ο χρόνοσ εκείνοσ που το αγροτικό προϊόν, 

προςφζρεται ςτα ράφια των αγορϊν λιανικισ και διατθρείται ςτο ςπίτι του αγοραςτι, 

αν δεν καταναλωκεί άμεςα. Θ μειωμζνθ εμπορικι ηωι ενόσ νωποφ προϊόντοσ ςχετίηεται 

με τθν υποβάκμιςθ του ςε εμφάνιςθ και περιεκτικότθτα ςε κρεπτικζσ ουςίεσ, 

παράγοντεσ που το κακιςτοφν λιγότερο ανταγωνιςτικό. Θ φκαρτότθτα ςυντελεί ακόμθ 

και ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ διακίνθςθσ του νωποφ, εξαιτίασ των απαιτιςεων για 

ςυντιρθςθ κάτω από ειδικζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ, κλπ. Θ φκαρτι φφςθ 

των νωπϊν απαιτεί, επίςθσ, ειδικι μεταχείριςθ, που αρχίηει από τθν κοπι – ςυλλογι 

του και φκάνει μζχρι τθν τοποκζτθςθ τουσ ςτισ προκικεσ των λιανοπωλθτϊν. Ανάμεςα 

ςτουσ παράγοντεσ που αυξάνουν το κόςτοσ ςυλλογισ και εμπορίασ νωπϊν 

περιλαμβάνονται θ προετοιμαςία για τθ μεταφορά (διαλογι νωπϊν που δεν ζχουν 

υποςτεί «τραυματιςμό», πρόψυξθ, ραντιςμόσ με φάρμακα κλπ), θ κατάλλθλθ 

ςυςκευαςία, θ προςεκτικι τοποκζτθςθ και ςτιριξθ ςε ειδικά οχιματα – ψυγεία, θ ψφξθ 

τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ τουσ και θ προςεκτικι εκφόρτωςθ και 

αποκικευςθ ςτουσ χϊρουσ προοριςμοφ. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ ενζχουν κάποιο κόςτοσ 

το οποίο αν δεν καταβλθκεί με τθ μορφι χριςθσ εξειδικευμζνων μζςων, μεκόδων και 

προςωπικοφ, τότε εμφανίηεται με τθ μορφι αυξθμζνου ποςοςτοφ φκοράσ και 

ποιοτικισ υποβάκμιςθσ ςτθν αγορά – προοριςμό. Για παράδειγμα θ ευαιςκθςία των 

νωπϊν ςθ μετακίνθςθ απαιτεί τθ χριςθ ςυνδυαςμζνων μεκόδων μεταφοράσ, ζτςι ϊςτε 

να μειϊνονται ςτο ελάχιςτο οι μεταφορτϊςεισ. 

 

4.2.2. ΥΑΜΖΛΖ ΔΗΓΗΚΖ ΑΞΗΑ 

Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό των νωπϊν αγροτικϊν προϊόντων είναι θ πολφ χαμθλι ειδικι 

τουσ αξία. Παρά τθν αυξθτικι τάςθ των τιμϊν των αγροτικϊν προϊόντων, είναι κανόνασ, 
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ότι για τθν επίτευξθ ικανοποιθτικοφ κζρδουσ κα πρζπει να πωλθκοφν αρκετά μεγάλεσ 

ποςότθτεσ προϊόντων. Αυτό όμωσ ςθμαίνει και μεγάλο όγκο προσ πϊλθςθ και, 

ςυνεπϊσ, μεγάλο κόςτοσ μεταφοράσ. Σο κόςτοσ αυτό ςυνδυαηόμενο και με τθ μεγάλθ 

απόςταςθ, καταδεικνφει γιατί θ διακίνθςθ ςε μακρινζσ αγορζσ τείνει να εκμθδενίηει τα 

περικϊρια κζρδουσ. Για το λόγο αυτό τα νωπά αγροτικά προϊόντα, ζχουν μικρότερθ 

προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με τα βιομθχανικά που ζχουν υψθλότερεσ ειδικζσ αξίεσ  και 

μποροφν να προςφζρουν μεγαλφτερα ποςοςτά κζρδουσ ςτο μεταφορζα. Σο γεγονόσ 

αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν προαναφερκείςα φκαρτότθτα οδθγοφν ςτθ μειωμζνθ 

διαπραγματευτικι δφναμθ των αποςτολζων αγροτικϊν προϊόντων και δείχνουν τθν 

χρθςιμότθτα του προγραμματιςμοφ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. 

 

4.2.3. ΔΠΟΥΗΚΟΣΖΣΑ 

τθ μειωμζνθ διαπραγματευτικι δφναμθ των παραγωγϊν ςυντείνει και θ εποχικότθτα 

των προϊόντων. Σα φροφτα και τα λαχανικά που υπάρχουν ςτθν αγορά δεν είναι ίδια 

ολόκλθρο το χρόνο.  Ζτςι, ςε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ, και χωρίσ να λαμβάνουμε υπ’ όψθ 

τισ ειςαγωγζσ και τα είδθ που ζχουν αποκθκευτεί ςε ψυγεία, κα μποροφςαμε να 

κεωριςουμε ότι θ χρονιά ξεκινάει με τθν πατάτα και κλείνει με τα ςταφφλια. 

Ενδιαμζςωσ, ςυναντά κανείσ τουσ χειμερινοφσ μινεσ τα εςπεριδοειδι και τα αγγοφρια, 

τουσ δε καλοκαιρινοφσ, τα ροδάκινα τα καρποφηια και τα βερίκοκα. Πρζπει ακόμα να 

παρατθρθκεί ότι οριςμζνα προϊόντα ζχουν πολφ ζντονθ εποχικότθτα, ενϊ κάποια άλλα 

μικρότερθ. Οι επιπτϊςεισ αυτοφ του χαρακτθριςτικοφ τουσ, αυξάνονται περιςςότερο 

όταν ςυνυπολογιςτεί θ αυξθμζνθ φκαρτότθτα. 

Θ εποχικότθτα επθρεάηει αρνθτικά τθν τιμι διάκεςθσ των νωπϊν ςτισ διάφορεσ αγορζσ 

κακϊσ υποχρεϊνει τουσ εμπόρουσ να τοποκετοφν μεγάλεσ ποςότθτεσ προϊόντων ςε 

μικρό χρονικό διάςτθμα, ζτςι που να μθν είναι, ςυνικωσ, δυνατό να τισ απορροφιςει θ 

αγορά ςε ικανοποιθτικά επίπεδα τιμϊν. Μερικζσ φορζσ το πρόβλθμα επιτείνεται από 

τθν τοποκζτθςθ ανταγωνιςτικϊν ποικιλιϊν που ςυμπαραςφρουν θ μία τθν άλλθ ςε 

χαμθλότερεσ τιμζσ. Θ αυξθμζνθ ηιτθςθ μεταφορικϊν μζςων για τθν αποςτολι των 

νωπϊν αγροτικϊν προϊόντων λόγω εποχικότθτασ, ςυντείνει ςτισ υπερβολικζσ 
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αυξομειϊςεισ του κομίςτρου και γενικά ςτθν αςτάκεια τθσ αγοράσ μεταφορικοφ μζςου, 

γεγονόσ που ςχετίηεται και με τισ διακυμάνςεισ των τιμϊν.  

Οι επιπτϊςεισ τθσ εποχικότθτασ, παρότι είναι ακόμα προφανείσ ςτθν αγορά (ακριβά 

προϊόντα εκτόσ εποχισ) τείνουν να εξομαλφνονται τα τελευταία χρόνια, κυρίωσ χάρθ 

ςτθν αφξθςθ των ειςαγωγϊν, τθ βελτίωςθ των τρόπων μεταφοράσ και τθ διεκνοποίθςθ 

των αγορϊν, όπωσ κα δοφμε παρακάτω. 

 

4.2.4. ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Θ διάδοςθ των νζων τεχνολογιϊν που επιτρζπουν τθν  τάχιςτθ διάδοςθ τθσ 

πλθροφορίασ και τθ γριγορθ μεταφορά προϊόντων ζχουν δϊςει ςτθν Αγορά μια 

παγκόςμια διάςταςθ. φμφωνα με ζρευνα26  που διεξιχκθ ςε επιλεγμζνα οφπερ 

Μάρκετ του Θνωμζνου Βαςιλείου, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ Νζα Ηθλανδία ωσ τόπο 

προμικειασ, οι επιπτϊςεισ είναι παρόμοιεσ για τουσ παραγωγοφσ ςε όλο τον κόςμο. Οι 

περιςςότεροι παραγωγοί νωπϊν προϊόντων ζχουν μόνο ζνα περιοριςμζνο «παράκυρο 

ευκαιρίασ» εντόσ του οποίου, τα προϊόντα τουσ κα πρζπει να τοποκετθκοφν ςτθν 

Αγορά, εξαιτίασ τθσ εποχικότθτασ και των ςυνεπακόλουκων τοπικϊν περιοριςμϊν 

καλλιζργειασ, ςυγκομιδισ, αποκικευςθσ, και μεταφοράσ. Με λίγα λόγια θ εποχικότθτα 

παίηει κφριο ρόλο ςτθ διάκεςθ των προϊόντων, τα οποία πρζπει να προωκθκοφν ςτθν 

Αγορά μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που είναι εξαιρετικισ ποιότθτασ και πριν 

προωκθκοφν τα ομοειδι προϊόντα από κάποια άλλθ χϊρα. το ςυγκεκριμζνο 

παράδειγμα, τα ακτινίδια τθσ Νζασ Ηθλανδίασ παράγονται από τα τζλθ Μαΐου ζωσ τα 

μζςα Λανουαρίου. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να ανταγωνιςτοφν τα αντίςτοιχα τθσ Χιλισ 

ςτθν αρχι τθσ περιόδου και αυτά τθσ Λταλίασ και τθσ Ελλάδασ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 

αυτισ. Όπωσ φαίνεται και ςτο ςχετικό γράφθμα, το 1992, το  υμβοφλιο Μάρκετινγκ για 

το ακτινίδιο τθσ Νζασ Ηθλανδίασ κατάφερε να διατθριςει μια προνομιακι τιμι για τθν 

περίοδο αυτι. Θ επιτυχία αυτι αποδόκθκε ςτα ςυνεπι ποιοτικά πρότυπα, τα οποία 

ςυνδυάςτθκαν με διαδικαςίεσ που εξαςφάλιηαν τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των 

κφριων λιανοπωλθτϊν. Όλα αυτά είναι απαραίτθτα για να επιτευχκεί και να διατθρθκεί 

θ θγετικι κζςθ ςτθν αγορά. (Treacy and Wiersema, 1993). Προκειμζνου να 

                                                            
26 Brookes Richard, Recent Changes in the Retailing of Fresh Produce Strategic Implications for Fresh 
Produce Suppliers, Journal of Business Research 32, 149-161 (1995), Elsevier Science Inc. 
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εξαςφαλιςτεί θ ςυνεχισ τροφοδοςία, οι κφριεσ αλυςίδεσ του Θνωμζνου Βαςιλείου 

ζχουν υιοκετιςει τθν πρακτικι των προγραμματιςμζνων αγορϊν. Πλζον, γίνονται 

διακανονιςμοί ςχετικά με τθν ποιότθτα, τθν ποςότθτα, τθν παράδοςθ και, φυςικά, τθν 

τιμι για χρονικό διάςτθμα 12 με 18 μθνϊν (με κάποιεσ εξομαλυντικζσ ρυκμίςεισ – 

ςυνικωσ ςτισ τιμζσ – όςο πλθςιάηουν οι θμερομθνίεσ παράδοςθσ). Οι αγορζσ ευκαιρίασ 

ςτθν ελεφκερθ αγορά είναι λιγότερο ςυχνζσ. Θ απόςταςθ του παραγωγοφ από τον 

τελικό διακζτθ δεν είναι πλζον εμπόδιο, εφόςον ο προμθκευτισ μπορεί να 

ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ ςε τιμι, παράδοςθ, ποςότθτα και προδιαγραφζσ προϊόντοσ. 

 

 

Πίνακασ  9: Σιμζσ Χονδρικισ Ακτινιδίου (μζςεσ τιμζσ ςτισ Γερμανικζσ Αγορζσ Χονδρικισ) 
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5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΗΜΑΣΙΜΟΤ ΣΙΜΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ΓΔΝΗΚΑ 

 

Θ διαδικαςία με τθν οποία διαμορφϊνεται θ τελικι τιμι των νωπϊν προϊόντων είναι 

εξαιρετικά ςφνκετθ, δυναμικι και μερικζσ φορζσ νεφελϊδθσ. Αποτελεί, εν πολλοίσ, 

ζναν αςτικό μφκο το γεγονόσ ότι κάποιοι πζνονται, ενϊ κάποιοι άλλοι κθςαυρίηουν 

ςτθν ίδια εφοδιαςτικι αλυςίδα. τισ κφριεσ γραμμζσ οπωροκθπευτικϊν θ εμπειρία 

δείχνει ότι θ απλι ςφγκριςθ μεταξφ των τιμϊν λιανικισ και των τιμϊν παραγωγοφ είναι 

υπεραπλουςτευτικι και, μάλλον παραπλανθτικι. Πάντωσ, όπωσ αποδζχεται και θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι27, παρότι αρκετζσ ζρευνεσ δείχνουν ότι θ ατελισ και αςφμμετρθ 

μετάδοςθ των τιμϊν ςυνδζεται με τισ ατζλειεσ τθσ Αγοράσ, τθν ςυγκζντρωςθ δφναμθσ 

                                                            
27 Commission staff working document, Analysis of price transmission along the food supply chain in the 
EU, Brussels, 28.10.2009, SEC(2009) 1450 
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και τθν τιμολογιακι πολιτικι των μεςαηόντων, οι εμπειρικζσ αποδείξεισ και θ 

κεωρθτικι ςτιριξθ των ευρθμάτων είναι ςυχνά ςυγκεχυμζνθ και ποικίλλει μεταξφ των 

αγορϊν και των κρατϊν. Θ ζλλειψθ διαφάνειασ ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ αλυςίδασ 

τροφίμων είναι εξαιρετικά εμφανισ, όχι μόνο ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςε όλθ τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  Για το λόγο αυτό ζχει ιδθ ξεκινιςει το TRANSFOP (Transparency of 

Food Pricing Research Project), ζνα ζργο με ςκοπό να αποκαλφψει τι είναι αυτό που 

κακορίηει τισ τιμζσ, ποιόσ είναι ο ρόλοσ του ανταγωνιςμοφ και άλλων παραγόντων ςτο 

ςχθματιςμό των τιμϊν.   

Από τθν άλλθ πλευρά, ςφμφωνα με δθμοςιεφματα28, ζρευνα τθσ ΠΑΕΓΕ για τα 

οπωροκθπευτικά ζδειξε ότι το άνοιγμα ανάμεςα ςτθν τιμι παραγωγοφ και ςτθν τελικι 

τιμι που πλθρϊνει ο Ζλλθνασ καταναλωτισ είναι κατά μζςο ζνα προσ πζντε (1:5), ενϊ 

τα τελευταία χρόνια υπάρχει ζνασ πραγματικόσ καταποντιςμόσ των τιμϊν που 

διακζτουν οι αγρότεσ και τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα. 

Ο ςχθματιςμόσ τθσ τιμισ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα των τροφίμων εξαρτάται από 

κάποιουσ κφριουσ παράγοντεσ όπωσ οι εγγενείσ ιδιότθτεσ του προϊόντοσ (π.χ. 

φκαρτότθτα, δυνατότθτα αποκικευςθσ, εποχικότθτα), θ δομι τθσ αγοράσ (π.χ. ζνταςθ 

του ανταγωνιςμοφ ςε κάκε κρίκο τθσ αλυςίδασ αρικμό μεςαηόντων) κακϊσ επίςθσ και 

τισ υφιςτάμενεσ κρατικζσ πολιτικζσ. Θ αξιολόγθςθ τθσ μετάδοςθσ των τιμϊν, ςυνικωσ 

ςτοχεφει ςτα ακόλουκα κζματα: 

 Σθ μεταφορά τθσ προςαρμογισ των τιμϊν. 

Σο κατά πόςο, δθλαδι, θ αλλαγι τθσ τιμισ ςε κάποιο κρίκο τθσ αλυςίδασ 

μεταδίδεται και ςτουσ υπόλοιπουσ. 

 Σθν  ταχφτθτα τθσ προςαρμογισ των τιμϊν. 

Ο ρυκμόσ με τον οποίο θ αλλαγι ςε ζνα επίπεδο μεταφζρεται και ςτα υπόλοιπα 

(π.χ. αυτόματα ι ςε βάκοσ χρόνου) 

 Σθν  αςυμμετρία τθσ προςαρμογισ τθσ τιμισ. 

ε ποια ζκταςθ οι μειϊςεισ και οι αυξιςεισ των τιμϊν μεταδίδονται διαφορετικά 

ωσ προσ το μζγεκοσ και τθν  τιμι. Οι αυξιςεισ, π.χ., μεταδίδονται πιο γριγορα ι 

πιο ζντονα από τισ μειϊςεισ; 

                                                            
28 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=97244 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=97244
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Θ ανάλυςθ των τριϊν αυτϊν παραγόντων (μζγεκοσ, ταχφτθτα και αςυμμετρία 

μετάδοςθσ) και του τρόπου ςυςχζτιςθσ τουσ, μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν εφρεςθ των 

δυςλειτουργιϊν τθσ αγοράσ και δυςαρμονίασ των τιμϊν. Όμωσ, μια απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ επαρκϊν ςτατιςτικϊν δεδομζνων όςον αφορά ςτισ τιμζσ 

των προϊόντων ςτα διάφορα επίπεδα. Και εδϊ υπάρχουν αντικειμενικζσ δυςκολίεσ 

ςυλλογισ. Για παράδειγμα, ςτθ χϊρα μασ δεν είναι πολφ εφκολο να βρεκοφν οι τιμζσ 

παραγωγοφ για το ςφνολο, ςχεδόν, των προϊόντων. Από τθ ςτιγμι που θ αγορά είναι 

κατακερματιςμζνθ, οι αγορζσ γίνονται από ανεξάρτθτουσ αγοραςτζσ και μάλιςτα με 

διαφορετικοφσ τρόπουσ αγοράσ, τα δεδομζνα είναι πολφ δφςκολο και να ςυλλεχτοφν 

και να ελεγχκοφν ωσ προσ τθν αξιοπιςτία τουσ. Από τθν άλλθ πλευρά, οι τιμζσ 

χονδρεμπόρων μποροφν να ςυλλεχκοφν μόνο ςε οριςμζνα ςτάδια με ςχετικι αξιοπιςτία 

(π.χ. δελτία τιμϊν που εκδίδονται από τισ Κεντρικζσ Αγορζσ) όμωσ και αυτά καλφπτουν 

ζνα μζροσ μόνο τθσ Αγοράσ, αφοφ – όπωσ ζχουμε ιδθ αναλφςει – υπάρχει μια 

πολλαπλότθτα ςτουσ διαφλουσ διανομισ.  

Μία ακόμθ πολφ ςθμαντικι παράμετροσ είναι και θ χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ 

και επικοινωνίασ (Information & communication technology – ICT), θ οποία, μάλιςτα, 

είναι και θ κφρια αιτία για το ζλλειμμα παραγωγικότθτασ μεταξφ Ε.Ε. και Θ.Π.Α.29 , όςον 

αφορά ςτθν αποδοτικότθτα τθσ εργαςίασ ςτον τομζα τροφίμων και ποτϊν. 

Ο τρόποσ με τον οποίο διαχζεται θ πλθροφορία, είναι ζνασ από τουσ κφριουσ υπαίτιουσ 

για τισ αρρυκμίεσ ςτθν τιμολόγθςθ των νωπϊν προϊόντων. Οι αγοραςτζσ 

ςυναλλάςςονται με δεκάδεσ πωλθτϊν και ζτςι οι επίςθμθ ανακοίνωςθ των τιμϊν είναι 

πρακτικά αδφνατθ30. Θ Γ.Δ. Τγείασ και Καταναλωτι τθσ Ε.Ε. (DG SANCO) υπολογίηει ότι 

το 2009, μόνο το 3% των καταναλωτϊν χρθςιμοποίθςαν κάποια θλεκτρονικι ιςτοςελίδα 

για να ςυγκρίνουν τισ τιμζσ ςτα τρόφιμα, ζναντι 20 % αυτϊν που τισ χρθςιμοποίθςαν 

για να αγοράςουν θλεκτρονικά. Βζβαια, οι παραγωγοί μιασ περιοχισ βρίςκονται αρκετά 

                                                            
29 Bukeviciute Lina, Dierx Adriaan and Ilzkovitz Fabienne, The functioning of the food supply chain and its 
effects on food prices in the European Union, European Commission, Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs, Occasional Papers No. 47 / May 2009 
 
30 Koontz, S. R., P. Garcia, and M. A. Hudson, “Meatpacker Conduct in Fed Cattle Pricing: An Investigation 
of Oligopsony Power.” American Journal of Agricultural Economics 75(1993): 537-548. 
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κοντά, γεωγραφικά, ζτςι ϊςτε να γνωρίηουν τι περίπου τιμζσ προςφζρουν οι 

ανταγωνιςτζσ τουσ. 

Όςο απομακρυνόμαςτε από το επίπεδο τθσ παραγωγισ, τόςο οι τιμζσ γίνονται πιο 

πολφπλοκεσ. Θ κακαρι τιμι που επιτυγχάνει ζνασ προμθκευτισ είναι, μερικζσ φορζσ 

ςχετιηόμενθ με προμικειεσ, όταν ο χονδρζμποροσ λαμβάνει το ρόλο του ςτθν Αγορά. 

Για το λόγο αυτό, κα πρζπει να αναλφςουμε ποιεσ είναι οι κφριεσ κατθγορίεσ τιμϊν. 

 

Πίνακασ 10: Κφριεσ κατθγορίεσ τιμών 

 

 

 

Σιμι παραγωγοφ (Farm gate / Producer Price)  

Είναι θ τιμι που καταβάλλεται ςτον αρχικό παραγωγό. Θ τιμι αυτι είναι το ποςό που 

ηθτάει κάκε παραγωγόσ για να παραδϊςει το προϊόν του είτε ςτον τόπο επεξεργαςίασ, 

είτε ςτο χωράφι, είτε ςτον Αγοραςτι. υνικωσ, θ τιμι αυτι προκφπτει από τθν 

εκτίμθςθ ςχετικά με το κόςτοσ και τθν «αίςκθςθ κζρδουσ» που ζχει ο ίδιοσ ο 

παραγωγόσ. Προφανϊσ λαμβάνονται υπ’ όψθ οι τρζχουςεσ τιμζσ ομοειδϊν προϊόντων, 

Σιμι λιανικισ 

(Retail Price) 

Σιμι 
Καταςτιματοσ 
(Back of store 

price ) 

Tιμι 
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όλα τα ζξοδα τθσ παραγωγισ, θ εκτιμϊμενθ φφρα και θ ηιτθςθ, αλλά δεν 

περιλαμβάνεται οποιοδιποτε κόςτοσ μεταφοράσ. φμφωνα με ςχετικι ζρευνα ςτισ 

Θνωμζνεσ Πολιτείεσ, το 70% των παραγωγϊν προςδιορίηουν τισ τιμζσ ςε ςχζςθ με τισ 

αντίςτοιχεσ των ανταγωνιςτϊν τουσ31. 

 

Σιμι χονδρικισ (Wholesale price) 

Είναι θ τιμι που καταβάλλεται για τα προϊόντα που ειςζρχονται ςτθ λιανικι διανομι 

μζςω αγορϊν μεγάλου όγκου. Σο αντικείμενο αυτισ τθσ αγοράσ, ςυμφωνείται ότι 

βρίςκεται ςτο εργοςτάςιο του τυποποιθτι / μεταποιθτι ι ςτθν αποκικθ του 

χονδρεμπόρου. Είναι, ςυνικωσ, θ τιμι παραγωγοφ πλζον των επιβαρφνςεων που 

προςκζτει ο χονδρζμποροσ ωσ διαχειριςτικό κόςτοσ, μεταφορικά, κζρδοσ κλπ. 

 

Σιμι Καταςτιματοσ (Back of store price) 

Είναι θ τιμι που καταβάλλεται από το λιανοπωλθτι προκειμζνου να του παραδοκεί το 

προϊόν. Θ παράδοςθ μπορεί να γίνει είτε ςτθν αποκικθ του χονδρεμπόρου, είτε ςτο 

κατάςτθμα του λιανεμπόρου και ςυνικωσ είναι θ τιμι χονδρικισ ςυν τα μεταφορικά. 

Μερικζσ φορζσ – ανάλογα το κανάλι διανομισ – θ τιμι χονδρικι και θ τιμι 

καταςτιματοσ μπορεί να ταυτίηονται. 

 

Σιμι λιανικισ (Retail Price) 

Είναι θ τελικι τιμι που καταβάλλει ο Αγοραςτισ για ζνα προϊόν ςτο χϊρο λιανικισ 

πϊλθςθσ. φμφωνα με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Χρθματοδοτικϊν 

Τποκζςεων τθσ ΕΕ (DG ECFIN) θ προςτικζμενθ αξία του τομζα λιανικισ ςτθν Ελλάδα 

είναι από τισ μεγαλφτερεσ ςτθν Ευρϊπθ, μετά τθ Πολωνία και τθ Λικουανία. 

                                                            
31 McLaughlin, E. W., K. Park, D. J. Perosio, and G. M. Green. “Fresh Tracks 1999: The New Dynamics of 
Produce Buying and Selling.” Department of Agricultural, Resource, and Managerial Economics, Cornell 
University, 1999. 



Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΩΝ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ – ΔΜΒΑ                 ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ  ελίδα 45 

 

Πίνακασ 11:  Προςτικζμενθ αξία ανά τομζα ςτα τρόφιμα ςτθν ΕΕ 

 

* Εξαιροφνται τα αυτοκίνθτα και οι μοτοςυκλζτεσ. 

 

 

5.2. ΚΤΡΗΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΗΜΖ 

Θ διαδικαςία τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ είναι αυτι που τελικά κακορίηει τθν 

τελικι τιμι ενόσ προϊόντοσ ςτθν ελεφκερθ αγορά. Αυτι είναι μια πολφ αφαιρετικι 

ανάλυςθ, θ οποία δεν δείχνει τθ δυναμικι διαδικαςία ςχθματιςμοφ τθσ τιμισ. Όλοι οι 

εμπλεκόμενοι ζχουν, το μερίδιο τουσ, άλλοι περιςςότερο και άλλοι λιγότερο ανάλογα 

με το βακμό επιρροισ τουσ. Ακόμα, υπάρχουν και εξωγενείσ παράγοντεσ επθρεαςμοφ, 

οι οποίοι παίηουν ζναν κάποιο ρόλο, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ. Εάν το αναλφαμε ςε 

βάκοσ, κα ανακαλφπταμε ότι υπάρχουν 7 κφριεσ ομάδεσ παραγόντων οι οποίοι 

κακορίηουν τθν τιμι ενόσ νωποφ τροφίμου. Είναι, βζβαια κατανοθτό ότι, ανάλογα με 

τον κλάδο τον οποίο εξετάηουμε οι παράγοντεσ αυτοί παίηουν μικρότερο ι μεγαλφτερο 
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ρόλο και επθρεάηουν περιςςότερο ι λιγότερο τθν τιμι. Αυτοί μποροφν να αναλυκοφν 

ωσ ακολοφκωσ: 

 

5.2.1. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

Ό όγκοσ και θ καταναλωςιμότθτα του προϊόντοσ 

Θ ςυνολικι παραγωγι ενόσ προϊόντοσ διαφζρει από ζτοσ ςε ζτοσ, όπωσ επίςθσ 

διαφζρει και θ ςυνολικι ποςότθτα του που φτάνει ςτον τελικό καταναλωτι (είδοσ τθσ 

ςοδειάσ και ποιότθτα τθσ). Πολλζσ φορζσ οι λόγοι διακφμανςθσ τθσ ηιτθςθσ μπορεί να 

είναι προβλζψιμοι (π.χ. αλλαγζσ ςτισ διατροφικζσ ςυνικειεσ) ι απρόβλεπτοι (π.χ. 

ατυχιματα όπωσ το πρόςφατο περιςτατικό με τισ δθλθτθριάςεισ από e-coli ςε 

λαχανικά). 

 

Εποχικότθτα του προϊόντοσ (εντόσ του ζτουσ) 

Ζχουμε ιδθ δει ότι ζνα από τα κφρια χαρακτθριςτικά των νωπϊν προϊόντων είναι θ 

εποχικότθτα. Θ ςυγκζντρωςθ τθσ παραγωγισ ενόσ προϊόντοσ ςε κάποιουσ μινεσ του 

χρόνου δθμιουργεί ζντονεσ διακυμάνςεισ και ανιςότθτεσ μεταξφ τθσ προςφοράσ και τθσ 

ηιτθςθσ και ςυνεπϊσ μπορεί να δθμιουργιςει και πολφ ζντονεσ αυξομειϊςεισ ςτθν τιμι 

μζςα ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. 

 

Η φκαρτότθτα του προϊόντοσ. 

Θ διάρκεια διατιρθςθσ ενόσ προϊόντοσ από τθ ςυλλογι του, ζωσ τθν ζκκεςθ του ςτισ 

προκικεσ των καταςτθμάτων λιανικισ ςε ακατζργαςτθ μορφι και τθν αγορά του από 

τον τελικό καταναλωτι είναι ζνασ πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθ 

διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν και τθν αξία του προϊόντοσ ςε όλθ τθν 

εφοδιαςτικι αλυςίδα. Εξαρτάται άμεςα από τθν προςφορά και τθ ηιτθςθ αλλά και τθ 

δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ του προϊόντοσ εναλλακτικά ςε άλλεσ κατεργαςμζνεσ ι 

θμικατεργαςμζνεσ μορφζσ (π.χ. χυμόσ, κομπόςτα κλπ). Επίςθσ, εξαρτάται και από το 

είδοσ του προϊόντοσ (οι φράουλεσ, για παράδειγμα, είναι πολφ περιςςότερο φκαρτζσ 

από τα μιλα).  
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Οι καιρικζσ ςυνκικεσ 

Ο κατ’ εξοχιν εξωγενισ παράγοντασ προςδιοριςμοφ τθσ τιμισ είναι οι καιρικζσ 

ςυνκικεσ. Θ παραγωγι νωπϊν προϊόντων είναι ςχεδόν άμεςα εξαρτϊμενθ από τον 

καιρό και δεν είναι ςπάνιο μια ςοδειά να καταςτραφεί εξαιτίασ των αντίξοων 

ςυνκθκϊν. Από τθ ςτιγμι που κα ετοιμαςτεί το χωράφι για τθν παραγωγι, μζχρι τθ 

διάκεςθ του τελικοφ προϊόντοσ ςτον καταναλωτι, μεςολαβεί περίπου ζνασ χρόνοσ. το 

διάςτθμα αυτό το τελικό αποτζλεςμα τθσ παραγωγισ είναι αβζβαιο.  

 

5.2.2. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΣΖ ΑΛΤΗΓΑ 

ΑΞΗΑ 

Αρικμόσ κρίκων ςτθν αλυςίδα. 

Θ εφοδιαςτικι αλυςίδα των τροφίμων ζχει διάφορα ςτάδια. Θ βαςικι αρχι είναι ότι 

όςο πιο μεγάλθ γίνεται θ αλυςίδα, τόςο πιο ακριβό είναι το προϊόν. Ακόμα και αν το 

κζρδοσ κάκε ενδιάμεςου είναι ςτακερό, θ επιβάρυνςθ είναι ακροιςτικά μεγαλφτερθ, αν 

τα ςτάδια είναι περιςςότερα. Θ ολοκλιρωςθ μζςω κάκετων ιδιοκτθςιϊν ι ςτρατθγικϊν 

ςυμμαχιϊν μειϊνει τα κόςτθ ςυναλλαγισ, μειϊνει τον αρικμό των ςταδίων που 

απαιτοφν επιπλζον κζρδοσ, αυξάνει τθ διαφάνεια εντόσ τθσ αλυςίδασ και, τζλοσ, 

βοθκάει τθν ανταπόκριςθ τθσ προςφοράσ προσ τθ ηιτθςθ. 

 

Βακμόσ αποτελεςματικότθτασ των ςυςκευαςτικών και μεταποιθτικών 

δραςτθριοτιτων. 

Οι αποτελεςματικι λειτουργία των εργαλείων ςυςκευαςίασ και μεταποίθςθσ προςδίδει 

ςτον παραγωγό ζνα ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα με τθν επίτευξθ μείωςθ του κόςτουσ 

παραγωγισ. ε αυτό μπορεί να ςυμβάλουν ςθμαντικά και κάποιοι νεωτεριςμοί ι 

αυτοματιςμοί. 

 

Μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ εμπορικοφ ςιματοσ, μεταποιθτικισ και τυποποιθτικισ 

ιδιοκτθςίασ. 

Ζνα αναγνωρίςιμο εμπορικό ςιμα βελτιϊνει τθ διαπραγματευτικι κζςθ του ιδιοκτιτθ, 

αφοφ το προϊόν του είναι πιο αναγνωρίςιμο. υνικωσ, οι παραγωγοί αγροτικϊν 
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προϊόντων δεν ζχουν δυνατότθτα δθμιουργία ιςχυροφ ςιματοσ (brand name) λόγω τθσ 

μικρισ παραγωγισ τουσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ ςυνεταιριςμϊν και ςυνικωσ ςε 

χαρακτθριςτικά προϊόντα. Αντίκετα, οι πολφ μεγάλοι χονδρζμποροι, επιβάλλουν τα 

ποιοτικά χαρακτθριςτικά που απαιτοφν από τουσ προμθκευτζσ τουσ και ζτςι 

δθμιουργοφν ζνα ςχετικά ομογενοποιθμζνο προϊόν με τθ δικι τουσ επωνυμία . 

 

Η εντεινόμενθ φφςθ του ανταγωνιςμοφ ςε κάποια ςθμεία τθσ αλυςίδασ αξίασ. 

τα ςθμεία αυτά, μζςω τθσ αλλαγισ, τθσ καινοτομίασ, τθσ παγκοςμιοποίθςθσ του 

εμπορίου και τθσ αλλαγισ των προτιμιςεων των καταναλωτϊν, οι παραδοςιακζσ 

μορφζσ ανταγωνιςμοφ αντικακίςτανται από νζα υποκατάςτατα που κάνουν πιο ζντονεσ 

ςτισ ςυνκικεσ αυτζσ. Για παράδειγμα, οι προςφορζσ ςτουσ πιςτοφσ πελάτεσ γίνονται 

ολοζνα και ςυχνότερεσ, ωσ ανταμοιβι για τθ μειωμζνθ ζρευνα αγοράσ που 

πραγματοποιοφν όταν επιλζγουν τον ίδιο προμθκευτι. 

 

Οι εμπορικζσ πολιτικζσ ςυμμαχιών των επιχειριςεων 

Πολλζσ επιχειριςεισ προβαίνουν ςε ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ για τθν εξαςφάλιςθ 

αμοιβαίου οφζλουσ από αυτζσ. Όμωσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζχουν παρατθρθκεί 

φαινόμενα δθμιουργίασ καρτζλ τα οποία χειραγωγοφν τθν αγορά προσ δικό τουσ 

όφελοσ. 

 

5.2.3. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Πιζςεισ για διαφοροποίθςθ. 

Σον τελευταίο καιρό οι μεταποιθτζσ τροφίμων κακϊσ και οι διαφθμιςτζσ προςπακοφν 

να παρζχουν διαφοροποίθςθ ακόμα και ςτα νωπά προϊόντα, ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφν 

ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ των καταναλωτϊν ςε κάποια τμιματα τθσ Αγοράσ. Ζνα 

οποιοδιποτε νωπό προϊόν, ζχει χαμθλζσ αποδόςεισ. Αντίκετα, με τθν όποια  

διαφοροποίθςθ του, ο καταναλωτισ παφει να το κεωρεί ζνα ομοιόμορφο αγακό και 

ζτςι, αφενόσ επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ απόδοςθ, αφετζρου μειϊνεται θ ζκκεςθ ςε 

ειςαγόμενα ι υποκατάςτατα προϊόντα. 
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Παγκοςμιοποίθςθ των καταναλωτικών ςθμάτων. 

Όλο και περιςςότερα προϊόντα ςυγκεντρϊνονται ςτα χζρια λιγότερων διεκνϊν 

εμπόρων, οι οποίοι μποροφν να εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ και να ςυναλλάςςονται 

αποτελεςματικότερα με τουσ λιανοπωλθτζσ, χρθςιμοποιϊντασ επωφελζςτερα τθ 

μεγάλθ διαπραγματευτικι τουσ δφναμθ. Είναι χαρακτθριςτικζσ οι περιπτϊςεισ των 

επιχειριςεων εμπορίασ μπανάνασ, των οποίων θ δφναμθ φτάνει μζχρι και τθν 

εγκακίδρυςθ ι αποςτακεροποίθςθ κυβερνιςεων. 

 

Η αυξανόμενθ ιςχφσ των αγορών ευκολίασ (convenience markets). 

Ο μεταβαλλόμενοσ τρόποσ ηωισ και οι ςυνικειεσ των καταναλωτϊν ζχει οδθγιςει ζνα 

μεγάλο μζροσ τθσ αγοράσ φαγθτοφ μακριά από το παραδοςιακό μαγείρεμα. Οι 

καταναλωτζσ τρϊνε αρκετά ζξω από το ςπίτι, και ζτςι οι επαγγελματίεσ του χϊρου 

προτιμοφν προϊόντα που τουσ διευκολφνουν ςτθ δθμιουργία γριγορων και – όςο το 

δυνατόν φκθνότερων – πιάτων. Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που οι καταναλωτζσ 

μείνουν ςπίτι για φαγθτό ςτρζφονται ςε πιο βολικζσ μορφζσ προ-ετοιμαςμζνου 

φαγθτοφ. Όλα αυτά με τθ ςειρά τουσ ςθματοδοτοφν και τθν μεγαλφτερθ ποικιλία τόπων 

αγοράσ και τφπων διάκεςθσ.  

 

Εξειδίκευςθ και παραμετροποίθςθ των διαφόρων προϊόντων. 

Οι προτιμιςεισ των καταναλωτϊν όςον αφορά ςτον τρόπο με τον οποίο επικυμοφν το 

φαγθτό τουσ, τισ γεφςεισ, τα μαγειρικά ςτυλ επθρεάηουν τθν προςφορά. Σα ζντυπα και 

οι εκπομπζσ μαγειρικισ δθμιουργοφν τάςεισ, οι οποίεσ – πολλζσ φορζσ – δθμιουργοφν 

με τθ ςειρά τουσ ηιτθςθ για προϊόντα που μπορεί να είναι ςπάνια, ι και εκτόσ εποχισ. 

 

Διαφοροποίθςθ του τελικοφ προϊόντοσ ςε όρουσ ποιότθτασ. 

Σον τελευταίο καιρό υπάρχει μια ολοζνα και μεγαλφτερθ ςτροφι των τελικϊν 

καταναλωτϊν να επιλζγουν προϊόντα καλφτερθσ ποιότθτασ. φμφωνα με ςχετικζσ 

μελζτεσ, θ πλειοψθφία των καταναλωτϊν προτιμά να αγοράςει κάτι που είναι 

ακριβότερο αλλά ποιοτικότερο. Ζτςι λοιπόν, προάγονται προϊόντα ανϊτερθσ ποιότθτασ, 

όπωσ Π.Ο.Π.  & βιολογικά και καταβάλλεται προςπάκεια να δοκεί ζμφαςθ ςτα 
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ςυγκριτικά τουσ πλεονεκτιματα. Θ ιδιαίτερθ καταγωγι και προζλευςθ τουσ κακϊσ και θ 

παραγωγι τουσ με βιολογικζσ μεκόδουσ τουσ προςδίδει ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό 

ςτα μάτια των καταναλωτϊν. 

 

5.2.4. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ, ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

Σο αυξανόμενο κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ. 

Οι επιχειριςεισ πρζπει να ςυμμορφωκοφν με τισ ςυνεχϊσ αυςτθρότερεσ νομοκετικζσ 

επιταγζσ που αφοροφν ςτθν παραγωγι, τθν τυποποίθςθ, τθν αποκικευςθ και τθν 

αςφάλεια των τροφίμων. Οι επενδφςεισ ςτισ οποίεσ υποβάλλονται για τισ 

ςυμμορφϊςεισ αυτζσ, ςυνεπάγονται τθν μετακφλιςθ του κόςτουσ ςτθν τιμι λιανικισ. 

 

Οι αυξανόμενεσ απαιτιςεισ ςχετικά με απαιτιςεισ θκικισ ι ακεραιότθτασ. 

τισ ςφγχρονεσ – δυτικζσ κυρίωσ – κοινωνίεσ γίνεται πολφ μεγάλοσ λόγοσ για τισ 

περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ που μπορεί να ζχει κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ 

καλλιζργειασ και τον αντίκτυπο τθσ ςτθν τοπικι κοινωνία, είτε αυτό αφορά τον τόπο , 

είτε τθ γενικότερθ ευθμερία μια κοινότθτασ (fair trading). υνικωσ οι απαιτιςεισ για 

κάτι τζτοιο είναι περιςςότερο κοινωνικζσ και λιγότερο κανονιςτικζσ. 

 

Η φπαρξθ εμποδίων ςτθ μεγαλφτερθ κερδοφορία τθσ αλυςίδασ αξίασ. 

Τπάρχουν διάφοροι περιοριςμοί κανονιςτικοί, εμπορικοί ι ςχετικοί με τον 

ανταγωνιςμό, οι οποίοι παρεμποδίηουν τισ επιχειριςεισ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ από 

το να επιτφχουν μεγαλφτερεσ αποδόςεισ ςτθν επζνδυςθ τουσ. υνικωσ, είναι τα 

εμπόδια που κζτουν οι αρχζσ ανταγωνιςμοφ ςχετικά με τισ ςυγχωνεφςεισ, τισ  

απορροφιςεισ και τισ πρακτικζσ χειραγϊγθςθσ. 

 

Η πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όςον αφορά ςτισ επιδοτιςεισ. 

Μζςα ςτα πλαίςια των ΚΟΑ και τθσ ΚΑΠ για τα αγροτικά προϊόντα, επιδοτοφνται οι 

παραγωγοί προκειμζνου να προςτατευτεί το Αγροτικό ειςόδθμα. Αυτό όμωσ, αφενόσ 

ςθμαίνει αδιαφορία των αγροτϊν για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ παραγωγισ (αφοφ 

επιδοτείται ανεξαρτιτωσ αποδοτικότθτασ) αφετζρου μθ κανονικζσ διακυμάνςεισ ςτισ 



Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΩΝ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ – ΔΜΒΑ                 ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ  ελίδα 51 

 

τιμζσ. φμφωνα με ζρευνεσ32 μια μείωςθ των επιδοτιςεων από τθν Ε.Ε. που κα φζρει 

τισ τιμζσ παραγωγοφ κοντά ςτισ χαμθλότερεσ παγκόςμιεσ, κα ωφελιςει τον 

καταναλωτι. 

 

5.2.5. ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

Ο όγκοσ και θ επιρροι των εξαγωγών νωπών και επεξεργαςμζνων προϊόντων. 

Οι επιςτροφζσ από προϊόντα με ςθμαντικι εξαγωγικι δραςτθριότθτα ζχουν ςαφι 

επίπτωςθ ςτισ τιμζσ, αφοφ οφτε οι παραγωγοί οφτε οι μεταποιθτζσ κα ικελαν να τουσ 

μείνουν προϊόντα. Οι εξαγωγζσ αφαιροφνται από το ςυνολικό προϊόν που βρίςκεται 

ςτθν Αγορά, ενϊ οι επιςτροφζσ ακροίηονται ςτο ςυνολικό κομμάτι τθσ παραγωγισ που 

είναι διακζςιμο. 

 

Η ζκταςθ και ο χρόνοσ διάκεςθσ των ειςαγόμενων προϊόντων ςε νωπι, κατεργαςμζνθ 

ι βιομθχανοποιθμζνθ μορφι. 

Όςο μεγαλφτερθ είναι θ πρόςβαςθ που ζχουν τα προϊόντα του εξωτερικοφ ςε μία 

εκνικι αγορά, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ επιρροι που ζχουν ςτθ διαμόρφωςθ των τιμϊν 

για τα τοπικά προϊόντα. Σο μζγεκοσ τθσ επίδραςθσ εξαρτάται από το χρόνο ςτον οποίο 

ειςζρχονται ςτθν Αγορά, τθν ποιοτικι διαφοροποίθςθ και τθν ευαιςκθςία τθσ τιμισ, ςε 

ςχζςθ και με το κατά πόςον μπορεί το ςυγκεκριμζνο προϊόν να χρθςιμοποιθκεί ςε 

διαφορετικζσ, επεξεργαςμζνεσ μορφζσ. Για παράδειγμα, πολλζσ φορζσ οι ζμποροι 

επιλζγουν να ειςάγουν προϊόντα για να επιτφχουν καλφτερεσ τιμζσ ςε περιόδουσ 

χαμθλισ προςφοράσ ι υπερβάλλουςασ ηιτθςθσ 

 

Η ευρφτερθ επιρροι των κυρίαρχων εμπορευμάτων – τροφίμων  ςτθν παγκόςμια 

αγορά. 

Θ τιμι ςτόχοσ που μπορεί να επιτφχει ζνασ παραγωγόσ για το προϊόν του εξαρτάται και 

από τθ γενικότερθ τιμι ζχει το προϊόν ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ, τουλάχιςτον ςτθν 

πρωταρχικι του μορφι (commodity), ι ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ επεξεργαςίασ. 

 

                                                            
32 Palaskas Β. Theodosios, Statistical analysis of price transmission in the European union, Journal of 
Agricultural Economics 46 ( I ) (1995) p. 61-69 
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5.2.6. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

Η αυξανόμενθ ζνταςθ κεφαλαίου ςτθ δθμιουργία του προϊόντοσ και τθ μεταποίθςθ. 

Θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν παραγωγισ ι επεξεργαςίασ ςθμαίνει ζνταςθ του 

κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ και μεταβάλλει  τθ διαμόρφωςθ του κόςτουσ ενόσ 

προϊόντοσ, εξοβελίηοντασ το μθ ανταγωνιςτικό κόςτοσ εργαςίασ. Με τον τρόπο αυτό, θ 

παραγωγι εξαρτάται περιςςότερο από ςτακερά κόςτθ, αλλά απαιτεί μεγαλφτερθ 

ςυνζπεια και περιορίηει τθν αλλαγι των καλλιεργοφμενων προϊόντων. 

 

Οι διαφορετικοί βακμοί διαφάνειασ ςτισ ςυνκικεσ τθσ Αγοράσ, όπωσ οι τιμζσ και τα 

κόςτθ. 

Παρότι είναι ζνασ παράγοντασ ο οποίοσ ςχετίηεται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αλυςίδασ 

αξίασ, ο τρόποσ με τον οποίο θ γνϊςθ κατανζμεται, διαχειρίηεται και διανζμεται μζςα 

ςε μια αλυςίδα, για να δθμιουργιςει εμπορικό πλεονζκτθμα, επθρεάηει ςε μεγάλο 

βακμό τθν ανταγωνιςτικότθτα μεταξφ των κρίκων τθσ αλυςίδασ. Σα νζα ςυςτιματα 

πλθροφορικισ και θ χριςθ των εφαρμογϊν διαδικτφου για ενθμζρωςθ και 

παραγγελιολθψία προςδίδουν ζνα ςυγκριτικό πλεονζκτθμα μειϊνοντασ κόςτθ και 

χρόνουσ παράδοςθσ των αγακϊν. 

 

Μεγαλφτερθ επζνδυςθ ςτθν καινοτομία. 

Καινοτόμεσ λφςεισ μποροφν να εφαρμοςκοφν είτε για να διαφοροποιθκεί θ παραγωγι 

(ι το core product), είτε για να εξαχκεί κζρδοσ και από τα υποπροϊόντα. Όπωσ ζχει ιδθ 

αναφερκεί, υπάρχει μια ζντονθ τάςθ διαφοροποίθςθσ από το κυρίωσ αγακό. 

Παράλλθλα, υπάρχουν πολλζσ φορζσ όπου κατά τθ μεταποίθςθ, τθν τυποποίθςθ ι τισ 

επιςτροφζσ προκφπτουν υποπροϊόντα  τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με άλλο 

τρόπο προσ όφελοσ του παραγωγοφ ι του μεταποιθτι που ζχει επενδφςει προσ αυτι 

τθν κατεφκυνςθ.  
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5.2.7. Ζ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ  Ή ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΛΗΑΝΗΚΖ 

Η ανάπτυξθ των προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ ςτα τρόφιμα. 

Θ κυρίαρχθ τάςθ ςτισ αναπτυγμζνεσ αγορζσ είναι θ προϊκθςθ προϊόντων ιδιωτικισ 

ετικζτασ ςε εκπτωτικζσ κατθγορίεσ (discount categories) από τουσ μεγάλουσ 

λιανοπωλθτζσ, οι οποίοι επιτυγχάνουν χαμθλότερεσ τιμζσ παραγωγοφ. Θ πρακτικι αυτι 

ζχει πυροδοτθκεί από τον υψθλό ανταγωνιςμό ςτισ τιμζσ  ο οποίοσ ζχει ωσ ςτόχο το 

μεγαλφτερο ζλεγχο τθσ κατθγορίασ τθσ Αγοράσ και τα ςυνεπακόλουκα μεγαλφτερα 

περικϊρια κζρδουσ ςτθν τιμι ραφιοφ. 

 

Μεγαλφτερθ ηιτθςθ για ευκολίεσ και λφςεισ προςαρμοςμζνεσ με τον τρόπο ηωισ ςτο 

φαγθτό. 

 Αυτό οδθγεί τουσ λιανοπωλθτζσ και τουσ προμθκευτζσ τουσ να δθμιουργοφν 

περιςςότερεσ επιλογζσ εναρμονιςμζνεσ με το ςφγχρονο τρόπο ηωισ. Θ γενικότερθ 

ζννοια των γευμάτων ζχει επανακακοριςτεί – τουλάχιςτον ςτισ μεγαλουπόλεισ του 

δυτικοφ κόςμου – ακολουκϊντασ τον τρόπο ηωισ. Λιγότερο μαγείρεμα, πιο εφκολθ 

χριςθ των  πρϊτων υλϊν και φαγθτό ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. Οι ευκολίεσ αυτζσ 

δθμιουργοφνται από τουσ προμθκευτζσ και αποτυπϊνονται ςτθν τιμι που προτίκεται 

να πλθρϊςει ο αγοραςτισ, προκειμζνου να εξαγοράςει τον πολφτιμο χρόνο του 

 

Μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ςτθ λιανικι. 

Παρζχει ςτο λιανζμπορο (ςυνικωσ αλυςίδα) πολφ μεγαλφτερθ διαπραγματευτικι 

δφναμθ ςτισ διαπραγματεφςεισ του με τουσ προμθκευτζσ, οι οποίοι αφενόσ ζχουν 

λιγότερεσ επιλογζσ ςτθν προςπάκεια τουσ για προϊκθςθ των προϊόντων τουσ, 

αφετζρου διαγκωνίηονται ςκλθρά μεταξφ τουσ για μια καλφτερθ κζςθ ςτο ράφι. Οι 

μεγάλοι λιανοπωλθτζσ χρθςιμοποιοφν τθ δφναμθ τουσ, αλλά και το δίκτυο διανομισ 

τουσ, για να επιτφχουν μεγαλφτερο κζρδοσ. 

 

Εμπορικζσ ςυμφωνίεσ αλυςίδων λιανικισ – παραγωγών. 

Οι μεγάλοι λιανοπωλθτζσ δεν βαςίηονται ςτισ ευκαιριακζσ παραγγελίεσ από 

οποιουςδιποτε εμπόρουσ. Παραγγζλνουν μαηικά ςυγκεκριμζνεσ ποςότθτεσ ζναντι μιασ 
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κακοριςμζνθσ τιμισ, ςτακερισ για κάποιο χρονικό διάςτθμα. Πολλζσ φορζσ, ηθτοφν και 

κάποια αμοιβι από τον παραγωγό (counter fee) προκειμζνου να τοποκετιςουν τα 

προϊόντα του ςε προνομιακι κζςθ ςτα ράφια.  

 

5.3. ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΗΜΖ 

Πολλζσ από τισ ιςχφουςεσ πρακτικζσ αγοράσ και πϊλθςθσ δθμιουργοφν ςτρεβλϊςεισ 

ςτθν Αγορά. Πολφ δε περιςςότερο από τθ ςτιγμι που θ διαφάνεια εντόσ τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ είναι ςαφϊσ περιοριςμζνθ. Οι πρακτικζσ αυτζσ μπορεί να 

εκπορεφονται από τον προμθκευτι (supplier driven practices), από τον χονδρζμπορο 

(wholesaler driven practices) ι τον λιανζμπορο (retailer driven practices) 

τθν Ελλάδα, το κφριο πρόβλθμα είναι θ μθ φορολόγθςθ των αγροτικϊν ειςοδθμάτων, 

ι ζςτω, θ από το νόμο υποχρζωςθ των αγροτϊν να τθροφν ςυγκεκριμζνα βιβλία 

εςόδων – εξόδων. Με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, ο ζμποροσ μπορεί να αγοράςει ςε 

οποιαδιποτε τιμι, θ οποία δεν είναι αναγκαίο να αντικατοπτρίηεται και ςτα δελτία  

αποςτολισ ι τα τιμολόγια του. 

Άλλεσ φορζσ, οι ζμποροι αναλαμβάνουν, ζναντι ενόσ ςυμφωνθκζντοσ τιμιματοσ, να 

πωλιςουν τθν παραγωγι ενόσ αγρότθ. Μετά από ζνα χρονικό διάςτθμα, είναι 

υποχρεωμζνοι να ςτείλουν τθν εκκακάριςθ, όπου υπολογίηουν βάροσ προσ τθ 

προςυμφωνθκείςα τιμι. τθν πράξθ όμωσ, πολλζσ φορζσ υπάρχουν αρκετζσ ποςότθτεσ 

που απομζνουν ςτον ζμπορο, οι οποίεσ, όταν αποφαςίηεται θ επιςτροφι τουσ είναι ιδθ 

ακατάλλθλεσ για διάκεςθ και ζτςι πολλζσ εκατοντάδεσ κιλά προϊόντων καταλιγουν – 

πραγματικά ι εικονικά – ςε κάποια χωματερι. 

Μία άλλθ παραλλαγι τθσ παραπάνω πρακτικισ αυτισ είναι θ εκκακάριςθ, όχι με 

προςυμφωνθκείςα τιμι, αλλά με βάςθ τθν τιμι που δθλϊνει ο ζμποροσ ότι ποφλθςε τα 

ςυγκεκριμζνα προϊόντα με βάςθ τα τιμολόγια που ζκοψε, τα οποία δεν 

αντικατοπτρίηουν πάντα τθν πραγματικι τιμι πϊλθςθσ. Φυςικά, από τθν αναφερόμενθ 

τιμι αφαιροφνται κρατιςεισ όπωσ φορτωτικά, χονδρεμπορικό κζρδοσ, κόςτθ 

ςυςκευαςίασ κλπ. Ζτςι παρατθρείται το παράδοξο, το πρϊτο ςτάδιο ςχθματιςμοφ τθσ 

τιμισ να μθν είναι το επίπεδο του παραγωγοφ, αλλά το επίπεδο του χονδρεμπόρου. 

φμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, αυτι είναι «μια αρκετά διαδεδομζνθ πρακτικι, 
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που δθμιουργεί προβλιματα, όταν ςτο τζλοσ του κφκλου ο παραγωγόσ παίρνει μια τιμι 

που δεν καλφπτει οφτε το κόςτοσ παραγωγισ, φαίνεται όμωσ αναπόφευκτθ ςε κάποιεσ 

χϊρεσ όταν τα πολφ φκαρτά προϊόντα πρζπει να βγουν άμεςα ςτθν κατανάλωςθ»33. 

Μια άλλθ ςυνθκιςμζνθ πρακτικι, θ οποία, ςυνικωσ καταλιγει ςε βάροσ των αγροτϊν 

είναι θ ςυμφωνία για τθν τιμι. Κάποιοσ ζμποροσ αναλαμβάνει να αγοράςει όλθ τθν 

παραγωγι κάποιων, ζναντι ενόσ τιμιματοσ που είναι μεγαλφτερο από αυτό που 

περιμζνει ο παραγωγόσ. Αγοράηει επί τόπου κάποιεσ – μικρζσ επί το πλείςτον – 

ποςότθτεσ ενϊ για τισ περιςςότερεσ τισ αφινει ςτον παραγωγό με τθν υπόςχεςθ να 

επιςτρζψει να τισ παραλάβει και να τισ πλθρϊςει. Μζχρι τθν επιςτροφι του, όπωσ είναι 

φυςικό, ο παραγωγόσ αρνείται τθν πϊλθςθ ςε άλλουσ εμπόρουσ. Ζτςι, τελικά, οι 

ανταγωνιςτζσ ζμποροι ςτρζφονται ςε άλλεσ πθγζσ ςτθν εςωτερικι ι εξωτερικι αγορά, 

αποςφροντασ το ενδιαφζρον τουσ. Όταν ο αρχικόσ ζμποροσ επιςτρζφει, ηθτά τθν 

επαναδιαπραγμάτευςθ τθσ ςυμφωνθκείςασ τιμισ, ζχοντασ υπ’ όψθ του ότι είναι πλζον 

ο μοναδικόσ αγοραςτισ τθσ παραγωγισ. Ο αγρότθσ, μθ ζχοντασ άλλθ εναλλακτικι λφςθ 

αναγκάηεται τισ περιςςότερεσ φορζσ να αποδεχκεί τον εκβιαςμό. 

Θ πϊλθςθ τθσ παραγωγισ με τθν πρακτικι τθσ «θρτθμζνθσ παραγωγισ», δθλαδι τθσ 

ςοδειάσ όπωσ ακριβϊσ βρίςκεται ςτο χωράφι, ενϊ είναι αρκετά διαδεδομζνθ, 

δθμιουργεί προβλιματα ςτον υπολογιςμό των εξαγομζνων ποςοτιτων ι τθ 

φορολόγθςθ τουσ. Με απλά λόγια, όταν θ ςυμφωνία μεταξφ παραγωγοφ και εμπόρου 

δεν αφορά μια ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα, αλλά τθν, κατ’ εκτίμθςθ, παραγωγι μζςα ςε 

ζναν αγρό, δεν είναι εφκολο να υπολογιςκεί θ ςυγκομιδι, θ φφρα, θ επεξεργαςκείςα 

ποςότθτα. Ζτςι, ξεκινά μια «απροςδιόριςτθ παραγωγι» που κα πωλθκεί ςε μία τιμι 

που δε κα ζχει άμεςθ και ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ με αυτι που αγοράςκθκε. 

ε όλεσ τισ δυςχζρειεσ παρακολοφκθςθσ του ςυςτιματοσ, μποροφν να προςτεκοφν και 

οι περιπτϊςεισ που τα προϊόντα περνοφν από διάφορουσ μεταπωλθτζσ, χονδρεμπόρουσ 

κλπ κακϊσ και τα πιςτωτικά τιμολόγια που εκδίδουν οι τελικοί πωλθτζσ ι οι 

χονδρζμποροι μετά τθν πϊλθςθ, με αποτζλεςμα το τελικό κόςτοσ διάκεςθσ των 

προϊόντων να είναι αρκετζσ φορζσ ςυγκεχυμζνο. 

                                                            
33 Commission staff working document: Competition in the food supply chain, Brussels, 28.10.2009, 
SEC(2009) 1449 
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Σζλοσ, οι ςφγχρονεσ μεγάλεσ λιανεμπορικζσ αλυςίδεσ χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο των 

προςφορϊν ι των ςτακερϊν τιμϊν. Εξαςφαλίηουν μια ςτακερι ποςότθτα προϊόντων, 

ςε κάποια τιμι – ςυνικωσ εξαιρετικά χαμθλι – και τθν προςφζρουν ςτουσ πελάτεσ τουσ 

για ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, ςυνικωσ μία 3-5 θμζρεσ ζωσ τθν εξάντλθςθ του 

αποκζματοσ τουσ. Με τον τρόπο αυτό εκμεταλλεφονται τθ ρευςτότθτα τουσ και τθ 

δυνατότθτα διάκεςθσ μεγάλων ποςοτιτων ςε μικρό χρονικό διάςτθμα. 
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6. Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Ο ΘΔΜΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

φμφωνα με τον Kaynak34 ο ρόλοσ τθσ αγοράσ των τροφίμων εξαρτάται από τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ κάκε χϊρασ. Κακϊσ κάκε χϊρα αναπτφςςεται οικονομικά θ δομι 

του αςτικοφ ςυςτιματοσ αγοράσ τροφίμων εξελίςςεται περνϊντασ από τρεισ φάςεισ: Θ 

πρϊτθ φάςθ αφορά ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ και κυριαρχείται από μικροφσ 

ανεξάρτθτουσ διακινθτζσ. Θ δεφτερθ χαρακτθρίηεται από καλά μανάβικα και 

εξειδικευμζνα καταςτιματα, όπωσ αυτά που υπιρχαν ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ τα μζςα του 

20ου αιϊνα. Σζλοσ, θ τρίτθ φάςθ, ζχει να κάνει με πόλεισ όπου το καταναλωτικό 

ειςόδθμα είναι αυξθμζνο και θ παρουςία εξαιρετικά ανεπτυγμζνων, ολοκλθρωμζνων 

αλυςίδων λιανικισ πϊλθςθσ είναι παραπάνω από ζντονθ. 

                                                            
34 Kaynak, Erdener, Cross-National and Cross-Cultural Issues in Food Marketing: Past, Present and Future” 
Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 10 (4), 1999, 1-11. 
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Ο Kobayashi35, ςχθματίηει τζςςερισ ομάδεσ κρατϊν, ανάλογα με το ςτάδιο ανάπτυξθσ 

του ςυςτιματοσ χονδρικισ πϊλθςθσ τροφίμων τουσ και τθν κρατικι παρζμβαςθ ςτθν 

αγορά. Σο πρϊτο ςτάδιο περιλαμβάνει κράτθ που θ πϊλθςθ τροφίμων γίνεται ςε 

«παηάρια» (Bazaars), όπωσ ςε αρκετζσ χϊρεσ τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ. ε αυτζσ τισ 

αγορζσ, οι χονδρεμπορικζσ και οι λιανεμπορικζσ δραςτθριότθτεσ δεν είναι ξεκάκαρα 

διακριτζσ, και θ απουςία νομοκετικϊν ρυκμίςεων ςτθν Αγορά, είναι δεδομζνθ. Θ πιο 

πολφτιμθ υπθρεςία που παρζχεται ςε όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ είναι θ πλθροφορία. 

Σο επόμενο ςτάδιο, αφορά ςε χϊρεσ που ζχουν κεςπίςει νόμουσ και κανονιςμοφσ που 

διαχωρίηουν και διαφοροποιοφν τισ χονδρεμπορικζσ από τισ λιανεμπορικζσ 

δραςτθριότθτεσ. ε αυτζσ, δθμιουργοφνται αγορζσ χονδρικισ και οι δραςτθριότθτεσ 

τουσ ρυκμίηονται από το κράτοσ. (Σαχλάνδθ, Φιλιππίνεσ). Οι χϊρεσ του τρίτου γκρουπ, 

είναι αυτζσ ςτισ οποίεσ πάνω από το μιςό τθσ παραγωγισ διακινείται μζςω 

χονδρεμπόρων. Οι αγορζσ χονδρικισ κεωροφνται «κεςμοί ρφκμιςθσ τιμϊν» (Λαπωνία, 

Ν. Κορζα). Σζλοσ, ςτο τζταρτο ςτάδιο, οι χονδρεμπορικζσ αγορζσ μετακινοφνται ζξω 

από τα κζντρα των πόλεων και το μερίδιο αγοράσ τουσ  μειϊνεται εξαιτίασ του ζντονου 

ανταγωνιςμοφ από ολοκλθρωμζνεσ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ. (ΘΠΑ, Μ. Βρετανία, 

Γαλλία) 

«Οι ςφγχρονεσ πόλεισ αναπτφςςονται με ραγδαίουσ ρυκμοφσ και ζτςι θ τροφοδοςία του 

πλθκυςμοφ τουσ εξαρτάται από απομακρυςμζνεσ πθγζσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

αφξθςθ του κόςτουσ μεταφοράσ και διαχείριςθσ, ςε ςθμείο που να αποτελεί ζνα πολφ 

ςθμαντικό μζροσ τθσ λιανικισ τιμισ του προϊόντοσ. υνεπϊσ, θ αποτελεςματικότθτα 

ςτα κανάλια διανομισ παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτον περιοριςμό του κόςτουσ. Επιπλζον, 

κα πρζπει να καλφπτεται ζνα μεγάλο εφροσ από διαφορετικζσ ανάγκεσ και γοφςτα, που 

αντικατοπτρίηει το ανομοιογενζσ ςφμπλεγμα των κατοίκων μιασ μεγαλοφπολθσ»36 

Θ φπαρξθ Κεντρικϊν Αγορϊν, ςτισ οποίεσ μάλιςτα κα ζχει λόγο και το Δθμόςιο, είναι 

απαραίτθτθ για τουσ παρακάτω κφριουσ λόγουσ: 

                                                            
35 Kobayashi, Kohei, ”Development of Wholesale Markets in Asian Selected Countries in view of 
International Comparison of Wholesale Marketing System for Fruit and Vegetables” in Feeding Asian Cities. 
Proceeding of the regional seminar, Gisele Yasmeen, Bangkok,2000, (FAO) 
36 Hubbard Michael, Onumahb Gideon, Improving urban food supply and distribution in developing 
countries: the role of city authorities, Habitat International 25 (2001) 431–446 
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 «Να εξαςφαλίςει τθν παροχι αγακϊν ευρείασ χριςθσ 

 Να παρζχει κριτιρια και κατευκφνςεισ ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ που κα 

εγγυϊνται δίκαιο και διαφανι διαγωνιςμό ανάμεςα ςτουσ προμθκευτζσ και 

τουσ χονδρεμπόρουσ 

 Να εγγυάται τθ ςυμμόρφωςθ με πρότυπα μζτρα και ςτακμά 

 Να παρζχει κριτιρια για ποιοτικά πρότυπα 

 Να προβαίνει ςε ελζγχουσ για αςκζνειεσ ηϊων και φυτϊν και να προςτατεφει τθ 

Δθμόςια υγεία»37 

 Παράλλθλα, θ ςυγκζντρωςθ παραγωγϊν, χονδρεμπόρων, πωλθτϊν και αγοραςτϊν ςε 

ζνα χϊρο, μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ 

ςχετικά με τισ τρζχουςεσ τιμζσ και ποςότθτεσ. Με τθ δθμιουργία ενόσ τζτοιου 

μθχανιςμοφ, μποροφν όλοι οι ςχετιηόμενοι με τθν αγορά να ωφελθκοφν πολλαπλά. Οι 

αγρότεσ, λ.χ. μποροφν να πλθροφορθκοφν για τθν τιμι ςτθ οποία μποροφν να 

πωλιςουν και τι ποςότθτεσ από κάκε είδοσ, οι ζμποροι, να υπολογίςουν το κόςτοσ των 

αγορϊν τουσ και το κράτοσ να προγραμματίςει υπθρεςίεσ, ερευνθτικά προγράμματα ι 

ακόμα και επιδοτιςεισ. 

 

ε γενικζσ γραμμζσ οι κεντρικζσ αγορζσ χωρίηονται ςτουσ κάτωκι τφπουσ: 

 Προμθκευτικζσ κεντρικζσ αγορζσ (consumer type) 

 Δθμοπρατικζσ κεντρικζσ αγορζσ 

 Cash & carry κεντρικζσ αγορζσ 

 

Προμθκευτικζσ κεντρικζσ αγορζσ 

Βρίςκονται ςυνικωσ μζςα ςτθν πόλθ και ζχουν προκφψει από τθν ςυνζνωςθ αγορϊν 

λιανικισ και χονδρικισ πϊλθςθσ. Όταν οι εδαφικζσ ςυνκικεσ δεν επιτρζπουν περαιτζρω 

ανάπτυξθ, οι υποδομζσ ζχουν παλαιωκεί και δθμιουργοφνται ςθμαντικά κυκλοφοριακά 

προβλιματα μζςα ςτθν πόλθ λόγω τθσ φπαρξθσ τθσ αγοράσ, τότε ςυνενϊνεται και  

μεταφζρεται ςε νζα τοποκεςία. Θ βαςικι αρχι πίςω από αυτόν τον τφπο κεντρικισ αγοράσ 

                                                            
37 , Densley B, Sanchez-Monjo E., Wholesale market management. A manual, FAO Agricultural Services 
Bulletin 1010-1365, no. 14, Rome 1999 
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είναι ότι κάκε μεγάλθ πόλθ ζχει μόνο μία κεντρικι αγορά.  Τπάρχει μικρι διάκριςθ ανάμεςα 

ςτισ αγορζσ χονδρικισ και λιανικισ πϊλθςθσ. ε αυτοφ του τφπου τισ αγορζσ τα προϊόντα 

διατίκενται κατευκείαν από τουσ παραγωγοφσ ςτουσ χονδρεμπόρουσ τα οποία με τθ ςειρά 

τουσ φτάνουν ςτουσ καταναλωτζσ. Αυτοφ του τφπου οι αγορζσ εμπορεφονται προϊόντα 

όπωσ φροφτα, λαχανικά, κρζατα, ψάρια, γαλακτοκομικά, είδθ κθπουρικισ, φυτά και 

λουλοφδια. Είκιςται να δθμιουργοφνται με τθν ενεργι υποςτιριξθ του κράτουσ και 

παρζχουν διάφορεσ υπθρεςίεσ. Ανάμεςα ςτισ υπθρεςίεσ που παρζχουν ςυγκαταλζγεται ο 

ζλεγχοσ ποιότθτασ των προϊόντων, θ ηφγιςθ και θ ςυςκευαςία, θ διανομι ςε διάφορα 

εμπορικά καταςτιματα κλπ.  Με τον καιρό, θ αγορά γίνεται ενόσ μεγάλου και οικονομικά 

απαραίτθτου υλικοτεχνικοφ διαμετακομιςτικοφ κζντρου. Οι ελλθνικζσ Κεντρικζσ Αγορζσ 

ανικουν ςε αυτόν τον τφπο. 

 

Δθμοπρατικζσ αγορζσ 

τισ δθμοπρατικζσ αγορζσ διατίκενται ομοιογενι προϊόντα μζςω δθμοπρατικϊν 

διαγωνιςμϊν. Τπάρχουν ςε αρκετζσ χϊρεσ, ενϊ είναι πολφ διαδεδομζνεσ ςτθν Ολλανδία. 

Ωςτόςο, οι δθμοπρατικζσ αγορζσ δεν ζχουν ξεπεράςει ακόμθ τισ κεντρικζσ αγορζσ χονδρικισ  

παρόλο που ςτο παρελκόν κυριαρχοφςε θ αντίλθψθ ότι αυτι θ μορφι αγοράσ κα 

επικρατιςει ςτο μζλλον. Ζνασ από τουσ λόγουσ που δεν ζχουν αναπτυχκεί ςθμαντικά αυτοφ 

του τφπου αγορζσ είναι ότι φαινομενικά για τθν ομαλι λειτουργία τουσ προχποτίκεται θ 

φπαρξθ ίδιου αρικμοφ αγοραςτϊν και μικρομεςαίων παραγωγϊν. Εάν δεν τθρείται αυτι θ 

αναλογία θ εν λόγω αγορά υπολειτουργεί και υπάρχει απϊλεια κερδϊν για τουσ 

παραγωγοφσ. Ζνα άλλο ςτοιχείο είναι ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των δθμοπρατοφμενων 

προϊόντων. Οι δθμοπραςίεσ πραγματοποιοφνται ςυνικωσ μζςω τθσ πρωτοβουλίασ  ενόσ 

παραγωγοφ ι μιασ οργάνωςθσ παραγωγϊν (ενϊςεισ, ςυνεταιριςμοί, κ.λπ.) και 

υποςτθρίηονται από τισ τοπικζσ αρχζσ  και τα κεντρικά αρμόδια όργανα για τθν αγροτικι 

πολιτικι. 

Παρά το γεγονόσ ότι υπάρχουν ςτθν Ελλάδα κάποια δθμοπρατιρια (π.χ. Κριτθ), τζτοιου 

τφπου αγορζσ είναι δφςκολο να αναπτυχκοφν ςτθν Ελλάδα, όπωσ ζχει δείξει θ εμπειρία 

προθγουμζνων ετϊν.  
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Cash & carry κεντρικζσ αγορζσ 

Οι αγορζσ αυτοφ του τφπου είναι ζνα είδοσ ςφγχρονθσ αγοράσ. Αυτοφ του είδουσ αγορζσ 

προχποκζτουν τθν φπαρξθ μεγάλων εμπορικϊν εταιρειϊν με διεκνι κεφάλαια. 

Παραδείγματα αυτϊν είναι οι METRO και SELGROS που προςφζρουν μια μεγάλθ γκάμα 

προϊόντων όπωσ τρόφιμα, είδθ ςπιτιοφ, εργαλεία, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κλπ. Αυτζσ οι 

εταιρείεσ αγοράηουν μεγάλεσ ποςότθτεσ προϊόντων τα οποία εν ςυνεχεία τα διακζτουν ςτθν 

εγχϊρια αγορά ι τα εξάγουν. Με τθν αγορά μεγάλων ποςοτιτων επιτυγχάνουν χαμθλζσ 

τιμζσ ςε ςυγκεκριμζνα προϊόντα ζναντι άλλων καταςτθμάτων λιανικισ. Οι πελάτεσ αυτϊν 

των αλυςίδων είναι ςυνικωσ εςτιατόρια, καταςτιματα, γραφεία κλπ. Αυτοφ  του τφπου οι 

αγορζσ είναι και ο μεγαλφτεροσ ανταγωνιςτισ των αγορϊν χονδρικισ πϊλθςθσ. Θ ζλλειψθ 

ςφγχρονων οργανωμζνων κεντρικϊν αγορϊν ςτθν Ελλάδα προςφζρει ιδανικό περιβάλλον 

ανάπτυξθσ αυτοφ του τφπου αγορϊν.  

 

6.2. ΔΛΛΑΓΑ 

Θ χονδρεμπορικι διάκεςθ δεν είναι οργανωμζνθ με τον ίδιο τρόπο ςε όλθ τθν Ελλθνικι 

Επικράτεια. Ο κφριοσ άξονασ του ςυςτιματοσ είναι οι Κεντρικζσ Αγορζσ που βρίςκονται 

ςτθν Ακινα  και τθ Κεςςαλονίκθ και εξυπθρετοφν το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ 

τθσ χϊρασ. Αντίκετα, όςο απομακρυνόμαςτε από τα αςτικά κζντρα, τόςο αυξάνονται 

και οι αγορζσ από τοπικοφσ χονδρεμπόρουσ. Τπάρχουν ακόμα μικρότερεσ 

χονδρεμπορικζσ αγορζσ και δθμοπρατιρια διάςπαρτα ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Ο Οργανιςμόσ Κεντρικισ Αγοράσ τθσ Ακινασ (Ο.Κ.Α.Α.), καλφπτει επιφάνεια 262 

ςτρεμμάτων και περιλαμβάνει 500 καταςτιματα, 156 υπόςτεγα και 89 κζςεισ ράμπασ 

που ςτεγάηουν περίπου 340 επιχειριςεισ πϊλθςθσ οπωροκθπευτικϊν. Τπάρχουν ακόμα 

25 νεοανεγερκζντα βιομθχανοςτάςια που ςτεγάηουν επιχειριςεισ πϊλθςθσ Κρζατοσ 

Θ Κεντρικι Αγορά Κεςςαλονίκθσ (Κ.Α.Κ.) βρίςκεται ςε ζνα οικόπεδο 247 ςτρεμμάτων, 

και περιλαμβάνει 280 καταςτιματα πϊλθςθσ οπωροκθπευτικϊν και 24 καταςτιματα 

κρεάτων  

Και οι δφο Αγορζσ ιταν από τθν ίδρυςθ τουσ κάτω από άμεςο κρατικό ζλεγχο. Σα 

τελευταία χρόνια (από το 1998) μετατράπθκαν ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (με μόνο μζτοχο 

το Ελλθνικό Δθμόςιο), γεγονόσ που τουσ εξαςφαλίηει μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθ λιψθ και 
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υλοποίθςθ των αποφάςεων τουσ. Ο όγκοσ των εμπορευμάτων που διακινοφνται μζςα 

από τισ εγκαταςτάςεισ των Κεντρικϊν Αγορϊν δεν μπορεί να προςδιοριςτεί ακριβϊσ, 

οφτε και το μερίδιο που καταλαμβάνουν ςτθ διακίνθςθ νωπϊν τροφίμων, κυρίωσ λόγω 

των αδυναμιϊν προςδιοριςμοφ των παραγόμενων και διακινοφμενων προϊόντων ςε 

όλθ τθν Ελλθνικι επικράτεια, αλλά και των αδυναμιϊν των ςυςτθμάτων ελζγχου.  

 

6.3. ΓΗΔΘΝΩ 

τισ περιςςότερεσ χϊρεσ, οι Κεντρικζσ Αγορζσ εξακολουκοφν να παίηουν ζνα 

ςθμαίνοντα ρόλο ςτθν εμπορία φροφτων και λαχανικϊν. Είναι γεγονόσ ότι θ 

ςυγκζντρωςθ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ τροφίμων προσ τθν κατεφκυνςθ των μεγάλων 

αλυςίδων λιανικισ δθμιουργεί προβλιματα, από τθν άλλθ είναι ςαφζσ ότι το μζλλον 

των μεγάλων αγορϊν βρίςκεται ςτθ μετεξζλιξθ τουσ ςε ςυγκροτιματα που κα 

παρζχουν μια πλθκϊρα από υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ.  

 

τον παρακάτω πίνακα εμφανίηονται οι 50 μεγαλφτερεσ κεντρικζσ αγορζσ ςτον κόςμο  

 

Πίνακασ 12: Οι 50 μεγαλφτερεσ Κεντρικζσ Αγορζσ ςτον κόςμο 

 

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(ΕΚΣΑΡΙΑ*) 

1 
Beijing Xin Fa Di Agricultural Products Wholesale 
Market 

Κίνα 548 

2 Central de Abasto de la Ciudad de Mexico Μεξικό 327 

3 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais Βραηιλία 283 

4 Marche de gros Rungis (Παρίςι) Γαλλία 232 

5 Mercado Central de Buenos Aires Αργεντινι 210 

6 Spaanse Polder Ολλανδία 190 

7 Mercamadrid Λςπανία 176 

8 Centro Agroalimentare Roma (C.A.R) Λταλία 140 

9 
Shanghai Xijiaoguoji international agricultural products 

Κίνα 111 
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trading center 

10 “Dordoy Bazary", Bishkek Κιρηικςτάν 100 

11 Mercabarna (Βαρκελϊνθ) Λςπανία 90 

12 Mercati Alimentare di Milano Λταλία 81 

13 Talat Thai (Bangkok) Σαχλάνδθ 80 

14 “Barabashovo” (Kharkiv)  Ουκρανία 75 

15 Shangqiu Agricultural Products Wholesale Market Κίνα 73 

16 Istanbul Wholesale Market Σουρκία 72 

17 Brisbane Market Αυςτραλία 72 

18 Ceagesp (Sao Paolo) Βραηιλία 70 

19 Mercazaragoza (Saragosa) Λςπανία 70 

20 "Avangard”/7th kilometer (Odesa) Ουκρανία 69 

21 Mercati Alimentare di Verona (Veronamercato) Λταλία 68 

22 Joburg Market, Johannesburg Νότια Αφρικι 63 

23 Bronisze (Warsaw) Πολωνία 60 

24 Amman Wholesale Market  Λορδανία 57 

25 Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spozywcze Πολωνία 56 

26 Garak Market (Seoul) Νότια Κορζα 54 

27 Perth Market Αυςτραλία 52 

28 Samins (Strasbourg) Γαλλία 52 

29 Mercavalencia Λςπανία 50 

30 Shanghai Vegetable Κίνα 50 

31 Central de Abasto Tultitlan Μεξικό 50 

32 SO.TU.MA.G. Συνθςία 50 

33 Maryland Food Center Θ.Π.Α 47 

34 Pima-Cenada (Eredia) Κόςτα Ρίκα 46 

35 C.A.A.T. (Turin) Λταλία 44 

36 Adelaide Produce Market Αυςτραλία 43 
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37 Sidney Market Αυςτραλία 42 

38 Sogemin (Lille) Γαλλία 40 

39 Mercasevilla Λςπανία 39 

40 "Wholesale food market” (Volgograd) Ρωςία 36 

41 Berliner Grossmarkt Γερμανία 35 

42 Premium Market (Delhi) Λνδία 35 

43 Mangga Dua (Jakarta) Λνδονθςία 35 

44 Somimar (Marseille) Γαλλία 34 

45 “Kalinovsky market” (Chernivtsy) Ουκρανία 34 

46 Melbourne Market Αυςτραλία 33 

47 Tshwane Market (Pretoria)  Νότια Αφρικι 32 

48 Osaka municipal central wholesale market Λαπωνία 32 

49 «Nart» (Saint Petersburg) Ρωςία 32 

50 Mercalaspalmas (Gran Canaria) Λςπανία 31 

*1 εκτάριο = 10.000 μ2 

 

6.3.1. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΓΟΡΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΠΑΡΙΙ 

Θ κεντρικι αγορά Rungis άνοιξε επίςθμα ςτισ 3 

Μάρτθ του 1969. Σο 1973 μεταφζρκθκε ςτισ εν 

λόγω εγκαταςτάςεισ και θ κρεαταγορά.  

Με μια ματιά: 

Κφκλοσ εργαςιϊν  €7.6 δισ 

Αρικμόσ επιχειριςεων 1.193 

Αρικμόσ εργαηομζνων  11.707 

Αναπτυγμζνθ ζκταςθ  232 εκτάρια 

Όγκοσ ειςερχόμενων προϊόντων 1.429.740 τόνοι 
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Εξυπθρετοφμενο κοινό 18 εκατομμφρια καταναλωτζσ 

Μιςκωμζνοι χϊροι 958.766 μ2  

Πλθρότθτα 93,74% 

 

Κατθγορίεσ επιχειριςεων: 

Είδοσ επιχείρθςθσ Αρικμόσ 

Φροφτα και λαχανικά 339 

Γαλακτοκομικά προϊόντα και delicatessen  123 

Κρζατα 91 

Ψάρια και καλαςςινά 48 

Κθπουρικι και διακόςμθςθ 167 

Λοιπζσ δραςτθριότθτεσ 425 

 

Σθ διοίκθςθ τθσ Λαχαναγοράσ του Παριςιοφ ζχει αναλάβει θ εταιρεία SEMMARIS. Θ εν λόγω 

εταιρεία φροντίηει για τα κάτωκι: 

 χεδιαςμόσ κτιρίων και ςυντονιςμόσ οικοδομικϊν εργαςιϊν 

 υντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων και εξοπλιςμοφ 

 Διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

 Μίςκωςθ χϊρων 

 Αςφάλεια χϊρου 

 Προϊκθςθ τθσ αγοράσ 

 Δθμιουργία του προφίλ τθσ αγοράσ ςτθ Γαλλία και το εξωτερικό 

 υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

Θ γαλλικι κυβζρνθςθ ζχει μετοχζσ ςε ποςοςτό 33,34% , ενϊ ο διμοσ Παριςιοφ ζχει το 

13,19%.  

Θ τοποκεςία τθσ Αγοράσ είναι ιδανικι δεδομζνου ότι βρίςκεται μόλισ 7 χλμ ζξω από τθν 

πόλθ του Παριςιοφ, μζςα ςτισ εγκαταςτάςεισ υπάρχει ςιδθρόδρομοσ για τθ μεταφορά των 

προϊόντων, είναι πολφ εφκολα προςβάςιμθ μζςω κεντρικϊν οδικϊν αρτθριϊν και βρίςκεται 

πολφ κοντά ςτο αεροδρόμιο Orly.  
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τθν εν λόγω αγορά πωλοφνται λαχανικά, κρζατα, ψάρια, γαλακτοκομικά και είδθ 

delicatessen, λουλοφδια, φυτά και είδθ κθπουρικισ. Λειτουργεί κακθμερινά εκτόσ Κυριακισ. 

Θ είςοδοσ επιτρζπεται ςτουσ κατόχουσ ειδικισ κάρτασ τθν οποία μπορεί κάποιοσ να 

προμθκευτεί χωρίσ κόςτοσ και ιςχφει για 2 χρόνια. Θ εν λόγω αγορά διακζτει οργανωμζνθ 

και πλιρωσ ενθμερωμζνθ ςελίδα ςτο διαδίκτυο εφκολθ για τον χριςτθ. Οι πελάτεσ μποροφν 

να κάνουν τισ αγορζσ τουσ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω διαδικτφου ι τθλεφϊνου. τισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ αγοράσ οργανϊνονται ςυνζδρια, ςυμπόςια και διάφορεσ εκδθλϊςεισ 

που αφοροφν ςτα προϊόντα που πωλοφνται εκεί. Επίςθσ υπάρχουν οργανωμζνεσ ξεναγιςεισ 

για τουρίςτεσ και φοιτθτζσ ςχετικϊν με τθν αγορά επαγγελμάτων.  

Πελάτεσ : 

τθν κεντρικι αγορά λειτουργοφν 21 καταςτιματα εςτίαςθσ και 8 ξενοδοχεία.  τισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ αγοράσ υπάρχει δυνατότθτα  μίςκωςθσ καταςτθμάτων, αποκθκευτικϊν 

χϊρων, γραφείων αλλά υπάρχει και θ δυνατότθτα να καταςκευάςει ο ενδιαφερόμενοσ τθν 

επαγγελματικι του ςτζγθ ςτο χϊρο τθσ αγοράσ. Επίςθσ υπάρχει δυνατότθτα ευζλικτων 

μιςκωτθρίων ςυμβολαίων μικρισ διάρκειασ (12 μινεσ). Οι χϊροι που διατίκενται προσ 

μίςκωςθ ξεκινοφν από 16μ2 και μπορεί να φτάςουν και τα 1.000 μ2.  Για τουσ μιςκωτζσ 

υπάρχουν ςθμαντικζσ φοροαπαλλαγζσ.  

 

ΙΠΑΝΙΑ 

ΔΙΚΣΤΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Σο δίκτυο των Λςπανικϊν Κεντρικϊν Αγορϊν αποτελείται από ζνα 

ςφνολο 23 Κεντρικϊν Αγορϊν Σροφίμων, του οποίου θ ςυνολικι ζκταςθ 

είναι περίπου 7 εκατομμφρια τετραγωνικά μζτρα, εκ των οποίων 

περίπου ζνα εκατομμφριο είναι κακαρι ζκταςθ των αγορϊν και των 2,3 εκατ. τμ αυτι 

των ηωνϊν ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων. Σα υπόλοιπα είναι κυρίωσ 

κοινόχρθςτοι χϊροι (δρόμοι, χϊροι ςτάκμευςθσ, πάρκα, κλπ) και αφιερωμζνα ςτισ 

εμπορικζσ και διοικθτικζσ υπθρεςίεσ. 

τισ αγορζσ αυτζσ δραςτθριοποιοφνται περίπου 3.600 εταιρείεσ, εκ των οποίων περίπου 

2.000 εμπορεφονται φροφτα, λαχανικά, ψάρια, λουλοφδια το κρζασ, ενϊ οι υπόλοιπεσ 
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είναι εταιρείεσ που αςχολοφνται με ςυμπλθρωματικζσ δραςτθριότθτεσ υλικοτεχνικισ 

υποςτιριξθσ ςτουσ χριςτεσ. 

Ο αρικμόσ των χονδρεμπορικϊν επιχειριςεων εντόσ των αγορϊν παρουςιάηει μια 

ςτακερι τάςθ μείωςθσ, παρουςιάηεται, όμωσ, μια αξιοςθμείωτθ αφξθςθ των 

επιχειριςεων ςτουσ τομείσ των ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων και υπθρεςιϊν. 

 Επίςθσ, πρζπει να αναφερκεί θ ςθμαντικι ςυνειςφορά του ςυνόλου των Αγορϊν ςτθν 

απαςχόλθςθ. Εκτιμάται ότι πάνω από 30.000 άτομα ςυγκαταλζγονται ςτο προςωπικό 

των Αγορϊν, των χονδρεμπορικϊν επιχειριςεων και των ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν. 

Τπολογίηεται ότι τα οχιματα που επιςκζπτονται τισ 23 Κεντρικζσ Αγορζσ τισ Λςπανίασ 

υπερβαίνουν τα 17.000.000 ετθςίωσ (65.000 οχιματα τθν θμζρα), ενϊ θ μζςθ θμεριςια 

προςζλευςθ πελατϊν εκτιμάται ςε περίπου 100.000 χριςτεσ. 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΔΡΙΣΗ (Mercamadrid) 

Μετά το 1982, τθν Κεντρικι Αγορά τθσ Μαδρίτθσ, τθ 

διαχειρίηεται θ εταιρεία Mercamadrid SA. Οι μζτοχοι τθσ είναι: 

51,13 % : Δθμοτικό υμβοφλιο τθσ Πόλθσ τθσ Μαδρίτθσ 

48,63 % : Mercasa, Κρατικι εταιρεία διαχείριςθσ των Κεντρικϊν Αγορϊν 

0,24 %  : Άλλοι (ζμποροι κλπ) 

Θ Κεντρικι Αγορά τθσ Μαδρίτθσ, εξυπθρετεί περιςςότερουσ από 11 εκατομμφρια 

ανκρϊπουσ και αποτελεί τθ μεγάλθ φυςικι αγορά για τα νωπϊν τροφίμων. Καλφπτει 

176 εκτάρια και εξυπθρετεί 700 εγκατεςτθμζνεσ εταιρείεσ εμπορίασ φροφτων, 

λαχανικϊν και κρεάτων κακϊσ και εταιρειϊν που καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα 

επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν, όπωσ  Βιομθχανικι ψφξθ, αποκικευςθ, logistics, 

μεταφορά, διακίνθςθ, κ.λπ.  

Θ Mercamadrid ζχει μζςθ ειςροι 15.000 οχιματα ανά θμζρα και 18.000 αγοραςτζσ, με τθν 

ακτίνα επιρροισ τθσ να εκτείνεται ςε πάνω από 500 χιλιόμετρα  (12.000.000 πελάτεσ) 

 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

Θ Κεντρικι Αγορά τθσ Βαρκελϊνθσ είναι κάτω από τθν αιγίδα τθσ 

Mercabarna, μιασ εμπορικισ εταιρείασ, που δθμιουργικθκε το 1967. 
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Οι μζτοχοι τθσ Mercabarna είναι  

51 %  :  BSM , εταιρεία με μόνο μζτοχο το Δθμ. υμβοφλιο τθσ Βαρκελϊνθσ 

37 %  : Mercasa, Κρατικι εταιρεία διαχείριςθσ των Κεντρικϊν Αγορϊν 

12 % : Σο Νομαρχιακό υμβοφλιο τθσ Βαρκελϊνθσ 

Όλεσ οι δραςτθριότθτεσ τθσ Mercabarna ζχουν να κάνουν με αγορζσ χονδρικισ 

πϊλθςθσ και ςυμπλθρωματικζσ δραςτθριότθτεσ. τουσ χϊρουσ τθσ περιλαμβάνει 

κεντρικι αγορά φροφτων και λαχανικϊν, κεντρικι ιχκυαγορά, ανκαγορά και ςφαγείο  

Εντόσ τθσ Αγοράσ βρίςκονται 300 επιχειριςεισ. Θ ςυγκζντρωςθ των εταιρειϊν τροφίμων 

κάτω από μία ςτζγθ διευκολφνει τθν προςφορά, μεγεκφνει τθν ποικιλία των προϊόντων 

και ςυνειςφζρει  ςτον κακοριςμό των τιμϊν αγοράσ, Σζλοσ, θ Ηϊνθ υμπλθρωματικϊν 

δραςτθριοτιτων (ZAC) αποτελεί ζνα από τα καλφτερα παραδείγματα εξζλιξθσ μιασ 

Κεντρικισ Αγοράσ. Εντόσ του χϊρου αυτοφ δραςτθριοποιοφνται 500 επιχειριςεισ, 

μεταξφ των οποίων: 

· Εταιρείεσ που ειδικεφονται ςτο χειριςμό, τθν ωρίμανςθ, τθ μεταποίθςθ, 

ςυςκευαςία, αποκικευςθ, διανομι, ειςαγωγι και εξαγωγι όλων των ειδϊν των 

νωπϊν και κατεψυγμζνων προϊόντων. 

· Μεγάλεσ αλυςίδεσ διανομισ τροφίμων που παρζχουν νωπά προϊόντα ςτθν  

Mercabarna. 

· Εβδομιντα εταιρείεσ που ειδικεφονται ςτθν παροχι του τομζα τθσ εςτίαςθσ. 

· Ολόκλθρο το φάςμα των υπθρεςιϊν logistics, εταιρείεσ που ειδικεφονται ςτα 

τρόφιμα και τθν υποςτιριξθ προσ τουσ χριςτεσ: εργαςτιριο ελζγχου ποιότθτασ, 

εταιρείεσ ςυςκευαςίασ, γκαράη, τράπεηεσ, εςτιατόρια, ξενοδοχεία, Χϊροι 

αναψυχισ οδθγϊν φορτθγϊν, βενηινάδικα, παιδικι χαρά, φαρμακείο, 

επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ, ανταλλακτιρια, παροχι ςυμβουλϊν, κλπ.. 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 

ΛΟΝΔΙΝΟ 

Θ New Covent Garden Market είναι θ μεγαλφτερθ αγορά 

φροφτων, λαχανικϊν και λουλουδιϊν ςτο Θνωμζνο 
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Βαςίλειο. 

Με πάνω από 200 επιχειριςεισ που απαςχολοφν πάνω από 2,500 άτομα, θ 

ςυγκεκριμζνθ Αγορά καλφπτει μια μεγάλθ γκάμα επιχειριςεων και προϊόντων που 

προμθκεφει το 40% των φρζςκων φροφτων και λαχανικϊν που καταναλϊνονται εκτόσ 

ςπιτιοφ ςτο Λονδίνο και χρθςιμοποιείται από το 75% των ανκοπωλϊν του Λονδίνου. 

Θ Διαχειριςτικι Αρχι τθσ Αγοράσ Covent Garden (Covent Garden Market Authority - 

CGMA) είναι ο ιδιοκτιτθσ και διαχειριςτισ τθσ Αγοράσ και είναι υπόλογθ ςτο Τπουργείο  

Περιβάλλοντοσ, Σροφίμων και Αγροτικϊν Τποκζςεων (DEFRA). Λδρφκθκε με Νόμο το 

1961, και διοικείται από ζνα οκταμελζσ Διοικθτικό υμβοφλιο. Σα 7 μζλθ διορίηονται 

από το Τπουργείο  Περιβάλλοντοσ, Σροφίμων και Αγροτικϊν Τποκζςεων και το ζνα από 

το Τπουργείο Μεταφορϊν.  

Θ CGMA, εκτόσ από τθν ενοικίαςθ χϊρων πϊλθςθσ και γραφείων, παρζχει και άλλεσ 

υπθρεςίεσ, όπωσ ο κακαριςμόσ και θ αποκομιδι των απορριμμάτων, θ παροχι 

ενζργειασ, θ φφλαξθ των χϊρων, θ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ, θ ςυντιρθςθ των κτιρίων,  

των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ. Επιπλζον, θ Διαχειριςτικι Αρχι προωκεί και 

υποςτθρίηει τουσ πελάτεσ που δραςτθριοποιοφνται μζςα ςτθν Αγορά, με δράςεισ 

Μάρκετινγκ και υποςτιριξθσ και πρωτοβουλίεσ που αφοροφν ςο περιβάλλον, τθν 

κοινότθτα και τθν υγεία 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Οι Γερμανικζσ Κεντρικζσ Αγορζσ καλφπτουν ςυνολικά 2,7 

εκατομμφρια τ.μ.. ςτουσ χϊρουσ τουσ ςτεγάηονται περίπου 2.600 χονδρεμπορικζσ 

επιχειριςεισ, ειςαγωγείσ και παραγωγοί, που τροφοδοτοφν κακθμερινά περιςςότερουσ 

από 50.000 ανεξάρτθτουσ λιανοπωλθτζσ όλων των ειδϊν. υνολικά απευκφνονται ςε 

ζνα καταναλωτικό κοινό περίπου 105.000.000 ανκρϊπων ςτθ Γερμανία και τισ 

γειτονικζσ χϊρεσ. 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΜΒΟΤΡΓΟΤ 

Θ Κεντρικι Αγορά του Αμβοφργου καλφπτει επιφάνεια 

283.000 τ.μ. Από αυτά, τα 50.260 είναι χϊροι εμπορίασ, ενϊ 
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46.542 είναι υπαίκριοι χϊροι για διακίνθςθ προϊόντων. Οι εταιρείεσ που 

δραςτθριοποιοφνται εντόσ του χϊρου είναι 472 και απαςχολοφν 2.000 υπαλλιλουσ. Οι 

πελάτεσ τθσ Αγοράσ υπολογίηονται ςτουσ 4.500, ενϊ διακινοφνται περίπου 1.500.000 

τόνοι αγακϊν, που ανεβάηουν τον ετιςιο τηίρο ςε 2 διςεκατομμφρια Ευρϊ, για μια 

αγορά που εξυπθρετεί 15 εκατομμφρια καταναλωτζσ. 

Θ Αγορά διοικείται από μία κρατικι εταιρεία, θ οποία υπάγεται ςτο Τπουργείο 

Οικονομικϊν και Εργαςίασ, αλλά λειτουργεί ωσ εμπορικι επιχείρθςθ, απαςχολϊντασ 44 

υπαλλιλουσ. 

Θ Αγορά του Αμβοφργου κεωρείται αντιπροςωπευτικι για τθν εμπορία φροφτων και 

λαχανικϊν και για το λόγο αυτό, τα επίςθμα ςτοιχεία τιμϊν των προϊόντων που 

διακινοφνται ςε αυτι, ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ Γερμανικζσ εκνικζσ ςτατιςτικζσ 

 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

Θ Κεντρικι Αγορά του Βερολίνου άνοιξε το 1965, και με ζκταςθ, 

ςιμερα 330.000 τ.μ., αποτελεί ζνα ςθμαντικό εμπορικό κζντρο. 

Σον Μάρτιο του 2010 δθμιουργικθκε και θ νζα αγορά χονδρικισ 

πϊλθςθσ λουλουδιϊν. Τπολογίηεται ότι καλφπτει 6 εκατομμφρια καταναλωτζσ με 

φροφτα, λαχανικά, ψάρια και κρζασ, διακινϊντασ 550.000 τόνουσ αγακϊν ςυνολικισ 

αξίασ, περίπου 1 δις. Ευρϊ ετθςίωσ  

Θ εταιρεία διαχείριςθσ τθσ Αγοράσ του Βερολίνου (Berliner Großmarkt GmbH ) είναι μια 

Ανϊνυμθ Εταιρεία, θ οποία ανικει ςτο Ομοςπονδιακό κρατίδιο του Βερολίνου, 

διοικείται από το Διευκφνοντα φμβουλο που αναφζρεται ςε πενταμελζσ εποπτικό 

υμβοφλιο, ςτο οποίο προεδρεφει  ο Τπουργόσ Οικονομικϊν του κρατιδίου. Απαςχολεί 

30 υπαλλιλουσ. 

 

ΙΣΑΛΙΑ 

ΡΩΜΗ 

Θ μεγαλφτερθ Λταλικι Κεντρικι Αγορά είναι θ 

Centro Agroalimentare Roma. H  CAR SCPA, ζχει ωσ 

κφριουσ μζτοχουσ το Λταλικό Δθμόςιο και το Διμο 
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τθσ Ρϊμθσ. Λδρφκθκε το 1986, ςτο πλαίςιο του «Εκνικοφ χεδίου των Αγορϊν". Θ 

διοίκθςθ τθσ εταιρείασ ανικει ςτθν Cargest srl, μία επιχείρθςθ που ανικει εξϋ 

ολοκλιρου ςτθν CAR SCPA. ε μία ζκταςθ 1.405 ςτρεμμάτων δραςτθριοποιοφνται 101 

επιχειριςεισ χονδρικισ εμπορίασ φροφτων και λαχανικϊν και 38 ψαριϊν. Τπολογίηεται 

ότι μζςω τθσ CAR διακινοφνται 7,5 εκατομμφρια τόνοι τροφίμων ετθςίωσ ςε 6-7 

χιλιάδεσ κακθμερινοφσ πελάτεσ. 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΛΩΡΕΝΣΙΑ (MERCAFIR) 

Θ MERCAFIR ιδρφκθκε το 1998, από το Διμο 

Φλωρεντίασ, προκειμζνου να διαχειριςτεί 

το Κζντρο Σροφίμων τθσ Πόλθσ, το οποίο ςτεγάηει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που 

ςχετίηονται με το χονδρεμπόριο τροφίμων. Θ βαςικι λογικι με τθν οποία είναι 

καταςκευαςμζνθ θ Αγορά αυτι, είναι θ προςφορά μιασ μεγάλθσ γκάμασ τροφίμων και 

τθσ ενοποίθςθσ των λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων που απαιτοφνται για τθ διανομι 

τροφίμων (Παραγωγι, χονδρικι πϊλθςθ, τροφοδοςίεσ, κλπ). Σο φκινόπωρο του 2003 θ 

Κεντρικι Αγορά φυτϊν και λουλουδιϊν άρχιςε να λειτουργεί ςε νζεσ εγκαταςτάςεισ, το 

Δεκζμβριο του ίδιου ζτουσ εγκαινιάςτθκε θ νζα Αγορά φροφτων και λαχανικϊν και το 

Φεβρουάριο του 2005 αποπερατϊκθκε το κτίριο τθσ νζασ ψαραγοράσ.  

Ο Διμοσ τθσ Φλωρεντίασ κατζχει τθν πλειοψθφία των μετοχϊν, ενϊ άλλοι μζτοχοι είναι 

θ εταιρεία Centrale del Latte di Firenze (εταιρεία με μζτοχο το Διμο), οι ζμποροι και οι 

ενϊςεισ τουσ. 53 υπάλλθλοι απαςχολοφνται ςε μια διοικθτικι δομι που αποτελείται 

από το Γενικό Διευκυντι και 3 επιχειρθςιακά Σμιματα: Οικονομικό, Εμπορικζσ 

Τπθρεςίεσ και Σεχνικι Διεφκυνςθ 

 

 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 

H Κεντρικι Αγορά Λιςςαβόνασ ανικει ςτθν Marl, SA, που 

είναι μια Ανϊνυμθ Κρατικι εταιρεία με κεφάλαιο 

29.999.999,76 Ευρϊ. Σο προςωπικό τθσ είναι περίπου 50 εργαηόμενοι και το Διοικθτικό 

τθσ ςυμβοφλιο απαρτίηεται από 6 άτομα. 
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Οι μζτοχοι τθσ Marl, SA είναι  

87,87 %  :  (SIMAB ) 

9,90 %   : Δθμοτικό υμβοφλιο Λιςαβόνασ 

1,49 %  : Santa Casa di Misericordia Λιςαβόνασ  

     (Άγιοσ Οίκοσ του Ελζουσ – Φιλανκρωπικό ίδρυμα) 

0,74 %  : Δθμοτικό υμβοφλιο Loures 

Ο κφριοσ μζτοχοσ τθσ εταιρείασ (SIMAB - Sociedade Instaladora de Mercados 

Abastecedores) είναι μια δθμόςια επιχείρθςθ κατά 100 %, εποπτευόμενθ από το 

Τπουργείο Οικονομίασ και Καινοτομίασ, με ςτόχο τθ διαχείριςθ, ςχεδιαςμό, ίδρυςθ, 

εκςυγχρονιςμό Κεντρικϊν Αγορϊν Λιανεμπορίου και Χονδρεμπορίου. 

 

ΟΤΚΡΑΝΙΑ  

Θ Κεντρικι Αγορά του Κιζβου λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά τον Λοφλιο του 2011, οπότε και 

ολοκλθρϊκθκε θ πρϊτθ φάςθ τθσ. Μζχρισ ςτιγμισ  ςτισ εγκαταςτάςεισ δραςτθριοποιοφνται  

350 επιχειριςεισ, ενϊ περίπου 8.000 χονδρζμποροι από τθν περιοχι του Κίεβου ζχουν κάνει 

αίτθςθ για να αποκτιςουν κάρτα πελάτθ. Οι εγκαταςτάςεισ καλφπτουν μία ζκταςθ 2,7 

χιλιάδων τετραγωνικϊν μζτρων, ενϊ θ ολοκλιρωςθ των ζργων αναμζνεται το 2014, όπου 

και αναμζνεται να επεκτακοφν οι εγκαταςτάςεισ ςε 36.000 μ2. Μζχρισ ςτιγμισ οι πωλιςεισ 

αγγίηουν τουσ 3.000 τόνουσ θμερθςίωσ.  Προσ το παρόν λειτουργεί μόνο τμιμα φροφτων και 

λαχανικϊν.  

 

 

6.4. Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Όπωσ ζχουμε ιδθ δει, οι δφο ελλθνικζσ Κεντρικζσ Αγορζσ είναι ςθμαντικότατοι κόμβοι 

εμπορίασ ςτθν ελλθνικι εφοδιαςτικι αλυςίδα νωπϊν. τθν πραγματικότθτα, μζχρι το 

1992, θ διακίνθςθ νωπϊν τροφίμων για το Λεκανοπζδιο Αττικισ και για τθν περιφζρεια 

Κεςςαλονίκθσ διερχόταν υποχρεωτικά από τισ εγκαταςτάςεισ τουσ, ενϊ ακόμα 

παλιότερα, τα δελτία τιμϊν που εξζδιδαν είχαν και αγορανομικό χαρακτιρα και 

ςυνεπϊσ ρφκμιηαν και τισ τιμζσ ςτθν ευρφτερθ Αγορά. Μετά τθν κατάργθςθ των 

νομοκετικϊν ρυκμίςεων που τισ κακιςτοφςαν ρυκμιςτικό παράγοντα, οι Κεντρικζσ 
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Αγορζσ ζχουν, πλζον, διαφοροποιθμζνο ρόλο. Θ ςυςςϊρευςθ χονδρεμπορικϊν 

επιχειριςεων, εξακολουκεί να τισ κακιςτά πόλο ζλξθσ, όμωσ, αυτό που  τισ κακιςτά 

αναγκαίεσ για τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, δεν είναι πια θ αγορανομικι υποχρζωςθ, αλλά 

θ ευρφτθτα των διακινουμζνων προϊόντων, οι ποςότθτεσ και οι πλθροφορίεσ που 

διζρχονται από αυτζσ. 

Ζνα χαρακτθριςτικό γεγονόσ που καταδεικνφει αυτιν ακριβϊσ τθν ιδιαίτερθ κζςθ των 

Αγορϊν, παρατθρικθκε κατά τθ διάρκεια των κινθτοποιιςεων των ιδιοκτθτϊν 

φορτθγϊν το 2011. Θ προσ διάκεςθ παραγωγι δεν μποροφςε να μεταφερκεί με το 

ςυνικθ ςτόλο, αφοφ οι ιδιοκτιτεσ απεργοφςαν. Αντί να μείνουν αδιάκετεσ ςτα 

χωράφια ι να διατεκοφν ςε μεγάλεσ αλυςίδεσ λιανικισ ι μεταποίθςθσ που διζκεταν 

δικά τουσ μζςα μεταφοράσ, οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ βρικαν το δρόμο προσ τον 

καταναλωτι μζςω των μικρϊν ιδιόκτθτων παραγωγικϊν φορτθγϊν. Όπωσ 

αποδεικνφουν τα ςτοιχεία του Οργανιςμοφ Κεντρικισ Αγοράσ τθσ Ακινασ, τισ θμζρεσ 

των κινθτοποιιςεων των ιδιοκτθτϊν φορτθγϊν, οι ίδιοι οι παραγωγοί μετζφεραν τα 

προϊόντα τουσ ςτθν Κεντρικι Αγορά. Για το λόγο αυτό παρουςιάςτθκε μία – 

αναμενόμενθ – πτϊςθ των ειςόδων μεγάλων φορτθγϊν, όμωσ τριπλαςιάςτθκαν οι 

είςοδοι μικρϊν παραγωγικϊν οχθμάτων. Οι παραγωγοί ιξεραν ότι ο τόποσ ςτον οποίο 

ζπρεπε να διακζςουν τα αγακά τουσ ιταν θ Κεντρικι Αγορά. 

Θ ςυλλογικι πεποίκθςθ περί «πιάτςασ» ι «παηαριοφ» είναι ζνα από τα κυριότερα 

περιουςιακά ςτοιχεία των Κεντρικϊν Αγορϊν. Ακόμα και με τισ αλυςίδεσ λιανικισ να 

κερδίηουν ζνα διαρκϊσ αυξανόμενο μερίδιο ςτθ διανομι νωπϊν προϊόντων, και τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ να αναδφονται, οι χϊροι των Κεντρικϊν Αγορϊν παραμζνουν εξαιρετικά 

δθμοφιλείσ μεταξφ προμθκευτϊν και αγοραςτϊν, οι οποίοι μποροφν εφκολα να 

ςυγκρίνουν τιμζσ και ποιότθτεσ. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται θ διαφάνεια ενόσ 

μζρουσ τθσ αλυςίδασ και ικανοποιείται μία από τισ πρωταρχικζσ λειτουργίεσ τθσ 

αγοράσ, θ ρφκμιςθ, δθλαδι, των τιμϊν με βάςθ τθν προςφορά και τθ ηιτθςθ. Επιπλζον, 

τα διερχόμενα προϊόντα μποροφν να τυγχάνουν ποιοτικοφ ελζγχου, όπωσ και οι 

εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ και οι εγκατεςτθμζνεσ επιχειριςεισ να ελζγχονται τακτικά 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Κράτουσ. 
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7. ΝΔΔ ΣΑΔΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. ΝΔΔ ΣΑΔΗ 

Κανείσ δεν μπορεί να παραγνωρίςει το γεγονόσ ότι οι αγορζσ νωπϊν προϊόντων ζχουν 

υποςτεί πολφ μεγάλεσ αλλαγζσ τθν τελευταία δεκαετία. φμφωνα με ζρευνα του 

Τπουργείου Γεωργίασ των Θνωμζνων Πολιτειϊν θ επιρροι των χονδρεμπόρων ζχει 

μειωκεί, ενϊ οι μεγάλεσ αλυςίδεσ ζχουν γίνει πιο ενεργζσ ςτο εμπόριο τροφίμων. Θ 

κατανάλωςθ νωπϊν, τθ δεκαετία 1987-1997, αυξικθκε κατά 12% και οι αλυςίδεσ 

ανταποκρίκθκαν αυξάνοντασ το μζγεκοσ των αντίςτοιχων τμθμάτων τουσ. 38  

Παράλλθλα, θ κατανάλωςθ τροφίμων εκτόσ ςπιτιοφ αυξάνεται ςυνεχϊσ τα τελευταία 

χρόνια, γεγονόσ που κακιςτά τα εςτιατόρια, τα ξενοδοχεία και τισ εταιρείεσ 

τροφοδοςίασ (ho re ca) αρκετά ςθμαντικοφσ πελάτεσ ςτον κλάδο των τροφίμων. τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το 2008, υπιρχαν περίπου 1,5 εκατομμφρια επιχειριςεισ που 

παρείχαν καταναλωτικζσ υπθρεςίεσ τροφίμων. χεδόν οι μιςζσ ιταν εςτιατόρια και 

                                                            
38 Dimitri Carolyn, Tegene Abebayehu and Kaufman Phil, U.S. Fresh Produce Markets, Marketing Channels, 
Trade Practices, and Retail Pricing Behavior, Agricultural Economic Report Nο 825, USDA 2003 
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43,2% ιταν καφετζριεσ ι μπαρ. Θ ςθμαςία των εςτιατορίων είναι ακόμα μεγαλφτερθ, 

αν ςυνυπολογιςτεί θ προςτικζμενθ αξία που δθμιουργοφν (58,1% επί του ςυνόλου)39 

Οι καταναλωτζσ από τθν πλευρά τουσ, αγοράηουν περιςςότερα προϊόντα και απαιτοφν 

μεγαλφτερθ ποικιλία. Ο αρικμόσ των προϊόντων ζχει πολλαπλαςιαςτεί τα τελευταία 

χρόνια γιατί δίνεται ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ ι τθ διαφοροποίθςθ προκειμζνου να 

ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ του καταναλωτι για κάτι νζο ι διαφορετικό.  

Μία από τισ νζεσ τάςεισ, θ οποία ςχετίηεται και με τθν τυποποίθςθ, είναι ο επιμεριςμόσ 

τθσ μάηασ. Οι ζμποροι, ζχουν πάψει να ηθτοφν τεράςτιεσ χφμα ςυςκευαςίεσ που κα τισ 

διαχωρίηουν οι ίδιοι, αλλά προτιμοφν να αγοράηουν προϊόντα που είναι ςυςκευαςμζνα 

ςε ποςότθτεσ παρόμοιεσ με αυτζσ που χρθςιμοποιεί ο πελάτθσ, προκειμζνου να 

μειϊνεται το κόςτοσ αποκικευςθσ, μεταφοράσ και μεταποίθςθσ. Οι πελάτεσ με τθ 

ςειρά τουσ, δεν είναι ανάγκθ να προγραμματίηουν το μζλλον, αλλά  προτιμοφν πιο 

βολικζσ μερίδεσ και ςυςκευαςίεσ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ παρατθρείται και μια 

ραγδαία αφξθςθ ςτθ ηιτθςθ για φρεςκοκομμζνα φροφτα και λαχανικά και ζτοιμεσ - 

κομμζνεσ ςαλάτεσ. 

Επιπλζον, οι λιανοπωλθτζσ και οι χονδρζμποροι ηθτοφν από τουσ παραγωγοφσ 

υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ. Οι πιο δθμοφιλείσ είναι οι επιςτρεφόμενεσ πλαςτικζσ 

ςυςκευαςίεσ και θ πιςτοποίθςθ υγιεινισ ι αςφαλείασ από ζνα ανεξάρτθτο, αξιόπιςτο 

τρίτο. Σο ερϊτθμα, όμωσ, που ανακφπτει είναι αν οι υπθρεςίεσ αυτζσ είναι αποτζλεςμα 

των αλλαγϊν ςτον κλάδο ι αντικατοπτρίηουν τθ δυνατότθτα των μεγάλων 

λιανοπωλικϊν εταιρειϊν να μεγαλϊςουν τα κζρδθ τουσ ςε βάροσ των παραγωγϊν. 

Πρότυπα όπωσ τα  EUREP-GAP, και BRC γίνονται ολοζνα και πιο δθμοφιλι ανάμεςα 

ςτουσ μεγάλουσ λιανοπωλθτζσ που τα απαιτοφν από τουσ προμθκευτζσ τουσ. «Οι 

οξυμζνεσ απαιτιςεισ ζχουν οδθγιςει διάφορουσ φορείσ να κεςπίςουν μια ςειρά από 

πρωτοβουλίεσ για τθν ιςχυροποίθςθ των αλυςίδων προμικειασ αγροτικϊν 

προϊόντων»40. 

                                                            
39 Statistics in Focus 27/2011, From farm to fork – a statistical journey along the EU’s food chain. Eurostat, 
06/2011 
40 Van Roekel Jan, Willems Sabine, Boselie Dave M., Agri-supply Chain Management, to Stimulate Cross-
Border Trade in Developing Countries and Emerging Economies, Wageningen UR – Agricultural Economics 
Research Institute (LEI), Hertogenbosch, 19 August 2002, p. 11 
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Από όλα τα παραπάνω προκφπτει μια αλλαγι ςτον προςανατολιςμό του 

χονδρεμπορίου, το οποίο ζχει περάςει από τθν απλι διαχείριςθ των όποιων προϊόντων 

υπάρχουν, ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν του καταναλωτι. τθν κατεφκυνςθ αυτι 

υπάρχει και θ αρωγι τθσ νζασ τεχνολογίασ, θ οποία με ςωςτι μθχανοργάνωςθ, 

ςυςτιματα ελζγχου (real time inventory), θλεκτρονικι τιμολόγθςθ και ςυςτιματα 

αναπλιρωςθσ κακιςτά εφκολθ τθ διαχείριςθ πολφ μεγάλου όγκου προϊόντων και τθ 

ςυγχρονίηει με δεδομζνα και πλθροφορίεσ για τθ βζλτιςτθ απόδοςθ τθσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ. 

 

Πίνακασ 13: Πρωτοβουλίεσ για ενδυνάμωςθ αλυςίδασ προμικειασ αγροτικών προϊόντων 

 

Πθγι:  Van Roekel Jan, Willems Sabine, Boselie Dave M., Agri-supply Chain Management, to Stimulate 
Cross-Border Trade in Developing Countries and Emerging Economies, Wageningen UR – Agricultural 
Economics Research Institute (LEI), Hertogenbosch, 19 August 2002 
 

7.2. ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

Τπάρχουν αρκετζσ ακαδθμαϊκζσ εργαςίεσ που ζχουν καταπιαςτεί με τθ βελτίωςθ τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ των τροφίμων. Ενδεικτικά, ζχουν προτακεί προςπάκειεσ 
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εφαρμογισ του SCM (Supply Chain Management), θλεκτρονικά εργαλεία εφοδιαςτικισ 

(logistics) ι παρακολοφκθςθσ τθσ διαφάνειασ τθσ αλυςίδασ αξίασ, μοντζλα 

ομογενοποίθςθσ τθσ αγοράσ. Σισ περιςςότερεσ φορζσ, οι προςπάκειεσ αυτζσ 

παραμζνουν απλά ακαδθμαϊκά γυμνάςματα κυρίωσ λόγω τθσ ευμετάβλθτθσ φφςθσ των 

προϊόντων, τθσ πλθκϊρασ των εμπλεκομζνων και των απρόβλεπτων παραμζτρων που 

αφκονοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ αλυςίδα. Τπάρχουν όμωσ και περιπτϊςεισ που ο 

ςχεδιαςμόσ βελτιϊςεων ςε ςχζςθ με τθν πολιτικι βοφλθςθ και τθν επιχειρθματικι 

υλοποίθςθ ζχουν εξαιρετικά αποτελζςματα. Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι και αυτό που 

αναλφεται ςτθν ακόλουκθ ενότθτα: 

 

7.2.1. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ: ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

Δίκτυο Σροφοδοςίασ Νωπών 

Θ Ολλανδία είναι ζνασ ςθμαντικόσ παίκτθσ ςτθν εμπορία νωπϊν προϊόντων, αλλά και 

ζνασ πολφ ςθμαντικόσ κόμβοσ ςτθν παγκόςμια εφοδιαςτικι αλυςίδα. Θ χϊρα ζχει 

δϊςει ζμφαςθ ςτθν παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων, λουλουδιϊν, κρζατοσ και 

γαλακτοκομικϊν. Για τθν  προϊκθςθ τθσ παραγωγισ ανζπτυξε ζνα ιςχυρότατο 

αγροτοβιομθχανικό ςφμπλεγμα. Θ αυξανόμενθ τεχνογνωςία και οι δίαυλοι διανομισ 

που αναπτφχκθκαν δθμιοφργθςαν αγορζσ διάκεςθσ των προϊόντων και θ ηιτθςθ 

οδιγθςε με τθ ςειρά τθσ ςτθν αναηιτθςθ νζων πθγϊν παραγωγισ ςε όλο τον κόςμο. Οι 

διαδικαςίεσ αυτζσ είχαν ωσ αποτζλεςμα να καταςτεί θ Ολλανδία ζνασ από τουσ 

μεγαλφτερουσ τροφοδότεσ ςτθν παγκόςμια αγορά με ζνα εκτεταμζνο δίκτυο με 

δεςμοφσ μεταξφ των παραγωγϊν ςε όλο τον κόςμο, των μεγάλων δικτφων λιανικισ 

(οφπερ Μάρκετσ) και των ευρωπαίων –κυρίωσ – καταναλωτϊν. 

Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, αναπτφχκθκε το δίκτυο τροφοδοςίασ νωπϊν (Fresh Logistics 

Network) με ςτόχο τθ βελτίωςθ του ρόλου τθσ χϊρασ ςτο εμπόριο νωπϊν προϊόντων. Θ 

βαςικι ςκζψθ ιταν ότι θ μετακίνθςθ των αγακϊν μπορεί να γίνει από τον παραγωγό 

ςτον πελάτθ, ακολουκϊντασ τθ βζλτιςτθ διαδρομι, όμωσ οι πλθροφορίεσ κα ρζουν 

μζςω τθσ Ολλανδίασ, κακιςτϊντασ τθν ζτςι, τον πιο νευραλγικό κρίκο τθσ αλυςίδασ. Με 

τον τρόπο αυτό βελτιϊνεται θ αποτελεςματικότθτα τθσ μεταφοράσ τροφίμων και 

μειϊνονται τα κόςτθ. τουσ τόπουσ παραγωγισ, αλλά και ςτουσ τόπουσ κατανάλωςθσ 
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ζχουν δθμιουργθκεί «κζντρα ενςωμάτωςθσ», ςτα οποία τα προϊόντα αποκθκεφονται –

ςε ψφξθ αν χρειαςτεί – ςυςκευάηονται, ταξινομοφνται ανά ποιότθτα και να 

επικεωροφνται για τυχόν αςκζνειεσ.  Επιπρόςκετα, ζχει εγκαταςτακεί και ςυντθρείται 

ζνα δίκτυο μεταξφ προμθκευτϊν, πελατϊν και εξαγωγζων για τθν επεξεργαςία των 

παραγγελιϊν το οποίο βελτιϊνει τθν ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ 

πλθροφορίασ. Ο διαχωριςμόσ των ροϊν προϊόντων και πλθροφοριϊν, ζχει οδθγιςει 

ςτθ μεγάλθ μείωςθ ςτισ απαιτιςεισ των μεταφορϊν, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι επιτρζπει 

ςτουσ παραγωγοφσ – κυρίωσ των αναπτυςςομζνων χωρϊν – μια πιο εφκολθ πρόςβαςθ 

ςτθν ευρωπαϊκι αγορά  

Σο 2001 από το Τπουργείο Γεωργίασ και το Τπουργείο Μεταφορϊν τθσ Ολλανδίασ 

ξεκίνθςαν από κοινοφ το πρόγραμμα «Vision Agrologistics», με ςτόχο να ενιςχφςουν τθν  

αγροτικι βιομθχανία και να καταςτιςουν το εμπόριο νωπϊν προϊόντων ακόμα πιο 

αποτελεςματικό. 

τθν περίπτωςθ τθσ παραγωγισ και εμπορίασ αγροτικϊν προϊόντων οι δραςτθριότθτεσ 

των ςχετικϊν επιχειριςεων είναι διάςπαρτεσ ςε διάφορεσ τοποκεςίεσ. Αλλοφ γίνεται θ 

παραγωγι, και αλλοφ θ διαλογι. Σα παραγόμενα προϊόντα, τα υλικά ςυςκευαςίασ, τα 

άδεια κουτιά, τα τελάρα, πρζπει να μεταφζρονται ανάλογα με τισ διακεςιμότθτεσ. τα 

βορειοδυτικά τθσ Ολλανδίασ, μιςι ϊρα περίπου από το Άμςτερνταμ, θ δθμιουργία του 

ςυγκροτιματοσ Agriport A7, ςτοχεφει ςτθν ομαδοποίθςθ ςχετικϊν επιχειριςεων, ςε μία 

προςπάκεια να δθμιουργθκεί ζνα κοινό πλαίςιο λειτουργίασ, ελκυςτικό ςε 

περιβαλλοντικοφσ και οικονομικοφσ όρουσ. Ο ςκοπόσ είναι να ςυλλεχκοφν και να 

ςυςκευαςτοφν ςυλλογικά τα κθπευτικά που ςυλλζγονται ςτα περιβάλλοντα χωράφια 

και κερμοκιπια και να μεταφερκοφν ςτουσ πελάτεσ «just in time». Θ ομαδοποίθςθ 

δραςτθριοτιτων των εμπλεκομζνων επιχειριςεων οδθγεί ςτο να αποφευχκεί θ 

διαςπορά ςτο χϊρο τθσ παραγωγισ πρϊτθσ φλθσ, τθσ επεξεργαςίασ και τθσ διανομισ 

αγροτικϊν προϊόντων και τροφίμων.  Με το ςυςχετιςμό των δραςτθριοτιτων, 

ελαχιςτοποιοφνται οι μεταφορζσ και προάγεται θ  ανάπτυξθ τθσ «βιομθχανικισ 

οικολογίασ» παρζχοντασ ςτισ επιχειριςεισ τθ δυνατότθτα να επαναχρθςιμοποιοφν τα 

υποπροϊόντα κάποιασ άλλθσ. Επίςθσ θ μείωςθ ςτισ μετακινιςεισ φυτϊν και ηϊων 

μειϊνουν αιςκθτά και τον κίνδυνο εξάπλωςθσ κάποιασ αςκζνειασ. 
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 Μζςα ςτο επιχειρθματικό πάρκο Agripark, οι επιχειριςεισ ςυςτεγάηονται ελπίηοντασ να 

μειϊςουν τθν περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ, ενϊ παράλλθλα βελτιϊνουν τθν 

αποτελεςματικότθτα τουσ και μειϊνουν τα κόςτθ τουσ. Τπολογίηεται ότι θ ομαδοποίθςθ 

των δραςτθριοτιτων μειϊνει τισ μεταφορζσ κατά 20%. Ο ςυνδυαςμόσ των 

μεταφορικϊν ςυνδζςμων που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των πρϊτων υλϊν 

ςτα παραγωγικά ςυγκροτιματα και εκείνων που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

απομάκρυνςθ των προϊόντων και των υποπροϊόντων, εκτόσ από τα προφανι 

περιβαλλοντικά και οικονομικά οφζλθ, ςυνεπάγεται και μία ςθμαντικι μείωςθ ςτον 

αρικμό των φορτθγϊν που διζρχονται από τουσ μικροφσ επαρχιακοφσ δρόμουσ. Οι 

γραμμζσ εφοδιαςμοφ απαιτοφν λιγότερα χιλιόμετρα ανά όχθμα και παρζχουν τθ 

δυνατότθτα αξιοποίθςθσ άλλων μζςων μεταφοράσ, όπωσ τα τραίνα, τα πλοία ι ακόμα 

και οι αγωγοί. Ο ςυνδυαςμόσ των ροϊν των προϊόντων και των φορτθγϊν, μειϊνει και 

το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν παραγγελία ωσ τθν παράδοςθ (order to 

delivery time). 

Θ ςυνεργαςία όλων των επιχειριςεων μπορεί να δθμιουργιςει και υπθρεςίεσ 

προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ το πλφςιμο των τελάρων ι το αυτοματοποιθμζνο δίπλωμα 

των χαρτόκουτων, που ςθμαίνει επιπλζον μείωςθ κόςτουσ για τουσ παραγωγοφσ. 

Σζλοσ, θ διοίκθςθ, ι διαχείριςθ και θ οργάνωςθ ροϊν αγροτικϊν προϊόντων, τα οποία 

δεν περνάνε απαραίτθτα από τθν Ολλανδία είναι εφικτι μζςω καινοτόμων λογιςμικϊν 

εφαρμογϊν. Οι νζεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνίασ ανοίγουν ορίηοντεσ 

για νζουσ τρόπουσ ςυνεργαςίασ ςε Ευρωπαϊκι και παγκόςμια κλίμακα, βελτιϊνοντασ 

όχι μόνο τθν αποτελεςματικότθτα, αλλά και τθν αςφάλεια και υγιεινι των τροφίμων, 

ενϊ ακόμα και θ κερμότθτα που παράγουν τα υπολογιςτικά μθχανιματα 

χρθςιμοποιείται για τθ κζρμανςθ των κερμοκθπίων. 
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8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπωσ ζχει φανεί ξεκάκαρα παραπάνω, όλο το ςφςτθμα διανομισ νωπϊν τροφίμων ζχει 

τρωτά ςθμεία και επιδζχεται βελτιϊςεισ ςχεδόν ςε κάκε επίπεδο. Θ διαφάνεια όλου 

του ςυςτιματοσ είναι ςτοίχθμα, όχι μόνο για τθν Ελλθνικι πραγματικότθτα, αλλά και 

για τθν Ευρωπαϊκι. Όςο μακρφτερα μποροφν να δουν οι εμπλεκόμενοι ςτθν αλυςίδα, 

τόςο καλφτερα αυτι κα λειτουργεί. 

Σισ περιςςότερεσ φορζσ, το ρόλο του ςυντονιςτι, τον αναλαμβάνει αυτόσ με τθ 

μεγαλφτερθ δφναμθ, ανάλογα με το δίαυλο διανομισ. το μεγαλφτερο μζροσ τθσ  

Αγοράσ, αυτόσ είναι ο χονδρζμποροσ, ι ο μεγάλοσ ζμποροσ λιανικισ (αλυςίδα οφπερ 

Μάρκετ.) 

ε όλο το ςφςτθμα διανομισ, οι Κεντρικζσ Αγορζσ παίηουν ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο 

για τθν τροφοδοςία των αςτικϊν, κυρίωσ, κζντρων. Όμωσ, τα τελευταία χρόνια, γίνεται 

πολφ μεγάλθ ςυηιτθςθ ςχετικά με το μζλλον τουσ ςε όλο τον κόςμο και τθ χρθςιμότθτα 

τουσ ςτα πλαίςια των νζων τρόπων διακίνθςθσ νωπϊν προϊόντων. Από τθ ςτιγμι που οι 

μεγάλοι λιανοπωλθτζσ μποροφν και ζρχονται ςε απευκείασ ςυμφωνίεσ με 

μεγαλοπαραγωγοφσ, προκειμζνου να παρακάμψουν όλα τα ενδιάμεςα ςτάδια τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και το ςυνεπακόλουκο κόςτοσ τουσ, το μζλλον των Κεντρικϊν 

Αγορϊν κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολο. Αν ςυνυπολογιςκεί και θ αναμενόμενθ 

μετατόπιςθ προσ τισ θλεκτρονικζσ αγορζσ κακίςταται επιτακτικι θ επικζντρωςθ ςε μια 
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ςειρά από νζεσ δραςτθριότθτεσ που κα μποροφςαν να προςφερκοφν ςτουσ 

ςυναλλαςςομζνουσ προκειμζνου να προςδϊςουν προςτικζμενθ αξία ςτισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ. Σαυτόχρονα, κα πρζπει να διευκολφνουν τθ διακίνθςθ νωπϊν προϊόντων 

προσ όφελοσ – κυρίωσ – του καταναλωτι, αλλά και όλων των κρίκων τθσ αλυςίδασ. Ζτςι, 

ςτθν υφιςτάμενθ ζννοια τθσ «πιάτςασ», τθσ Αγοράσ, δθλαδι, που οι εμπλεκόμενοι 

μποροφν να κάνουν τθ ςχετικι ζρευνα Αγοράσ, κα μποροφςαν να προςτεκοφν 

υπθρεςίεσ ςυμπλθρωματικζσ προσ το χονδρεμπόριο, όπωσ, για παράδειγμα: 

 Θ παροχι υπθρεςιϊν ποιότθτασ (κακιζρωςθ προτφπων που κα 

ακολουκοφνται από τουσ εμπόρουσ – μιςκωτζσ των καταςτθμάτων και 

κζςπιςθ υγειονομικϊν ελζγχων). 

 Θ παροχι υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ χϊρων για τθν 

παραγωγι φρεςκοκομμζνων λαχανικϊν (ςαλάτεσ), ωριμαντθρίων 

μπανάνασ, ςυςκευαςτθρίων, ψυκτικϊν καλάμων (coldstores). 

 Θ μεταφορά τεχνογνωςίασ, μζςω εκπαιδευτικϊν εγκαταςτάςεων και 

υλοποίθςθ ςεμιναρίων απευκυνόμενων ςε επαγγελματίεσ του χϊρου. 

 Θ δθμιουργία κακετοποιθμζνων υπθρεςιϊν, όπωσ για παράδειγμα 

δθμιουργία καταςτθμάτων one-stop όπου οι επιχειριςεισ εςτίαςθσ  κα 

μποροφν να αγοράςουν όλα όςα χρειάηονται για τθν επιχείρθςθ τουσ. 

 

Θ ςυγκζντρωςθ των δραςτθριοτιτων μπορεί να δθμιουργιςει και ςυγκζντρωςθ 

πλθροφοριϊν. Ιδθ, οι τιμζσ και οι διακινοφμενεσ ποςότθτεσ ςυγκεντρϊνονται – και 

μζροσ τουσ δθμοςιεφεται – όμωσ ςε αυτζσ κα μποροφςαν να προςτεκοφν και 

πλθροφορίεσ για τα φορτία και τθ ηιτθςθ μζςων ι για τθ ηιτθςθ και τθν 

απορροφθςιμότθτα των προϊόντων. 

Θ ενςωμάτωςθ νζων καταςτθμάτων – προϊόντων, κα μεταςχθμάτιηε μία Κεντρικι 

Αγορά ςε ςφγχρονο food marketplace, για προϊόντα χονδρικισ. Για παράδειγμα, θ 

απορρόφθςθ των ιχκυοςκαλϊν κα μποροφςε να αποτελζςει το πρϊτο βιμα για μια 

επζκταςθ και ιςχυροποίθςθ. Με τθ δθμιουργία μια ιχκυαγοράσ, οι Κεντρικζσ Αγορζσ κα 

μποροφν να προςφζρουν ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ ςτον τομζα των νωπϊν τροφίμων, 

ενϊ οι ιχκυαγορζσ (11 ςε όλθ τθν Ελλάδα) κα μποροφςαν να μεταςχθματιςκοφν ςε 
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τοπικοφσ ςτακμοφσ (hubs) χονδρεμπορίασ τροφίμων, προσ όφελοσ των τοπικϊν 

κοινωνιϊν, αλλά και όλθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. 

Θ δθμιουργία δθμοπρατθρίων ζχει αποδειχκεί, ςτο παρελκόν, εξαιρετικά δφςκολο 

εγχείρθμα. Πολλζσ φορζσ μάλιςτα, αυτοφ του είδουσ οι δθμοπραςίεσ είχαν δυςμενι 

αποτελζςματα για τον τελικό καταναλωτι (φράουλεσ τθ δεκαετία του 1990). τον 

ελλθνικό χϊρο λειτουργοφν μικρά τοπικά δθμοπρατιρια (κυρίωσ ςτθν Κριτθ), ενϊ το 

καλοκαίρι του 2011, τζκθκε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ και χζδιο Νόμου που 

περιελάμβανε και το νομοκετικό πλαίςιο για δθμιουργία δθμοπρατθρίων ςε όλθ τθ 

χϊρα. Αντίκετα ςτο εξωτερικό οι δθμοπραςίεσ είναι εξαιρετικά διαδεδομζνεσ. το 

Βζλγιο, θ ςυνεταιριςτικι οργάνωςθ Mechelse Veilingen, διακινεί μζςω δθμοπραςιϊν 

πάνω από το 50% τθσ αγροτικισ παραγωγισ του Βελγίου. τισ Ελλθνικζσ Κεντρικζσ 

Αγορζσ, κα μποροφςε να λειτουργιςει ζνα παρόμοιο ςφςτθμα, είτε για τθν κυρίωσ 

πϊλθςθ εμπορευμάτων, είτε για να διοχετευτοφν ςτθν αγορά πλεονάηοντα προϊόντα 

που ζχουν μείνει αποφλθτα. 

Θ κατάργθςθ των περικωρίων κζρδουσ είναι ζνα ακόμα βιμα προσ τθ ςωςτι 

κατεφκυνςθ, αφοφ τα προϊόντα μποροφν πλζον να διατιμοφνται ελεφκερα με βάςθ 

τουσ κανόνεσ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, χωρίσ να δθμιουργοφνται κενά ςτισ καμπφλεσ 

προςφοράσ και ηιτθςθσ, τα οποία κα μποροφςαν να γεμίςουν κάποιοι επιτιδειοι, προσ 

όφελοσ τουσ. Σο μζτρο αυτό όμωσ, παραμζνει θμιτελζσ, όςο δεν υπάρχει ζλεγχοσ ςτθν 

παραγωγι, και πολφ περιςςότερο ςτο ειςόδθμα των αγροτϊν.  

Οι καινοφριεσ εφαρμογζσ ιχνθλαςιμότθτασ κα μποροφςαν να αποτελζςουν μζροσ τθσ 

λφςθσ. Ιδθ, θ υφιςτάμενθ τεχνολογία μασ παρζχει τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφμε 

το κάκε προϊόν από το χωράφι ωσ το πιάτο και να μποροφμε να εντοπίηουμε άμεςα 

προβλθματικζσ παρτίδεσ. Σα ςτοιχεία που μποροφν να ςυλλεχκοφν ποικίλλουν από το 

είδοσ του φυτοφαρμάκου που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παραγωγι, μζχρι και τον τρόπο 

με τον οποίο το προϊόν βρζκθκε ςτο τραπζηι του καταναλωτι. υνεπϊσ κα μποροφςαν 

να περιλαμβάνουν και ςτοιχεία για τθν τιμι, και τθν ποςότθτα κάκε παρτίδασ.   

Θ εφαρμογι του Supply Chain Management (SCM) ςτον αναςχεδιαςμό τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ τροφίμων κα ιταν μια αρκετά καλι λφςθ, θ οποία ζχει 

προτακεί από διάφοροφσ ερευνθτζσ, όμωσ δε κα μποροφςε να είναι επιτυχθμζνθ αν 
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πρϊτα δε κεςπιςτοφν κανόνεσ, προκειμζνου να αυξθκεί θ διαφάνεια τθσ αλυςίδασ και 

μζτρα για τθν προςταςία των κανόνων αυτϊν. 
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