
 

 

 

 
ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

 

ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο επέθηαζεο ζηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθώλ εθνδίσλ 

ηνπ πλεηαηξηζκνύ Αγξνηώλ Θεζζαιίαο «ΘΔγε» 

 

 

 

 

 

Ρίδνο Οξέζηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: 

 

Κσλ/λνο Ζιηφπνπινο, Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (επηβιέπσλ) 

ηέιηνο Ρνδάθεο,  Αλ. Καζεγεηήο  

Δπζηάζηνο Κισλάξεο Δπ. Καζεγεηήο 

 

 

 

 

 

Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 2016 



1 
 

Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο ζηφρν λα απαληήζεη ζην εξψηεκα εάλ ν 

ζπλεηαηξηζκφο «ΘΔγε» ζα πξέπεη λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηνλ θιάδν 

ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ, ζε πνην βαζκφ θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο. Γηα ηελ απάληεζε  

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλάιπζε ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο φπνπ εληάζζεηαη ε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

θιάδνπ ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ ζηνλ νπνίν ζρεδηάδεη λα επεθηαζεί ν ζπλεηαηξηζκφο 

«ΘΔγε». Δληνπίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη φια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ 

θιάδνπ απφ ηελ παξαγσγή έσο ηελ πψιεζε αγξνηηθψλ εθνδίσλ.  

ην δεχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν ζπλεηαηξηζκφο 

«ΘΔγε» θαη αλαιχεηαη ε πθηζηάκελε ζηξαηεγηθή ηνπ. Έπεηηα, πεξηγξάθεηαη ε 

ζηξαηεγηθή ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο θαη πφηε απηή ε ζηξαηεγηθή πξνζθέξεη ζε 

έλαλ νξγαληζκφ βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δπίζεο, αλαιχνληαη νη 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο επέθηαζεο ελφο νξγαληζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ. Σέινο, δηεξεπλάηαη ν πην απνδνηηθφο ηξφπνο επέθηαζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

ζηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ππεξεζία 

απαξαίηεηε γηα ηα κέιε ηνπ αιιά θαη ζε θφζηνο φθεινο θαιχηεξν απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ε επέθηαζε ζε ηνκείο ηνπ θιάδνπ 

ησλ εθνδίσλ κέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη επζπγξακκίδνληαη κε ηελ παξνχζα ζηξαηεγηθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  

Λέμεηο θιεηδηά: 

Κάζεηε νινθιήξσζε, αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, αγξνηηθά εθφδηα, ζηξαηεγηθή  
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Abstract  

 The current study analyzes the decision making process of agricultural co-

operation THESGI, to vertical integrate into agricultural supplies industry and 

examines which stage should get into. In order to address this issue, firstly, there is a 

presentation of the Greek agricultural sector where the co-operation mainly operates. 

Afterwards, there is an analytical description of the agricultural supplies industry 

specialized in fertilizer, pesticides and seeds following a brief value chain analysis of 

the industry. 

 In the second part of the study, there is a presentation of the agricultural co-

operation of Thessaly “THESGI” and a discussion of its main strategy. After that, 

continues with literature review of the vertical integration strategy and when this 

strategy offer sustainable competitive advantage to an organization. Also discusses 

the alternatives choices to vertical integration. Lastly, the findings of the research are 

used in order to propose to co-operation a vital way to extend its operations to 

agricultural supplies industry that aligns with organization strategy and fulfils its 

strategic purposes. 

 

 

 

Key word: 

Vertical integration, agricultural co-operations, agricultural supplies industry, strategy 
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ύληνκε Πεξίιεςε/abstract 

 

Ο πλεηαηξηζκφο Αγξνηψλ Θεζζαιίαο «ΘΔγε», είλαη έλαο λενζχζηαηνο 

αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, πνπ αληηθείκελφ ηνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε ησλ 

πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπ. Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηελ επέθηαζε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ. ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε 

πεξηγξαθή ηεο ζηξαηεγηθήο θάζεηεο νινθιήξσζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηνλ θιάδν 

ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ, έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ην κέγεζνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

ζε φξνπο θαιιηεξγνχκελσλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ επηηξέπεη θαζεηνπνίεζε ζηνλ θιάδν ησλ εθνδίσλ ζε νξηζκέλα κφλν 

ηκήκαηά ηνπ. 
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Δηζαγσγηθό θεθάιαην 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο ζεκεηψζεθαλ ξηδηθέο αιιαγέο 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αγξνηψλ, ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Κεληξηθή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ηεο Δπξψπεο 

θαη ε νηθνλνκηθή απνηπρία ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Αιιαγέο 

έρνπλ ζεκεησζεί θαη ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηελ ηαρχηαηε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ζ δπζκελήο 

νηθνλνκηθή ζέζε πνπ βξίζθεηαη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, απνζηαζεξνπνηεί 

αθφκα πεξηζζφηεξν ησλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα. 

 Σα  ηειεπηαία ηξία ρξφληα ζηε Θεζζαιία αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα, 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

Νέσλ σο πξνο ηελ ειηθία αιιά θαη ηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή. ηφρνο απηνχ ηνπ 

ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο είλαη ε νξγάλσζε ησλ παξαγσγψλ, γηα λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηα λέα δεδνκέλα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο φπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζήκεξα. 

Ζ παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη κε έλαλ απφ ηνπο λένπο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο 

Θεζζαιίαο.   

 Ο ζπλεηαηξηζκφο «ΘΔγε»  κεηά απφ δχν ρξφληα ιεηηνπξγίαο εμεηάδεη ηελ 

επέθηαζε ηνπ ζηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ηε κειέηεο απηή, πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαζθφπεζε ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα, ηνπ θιάδνπ ησλ εθνδίσλ θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

«ΘΔγε». ην ηέινο ηεο αλαζθφπεζεο παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ 

επέθηαζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ εθνδίσλ έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηεί 

ζηα λέα δεδνκέλα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε επηηπρία. 
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Μεζνδνινγία 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ησλ βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ (living labs). Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πξναπαηηεί 

ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο θαη ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηνλ νπνίν 

δηεμάγεηαη ε έξεπλα. Ζ θχξηα ηδέα πίζσ απφ ηελ κεζνδνινγία είλαη ζπγθέληξσζε ησλ 

ηδεψλ, γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο πνπ δηαζέηνπλ νη εκπιεθφκελνη ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο. Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη απαηηήζεσλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ δηαδξακαηίζηεθε ζε δχν θάζεηο. 

Αξρηθά, γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο κειέηεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο ζπλεδξίεο κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαηά ηηο νπνίεο εληνπίζηεθαλ νη αλάγθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηα εθφδηα αιιά θαη γηα ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. ε θάζε ζπλεδξία ζέηνληαλ ζηφρνη έξεπλαο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο παξνπζηάδνληαλ ζηελ επφκελε ζπλάληεζε. Δπίζεο παξνπζηάδνληαλ κειέηεο 

απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθέο κε ηε θάζεηε νινθιήξσζε, ηνλ θιάδν ησλ 

αγξνηηθψλ εθνδίσλ θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. 

ηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο ππήξμε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ εξεπλεηή ζηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα δηάξθεηα ηεζζάξσλ κελψλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαθέο κε εηαηξίεο παξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο αγξνηηθψλ εθνδίσλ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε 

παξαγσγνχο-κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαηά ηηο νπνίεο ζπγθεληξψζεθαλ νη απφςεηο 

ηνπο γηα ηε ρξήζε ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 
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ζπλεηαηξηζκνχ, ην νπνίν ζα παξνπζηάζεη ηε κειέηε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζα 

πξνηείλεη ηε ςήθηζε ησλ απνθάζεσλ γηα θάζεηε νινθιήξσζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

ζηνλ θιάδν ησλ εθνδίσλ. (Niitamo et al.,2010)
1
 

                                            
1
 Veli-Pekka Niitamo & Seija Kulkki & Mats Eriksson & Karl A., (2010) State-of-

the-Art and Good Practice in the Field of Living Labs 2 – 5, 1 Nokia Oyj, Finland 
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ηξαηεγηθά ζέκαηα 

ηελ παξνχζα κειέηε, αλαιχνληαη δηεμνδηθψο, δχν ζηξαηεγηθά δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηνπ «ΘΔγε» ζηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ.  Σν 

πξψην ζηξαηεγηθφ δήηεκα είλαη ν εληνπηζκφο  ηνπ ζηαδίνπ ηεο αιπζίδαο ηνπ θιάδνπ 

ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ ζην νπνίν εάλ εηζέιζεη ν ζπλεηαηξηζκφο επηηπγράλνληαη νη 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ. Γεχηεξν θξίζηκν ζηξαηεγηθφ δήηεκα είλαη, ν ηξφπνο 

αλάπηπμεο ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο. Γειαδή εάλ ν ζπλεηαηξηζκφο πξνβεί ζε θάζεηε 

νινθιήξσζε αλαπηχζζνληαο ηελ λέα δξαζηεξηφηεηα εζσηεξηθά, είηε ζα επηιέμεη 

θάπνηα ζπλεξγαηηθή κνξθή κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ. Όιεο νη ελαιιαθηηθέο εμεηάδνπλ θαηά πφζν επηηπγράλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ 

κειψλ ηνπ θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ. 

Αθφκα, αμηνινγείηαη εάλ ε λέα δξαζηεξηφηεηα, επζπγξακκίδεηαη ή εκπινπηίδεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 
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Αλάιπζε εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

1. Αγξνηξνθηθόο ηνκέαο 

Οξίδνληαο ηνλ αγξνηξνθηθφ ηνκέα, εληάζζνπκε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, θαζψο 

θαη ηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ, ελψ δελ εληάζζνληαη ηα 

αιθννινχρα πνηά. Ο αγξνηξνθηθφο ηνκέαο απνηειεί ηζηνξηθά έλα απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο
2
 (ΣΠ), ην 2014, ν αγξνηξνθηθφο ηνκέαο, ζπλέβαιε ζην Δζληθφ 

Αθαζάξηζην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο ρψξαο θαηά 7,2% θαη αληηπξνζσπεχεη ην 15% ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. Ζ Διιάδα, σζηφζν, παξνπζηάδεη αξλεηηθφ εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ζηνλ αγξνηξνθηθφ ηνκέα. Σα πξντφληα ηνπ αγξνηξνθηθνχ ηνκέα, απνηεινχλ 

ην 19% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Σν 69% ησλ εμαγσγψλ θαηεπζχλεηαη 

πξνο ηηο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Όζν αθνξά ηηο εηζαγσγέο 

αγξνηξνθηθψλ πξντφλησλ, απνηεινχλ ην 14%, απφ ην νπνίν ην 80% αθνξά πξντφληα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΔ.  

Δηδηθφηεξα, ν αγξνηηθφο ηνκέαο, πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο 

δαζνθνκίαο θαη ηεο αιηείαο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηε ζπλνιηθή 

Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΑΠΑ) γηα ην έηνο 2013, αλήιζε ζην 4,3% 

ζεκεηψλνληαο κεγάιε κείσζε έλαληη ηνπ 1995 πνπ ε ζπκκεηνρή ζηελ ΑΠΑ ήηαλ 

8.8%. ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, απαζρνιείηαη ην 12,5% ηνπ ζπλνιηθνχ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (2013), ελψ  ζε ζχγθξηζε κε ην 2000 ζεκεηψζεθε κείσζε 

απαζρνινχκελσλ θαηά 29%. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2012-2014 ην αγξνηηθφ 

εηζφδεκα ζηελ Διιάδα (δείθηεο Α ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ ζπληειεζηψλ 

                                            
2
 Ζ ζπκβνιή θαη νη πξννπηηθέο ηνπ αγξνηξνθηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα, επηέκβξηνο 

2013, Έθζεζε Σξάπεδαο Πεηξαηψο 



11 
 

ζηε γεσξγία), κεηψζεθε θαηά κέζν φξν ζε εηήζηα βάζε θαηά 0.4% ελψ αληίζηνηρα 

ζηελ ΔΔ απμήζεθε θαηά 3,4% θαη ζηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο απμήζεθε θαηά 1,6%. 

Ζ Διιάδα, ηελ πεξίνδν 2012-2014, παξήγαγε ην 3% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο αγξνηνηξνθηθψλ πξντφλησλ ηεο ΔΔ θαη ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ησλ 

βαζηθψλ αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ. Οη ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή είλαη ε 

Ηηαιία 16,0%, ε Γαιιία 15,9%, ε Ηζπαλία 12,2%, ε Γεξκαλία 10,4%, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 6,0% θαη ε Οιιαλδία 5,5%. Σα θχξηα παξαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα, γηα 

ηελ ίδηα πεξίνδν είλαη, ηα ιαραληθά – θεπεπηηθά 19%, ηα θξνχηα, 18,5%, ε δσηθή 

παξαγσγή (θξέαο) 14,5%,  ηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο (γάια, απγά θ.ν.θ.) 14%, 

ηα δεκεηξηαθά 10% θαη ην ειαηφιαδν 8%. Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά 

ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εμαγσγψλ 34% ελψ αθνινπζνχλ ηα ηρζπξά 

κε 11%. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ εηζαγσγψλ ζπγθεληξψλνπλ ηα πξντφληα δσηθήο 

παξαγσγήο 17%, ελψ αθνινπζνχλ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα κε 13%. Οη θχξηεο 

ρψξεο εμαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία κε πνζνζηά 

15% θαη 14% αληίζηνηρα. Αχμεζε εμαγσγψλ παξαηεξείηαη ζηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο 

θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο, πνπ απνξξνθνχλ αζξνηζηηθά ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμαγσγψλ. Ζ Διιάδα επίζεο, ππνιείπεηαη ζεκαληηθά έλαληη ησλ ππφινηπσλ 

αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα 

θαηά κήθνο ηεο αγξνηξνθηθήο αιπζίδαο. ηελ Διιάδα γηα θάζε 1 επξψ αμία 

πξντφληνο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, πξνζηίζεηαη πξντφλ 0.4 επξψ απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο. Αληίζηνηρα, ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία ε αληίζηνηρε αχμεζε είλαη 1,5 

επξψ. (Καζίκεο, 2003) 

Ζ ρψξα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο πέληε πξψηνπο πξνκεζεπηέο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ζε 25 ρψξεο, κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο εηζαγσγέο ηνπο πνπ μεπεξλνχλ 

ην 80%. Ζ Διιάδα είλαη ν πξψηνο πξνκεζεπηήο 43 αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε 12 
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ρψξεο, ν δεχηεξνο πξνκεζεπηήο 19 πξντφλησλ ζε 15 ρψξεο, ν ηξίηνο πξνκεζεπηήο 23 

πξντφλησλ ζε 15 ρψξεο, ν ηέηαξηνο πξνκεζεπηήο 22 πξντφλησλ ζε 14 ρψξεο θαη ν 

πέκπηνο πξνκεζεπηήο 19 πξντφλησλ επίζεο ζε 14 ρψξεο. 

2. Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 

Ζ Κνηλή Αγξνηηθή πνιηηηθή (ΚΑΠ) είλαη ε ελνπνηεκέλε αγξνηηθή πνιηηηθή 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Αθνξά έλα ζχλνιν λφκσλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηελ επηινγή ησλ 

πξντφλησλ πνπ ζα θαιιηεξγεζνχλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

εδάθνπο θαη ηελ απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ζ ΚΑΠ απνηειεί βαζηθφ 

ζηνηρείν ηνπ πξψηνπ ππιψλα ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο κε ζηφρν ηε ζχγθιηζε 

κεηαμχ ησλ ρσξψ ηεο Δπξψπεο θαη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. 

Σν 2013 νινθιεξψζεθε, ην επηαεηέο πξφγξακκα ηηο ΚΑΠ πνπ δηήξθεζε απφ 

ην 2007 έσο ην 2013. ην δηάζηεκα απηφ ε ΚΑΠ έρεη επελδχζεη 19,5 δηζ επξψ ζηνλ 

ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππαίζξησλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα. Σν 

77% ησλ πφξσλ δηαηέζεθε ζε άκεζεο εληζρχζεηο ησλ παξαγσγψλ
3
. Σν πνζνζηφ απηφ 

είλαη 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κεγαιχηεξν απφ ην Μ.Ο. ηεο ΔΔ. Οη πφξνη απηνί 

ζηνρεχνπλ ζηε ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ εθφζνλ πιεξνχληαη απζηεξνί 

θαλφλεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σελ ίδηα πεξίνδν ην 3,6% ησλ πφξσλ ηεο ΚΑΠ δηαηέζεθαλ γηα κέηξα 

ζηήξημεο ηεο αγνξάο (ΔΔ 8%). ηφρνο ησλ κέηξσλ απηψλ είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

αγνξάο φηαλ πξνθχπηνπλ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή άιια θαηλφκελα 

απνζηαζεξνπνίεζεο (πρ. Οηθνλνκηθέο πνηλέο «εκπάξγθν» ηξίησλ ρσξψλ απφ ηελ ΔΔ). 

                                            
3
 «Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εληζρύζεσλ απεπζύλεηαη ζε άκεζεο εληζρύζεηο δηόηη νη επηδνηνύκελεο 

θαιιηέξγεηεο δελ είλαη νηθνλνκηθά βηώζηκεο ρσξίο ηελ επηδόηεζε.» (ζρφιην κέινπο Γ ζπλεηαηξηζκνχ) 
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Σν 30% ησλ πφξσλ απηψλ δηαηέζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θξνχησλ θαη ησλ 

ιαραληθψλ θαη ην 20% ζηνλ ηνκέα ηεο δάραξεο.   

Σν ππφινηπν 19% ησλ πφξσλ ηεο ΚΑΠ, δηαηέζεθε ζε κέηξα αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο (ΔΔ 24%). Σα κέηξα απηά έρνπλ σο ζηφρν ζηελ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ γεσξγψλ. Οη 

εληζρχζεηο απηέο ρξεκαηνδνηνχληαη ελ κέξε απφ ηα θξάηε κέιε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ΚΑΠ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 γηα ηελ ειιεληθφ 

αγξνηηθφ ηνκέα ήηαλ ε αχμεζε ησλ λέσλ αγξνηψλ θαηά 8.132. Δπίζεο, εληζρχζεθαλ 

80.306 επελδχζεηο αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σέινο, ππνζηεξίρζεθαλ 10.304 

εθκεηαιιεχζεηο ζε πεξηνρέο NATURA 2000. 

 Απφ ην 2014 έσο ην 2020 εθαξκφδεηαη ε λέα ΚΑΠ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πξσηφγελλε ηνκέα ηεο ΔΔ. Γηα ηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ηνκέα έρνπλ πξνυπνινγηζηεί 

19,5 δηζ επξψ γηα ηελ ππνζηήξημή θαη αλάπηπμή ηνπ. Σν 70% ησλ πφξσλ απηψλ ζα 

δηαηεζεί γηα άκεζεο εληζρχζεηο παξαγσγψλ (15,5 δηζ επξψ). Σα ππφινηπα θνλδχιηα 

ζα δηαλεκεζνχλ γηα ην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο αγνξάο θαη ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. 

ηφρνο ηεο λέαο ΚΑΠ είλαη ε θαηλνηνκία, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ε πξνψζεζε ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (ΠΑΔΓΔ, 2011). 
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3. Δζληθή αγξνηηθή πνιηηηθή 

Ζ εζληθή  αγξνηηθή πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε καθξνπξφζεζκνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη πιάλνπ. Ζ ζπρλή αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο δελ επηηξέπεη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ αδπλακηψλ ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο 

θαη πεξηνξίδεη ηε δπλακηθφηεηά ηεο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή.  

Ζ ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο γεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 387,2 εθ. ζηξέκκαηα θαη αληηζηνηρεί ζε 

860.000 εθκεηαιιεχζεηο ζε ζπλνιηθή θαιιηεξγνχκελε γε 38,2 εθ. ζηξέκκαηα. Ο 

κέζνο φξνο έθηαζεο αλά εθκεηάιιεπζε αλέξρεηαη ζηα 47 ζηξέκκαηα θαη ππνιείπεηαη 

ζεκαληηθά ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ πνπ αλέξρεηαη ζηα 127 ζηξέκκαηα (eurostat). 

Δπίζεο, ε ειιεληθή γε, είλαη θπξίσο νξεηλή ελψ δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία θιηκάησλ. 

Σν 49% ηνπ ζπλφινπ ηεο ειιεληθήο γεο είλαη γεσξγηθέο εθηάζεηο, ην 16% αξνηξαίεο 

θαη ην 6% κφληκεο θαιιηέξγεηεο (ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, 2012). 

Ζ ηδηνθηεζία ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη ζηε καδηθή ηνπο 

πιεηνςεθία νηθνγελεηαθήο κνξθήο. Δπίζεο, ν κέζνο φξνο ησλ αγξνηψλ είλαη κεγάιεο 

ειηθίαο. Σν 2003, ην 29,1% ησλ αγξνηψλ ήηαλ άλσ ησλ 65 εηψλ, ην 57% ήηαλ άλσ 

ησλ 55 εηψλ, ελψ κφλν ην 9% ήηαλ θάησ ησλ 35 εηψλ (ππνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, 2006). ηελ ίδηα κειέηε, θαηαγξάθεηαη θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

αγξνηψλ. Σν 83% ήηαλ απφθνηηνπ δεκνηηθνχ ελψ κφλν ην 1,2% ήηαλ απφθνηηνη 

ΑΔΗ/ΣΔΗ.  

Αθφκα, ε αγξνηηθή παξαγσγή ραξαθηεξίδεηαη έληνλα απφ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνο ηηο επηδνηνχκελεο θαιιηέξγεηεο. Σν 2009, ην 38% ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ θαιιηεξγεηψλ (2,14 δηζ επξψ), πξνήιζε απφ άκεζεο εληζρχζεηο. Οη 
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πεξηνρέο κε ηε κεγαιχηεξε απνξξφθεζε επξσπατθψλ επηδνηήζεσλ είλαη ε πεξηνρή 

ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε 1,2 δηζ επξψ θαη ε πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο κε 830 εθ 

επξψ. 

Δπίζεο, νη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα γηα πάγην 

θεθάιαην ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ππνιείπνληαη θαηά 10 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο απφ ην Μ.Ο. ηεο ΔΔ. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη  ζηελ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο ησλ αγξνηψλ ζηελ Διιάδα κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηνπ θιάδνπ λα 

εθζπγρξνλίζεη ηα κέζα δηαρείξηζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

Ζ ειιεληθή χπαηζξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή βηνπνηθηιφηεηα θαη δηαζέηεη 

πνιιά πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο. Δπίζεο, έρεη αλαπηχμεη 

ηζρπξά δίθηπα δηαλνκήο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ(ΠΑΔΓΔ, 2011), ελψ εηεζίσο 

επηζθέπηνληαη ηε ρψξα κεγάινο αξηζκφο ηνπξηζηψλ (17 εθ. ην 2014). Γηαζέηεη 101 

πξντφληα κε έλδεημε γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο Πξνζηαηεπκέλεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ 5
ε
 επξσπατθή ζέζε. Σέινο, 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο δήηεζεο πξντφλησλ πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο θαη ε αγνξά 

πξντφλησλ πνηφηεηαο αλακέλεηαη λα απμεζεί κε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ κεηψλεηαη. ηελ δεθαεηία 2001-

2011 ελψ ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο απμάλεηαη (θαηά 16%) απηφ ηεο γεσξγίαο κεηψλεηαη 

(θαηά 22%) γηα λα πεξηνξηζηεί ζην 3,5% κε κηα κηθξή βειηίσζε ζηα ρξφληα ηεο 

θξίζεο ζην 4,1%. 

Ζ πιήξεο απαζρφιεζε είλαη πεξηνξηζκέλε. Σα 2/3 ησλ εθκεηαιιεχζεσλ δελ 

εμαζθαιίδνπλ πιήξε απαζρφιεζε γηα πάλσ απφ 1 άηνκν ηνλ ρξφλν ελψ ε πνιχ-

απαζρφιεζε αθνξά ην 1/3 ησλ αξρεγψλ. 
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Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο είλαη γεξαζκέλνο· 6 ζηνπο 10 είλαη πάλσ απφ 55 εηψλ 

ελψ ην πνζνζηφ ησλ λέσλ αγξνηψλ θάησ ησλ 35 εηψλ έρεη κεησζεί ζην 5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αξρεγψλ φηαλ ζηηο πην δπλακηθέο αγξνηηθέο νηθνλνκίεο ρσξψλ φπσο νη 

Οιιαλδία θαη Γαλία ε δεκνγξαθηθή εηθφλα είλαη αληίζηξνθε. 

Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο γεσξγηθήο εξγαζίαο ππνιείπεηαη θαηά πνιχ απηήο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ελψ ε αμία ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο καο ζην δηάζηεκα 2005-

2011 κεηψλεηαη θαηά 22,6%. 

Σν εηζφδεκα αλά εξγαδφκελν ζηελ γεσξγία κεηψζεθε ηελ πεξαζκέλε 

δεθαεηία θαηά 17 % ελψ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο χθεζεο (2009-2012) ε κείσζε 

θηάλεη ζηα 11% φηαλ ζηελ ΔΔ απμάλεηαη 7,5%. 

Μεγάιν πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηνο πξνέξρεηαη απφ επηδνηήζεηο. Αιιά, 

δεδνκέλνπ φηη νη αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο αλαπαξάγνπλ θαη δηεπξχλνπλ 

πθηζηάκελεο αληζφηεηεο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην 2013 ην 20% ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ απνξξφθεζε ην 65% ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ ησλ 2,2 δηζ ελψ ην 

80% κφλν ην 35%, ε κέζε ελίζρπζε αλά αγξφηε αλέξρεηαη ζηα 3.200 επξψ/έηνο. 

Σν 40% ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πιένλ θαιχπηεηαη απφ 

εηζαγσγέο ελψ κφλν ην 25% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο εμάγεηαη δεκηνπξγψληαο έλα 

έιιεηκκα ζην εμσηεξηθφ εκπφξην αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο ηάμεο ησλ 2 δηζ επξψ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ην έιιεηκκα εκθαλίδεη ηάζεηο 

κείσζεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη φρη ηφζν ζηελ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ φζν ζηελ 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηξίηεο ρψξεο εθηφο ΔΔ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ελίζρπζε 

απηήο ηεο ηάζεο πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπληεηαγκέλεο παξέκβαζεο ηφζν 

ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο φζν θαη ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 
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ήκεξα ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε πάλσ απφ 100 ζηξ. θαηέρεη 

πάλσ απφ ηα ¾ ηεο αγξνηηθήο γεο. Ζ αλάζρεζε ηεο ηάζεο δηεχξπλζεο ησλ 

αληζνηήησλ, ε δηαζθάιηζε ηεο έληαμεο ησλ κηθξνκεζαίσλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε βηψζηκεο κνλάδεο απνηεινχλ ηελ 

θπξίαξρε πξφθιεζε. (Τπνπξγείν γεσξγίαο, ΔΛΣΑΣ) 
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4. Προοπτικέσ του αγροτικού τομέα 

Μελέτε τες εταιρίας σσμβούλων «Mckinsey” 

Ζ έθζεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξίαο McKinsey Co, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηά παξαγγειία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, παξνπζηάδεη κηα πξφηαζε αλαπηπμηαθνχ 

κνληέινπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. ηελ έθζεζε απηή, ν αγξνηηθφο ηνκέαο θαη ε 

επεμεξγαζία – κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ θαηέρνπλ θπξίαξρε ζέζε γηα ηελ κειινληηθή 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπνπλ πξννπηηθέο αλάπηπμεο γηα ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα, 4 δηζ επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2010 έσο 2013. Αληίζηνηρα, γηα ηνλ 

ηνκέα επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ πξνβιέπεηαη αχμεζε ηεο ηάμεσλ ησλ 

5 δηζ επξψ.  

ηελ ίδηα έθζεζε πεξηγξάθνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο εζληθήο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο. Οη ηέζζεξηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ θιάδνπ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ είλαη πξψησλ ε 

ζηφρεπζε ησλ αγνξψλ γηα εμαγσγή ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, δεχηεξνλ 

αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, ηξίηνλ ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη ηεο θιίκαθαο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ κέζσ ζπλεξγαηηθψλ κνξθψλ θαη ηέηαξηνλ ε ελίζρπζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 
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Μελέτε τοσ αγροτικού τομέα τες Σράπεδας Πειραιώς 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αγξνηηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα είλαη νη εμήο: 

 Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

 Ζ ελίζρπζε ησλ κνξθψλ ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη δηθηχσζεο ησλ αγξνηψλ 

 Ζ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο 

κεηαπνίεζεο, ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο 

 Ζ ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αγξνηψλ, 

φπσο ε ζπκβνιαηαθή γεσξγία 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο γεο 

 Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ θιάδν 

 Ζ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 Ζ βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ππνδνκήο 

Γεδνκέλνπ φηη ν αγξνηξνθηθφο ηνκέαο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ππάξρνπλ αθφκα ζεκαληηθά πεξηζψξηα πξννπηηθψλ θαη αλάπηπμεο θαη σο 

εθ ηνχηνπ βειηίσζεο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ) γηα ηηο γεσξγηθέο 

αγνξέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ επφκελε δεθαεηία.  
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Μελέτε τες  αγροτικού τομέα τες σσμβοσλεστικής εταιρίας «KPMG» 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξίαο KPMG, ε βησζηκφηεηα 

ηεο παγθφζκηαο αγξνηξνθηθήο αιπζίδαο, εμαξηάηαη απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ φγθνπ παξαγσγήο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ απμαλφκελσλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιαλήηε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ απηψλ, θξίζηκε είλαη ε δεκηνπξγία επηηπρεκέλσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ δηαηξνθηθή αιπζίδα παξαγσγήο. Απφ ηελ άιιε, σο ιχζε 

πξνηείλεηαη ε θάζεηε νινθιήξσζε ησλ εηαηξηψλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζία 

ηξνθίκσλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηελ θάιπςε 

ησλ ζχγρξνλσλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ. Οη θαηαλαισηέο πιένλ 

ελδηαθέξνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ηξνθήο 

φπσο θνηλσληθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. 

Ζ αιπζίδα ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αζηάζεηα σο 

απνηέιεζκα εμσηεξηθψλ ζπλεπεηψλ φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή, νη αιιαγέο ζηηο 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη νη θνηλσληθέο αιιαγέο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε 

ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο θαζψο θαη ηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο, ε αιπζίδα παξαγσγήο ηξνθίκσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγήο, λέεο αγνξέο κε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο, αχμεζε ηεο έξεπλαο θαη ησλ ιχζεσλ πνπ πξνζθέξεη ε 

βηνηερλνινγία. 

 Ζ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο απνηειεί φιν θαη 

πεξηζζφηεξν θξίζηκν παξάγνληαο επηηπρίαο γηα ηελ εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Οη 

θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξφθηκα πνπ 
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θαηαλαιψλνπλ. Δπίζεο, απμάλνληαη νη πηέζεηο γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ 

θαηά κήθνο ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο. Κξίζηκα είλαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ησλ νξγαληθψο 

θαιιηεξγεκέλσλ ηξνθίκσλ. Σέινο, νη θαηαλαισηέο ζέινπλ λα γλσξίδνπλ γηα ην 

πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ αληίθηππν ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ ηξνθίκσλ 

πνπ θαηαλαιψλνπλ. Νέεο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ ιχζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο θξίζηκε 

είλαη ε αλάπηπμε επηηπρεκέλσλ ζπλεξγαζηψλ. Οη νξγαληζκνί θαηά κήθνο ηεο 

αιπζίδαο ζα πξέπεη λα πάξνπλ θξίζηκεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο φπσο: 

 Πνηεο είλαη νη ζπκθέξνπζεο θαιιηέξγεηεο θαη ζε πνηα έθηαζε ζα πξέπεη λα 

αλακηρζνχλ ζε απηέο 

 ε πνηνπο ηνκείο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

 Καηά πφζν ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ πξνο ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο 

 Πψο ζα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηελ είζνδν αληαγσληζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ζηηο δηθέο ηνπο ληφπηεο αγνξέο  

 Πνηεο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα πάξνπλ φζν αθνξά ηε θάζεηε νινθιήξσζε 

 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο φπσο: 

 Ο εληνπηζκψλ ησλ ζεκείσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηα νπνία εμππεξεηνχληαη 

θαιχηεξα κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ 

 Ο εληνπηζκφο ησλ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ 

 Ζ επηινγή ηεο ζσζηήο κνξθήο ζπλεξγαζίαο 

Γηα ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ ζπλεξγαζηψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα εμήο θξηηήξηα: 

 Ξεθάζαξνο πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θάζε ζπκκεηέρνληα 
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 Σα θίλεηξα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλα, ή 

ηνπιάρηζηνλ κε ζπγθξνπφκελα 

 Ζ επίηεπμε θνηλψλ ζηνηρείσλ θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

ζπλεξγαζία 

 Καζνξηζκψλ ησλ θαλφλσλ θαη ησλ λνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλεξγαζίαο 

 Ξεθάζαξε δηαρείξηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη εγεζία 

 Γνκέο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ  
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5. Αλάιπζε εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ ( κέζνδνο PESTLE). 

Οηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014
4
, 

ηελ εμαεηία 2007-2013 παξνπζηάζηεθε κείσζε ηνπ Δζληθνχ Αθαζάξηζηνπ Πξντφληνο 

ηεο ηάμεο ηνπ 25%. Ζ αλεξγία αλήιζε ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, 26.6% πνπ είλαη 

ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ ΔΔ. Σν 75,6% είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη. Σν 2013, ε 

ηδησηηθή θαηαλάισζε έρεη κεησζεί θαηά 24% (ζηαζεξέο ηηκέο) ζε ζρέζε κε ην 2009. 

Ζ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ην 2014 έρεη ππνρσξήζεη θαηά 25% ζε ζρέζε κε ην 

2009, ελψ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 επηβιήζεθαλ πεξηνξηζκνί ζηελ κεηαθίλεζε 

θεθαιαίσλ (capital controls) πνπ απνξχζκηζαλ πεξαηηέξσ ηελ αγνξά θεθαιαίσλ. 

(ICAP, 2015). 

 

Κνηλσληθέο ζπλζήθεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ φζν αθνξά ηελ αγνξά θαη θαηαλάισζε ηξνθίκσλ. Ζ δεθαεηία απηή 

ραξαθηεξίδεηαη σο πγηεηλή δεθαεηία, θαζψο νη άλζξσπνη θπξίσο ζηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο, ελδηαθέξνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνπλ θαη 

αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Έξεπλαο 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (ΔΟΠ)
5
, γηα ην 2013, εθηφο απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (γεχζε, νζκή, θιπ), νη θαηαλαισηέο πιένλ δεηνχλ απφ ηα ηξφθηκα:  

 λα ζπκβάινπλ ζηελ πγεία  

 λα είλαη αζθαιή 

                                            
4 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Φεβξνπάξηνο 2015 
5
 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE  
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 λα εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαηά ηε παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ 

 λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο θαη πξνέιεπζήο ηνπο.  

 Ο θαηαλαισηήο είλαη πην ελεκεξσκέλνο θαη απαηηεηηθφο θαη πιένλ δεηά φιν 

θαη πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Σερλνινγηθέο ζπλζήθεο 

Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, επλννχλ ηηο κεγάιεο θαζεηνπνηεκέλεο 

εθκεηαιιεχζεηο, πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ δπλακηθφηεξα ζηελ απειεπζέξσζε 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ηα αληηκαρφκελα ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ αλαπηπγκέλσλ θαη ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Πξφθιεζε γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή είλαη ε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηελ εμάληιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαη θπζηθψλ 

πφξσλ, θαζψο θαη ην ξφιν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ, πνπ πξνζθεχγνπλ ζε καθξηλέο αγνξέο γηα λα πξνκεζεπζνχλ ηηο πξψηεο 

χιεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ πνπ δηαθηλνχλ. 

Σεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο: 

 ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ 

 ζχγρξνλα εξγαιεία φπσο ε ςεθηαθή γεσξγία θαη ε γεσξγία αθξηβείαο, γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

 ξαγδαία είζνδνο ηεο βηνηερλνινγίαο παξέρνληαο λέεο ιχζεηο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία 

 νξγαληθή γεσξγία 
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 δηαρείξηζε απνβιήησλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

αχμεζε ησλ εζφδσλ 

 βην-ελέξγεηα, θαιιηέξγεηα πξντφλησλ πνπ δελ απεπζχλνληαη πξνο θαηαλάισζε 

(non-food γεσξγία) 

 νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ λένπ ηχπνπ ζηνλ αγξνηξνθηθφ θιάδν 

 Δηδηθεπκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πξνζηαζίαο θαη εθζπγρξνληζκνχ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ  

 

Ννκηθφ πεξηβάιινλ 

Απφ ην 2015 ηζρχεη λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα γηα ηνπο θαηά θχξην ιφγσ αγξφηεο φπνπ 

απμάλνληαη νη θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. πγθεθξηκέλα 

πξνβιέπεηαη: 

 αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ησλ αγξνηψλ απφ 1.1.2016 ζην 20% 

θαη απφ 1.1.2017 ζε 26% 

 απμάλεηαη ε πξνθαηαβνιή θφξνπ ζην 55% απφ ην 27.5% πνπ ίζρπε 

 απμάλεηαη ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ απφ 0.06 επξψ ζην 0.33 

επξψ ην ιίηξν πεηξειαίνπ απφ 1.10.2015 

 εμνκνίσζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ΟΓΑ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ΗΚΑ ζε 

βάζνο ηξηεηίαο. Ζ αιιαγή απηή ζα δηπιαζηάζεη ηηο ζεκεξηλέο εηζθνξέο ζηνλ 

ΟΓΑ (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο) 
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6. Αλάιπζε SWOT αγξνηξνθηθνύ ηνκέα 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα ζχλνςε ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ηαμηλνκνχληαη ζε 

δπλάκεηο, αδπλακίεο, επθαηξίεο θαη θηλδχλνπο ζχκθσλα κε ην κνληέιν SWOT. 

Γπλάκεηο 

 επξσπατθέο θαη εζληθέο εληζρχζεηο 

 πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα θαη πξντφληα πςειήο πνηνηηθήο αμίαο 

 πξντφληα κε πξνζηαζία γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο 

 εδξαησκέλεο αγνξέο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

 επλντθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζπγθξηηηθά κε ηε ΔΔ 

 

Αδπλακίεο 

 θαηαθεξκαηηζκφο αγξνηηθήο γεο 

 ειηθία θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ειιήλσλ αγξνηψλ 

 κε νξγαλσκέλν κνληέιν αγξνηηθήο παξαγσγήο 

 ρακειή κεηαπνίεζε θαη πξνζηηζέκελε αμία 

 κηθξφ κέγεζνο αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ επηδνηνχκελεο θαιιηέξγεηεο 

 πςειή θνξνινγία 

 ρακειή επέλδπζε ζε εθζπγρξνληζκφ εθκεηαιιεχζεσλ 

 ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην 

 εμάξηεζε πξψησλ πιψλ απφ εηζαγσγέο, απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο 

 κεησκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγξνηψλ, πςειή ζπγθέληξσζε 

 πςειφ θφζηνο δαλεηζκνχ 
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Δπθαηξίεο 

 νκάδεο παξαγσγψλ 

 δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα 

 πξνζαλαηνιηζκφο θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ ζε πνηνηηθφηεξα πξντφληα, λέεο 

ηάζεηο δηαηξνθήο 

 πξνψζεζε εκπνξηθνχ ζήκαηνο 

 εγρψξηα θαηαλάισζε ιφγσ ηνπξηζκνχ 

 εμαγσγέο ζε ρψξεο κε απφδεκν ειιεληζκφ 

 λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 

 παγθφζκηα αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ ηξνθίκσλ 

 

Κίλδπλνη 

 κείσζε εηζνδήκαηνο θαη αγνξαζηηθήο δχλακεο 

 πνιηηηθή αζηάζεηα 

 θιηκαηηθή αιιαγή 

 αιιαγή θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη αχμεζε ηεο θνξνινγίαο 

 πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη επηπηψζεηο ζηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ 

 πεξεηαίξσ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ 

 

χλνςε: 

 Ζ ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή παξνπζηάδεη ξηδηθά πξνβιήκαηα σο πξνο ηε 

δνκήο ηεο αιιά θαη ην πιαίζην ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. Χζηφζν, δηαζέηεη δπλάκεηο θαη 

επθαηξίεο πνπ αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα κπνξέζεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ παγθφζκηα 
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αγνξά κε δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα, ηα νπνία ζα απαληνχλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο 

ησλ θαηαλαισηψλ. Θα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκέλνπ θιήξνπ θαη ησλ ρακειψλ επελδχζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ΔΔ, 

κέζσ ζπλεξγαηηθψλ κνξθψλ πνπ ζα πξνζεγγίδνπλ κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Οη επξσπατθέο εληζρχζεηο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε ζηήξημε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ, ελψ ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε πεξίνδν 

παξαηεηακέλεο χθεζεο. Γηα ηελ κεηάβαζε ζηε λέα επνρή, απαηηνχληαη ζεκαληηθά 

ρξεκαηηθά θεθάιαηα γηα επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη ηερλνινγία θαζψο θαη νξγαλσηηθέο 

δνκέο θαη νληφηεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ αιιαγή. Αλαγθαία θξίλεηαη ινηπφλ ε 

ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή θαη ε απφ θνηλνχ 

επελδχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο φπνπ ν αγξνηηθφο ηνκέαο δηαζέηεη 

αληαγσληζηηθψλ πιενλέθηεκα ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο.  
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Ο θιάδνο ησλ αγξνηηθώλ εθνδίσλ 

Σα αγξνηηθά εθφδηα απνηεινχλ ηηο εηζξνέο γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Σα θχξηα πξντφληα πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ είλαη ηα ιηπάζκαηα, ηα αληηπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ή θπηνθάξκαθα θαη ην 

πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ (πρ. ζπφξνη). Με ηελ επξεία έλλνηα, ζηηο αγξνηηθέο εηζξνέο 

θαηαηάζζεηαη ε ελέξγεηα, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηα γεσξγηθά θηήξηα, ινηπά 

αγαζά θαη ππεξεζίεο.  

Εικόνα 1: Τα προϊόνηα ηοσ κλάδοσ ηων αγροηικών εθοδίων 

 

Πηγή:  stochasis κλαδικζσ μελζτεσ "αγροτικά εφόδια" 2013 

 

Ο ζπλεηαηξηζκφο ΘΔΓΖ ζηνρεχεη θαηφπηλ απφθαζεο ηεο δηνίθεζεο, ζε 

πξψην ζηάδην, λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνπο ηνκείο ησλ ιηπαζκάησλ, θπηνθαξκάθσλ 

θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη κεηέπεηηα ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ησλ 



30 
 

αγξνηηθψλ εθνδίσλ
6
. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα αλαιπζνχλ απηέο νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ 

ηνπ θιάδνπ ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ.  

Ζ εγρψξηα αγνξά ιηπαζκάησλ ηελ πεξίνδν 2013/2014 αλήιζε ζηνπο 793 ρηι 

ηφλνπο κε ζπλνιηθή αμία αγνξάο ηα 275 εθ. €. Ζ αληίζηνηρε αγνξά 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ αλήιζε ζηνπο 7.95 ρηι. ηφλνπο δξαζηηθήο νπζίαο κε 

ζπλνιηθή αμία ηα 185.4 εθ. €. Ζ αγνξά ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ αλήιζε ζηα 

220 εθ. €. 

 

 

Εικόνα 2: Τζίρος πωλήζεων ανά προϊόν για ηο 2013 

  

                                            
6 Η απόφαςη τισ 4

ησ
 Γενικήσ Συνζλευςησ του ςυνεταιριςμοφ αναφζρει πωσ η επζκταςη ςε αγροτικά 

μηχανήματα και ενζργεια θα πραγματοποιηθεί ςε επόμενο χρονικό διάςτημα. 

Λιπάςματα 
41% 

Φυτοφάρμακα  
27% 

πολλαπλ/κό 
υλικό 32% 

Chart Title 
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1. Ληπάζκαηα 

Ληπάζκαηα ζεσξνχληαη νη νξγαληθέο θαη νη αλφξγαλεο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

βηνινγηθνχ ηνπο θχθινπ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε 16 ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα 

92 ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ζηεξεφ θινηφ ηεο γεο. Οη θχξηεο πεγέο ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη ηα απνζέκαηα, αλφξγαλα ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο, νη δσηθέο θνπξηέο, ηα 

θπηηθά ππνιείκκαηα, ε βηνινγηθή δέζκεπζε ηνπ αδψηνπ, ην λεξφ άξδεπζεο θαη νη 

αηκνζθαηξηθέο ελαπνζέζεηο, ηα αλφξγαλα ιηπάζκαηα. Τπνινγίδεηαη φηη ηα 

ιηπάζκαηα, ηα νπνία ελαιιαθηηθά νλνκάδνληαη πξντφληα ζξέςεο, εληζρχνπλ ηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή θαηά 50%, ελψ βνεζνχλ ζηε καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ηεο 

γνληκφηεηαο ησλ εδαθψλ
7
. Σν 40% κε 60% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

νθείιεηαη ζηε ρξήζε ιηπαζκάησλ
8
.  

 

Σα ιηπάζκαηα ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Αλφξγαλα (ζχλζεηα) ιηπάζκαηα 

Δίλαη ρεκηθέο ελψζεηο πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ησλ θπηψλ.  

 αλφξγαλα ζηεξεά ιηπάζκαηα κε θχξηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά  

 αλφξγαλα πγξά  

 κε δεπηεξεχνληα ζπζηαηηθά 

 κε κηθξνζηνηρεία 

                                            
7
 FAO: World fertilizer trends and outlook to 2018 

8
 The fertilizer institute, fertilizer’s role in global food production, June 19, 2008 
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Οξγαληθά (θπζηθά) ιηπάζκαηα 

Δίλαη πξντφληα βηνινγηθήο θαη ρεκηθήο επεμεξγαζίαο απηνχζησλ πιηθψλ θπηηθήο ή 

δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πεξηέρνπλ ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία ζε νξγαληθή κνξθή.  

 νξγαλνρεκηθή ή νξγαλναλφξγαλα 

 ρνπκηθά ιηπάζκαηα 
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Η παξαγσγή ησλ πξντόλησλ ιίπαλζεο 

Πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή θπζηθψλ ιηπαζκάησλ απνηεινχλ ηα δηάθνξα 

ήδε δσηθήο θνπξηάο θαη ζεπφκελα θχιια, ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ ππνζηεί ηε 

δηαδηθαζία θνκπνζηνπνίεζεο. Γηα ηα ζπλζεηηθά ιηπάζκαηα πξψηε χιε απνηεινχλ 

θπζηθά νξπθηά απνζέκαηα θαη παξάγσγα βηνκεραλίαο, θπξίσο ηεο δηχιηζεο 

πεηξειαίνπ. Σα ζπλζεηηθά ιηπάζκαηα, έρνπλ θπξηαξρήζεη ζηε ζχγρξνλε γεσξγία 

ιφγσ ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θπζηθά ιηπάζκαηα. Απηά είλαη ε 

ελδερφκελε χπαξμε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ, ε αζηάζκεηε ζπγθέληξσζε ησλ 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ελψ ε απειεπζέξσζε ηνπο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν, ν κεγάινο φγθνο θαη βάξνο, θαη φηη ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηνπο κπνξεί λα είλαη αληηνηθνλνκηθή. Χζηφζν, ηα θπζηθά ιηπάζκαηα, 

έρνπλ κηθξέο ή αζήκαληεο πεξηβαιινληνινγηθέο επηδξάζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ηερληθά. 

Οη βαζηθέο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ, φπσο ε νπξία, ε 

ακκσλία, ην θσζθνξηθφ ακκψλην, ε ζεητθή ακκσλία θαη ληηξηθή ακκσλία, εηζάγνληαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ηε Ρσζία, ηε Ννξβεγία θαη ην Μαξφθν. Απνηεινχλ 

ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα θαη νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ηνπο επεξεάδνληαη άκεζα απφ 

ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Χζηφζν, ε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ 

πεηξειαίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ νδήγεζε ζηε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ ιηπαζκάησλ. 

Παξαγσγή ιηπαζκάησλ κε ρεκηθφ ηξφπν ζηελ ειιεληθή αγνξά 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξία  «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΑ 

E.L.F.E. Α.Δ.Β.Δ.» ε νπνία είλαη πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε. Ζ εηαηξία απηή, δηαζέηεη 

ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο αιιά ζπλερψο ζπξξηθλψλεηαη. Οη ππφινηπεο 

εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηζαγσγήο πξψησλ πιψλ φπνπ 

αλακεηγλχνληαη θαη παξάγνπλ ηειηθά πξντφληα ιηπαζκάησλ, είηε εηζάγνπλ πξψηεο 
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χιεο θαη ηηο αλακηγλχνπλ κε νξγαληθά πξντφληα θαη παξάγνπλ νξγαλναλφξγαλα 

ιηπάζκαηα. Σέινο, ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ εθπξνζσπνχλ δηεζλείο νίθνπο ιηπαζκάησλ 

θαη εηζάγνπλ έηνηκα ιηπάζκαηα ζηελ ειιεληθή αγνξά,.  

Σα απνζέκαηα πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα δελ αξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Έηζη, νη εηαηξίεο πνπ 

παξαζθεπάδνπλ ιηπάζκαηα αλαγθάδνληαη λα εηζάγνπλ πξψηεο χιεο, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζε απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο θαη πςειέο ηηκέο ηειηθψλ πξντφλησλ. 

Σα ζχλζεηα θαη αδσηνχρα ιηπάζκαηα αλέξρνληαη δηαρξνληθά ζην 90% ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ. Δπίζεο, απνηεινχλ ην 90% ησλ εμαγσγψλ 

ιηπαζκάησλ (ΠΔΛ, 2014). Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ιηπαζκάησλ είλαη ειιεηκκαηηθφ κε 

ηηο εηζαγσγέο ελψ απμάλνληαη ηαρχηεξα απφ ηηο εμαγσγέο. Ζ Ηηαιία θαη ην Βέιγην 

απνηεινχλ ηηο θχξηεο ρψξεο εηζαγσγήο ζχλζεησλ ιηπαζκάησλ. Αληίζηνηρα, ην 33% 

ησλ εηζαγσγψλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Αίγππην. Σν 20% ησλ 

εηζαγφκελσλ ιηπαζκάησλ, πξνέξρεηαη απφ ηελ Ηηαιία, ηελ Οιιαλδία θαη ηε 

Βνπιγαξία. Οη εμαγσγέο απεπζχλνληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο κε κηθξφ κεξίδην ε θάζε 

κηα. 

 

Δπξσπατθή αγνξά 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 (ΔΔ-27) κειψλ θξαηψλ, ν θιάδνο ησλ 

ιηπαζκάησλ ππνινγίδεηαη ζηα 13,2 δηζ επξψ ελψ απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 

95.000 εξγαδνκέλνπο. Σελ ηειεπηαία πεληαεηία πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδχζεηο 

χςνπο 1,12 δηζ επξψ. Ζ παξαγσγή ιηπαζκάησλ ζηελ επξσπατθή έλσζε αλέξρεηαη 

ζηνπο 17,4 εθ ηφλνπο, ελψ ε παγθφζκηα αλέξρεηαη ζηνπο 238,9 εθ. ηφλνπο. 
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πγθεθξηκέλα, ε επξσπατθή έλσζε παξάγεη ην 9% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο 

ληηξηθψλ ιηπαζκάησλ θαη ην 3% ησλ θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ. 

Ζ ΔΔ-27, παξνπζηάδεη αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην, θαζψο εηζάγεη ην 26% 

ησλ ληηξηθψλ ιηπαζκάησλ, ην 61% ησλ θσζθνξηθψλ θαη ην 70% ησλ θαιηνχρσλ 

ιηπαζκάησλ. 

Ζ θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ παξνπζίαζε κείσζε ζηελ ΔΔ-27, απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ελψ  o ξπζκφο κείσζεο επηβξαδχλζεθε απφ ηα κέζα ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1990. Απηφ νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο 

πξντφλησλ ιίπαλζεο, θαζψο κηθξφηεξεο πνζφηεηεο, νδεγνχλ ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ ην 1980 ζηελ 

ΔΔ-27, αλήιζε ζηνπο 32 εθ. ηφλνπο ζπζηαηηθψλ, ελψ ην 1995, ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε αλήιζε ζηνπο 20 εθ. ηφλνπο. Σε πεξίνδν 2014/15 ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε αλήιζε ζηνπο 17,4 εθ. ηφλνπο. Γηα ηελ πεξίνδν 2023-24, πξνβιέπεηαη 

κηθξή αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη αχμεζε 

1,3% γηα ηα ληηξηθά ιηπάζκαηα, 13,1% γηα ηα θαιηνχρα ιηπάζκαηα θαη 8% γηα ηα 

θσζθνξηθά ιηπάζκαηα. Σέινο, ε ΔΔ-27, θαηαλαιψλεη ην 10% ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο ληηξηθψλ ιηπαζκάησλ, 10% ησλ θαιηνχρσλ θαη ην 7% ησλ θσζθνξηθψλ.  

 

Παγθόζκηα αγνξά 

ε παγθφζκην επίπεδν, ε δήηεζε γηα ιηπάζκαηα παξνπζίαζε εηήζηα αχμεζε 

θαηά 1,7% ζηελ πεξίνδν 2014-15. Ζ ζπλνιηθή δήηεζε αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηνπο 

200 εθ. ηφλνπο ζην ηέινο ηνπο 2015. πγθεθξηκέλα, ε εηήζηα δήηεζε γηα ληηξηθά 

ιηπάζκαηα ζα απμεζεί θαηά 1,3%, γηα θσζθνξηθά θαηά 1,8%, ελψ γηα θαιηνχρα θαηά 

2,6%. Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμαλφκελε θαηαλάισζε ηεο 
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Κίλαο (1%), θαζψο θαη ζηηο ρψξεο ηεο ππφ-αράξηαο Αθξηθήο (4,4%). Αχμεζε ηεο 

δήηεζεο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή (3%). Μηθξφηεξε παξνπζηάδεηαη 

ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ιηπαζκάησλ ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή, ηελ Δπξψπε θαη ηελ 

Γπηηθή Αζία. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ε παγθφζκηα παξαγσγή ιηπαζκάησλ άλζηζε 

θαη ην εκπφξην ππεξθάιπςε ηελ παγθφζκηα δήηεζε θζάλνληαο ζε επίπεδα ξεθφξ. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ηηκέο ηηο ελέξγεηαο παξέκεηλαλ ρακειέο ελψ, θαηά 

ην 2014, νη ειιείςεηο ζε παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ νδήγεζαλ ζε αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά 

κε ηα κέηξα εκπνξίνπ εληζρχνληαο ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ. Ζ παγθφζκηα 

βηνκεραλία ιηπαζκάησλ ρξεζηκνπνίεζε ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο. 

Τπνινγίδεηαη φηη ηελ επφκελε πεληαεηία, ε ζπλνιηθή παγθφζκηα δήηεζε 

ιηπαζκάησλ ζα απμάλεηαη θαηά 1.5 κε 2% εηεζίσο. Σν 2019 πξνβιέπνληαη ζπλνιηθέο 

πσιήζεηο 264 εθ. ηφλσλ ιηπαζκάησλ, κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10% ζε ζρέζε κε ην 

2014. 

Αλακέλνληαη γηα ηελ επφκελε πεληαεηία επελδχζεηο ηεο ηάμεο ησλ 125 δηζ 

δνιαξίσλ ζηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ. Θα θαηαζθεπαζηνχλ 235 λέεο κνλάδεο 

παξαγσγήο ιηπαζκάησλ παγθνζκίσο, απμάλνληαο θαηά 165 εθ. ηφλνπο ηελ παγθφζκηα 

παξαγσγή ιηπαζκάησλ. 
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Ννκηθό πιαίζην  

Ληπάζκαηα 

χκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη αδεηψλ γηα ηελ 

παξαγσγή θαη εκπνξία ιηπαζκάησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη 

ζηε ζπλέρεηα 

1. Δκπνξία ιηπαζκάησλ ηχπνπ Α’ 

Υνξεγείηαη ζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ πσινχλ ιηπάζκαηα απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε 

2. Δκπνξία ιηπαζκάησλ ηχπνπ Β’ 

Υνξεγείηαη ζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ πσινχλ ιηπάζκαηα ηφζν ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ Άδεηα εκπνξίαο ηχπνπ Α’ φζν θαη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο. 

3. Άδεηα θπθινθνξίαο λένπ ηχπνπ ιηπαζκάησλ 

Υνξεγείηαη ζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ ζέινπλ λα θπθινθνξήζνπλ ιηπάζκαηα 

Νένπ Σχπνπ (εηζαγσγή, ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε, παξαγσγή θαη δηάζεζε) 

4. Άδεηα εηζαγσγήο ιηπαζκάησλ κε ηελ έλδεημε «Λίπαζκα Δ.Κ.» (επξσπατθή 

θνηλφηεηα) 

Υνξεγείηαη ζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ εηζάγνπλ ιηπάζκαηα απφ Σξίηεο ρψξεο 

5. Άδεηα εηζαγσγήο λένπ ηχπνπ ιηπαζκάησλ 

Υνξεγείηαη ζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ ζέινπλ λα εηζάγνπλ ιηπάζκαηα Νένπ 

Σχπνπ απφ Σξίηεο ρψξεο 

6. Άδεηα ειέγρνπ ιηπαζκάησλ κε ηελ έλδεημε «Ληπάζκαηα Δ.Κ.» ή «Νένπ Σχπνπ» 



38 
 

Υνξεγείηαη ζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ δηαθηλνχλ ιηπάζκαηα Κνηλνηηθήο 

πξνέιεπζεο 

 

Γηάξζξσζε θιάδνπ 

ηνλ θιάδν ηνλ ιηπαζκάησλ ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα πεξηιακβάλεη ηνλ 

παξαγσγφ ή εηζαγσγέα, ηνλ εκπνξηθφ αληηπξφζσπν, ηνλ ρνλδξέκπνξν, ηα 

θαηαζηήκαηα αγξνηηθψλ εθνδίσλ θαη ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ν αληηπξφζσπνο είλαη θαη δηαλνκέαο. Ζ παξαγσγή ησλ αλφξγαλσλ 

ιηπαζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν ηξφπνπο, είηε κε ε ρεκηθή ζχλζεζε ησλ 

νπζηψλ, είηε κε ηε αλάκεημε (blending).  

ηελ ειιεληθή αγνξά, ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ κε 

ρεκηθή ζχλζεζε, δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ε εηαηξία, ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΑ E.L.F.E.. H εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηε ζεκεξηλή 

κνξθή απφ ην 2010 θαη δηαζέηεη πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε κνλάδα παξαγσγήο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Καβάιαο φπνπ παξάγεη ιηπάζκαηα ακκσλίαο, ληηξηθά, ζεηηθά, θσζθνξηθά 

αιιά θαη ζχλζεηα ιηπάζκαηα. Δπίζεο, δηαζέηεη κνλάδεο ελζάθηζεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Ζιείαο. Γηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο θπξίσο κέζσ ηνπ δηθηχνπ 

εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο εκπνξίαο αγξνεθνδίσλ θαη ιηγφηεξν κέζσ 

ρνλδξέκπνξσλ θαη αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Απνηειεί ηνλ θχξην παξαγσγφ θαη 

πξνκεζεπηή ιηπαζκάησλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Δπίζεο, εμάγεη κεγάιν κέξνο ηεο 

παξαγσγήο (45%) ζε πνιιέο ρψξεο.  

Οη ππφινηπεο  επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαθάησ, αζρνινχληαη κε ηελ αλάκεημε ησλ απαξαίηεησλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

Πξαγκαηνπνηνχλ εηζαγσγέο ησλ πξψησλ πιψλ, φπνπ κεηά απφ επεμεξγαζία, αλάκημε 
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θαη ζπζθεπαζία δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ δηάζεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία κε ηκήκα πσιήζεσλ, είηε ζε ζπλεξγαζία 

κε ρνλδξέκπνξνπο. Σέινο, ζηελ αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 

μέλσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο εθπξνζσπνχλ νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ εηζάγνπλ 

έηνηκα ηειηθά πξντφληα πνπ εκπνξεχνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ, δξαζηεξηνπνηείηαη 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ φπνπ, ε παξαγσγή ιηπαζκάησλ απνηειεί 

επηπξφζζεηε δξαζηεξηφηεηα γηα δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπο θαη αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηνπο. Οη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, δηαζέηνπλ ηκήκα πσιήζεσλ 

γηα ηελ απεπζείαο πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ. Σν ρνλδξεκπφξην είλαη πεξηνξηζκέλν θαη αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο 

φπνπ νη εηαηξίεο δηάζεζεο ιηπαζκάησλ δελ επηζπκνχλ λα έρνπλ άκεζε παξνπζία ιφγσ 

ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο. 
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Δηαηξίεο ζηελ ειιεληθή αγνξά 

Οη εηαηξίεο παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο ιηπαζκάησλ, εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ 

χλδεζκν Παξαγσγψλ θαη Δκπφξσλ Ληπαζκάησλ (ΠΔΛ) πνπ ηδξχζεθε ην 1995 θαη 

κεηξά 49 κέιε. Δθηφο ηεο ELFE πνπ παξάγεη ιηπάζκαηα κέζσ ρεκηθήο ζχλζεζεο, 

ζηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ (blending) δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εμήο εηαηξίεο κε ζεηξά 

χςνπο εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ: SULPHUR HELLAS, ΓΑΒΡΗΖΛ ΔΠΔ, LIFE – T 

AE, ΦΤΣΟΘΡΔΠΣΗΚΖ ΑΒΔΔ (νξγαληθά ιηπάζκαηα), ΑΛΦΑ ΓΔΧΡΓΗΚΑ ΔΦΟΓΗΑ 

ΑΔΒΔ. Με ηελ εηζαγσγή ιηπαζκάησλ αζρνινχληαη νη εηαηξίεο: YARA HELLAS ΑΔ, 

EUROCHEM AE, COMPO AE, HAIFA AE θαη αθνξνχλ θπξίσο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 

μέλσλ νίθσλ. 

Οη εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ηχπνπ Β’ θαη άξα κπνξνχλ λα πσινχλ 

ιηπάζκαηα ηφζν ζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ Άδεηα εκπνξίαο ηχπνπ Α’ φζν θαη ζε 

ηειηθνχο ρξήζηεο, αλέξρνληαη ζηηο 207. Οη 160 απφ απηέο, βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο 

ηεο Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 

Οη εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ηχπνπ Α’ (θπξίσο θαηαζηήκαηα αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ) αλέξρνληαη ζηα 2.488. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή έρεη κεγαιχηεξε δηαζπνξά, 

ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξίεο κε άδεηα ηχπνπ Β’, κε ηηο πεξηθέξεηεο κε έληνλν αγξνηηθφ 

ηνκέα λα θαηέρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ εηαηξηψλ. 

 

Σα θαηαζηήκαηα αγξνηηθψλ εθνδίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ λνκνχ Λάξηζαο 

παξνπζηάδνληαη ζην Παξάηεκα 1
ν
. 
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Ο θιάδνο ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ (θαηεγνξία ιηπαζκάησλ) έρεη ηα εμήο ζηάδηα: 

 

Πίνακασ 1:  Ο κλάδοσ των  λιπαςμάτων 

Δηαηξίεο αλά ζηάδην,  πσιήζεηο: 

 

Πίνακασ 2: εταιρίεσ λιπαςμάτων / πωλήςεισ 

πγθέληξσζε 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP γηα ην 2013 γηα ηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ ππνινγίδεηαη ην κεξίδην αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαζκάησλ: 
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CR4 = 22 + 19 + 9 + 8.5 = 58.5 

CR8 = 22 + 19 + 9 + 8.5 + 6 + 6 + 5.5 + 4 = 80 

Γείθηεο Herfindalh – Hirchmann  

HHI = 22
2
 +

 
19

2 
+ 9

2 
+ 8.5

2
 = 998.25 

 

Οηθνλνκηθή αλάιπζε θιάδνπ 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ν φγθνο 

παξαγσγήο ιηπαζκάησλ θάζε είδνπο, ακκσλίαο, ληηξηθνχ νμένο θαη ζνπιθνληηξηθψλ 

νμέσλ ην 2014 ζεκείσζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 9,1%, ζε ζχγθξηζε κε ην 2013. 

Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο βηνκεραλίαο ιηπαζκάησλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ ην 2014 

ήηαλ θαηά 7,8% ρακειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ έηνπο 2010, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

κείσζεο πνπ ζεκεηψζεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Δηδηθφηεξα ε παξαγσγή κε 

αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ απμήζεθε ην 2014 θαηά 11,2%, ζε ζχγθξηζε κε ην 2013. 

Σα ζπλνιηθά έζνδα 22 ειιεληθψλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα, κεγάινπ, κεζαίνπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο, ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ νπνίσλ γηα ην 2013 έρνπλ γίλεη γλσζηά, είραλ αλέιζεη ην έηνο απηφ ζε 

191,4 εθαη. επξψ θαη ήηαλ απμεκέλα θαηά 21% (+33,8 εθαη. επξψ). Απμεκέλα έζνδα 

παξνπζίαζαλ νη δεθαπέληε, δειαδή ην 68,2% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηνπο. Δθηηκάηαη 

φηη θαηά ην 2013 είρε ζεκεησζεί αλαθνπή ηεο εηζαγσγηθήο δηείζδπζεο ιηπαζκάησλ 

ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

Οη ελ ιφγσ 22 εηαηξείεο έρνπλ βαζηθφ ή απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ 

παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε ιηπαζκάησλ θάζε είδνπο ζε δηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο ή 

θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ. Χζηφζν, αξθεηέο αζρνινχληαη ζπγρξφλσο θαη κε ηελ 
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εηζαγσγή θαη εκπνξία ιηπαζκάησλ, αιιά θαη κε ηελ παξαγσγή ή εκπνξία 

δηαθνξεηηθψλ ρεκηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ. πλεπψο, δελ νθείιεηαη ζηελ παξαγσγή 

ή ηππνπνίεζε ιηπαζκάησλ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηνπο. 

Δπίζεο, ζηηο εηαηξείεο απηέο δελ πεξηιακβάλεηαη (γηα ηνλ ιφγν φηη δελ έρεη 

δεκνζηεπζεί ηζνινγηζκφο ρξήζεο γηα ην 2013) ε κεγαιχηεξε θαη κνλαδηθή 

θαζεηνπνηεκέλε ειιεληθή βηνκεραλία ιηπαζκάησλ, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο νπνίαο 

(πσιήζεηο 143,5 εθαη. επξψ θαη ηειηθέο δεκηέο 63,7 εθαη. επξψ ην 2012) επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηνκέα. 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ησλ 22 επηρεηξήζεσλ, ν ηνκέαο εκθάληζε ην 

2013, ζε ζχγθξηζε κε ην 2012, βειηησκέλα θαηά 24% θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA), χςνπο 21 εθαη. επξψ θαη ίζα πξνο ην 11% ησλ εζφδσλ ηνπ 

(10,7% ην 2012), ζε ζπλζήθεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ θαηά 21% θαη θάκςεο ηνπ 

κεηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηνπ (15,2% ην 2013, απφ 15,4% ην 2012). Δπίζεο, 

παξνπζίαζε εληππσζηαθά βειηησκέλα, ζεηηθά ηειηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία σζηφζν εθηηκάηαη φηη ζα ήηαλ θαη πάιη αξλεηηθά, αλ ζπλππνινγηδφηαλ ηα 

κεγέζε ηεο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίαο ηνπ, πνπ αληηκεησπίδεη ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα θαη δελ έρεη δεκνζηεχζεη αθφκε ηζνινγηζκφ ρξήζεο 2013. 

Οη 22 εηαηξείεο ζηηο 31.12.2013 δηέζεηαλ πάγηα θαη θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ηάμεσο ησλ 196 εθαη. επξψ θαη σο ζχλνιν θαηέγξαςαλ: 

 Μεηθηά θέξδε 29,0 εθαη. επξψ πεξίπνπ, απμεκέλα θαηά 19% (+4,7 εθαη. 

επξψ). Αχμεζή ηνπο παξνπζίαζαλ νη 17 απφ ηηο 22 επηρεηξήζεηο (77,3% επί 

ηνπ ζπλφινπ). Βειηίσζε ηνπ κεηθηνχ πεξηζσξίνπ παξνπζίαζαλ δεθαηέζζεξηο 

(63,6%).  
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 Κέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), χςνπο 21 εθαη. επξψ, 

απμεκέλα θαηά 24% (+4 εθαη. επξψ). Βειηίσζή (θεξδψλ ή δεκηψλ) 

παξνπζίαζαλ νη 16 απφ ηηο 22 επηρεηξήζεηο (72,7% ηνπ ζπλφινπ). Βειηίσζε 

ηνπ πεξηζσξίνπ παξνπζίαζαλ δεθαπέληε (68,2%).  

 Κέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ (EBIT) 16,4 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 43% 

(+5,0 εθαη. επξψ) θαη ίζα πξνο ην 8,6% ησλ πσιήζεσλ, έλαληη αληίζηνηρνπ 

πνζνζηνχ 7,3% (θέξδε 11,4 εθαη. επξψ) ην 2012, κεηά απφ κείσζε ησλ 

απνζβέζεσλ θαηά 16,9% (-0,9 εθαη. επξψ). Βειηησκέλα ήηαλ ηα 

απνηειέζκαηα απηά (θέξδε/δεκηέο) ζηηο δεθαεπηά απφ ηηο 22 επηρεηξήζεηο 

(77,3% ηνπ ζπλφινπ). Βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ παξνπζίαζαλ δεθαέμη 

(72,7%).  

 Κέξδε πξν θφξσλ 8,9 εθαη. επξψ, πνπ ηζνδπλακνχλ κε βειηίσζε θαηά 183% 

ζε πνζνζηφ θαη θαηά 5,7 εθαη. επξψ πεξίπνπ ζε αμία (θέξδε 3,2 εθαη. επξψ ην 

2012) θαη είλαη ίζα πξνο ην 4,7% ησλ πσιήζεσλ, έλαληη αληίζηνηρνπ 

πνζνζηνχ 2,0% ην 2012. Βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ 

(θεξδψλ/δεκηψλ) παξνπζίαζαλ νη δεθαελλέα απφ ηηο 22 επηρεηξήζεηο (86,4% 

ηνπ ζπλφινπ). Βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ παξνπζίαζαλ δεθανθηψ (81,8%).  

 Καζαξά θέξδε, κεηά ηελ πξφβιεςε γηα θφξνπο, χςνπο 6,1 εθαη. επξψ, πνπ 

ηζνδπλακνχλ κε βειηίσζε θαηά ηξεηο θνξέο ή θαηά 4,6 εθαη. επξψ ζε αμία 

(θέξδε 1,5 εθαη. επξψ ην 2012) θαη είλαη ίζα πξνο ην 3,2% ησλ πσιήζεσλ, 

έλαληη αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ -0,9% ην 2012. Βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κεηά ηνπο θφξνπο (θεξδψλ/δεκηψλ) παξνπζίαζαλ νη δεθαεπηά απφ ηηο 22 

επηρεηξήζεηο (77,3% ηνπ ζπλφινπ). Βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ παξνπζίαζαλ 

επίζεο δεθαεπηά (77,3%). 
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Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ 

αλφξγαλσλ δαπαλψλ, νδήγεζαλ ζηε βειηίσζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Σα ίδηα θεθάιαηα ησλ 22 επηρεηξήζεσλ (80,3 εθαη. επξψ ζηηο 31.12.2013) 

απμήζεθαλ ην 2013 θαηά 9% (+6,6 εθαη. επξψ). Παξάιιεια, απμήζεθε ην ζχλνιν 

ησλ απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ ηνπο (196,1 εθαη. επξψ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο) θαηά 

3% (+5,0 εθαη. επξψ). Ζ αλαινγία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα αλήιζε ζε 41,0%, απφ 38,6% ην 2012. πγρξφλσο, νη 

ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (115,8 εθαη. επξψ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο) κεηψζεθαλ 

θαηά 1,4% (-1,6 εθαη. επξψ). 

Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηνπο ζηηο 31.12.2013 (139,7 εθαη. επξψ) ήηαλ 

θαηά 56% κεγαιχηεξν απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπο (89,6 εθαη. επξψ), 

θαζψο νη ηειεπηαίεο απμήζεθαλ κφλν θαηά 1%, ελψ κεηψζεθαλ νη καθξνπξφζεζκεο 

(26,2 εθαη. επξψ) θαηά 9%. Μείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2% παξνπζίαζε, εμάιινπ, ην 

πάγην ελεξγεηηθφ ηνπο (56,4 εθαη. επξψ). 

Απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ 22 

επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ βαζηθφ ή απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ παξαγσγή θαη 

ηππνπνίεζε ιηπαζκάησλ. ηηο εηαηξείεο απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη άιιεο 

βηνκεραλίεο, νη νπνίεο επίζεο παξάγνπλ ή κφλν ηππνπνηνχλ ιηπάζκαηα, αιιά 

νθείινπλ ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο ζηελ παξαγσγή άιισλ 

θαηεγνξηψλ πξντφλησλ. 

Με θξηηήξην ηα ηειηθά θαζαξά απνηειέζκαηα, κεηά ηελ πξφβιεςε γηα θφξνπο, 

θεξδνθφξεο ήηαλ, νξηαθά έζησ, νη δψδεθα απφ ηηο 22 επηρεηξήζεηο (54,5% ηνπ 
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ζπλφινπ), ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο δέθα εηαηξείεο (45,5% ηνπ ζπλφινπ), νη 

νπνίεο παξνπζίαζαλ δεκηέο, νξηαθέο έζησ. πγθεθξηκέλα: 

 Γέθα επηρεηξήζεηο (45,5% ηνπ ζπλφινπ) νη νπνίεο ήηαλ θεξδνθφξεο ην 

2012, παξέκεηλαλ θαη θαηά ην 2013 θεξδνθφξεο, πξαγκαηνπνηψληαο 

θαζαξά θέξδε 6,5 εθαη. επξψ ην 2013 έλαληη 3 εθαη. επξψ εθαη. επξψ ην 

2012, απμεκέλα θαηά 3,5 εθαη. επξψ.  

 Μία επηρείξεζε (4,5%) ε νπνία ήηαλ θεξδνθφξνο ην 2012 κε νξηαθά 

θέξδε, εκθάληζε θαηά ην 2013 δεκηέο ζρεδφλ 0,1 εθαη. επξψ, έρνληαο 

απψιεηεο 0,1 εθαη. επξψ.  

 Δλλέα επηρεηξήζεηο (40,9%) νη νπνίεο ήηαλ δεκηνγφλεο ην 2012, 

παξέκεηλαλ θαη θαηά ην 2013 δεκηνγφλεο, πξαγκαηνπνηψληαο δεκηέο 1,1 

εθαη. επξψ έλαληη 1,5 εθαη. επξψ ην 2012, κεησκέλεο θαηά 0,4 εθαη. επξψ.  

 Γχν επηρεηξήζεηο (9,1%) νη νπνίεο ήηαλ δεκηνγφλεο ην 2012 κε νξηαθέο 

δεκηέο, εκθάληζαλ θαηά ην 2013 θέξδε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,7 εθαη. επξψ, 

έρνληαο σθέιεηα πεξί ην 0,7 εθαη. επξψ. 

 Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 22 βηνκεραληψλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2013 ζε θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) βειηηψζεθε θαη αλήιζε ζε 10,7%, απφ 8,8% ην 2012. (ICAP 

2013)  
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2. Φπηνθάξκαθα 

Φπηνθάξκαθα, ή θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ή γεσξγηθά θάξκαθα, νξίδνληαη 

νη δξαζηηθέο νπζίεο θαη ηα ζθεπάζκαηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο 

δξαζηηθέο νπζίεο, πξνζθέξνληαη κε ηε κνξθή κε ηελ νπνία παξαδίδνληαη ζην ρξεζηή 

θαη πξννξίδνληαη γηα λα: 

 Πξνζηαηεχνπλ ηα θπηά ή ηα θπηηθά ζηειέρε απφ θάζε είδνπο επηβιαβείο 

νξγαληζκνχο ε λα πξνιακβάλνπλ ηε δξάζε ηνπο, 

 Δπεξεάδνπλ ηηο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο ησλ θπηψλ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 

ζξεπηηθέο νπζίεο (π.ρ. ξπζκηζηέο αχμεζεο), 

 Καηαζηξέθνπλ ηα αλεπηζχκεηα θπηά, ή 

 Καηαζηξέθνπλ κέξε ησλ θπηψλ, λα επηβξαδχλνπλ ε λα παξεκπνδίδνπλ ηελ 

αλεπηζχκεηε αλάπηπμε  

  Σα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα θαηαλέκνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο αλάινγα 

κε ηε ρξήζε ηνπο: 

 Δληνκνθηφλα 

 Εηδαληνθηφλα 

 Μπθεηνθηφλα 

 Ρπζκηζηέο αλάπηπμεο 

Ζ ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία. Γηα ηελ παξαγσγή 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ε ελδηαθεξφκελε εηαηξία, ζα πξέπεη λα είλαη 

εγγεγξακκέλε ζην κεηξψν βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ παξαζθεπήο γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ. Γηα ηελ εκπνξία θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ έρεη ζεζπηζηεί απφ ηηο 5 

επηεκβξίνπ ηνπ 2013 ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 
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θαηαγξαθή θαη θαηαρψξεζε ησλ  εληχπσλ πψιεζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. 

Τπεχζπλε ππεξεζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο, εκπνξίαο θαη ρξήζεο 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ είλαη ε αξκφδηα δηεχζπλζε πξνζηαζίαο θπηηθήο 

παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. ηφρνο ηεο 

δηεχζπλζεο είλαη ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πξντφλησλ απηψλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία 

ηεο δεκφζηαο πγείαο. Οη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ Διιεληθφο χλδεζκνο 

Φπηνπξνζηαζίαο (Δ.Τ.Φ.). 

Σν εκπφξην θπηνπξνζηαπηηθψλ πξντφλησλ αθνξά θπξίσο εηζαγφκελα πξντφληα. 

Οη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εηζαγσγή  ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο θαη ησλ δηαιπηψλ ζε ρχδελ θαη αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηε ζπζθεπαζία ηνπο ή 

ηελ αλαζέηνπλ ζε άιιεο εηαηξίεο. Παξαηεξείηαη γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ 

εηαηξηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ζηελ πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ Βνησηίαο θαη ζηε 

βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο ίλδνπ (Θεζζαινλίθε).  Οη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 

εκπνξεχνληαη έηνηκα πξντφληα ζηελ ειιεληθή αγνξά θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε δηεζλείο 

νίθνπο.  

Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη ζηαζεξά αξλεηηθφ, φπνπ ην 2013 δηακνξθψζεθε ζηα 

143,7 εθ επξψ. Σα θχξηα πξντφληα εηζαγσγήο είλαη ηα εληνκνθηφλα θαη ηα 

δηδαληνθηφλα φπνπ θαηέρνπλ ην 60% ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Σα κπθεηνθηφλα 

αθνξνχλ ην 20% ησλ εηζαγσγψλ. Ζ θχξηα ρψξα εηζαγσγήο εληνκνθηφλσλ είλαη ε 

Γαιιία κε ζπλερψο απμαλφκελν πνζνζηφ (31% ην 2013).   ηα κπθεηνθηφλα, νη 

θχξηεο ρψξεο εηζαγσγήο είλαη ε Γαιιία, ην Βέιγην θαη ε Γεξκαλία. ηα δηδαληνθηφλα, 

ην 25% ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ηζπαλία. εκαληηθφ 

ζηνηρείν απνηειεί ε ζπλερψο απμαλφκελε ηηκή ησλ εηζαγφκελσλ εληνκνθηφλσλ θαη 

δηδαληνθηφλσλ πνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εηζαγσγψλ.  
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ε επξσπατθφ επίπεδν, ε θαηαλάισζε θπηνθαξκάθσλ γηα ην έηνο 2013 αλήιζε 

ζηνπο 320 ηφλνπο δξαζηηθήο νπζίαο, ζπλνιηθήο αμίαο 9.9 δηο επξψ. Παξνπζηάζηεθε 

αχμεζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο κε κέζε αχμεζε 2% ζε πνζφηεηα δξαζηηθήο νπζίαο 

θαη 3.5% ζε αμία πξντφληνο.  Γηα ην 2012 ην 42% ησλ πξντφλησλ ζε φξνπο δξαζηηθήο 

νπζίαο αθνξά ηα δηδαληνθηφλα ελψ ην 42% ήηαλ θαη ην κεξίδην ησλ κπθεηνθηφλσλ.  

Σα εληνκνθηφλα απνηεινχλ ηα αθξηβφηεξα πξντφληα ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ε ηηκή ηνπο παξνπζηάδεη δηαθνξέο αλά έηνο. 

Πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ εθαξκφδεηαη ζηηο 

θαιιηέξγεηεο ησλ ζηηεξψλ κε 23.8%, ησλ ακπειηψλ κε 19.3% θαη ηνπ θαιακπνθηνχ 

κε 9.1%. 

 

Πίνακασ 4: κλάδοσ φυτοφαρμάκων 
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Δηαηξίεο ηνπ θιάδνπ 

 

Πίνακασ 3: εταιρίεσ φυτοφαρμάκων / πωλήςεισ 

πγθέληξσζε 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP γηα ηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ 

ππνινγίδεηαη ην κεξίδην αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαζκάησλ: 

CR4 = 26 + 18 + 11 + 9.5 = 64.5 

CR8 = 26 + 18 + 11 + 9.5  + 8.5 + 8 + 7.5 + 5 = 95.5 

Γείθηεο Herfindalh – Hirchmann  

HHI = 26
2
 +

 
18

2 
+ 11

2 
+ 9.5

2
 = 998.25 = 1.211 
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3. Πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό 

Πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ είλαη νη ζπφξνη, θφλδπινη θαη βνιβνί, ηα ξηδψκαηα, 

ζπνξνθπηαξηα, ππνθείκελα θαη εκβφιηα, θαζψο θαη θάζε ηκήκα θπηνχ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ. Γηαθξίλεηαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 ζπφξνη θπηψλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο θαη ιεηκψλσλ θπηψλ, 

 ζπφξνη θεπεπηηθψλ θαη θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, αλζέσλ, ζακλσδψλ θαη 

δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ, 

 θφλδπινη, βνιβνί θαη ξηδψκαηα, 

 ζπνξηφθπηα, θπηψξηα πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη αγελψο, ζπνξηφθπηα 

εκβνιηαζκέλα θαη κνζρεχκαηα εκβνιηαζκέλα ε κε θαη 

 κείγκαηα 

Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην βαζηθνχο ζπληειεζηέο 

γηα ηελ γεσξγηθή παξαγσγή θαη νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ ειέγρνληαη 

γελεηηθά ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο φζν θαη ηεο εκπνξίαο. Οη ειάρηζηεο 

πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο νξίδνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. Ζ 

παξαγσγή θαη εκπνξία πνι/ηθνχ πιηθνχ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ θνξείο πνπ έρνπλ 

εμνπζηνδνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα πνπ ηεξνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Οη εηαηξίεο 

ηνπ ηνκέα ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ εθπξνζσπνχληαη απφ ηελ Έλσζε Διιήλσλ 

Παξαγσγψλ θαη Δκπφξσλ πφξσλ (Δ.Δ.Π.Δ..). 

Σν κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ εθηηκάηαη ζηα 220 

εθ επξψ γηα ην 2013 ζεκεηψλνληαο αχμεζε 10% ζε ζρέζε κε ην 2012. Γηα ην 2014 

αλακέλεηαη λα εκθαλίζεη ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο. Ζ παγθφζκηα αγνξά ζπφξσλ 
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ππνινγίδεηαη ζηα 45.7 δηζ δνιάξηα, κε ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο λα θαηέρνπλ 

κεξίδην κεγαιχηεξν ηνπ 50%.  

Οη εγρψξηεο ζπνξνπαξαγσγηθέο εηαηξίεο παξάγνπλ θπξίσο ζπφξνπο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ζηηεξψλ, βακβαθηνχ θαη κεδηθήο. Οη εηζαγσγηθέο εηαηξίεο εηζάγνπλ 

θπξίσο ζπφξνπο γηα θαιακπφθη, ειίαλζν, ζφγηα, θεπεπηηθά θαη βηνκεραληθή ληνκάηα. 

Οη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη κε ζπκβαζηνχρνπο παξαγσγνχο νη νπνίνη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, πνιιαπιαζηάδνπλ ην βαζηθφ ή πξν βαζηθφ πιηθφ πνπ εηζάγνπλ, 

ελψ ζπαληφηεξα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο θπηψξηα.  Τπάξρνπλ πνιχ ιίγεο εηαηξίεο πνπ 

αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πνιιαπιαζηαζηηθνχ 

πιηθνχ. Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαζκάησλ αιιά 

θαη ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. 

Σν κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ αλέξρεηαη ζηα 173 

εθ επξψ γηα ην 2012. ηνλ ηνκέα ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ππάξρνπλ πξντφληα 

ηδην-παξαγφκελνπ ζπφξνπ ησλ νπνίσλ ε αμία ηνπ δελ κπνξεί λα κεηξεζεί. Σελ 

πεληαεηία 2007-2012 νη ηηκέο ησλ ζπφξσλ δελ παξνπζίαζαλ αμηφινγε κεηαβνιή. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο (82%) ελψ ην ππφινηπν (18%) πξνέξρεηαη απφ ηα θεπεπηηθά. 

Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο αγνξάο ζπφξσλ είλαη ειιεηκκαηηθφ θαη νη εηζαγσγέο 

θαιχπηνπλ ην 1/3 ηεο αγνξάο.   
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Δηαηξίεο θιάδνπ 

Δηαηξία Πσιήζεηο Μεξίδην αγνξάο 

Pioneer Hellas 22.859.000 16.5% 

πχξνπ 14.651.000 4.5% 

Δπξσθάξκ 9.684.000 4% 

Agris 8.652.000 7% 

Greenfarm 9.640.000 5%-5.5% 

Πίνακασ 5: εταιρίεσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ / πωλήςεισ 

πγθέληξσζε 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP γηα ηνλ θιάδν ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ 

ππνινγίδεηαη ην κεξίδην αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαζκάησλ: 

CR4 = 16.5 + 7 + 4.5 + 4 = 32 

Γείθηεο Herfindalh – Hirchmann  

HHI = 16.5
2
 +

 
7

2 
+ 4.5

2 
+ 4

2
 = 998.25 = 357 

 



54 
 

4. Καηαζηήκαηα αγξνηηθώλ εθνδίσλ 

ηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη 2.300 θαηαζηήκαηα αγξνηηθψλ εθνδίσλ 

πνπ θαηέρνπλ άδεηα εκπνξίαο ιηπαζκάησλ ηχπνπ Β’. ηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο 

ππάξρνπλ 122 θαηαζηήκαηα θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Φαξζάισλ δξαζηεξηνπνηνχληα 16 

θαηαζηήκαηα. Σα θαηαζηήκαηα αγξνηηθψλ εθνδίσλ ζπκβνπιεχνπλ ηνπο αγξφηεο 

ηφζν γηα ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ζα επηιέμνπλ θαζψο θαη γηα ηα αγξνηηθά εθφδηα ηα 

νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο 

δήηεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, 2009), 3 

ζηνπο 4 αγξφηεο ζπκβνπιεχνληαη ηα θαηαζηήκαηα αγξνηηθψλ εθνδίσλ γηα ηε ρξήζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2013 είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη πξνο 

ηνπο θαιιηεξγεηέο. 
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5. Αλάιπζε αληαγσληζηηθώλ πηέζεσλ θιάδνπ 

Δίζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ 

Ο θιάδνο δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ. Σα 

θπξηφηεξα εκπφδηα αθνξνχλ: 

 ηελ ιεηηνπξγία εδξαησκέλσλ επηρεηξήζεσλ κε καθξά εκπεηξία θαη 

επελδχζεηο ζε πάγηα θεθάιαηα  

 Ζ εκπνξηθή αλαγλψξηζε ησλ κεγαιπηέξσλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. Σφζν γηα ηηο 

εηζαγσγηθέο εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ δηεζλή αλαγλψξηζε γηα ηα πξντφληα ηνπο, 

φζν θαη γηα ηηο εγρψξηεο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν γηα 

αξθεηά ρξφληα θαη έρνπλ επελδχζεη θεθάιαην γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αλαγλσζηκφηεηαο ηνπο. 

 Ζ έιιεηςε πξψησλ πιψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ε εμάξηεζε απφ ηξίηεο 

ρψξεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ πξψησλ πιψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαζκάησλ 

 Ζ απφθηεζε ησλ απαξαηηήησλ αδεηψλ γηα ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ιηπαζκάησλ θαη θαξκάθσλ. Γηα ηελ παξαγσγή 

ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ απαηηνχληαη πνιπεηήο εξγαζίεο γηα 

ηελ απφθηεζε άδεηαο. ηνλ ηνκέα ηνλ θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο, ηα εκπφδηα 

παξνρήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, έρνπλ κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 Ζ απφθηεζε θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θπξίσο φζν αθνξά ηελ 

παξαγσγή αγξνηηθψλ εθνδίσλ απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην θαζψο ε εγρψξηα 

αγνξά δελ δηαζέηεη ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ζε πιεφλαζκα. 

 Σέινο, απαηηνχληαη κεγάια θεθάιαηα γηα ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο εθνδίσλ θαη θπξίσο ιηπαζκάησλ. Δπίζεο, θεθάιαηα 

απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή πηζηψζεσλ ζηνπο πειάηεο ησλ εθνδίσλ, θαζψο ε 
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εκπνξηθή πνιηηηθή κέζσ πίζησζεο ηξηψλ κελψλ απνηειεί ηελ θχξηα κέζνδν 

ησλ πθηζηάκελσλ εηαηξηψλ. 

 

Κιίκαθα αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ (1 έσο 5) 

Παξάγνληεο Γύλακε 

Αληαγσληζκφο θιάδνπ 1.5 

Ύπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 1.5 

Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή 2 

Πξφζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο 4.5 

χλνιν 2.6 

Πίνακασ 6: Είςοδοσ νζων ανταγωνιςτϊν 

 

Ζ κέζε βαζκνινγία γηα ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηηθψλ ζηνλ θιάδν ησλ εθνδίσλ 

είλαη κηθξή 2,6
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Αληαγσληζκφο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

Ζ εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδνπλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ εζηηάδεηαη 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαζψο ε ηηκή ησλ εθνδίσλ είλαη ν 

θχξηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε. 

Δπίζεο, αληαγσληζκψλ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ θαη νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηνπο γεσπφλνπο ησλ 

θαηαζηεκάησλ – ζεκείσλ πψιεζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ δηαζέηεη πξνζσπηθφ 

πσιεηψλ γηα λα εμππεξεηήζεη απηνχο ηνπ ζηφρνπο θαζψο ε δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν 

ξφιν ζηελ ιήςε απφθαζεο αγνξάο απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο είλαη ε ζπζηάζεηο ησλ 

γεσπφλσλ πνπ εξγάδνληαη ζηα θαηαζηήκαηα 

Οη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ ιηπαζκάησλ, θπηνθαξκάθσλ θαη ζπφξσλ έρνπλ 

ζπζηήζεη ζπιιφγνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ 

ζπκκεηέρεη ζην αληίζηνηρν ζχιινγν. 

Κιίκαθα αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ (1 έσο 5) 

Παξάγνληεο Γύλακε 

Μέγεζνο αληαγσληζηώλ 5 

Κύξηνη Αληαγσληζηέο 5 

Αλάπηπμε θιάδνπ 4 

Δκπόδηα εμόδνπ 2 

Γηαθνξνπνίεζε αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ 3 

ύλνιν 4.1 

Πίνακασ 7: Ανταγωνιςμόσ επιχειρήςεων 

Τςειέο πηέζεηο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ (4,1)
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Κίλδπλνη απφ ππνθαηάζηαηα 

ηνλ ηνκέα ησλ ιηπαζκάησλ δελ ππάξρνπλ άκεζα ππνθαηάζηαηα. Οη 

θαιιηεξγεηέο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο πνζφηεηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ κέζσ 

ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο φπσο ε ακεηςηζπνξά. Ζ ηερληθή απηή αθνινπζείηαη ζε πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.  

Δπίζεο, ζε πεξηφδνπο φπνπ νη ηηκέο ησλ ιηπαζκάησλ είλαη πνιχ πςειέο, 

κεηψλνληαη νη πσιήζεηο. Οη θαιιηεξγεηέο δελ ζηξέθνληαη ζε άιια πξντφληα, αιιά 

επηιέγνπλ κεησκέλε ιίπαλζε έρνληαο ζαλ ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο. 

ηνλ ηνκέα ησλ θπηνθαξκάθσλ, αλαπηχζζνληαη κέζνδνη βηνινγηθήο 

θαηαπνιέκεζεο ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ δηδαλίσλ σο ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ηεο 

δήηεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Χζηφζν, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε ρξήζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεηε ρσξίο λα ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα 

ηνλ ηνκέα ησλ ζπφξσλ, θπξίσο ζηα δεκεηξηαθά, ππνθαηάζηαην ησλ 

εκπνξηθψλ πηζηνπνηεκέλσλ ζπφξσλ απνηειεί ν ηδηνπαξαγφκελνο ζπφξνο.  

Κιίκαθα αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ (1 έσο 5) 

Παξάγνληεο Γύλακε 

Ύπαξμε ππνθαηάζηαηνπ κε θαιύηεξε ζρέζε ηηκήο – αμίαο 2 

Κόζηνο κεηαζηξνθήο αγνξαζηώλ 4 

Νέεο ηερλνινγίεο 3 

ύλνιν 3 

Πίνακασ 8: Υποκατάςτατα 

Μέηξηεο πηέζεηο απφ ππνθαηάζηαηα (3)
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Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ 

ηνλ ηνκέα ησλ ιηπαζκάησλ, νη εηαηξίεο πνπ εηζάγνπλ επψλπκα ιηπάζκαηα 

δηαζέηνπλ πςειή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ κεγέζνπο ηνπο θαη 

ηηο αμηνπηζηίαο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Οη εηαηξίεο πνπ πξνκεζεχνπλ πξψηεο χιεο γηα 

ιηπάζκαηα δηαζέηνπλ κηθξφηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ 

εκπφξσλ πνπ ηηο εκπνξεχνληαη. 

ηνλ ηνκέα ησλ θπηνθαξκάθσλ, νη πξνκεζεπηέο δηαζέηνπλ κεγάιε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ιφγσλ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ εηαηξηψλ, ηεο καθξνρξφληαο 

εκπεηξίαο ηνπο, ηεο αλαγλψξηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο. 

Οη εηαηξίεο παξαγσγήο ζπφξσλ δηαζέηνπλ ηε κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

δηφηη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηξηψλ κεγαιπηέξσλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ, μεπεξλά ην 50% 

ζε παγθφζκην επίπεδφ. 

Κιίκαθα αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ (1 έσο 5) 

Παξάγνληεο Γύλακε 

Γπλαηόηεηα πξνκεζεπηώλ γηα αύμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηνπο, ελάληηα 

ζηελ εηαηξεία, κέζσ ηεο αύμεζεο ησλ ηηκώλ ή κείσζεο ηεο πνηόηεηαο. 

1 

Δμάξηεζε πξνκεζεπηώλ από ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 1 

Γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε πξνκεζεπηώλ 2 

Οη πξνκεζεπηέο πξνζθέξνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξντόληα 2.5 

Κάζεηε νινθιήξσζε πξνκεζεπηώλ 2 

ύλνιν 1.8 

Πίνακασ 9: Δφναμη προμηθευτϊν 

Χαμηλζσ δυνάμεισ προμηθευτών (1,8) 
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Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πειαηψλ 

Σα θαηαζηήκαηα αγξνηηθψλ εθνδίσλ δηαζέηνπλ ηε κηθξφηεξε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ζηελ αιπζίδα ηνπ θιάδνπ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ηνπο θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ πνζνηήησλ πνπ δηαλέκνπλ. Σα θαηαζηήκαηα κε 

κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έρνπλ κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ κε ηνπο 

νπνίνπο λα δηαζέηνπλ πξνζσπηθή επαθή. Δπίζεο, φηαλ νη πνζφηεηεο πνπ δηαλέκνπλ 

είλαη κεγάιεο απμάλνπλ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε επηηπγράλνληαο 

θαιχηεξεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο φζνλ αθνξά ηελ ηηκή αγνξάο θαη ηε δηάξθεηα 

πίζησζεο.  

Οη θαιιηεξγεηέο δηαζέηνπλ ηε κηθξφηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ζηνλ θιάδν.  

Κιίκαθα αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ (1 έσο 5) 

Παξάγνληεο Γύλακε 

Κόζηνο κεηαζηξνθήο ζε αληαγσληζηέο 4.5 

Γηαθνξνπνηεκέλν πξντόλ 3.5 

Δπαηζζεζία αγνξαζηώλ ζηελ ηηκή 2 

Δπαηζζεζία αγνξαζηώλ ζηελ δηαθήκηζε 2 

ύλνιν 3 

Πίνακασ 10:  Δυνάμεισ πελατϊν 

Μζτριεσ δυνάμεισ πελατών (3) 
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6. Αλάιπζε SWOT θιάδνπ αγξνηηθώλ εθνδίσλ: 

Γπλάκεηο: 

 Μαθξφρξνλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία εηαηξηψλ θιάδνπ 

 Γηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα 

 Ηζρπξά εκπνξηθά ζήκαηα κε πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα 

 Έιιεηςε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

 Απαξαίηεηα πξντφληα γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ηελ δηαηξνθηθή 

αιπζίδα 

 Αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξντφλησλ ζηνλ θιάδν ησλ εθνδίσλ 

 Τπνζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα απφ θνηλνηηθά θνλδχιηα 

Αδπλακίεο: 

 Έιιεηςε εγρψξησλ πξψησλ πιψλ, κεγάιε εμάξηεζε απφ εηζαγφκελα πξντφληα 

 Αζέκηηνο αληαγσληζκφο κε ηελ εηζαγσγή κε πηζηνπνηεκέλσλ ιηπαζκάησλ απφ 

γείηνλεο ρψξεο 

 Τςειή ζπγθέληξσζε εηαηξηψλ παξαγσγήο ζπφξσλ 

Δπθαηξίεο: 

 Ζ ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ φπσο ε ζπκβνιαηαθή γεσξγία 

 Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαιιηεξγεηή γηα ηηο 

κεζφδνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ησλ πξντφλησλ 

 Δίζνδν λέσλ αγξνηψλ ζηελ ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή πνπ εθζπγρξνλίδεη 

ην πξνθίι ηνπ Έιιελα αγξφηε 
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Απεηιέο: 

 Πεξηνξηζκφο εμαγσγψλ θεθαιαίσλ πεξηνξίδεη αηζζεηά ηε δπλαηφηεηα 

εηζαγσγήο ιηπαζκάησλ θαη πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ 

 πλερείο κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ παξαγσγνχ 

 Αξλεηηθή ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη 

ιηπαζκάησλ 

 Αχμεζε ηεο δήηεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ φπνπ ε ρξήζε εθνδίσλ έρεη 

κηθξφηεξε ζπκκεηνρή 

 Καηαθεξκαηηζκφο θιήξνπ πνπ εκπνδίδεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

δπλακηθφηεηαο 

 Αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο αλζξψπνπο απφ ηε 

ιαλζαζκέλε εθαξκνγή θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

 

χλνςε: 

 Ο θιάδνο ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ ζηελ Διιάδα έρεη εηζαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, ε έιιεηςε πξψησλ πιψλ 

γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη ηα πνηνηηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ είλαη νη θχξηνη 

παξάγνληεο πνπ δελ επέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Οη επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά, δηαζέηνπλ πιήξε γθάκα πξντφλησλ 

γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο.   
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Ο ζπλεηαηξηζκόο ΘΔγε 

1. Ιζηνξία ίδξπζεο 

Ζκεξνκελία ίδξπζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ «ΘΔΓΖ» είλαη ν Φεβξνπάξηνο ηνπ 

2013, φπνπ κηα νκάδα παξαγσγψλ, ζπλεηδεηνπνίεζε πσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ε ζπλεξγαζία απνηεινχζε κνλφδξνκν. ε κηα 

πεξηνρή φπνπ ε αγξνηηθή παξαγσγή είλαη ε ζεκαληηθφηεξε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, δελ ιεηηνπξγνχζε αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο. Ο ηνπηθφο αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο πνπ ζπγθέληξσλε θαη εκπνξεπφηαλ ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ εθηαηηθήο θαιιηέξγεηαο, είρε πησρεχζεη ιφγσ θαθήο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Σελ εκπνξία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηαρεηξίδνληαλ 

πιένλ ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ κεγαιχηεξε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ζε ζρέζε κε ηνπο κεκνλσκέλνπο θαιιηεξγεηέο ιφγσ ηεο 

θχζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (δπζθνιία απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο). 

Βιέπνληαο ην εηζφδεκά ηνπο λα ζπξξηθλψλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην δπζνίσλν 

κέιινλ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα, απνθιεηζηηθή ιχζε ζχκθσλα κε ηνπο 

ηδξπηέο, ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπνπ ζα ζπγθέληξσλαλ ηελ 

αγξνηηθή ηνπο παξαγσγή θαη ζα βειηίσλαλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ζέζε, γηα ηελ 

δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Πεγή έκπλεπζεο ππήξμε ε επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα 

ίδξπζεο ελφο ηνπηθνχ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ θηελνηξφθσλ, ν νπνίνο ηαρχηεηα 

αχμαλε ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ζηελ πψιεζε αγειαδηλνχ γάιαθηνο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ «ΘΔΓΑΛΑ», ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην 10% ηεο εγρψξηα παξαγσγήο 

αγειαδηλνχ γάιαθηνο θαη μεθίλεζε ηε δηάζεζε ηνπ, απεπζείαο ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή.  
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2. Πεξηγξαθή 

Ο αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο «ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΓΡΟΣΧΝ ΛΑΡΗΑ» 

ηδξχζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζζαιίαο, κε έδξα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. Έρεη πηνζεηήζεη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΘΔΓΖ» θαη ζθνπφ έρεη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ, ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, «γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπο, κέζσ κηαο ζπληδηόθηεηεο θαη δεκνθξαηηθά δηνηθνύκελεο 

επηρείξεζεο.» (Άξζξν 3, θαηαζηαηηθφ). 

 Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αλαθέξεη, πσο ν ζπλεηαηξηζκφο ζα 

αλαπηχζζεη νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο γηα λα εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

κειψλ ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, ηεο 

κεηαπνίεζεο, θαη εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ γεληθά, 

πξνκήζεηαο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ εθνδίσλ, θαζψο θαη ηεο θαηαζθεπήο, 

πξνκήζεηαο θαη εκπνξίαο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 
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3. Γεληθά ζηνηρεία 

 Ο ζπλεηαηξηζκφο «ΘΔγε», απαξηίδεηαη απφ 67 κέιε πνπ δηαρεηξίδνληαη 

ζπλνιηθά 50 αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζπλνιηθήο έθηαζεο 25.000 ζηξ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Θεζζαιίαο. Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαιιηεξγνχλ πξντφληα εθηαηηθήο 

θαιιηέξγεηαο φπσο δεκεηξηαθνχο θαξπνχο, ςπραλζή θαη βακβάθη αιιά θαη λσπά 

θεπεπηηθά. Αξρηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε θαη ε 

δηάζεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ησλ κειψλ ηνπ κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ θαιχηεξε 

ζπκθσλία κε ηνπο πειάηεο ηνπο απφ φηη κπνξνχζαλ κεκνλσκέλα ν θαζέλαο. Έπεηηα 

απφ ηξία ρξφληα ιεηηνπξγίαο, ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

απαξηίδεηαη απφ ηξεηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη 

εκπνξία ηεο παξαγσγήο ησλ κειψλ θαη ηξίησλ παξαγσγψλ, ε εκπνξία αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηέινο ε παξαγσγή θαη πψιεζε κεηγκάησλ αιεχξσλ πνπ 

παξάγεη απφ δηθνχο ηνπ δεκεηξηαθνχο θαξπνχο.  

 Αλαιπηηθφηεξα νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ. 
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4. Γξαζηεξηόηεηεο 

 

 Δπεμεξγαζία, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, κέζσ νκάδαο παξαγσγψλ 

Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία κίαο νκάδαο παξαγσγψλ (ζθφξδν) 

θαη ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο γηα φια ηα πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ 

ηα κέιε ηνπ. Έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο κε ηε κέζνδν ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο κε 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο 

ν «ΘΔγε» έρεη πξνρσξήζεη ζηελ κεηαπνίεζε ησλ δεκεηξηαθψλ θαξπψλ ηνπ γηα ηελ 

παξαγσγή κεηγκάησλ αιεχξσλ ηα νπνία δηαζέηεη ζε αξηνπνηία ηεο θεληξηθήο Διιάδαο 

θαη ηελ Αηηηθή. 

 

 Ζ δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ πξνκήζεηα ζηα κέιε 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ 

 

 Ζ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζηα κέιε 

Ο ζπλεηαηξηζκφο δηαζέηεη νκάδα ηερληθψλ θαη λνκηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηνπ 

Δθαξκφδεη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Τςειψλ Απνδφζεσλ (ΓΤΑ) ζηηεξψλ, 

επηηεξνχκελν απφ εηδηθεπκέλνπο γεσπφλνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απφιπηα 

ζηνρεπφκελε ιίπαλζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ θπηνχ ζε φια ηα 

ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπ 
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Ο «ΘΔγε» ζπλεξγάδεηαη κε ην Ηλζηηηνχην Υαξηνγξάθεζεο Δδαθψλ γηα 

αλαιπηηθφηεξνπο ειέγρνπο ηνπ εδάθνπο (ΡΖ, αγσγηκφηεηα, νξγαληθή νπζία, άδσην, 

αζβέζηην, θψζθνξν θ.ά) 

ην πιαίζην ηεο πκβνιαηαθήο Γεσξγίαο ν πλεηαηξηζκφο «ΘΔγε» πξνέβε ζε 

απεπζείαο ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, γηα ηελ πξναηξεηηθή δηάζεζε πξνο 

ηα κέιε ηνπ, ηεο Κάξηαο Δηδηθνχ θνπνχ. Μέζσ ηεο θάξηαο εηδηθνχ ζθνπνχ, δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ λα πξνκεζεχνληαη γεσξγηθά εθφδηα θαη 

θαχζηκα κε ηε κνξθή πίζησζεο.  

 Ζ παξέκβαζε θαη ε ιήςε θάζε κέηξνπ πξνζηαζίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ησλ κειψλ ηνπ θαη ησλ ηξίησλ. 

Οη ηερληθνί γεσπφλνη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εληείλνπο ηνπο ειέγρνπο ησλ πξντφλησλ ζε 

θάζε θάζε θαιιηέξγεηαο, ζπγθνκηδήο θαη απνζήθεπζεο. 

 Ζ παξνρή ζπλεηαηξηζηηθήο εθπαίδεπζεο 

 

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θαηαζηαηηθφ αιιά δελ έρεη αλαπηχμεη 

ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη νη εμήο: 

 Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, ε αλάπηπμε ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ, ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ θαη αγξνηνπξηζηηθψλ εξγαζηψλ 

 Κάζε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ κειψλ θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

 Ζ επέλδπζε ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

 Ζ πξαθηφξεπζε, ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, ησλ 

νπνίσλ ε πιεηνλφηεηα ησλ κεηφρσλ αλήθεη ζε πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο 
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 Ζ πξαθηφξεπζε ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ, νξγαληζκψλ αζθάιηζεο ή αγξνηηθήο 

παξαγσγήο θεθαιαίνπ 

 Ζ εθηέιεζε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ θαη έξγσλ αγξνηηθήο νδνπνηίαο 
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5. θνπόο 

χκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ, ν ζπλεηαηξηζκφο έρεη σο ζθνπφ: 

«Να εμαζθαιίζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο παξαγσγήο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηε 

δήηεζε ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηδίσο από πνζνηηθή θαη πνηνηηθή άπνςε» 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ε δηεχζπλζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κέζσ ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο κε 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ. χκθσλα κε 

ηελ έθζεζε ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ ηξνθίκσλ, ε ζπκβνιαηαθή γεσξγία 

πξνζθέξεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο
9
. 

 Πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ζε εηζξνέο  

 Δπθνιφηεξε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε 

 Θειθηηθφηεηα γηα ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο. Δάλ ε πψιεζε ηεο 

παξαγσγήο είλαη ζπκθσλεκέλε φζν αθνξά ηελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα, ε 

έθζεζή ηνπο ζε ξίζθν είλαη κηθξφηεξε. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα εηζάγνπλ λέεο ηερλνινγίεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Απηφ είλαη αθφκα 

πην πηζαλφ, εάλ ππάξμεη ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο
10

 

 Απφθηεζε γλψζεο. Μέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ γίλεηαη εθηελείο θαηαγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο 

ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Ζ θαηαγξαθή απηή ιεηηνπξγεί σο κεηαθνξά 

γλψζεηο γηα ηελ επίηεπμε πνηνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο αγνξαζηέο πξνο ηνπο 

θαιιηεξγεηέο. 

                                            
9
 (http://www.fao.org/docrep/004/y0937e/y0937e03.htm).  

10
 Dicken, P., 1986: 363 

http://www.fao.org/docrep/004/y0937e/y0937e03.htm
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 Πξφζβαζε ζε αγνξέο κε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία. Ζ ζπκβνιαηαθή γεσξγία, 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ αιιά θαη ζηνπο 

εκπφξνπο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πξν-ζπκθσλεκέλεο πξφζβαζε ζε πξψηεο 

χιεο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θαιιηεξγεηέο, λα εηζέιζνπλ ζε λέεο αγνξέο 

θαη παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Ζ αιιαγή ηεο θαιιηέξγεηαο γηα ηνπο αγξφηεο 

ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξρεη ε αγνξά γηα ηα πξντφληα ηνπο.  
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7. ηόρνη ζπλεηαηξηζκνύ 

Οη ζηφρνη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ: 

 Να πξνσζήζεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηε δηάζεζε ηεο 

παξαγσγήο ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

 Να εθνδηάζεη ηα κέιε ηνπ κε εηζξνέο ρακεινχ θφζηνπο 

 Να κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ  

 Να νκαινπνηήζεη ηηο ηηκέο παξαγσγνχ 

 Να βειηηψζεη ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία 

αλαγλσξίδεηαη 

 Να πξνσζήζεη ηερληθέο παξαγσγήο θαζψο θαη δηαρείξηζεο ησλ δηάθνξσλ 

κέζσλ παξαγσγήο πνπ λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ 

 Να ηδξχεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη Σακείν Αιιεινβνήζεηαο ησλ κειψλ 
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8. Πξντόληα 

Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ «ΘΔΓΖ» θαιιηεξγνχλ ηα εμείο πξντφληα: Γεκεηξηαθά, 

βακβάθη, ςπραλζή, θεπεπηηθά θαη  κείγκαηα αιεχξσλ. 

Γεκεηξηαθά 

 ηηεξά 

Σν πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηα κέιε θαιιηέξγεζαλ πεξίπνπ 5.000 

ζηξέκκαηα ζθιεξνχ ζηηαξηνχ θαη θξηζαξηνχ. Γηα ηε πεξίνδν 2014-2015, ε 

θαιιηεξγνχκελε έθηαζε απμήζεθε ζην 7.500 ζηξέκκαηα πεξίπνπ (αχμεζε 50%). Γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ πξντφλησλ, ν ζπλεηαηξηζκφο εηζήγαγε ηελ θαιιηεξγεηηθή 

κέζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πςειψλ απνδφζεσλ (ΓΤΑ). Δπίζεο, αλέπηπμε 

ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Υαξηνγξάθεζεο Δδαθψλ ηνπ ΔΛΓΟ «Γήκεηξα» κε 

ζηφρν ηελ αλάιπζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αγξνθηεκάησλ ησλ 

κειψλ ηνπ. ηφρνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.  

Ο ζπλεηαηξηζκφο επηιέγεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο βάζε ηεο νπνίαο 

αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε άιινπο ζπλεηαηξηζκνχο, εκπφξνπο θαη βηνκεραλίεο 

ηξνθίκσλ γηα ηε δηάζεζε ηεο παξαγσγήο ζθιεξνχ ζηηαξηνχ θαη θξηζαξηνχ. ηα 

ζπκβφιαηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ 

αιιά θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν ζπκβαιινκέλσλ. Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θαλνληζκφ εηδηθή αλαθνξά γηα ηα ζηηεξά. ηελ 

Παξάγξαθν 2, ζει 7 ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, γίλεηαη ε πνηνηηθή θαηάηαμε ηνπ 

ζθιεξνχ ζηηαξηνχ βάζε ησλ εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Πξσηετληθφ πεξηερφκελν (%), 

εθαηνιηηξηθφ βάξνο (kgr/hl), μέλεο χιεο, θα. Βάζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ 

γίλεηαη ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ ζε ζίην πνηφηεηαο Α, Β θαη ζηκηγδάιη. Δπίζεο, ν 
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ζπλεηαηξηζκφο έρεη ζεζπίζεη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θαλνληζκφ Πξσηφθνιιν 

Καιιηέξγεηαο ηηεξψλ φπνπ πεξηγξάθνληαη νη θαλφλεο θαη ε κέζνδνο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη απφ ηα κέιε. Σειηθφο ζηφρνο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο γηα ηνλ παξαγσγφ. 

 

 Αξαβφζηηνο 

 Οη θαιιηέξγεηα θαιακπνθηνχ ηε πεξίνδν 2012-2013 αλήιζε ζηα 1.900 

ζηξέκκαηα. Σε πεξίνδν 2014-2015 ήηαλ 2.700 ζηξέκκαηα πεξίπνπ (40% αχμεζε). Σα 

κέιε παξάγνπλ αξαβφζηην κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ. Απηέο είλαη ν θαξπφο ηνπο θαιακπνθηνχ, ην ελζίξσκα ηνπ 

θαιακπνθηνχ θαη ην θαιακπφθη παζηφλε. Ζ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ έγηλε κέζσ 

ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο κε θηελνηξνθηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη εηαηξίεο εκπνξίαο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, είλαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ πξντφληνο γηα ηελ παξνπζία 

αθιαηνμίλσλ, νπζία επηθίλδπλε γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηα δψα. Γηα πξψηε θνξά, ηα 

κέιε θαιιηεξγεηέο, πξνέβεζαλ ζε ζεηξά ελδειερψλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ, 

ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο  ηνπ θαιακπνθηνχ, κε ηε ζπλεξγαζία εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ. 

 

Βακβάθη 

Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ «ΘΔΓΖ» θαιιηέξγεζαλ γηα ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 

2012-2013 πεξίπνπ 2.500 ζηξέκκαηα βακβάθη. Σε πεξίνδν 2014-2105 

θαιιηεξγήζεθαλ 3.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ (20% αχμεζε). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
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θαιιηέξγεηαο έγηλε κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξάζηλνπ θαη 

ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ κε ηελ βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνηνηηθνχ & 

Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο.  

Γηα ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο, έγηλε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ κε εθθνθθηζηήξηα 

βάκβαθνο, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνδηαγξαθέο, έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληαη ησλ παξαγσγψλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν. Ο ζπλεηαηξηζκφο εμεηάδεη ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε δεκηνπξγία Ο.Π. 

βακβαθηνχ ππφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ «ΘΔΓΖ». ηφρνο είλαη ε εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ 

πεξηζσξίσλ βειηίσζεο ζηα κέξε ηεο εκπνξηθήο αιπζίδαο (παξαγσγή, δηαρείξηζε 

θφζηνπο, ππεξαμία πξντφληνο). 

 

Φπραλζή 

 Σξηθχιιη 

Οη θαιιηέξγεηεο ςπραλζψλ ηελ πεξίνδν 2014-2015 αλέξρνληαη ζηα 1.500 ζηξέκκαηα 

κε ηελ πιεηνλφηεηα λα αθνξνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ηξηθπιιηνχ. Σν ηξηθχιιη παξάγεηαη 

θαηά παξαγγειία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ΘΔΓΑΛΑ θαη ΓΑΛΑ ειαοο
11

 κε ζηφρν ηε 

ρξήζε ηνπ σο δσνηξνθή. Ζ θαιιηέξγεηα απηή είλαη επίζεο ζπκθσλεκέλε κέζσ 

ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξντφλησλ 

κέζσ ζπλερψλ αλαιχζεσλ θαη ειέγρσλ. 

 

 Αξαθάο 

                                            
11

 Κηηνοηροθικός ζσνεηαιριζμός με έδρα ηην Ελαζζόνα Λάριζας 
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ην πιαίζην ηεο πκβνιαηαθήο Γεσξγίαο ν ΘΔΓΖ πξνρψξεζε ζε κηα λέα 

ζπλεξγαζία κε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ, ηελ 

Μπάξκπα ηάζεο Α.Β.Δ.Δ. Με αξσγφ ηελ πνιπεηή εκπεηξία θαη ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε ηεο εηαηξίαο, ν ΘΔΓΖ πξνρψξεζε ζηελ παξαγσγή αξαθά αμηνπνηψληαο 

ηα νθέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηαο ζηα ζπζηήκαηα ακεηςηζπνξάο πνπ 

εθαξκφδεη ν πλεηαηξηζκφο. 

 

 Βίθνο – θηελνηξνθηθφ κπηδέιη 

Οη ζπγθεθξηκέλεο παξαγφκελεο πνζφηεηεο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ κειψλ ηνπ 

ΘΔγε θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζε κεκνλσκέλνπο θηελνηξφθνπο νη νπνίνη 

ελδηαθέξνληαη γηα έλα πνηνηηθφ πξντφλ πςειψλ πξσηετληθψλ πεξηερνκέλσλ θαη 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ δψσλ.  

 

Κεπεπηηθά 

 θφξδν 

Ο ζπλεηαηξηζκφο ίδξπζε ηελ πξψηε Ο.Π. ζθφξδνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο, γηα 

ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο δπλακηθήο απηήο θαιιηέξγεηαο, ε νπνία ζηελ ειιεληθή 

αγνξά θαιχπηεηαη θπξίσο απφ εηζαγσγέο. Ζ Οκάδα Παξαγσγήο θφξδνπ απνηειείηαη 

απφ 14 παξαγσγνχο πνπ θαιιηεξγνχλ ζπλνιηθά πάλσ απφ 150 ζηξέκκαηα. Ζ 

θαιιηέξγεηα ζθφξδνπ είλαη παξαδνζηαθή ζηελ πεξηνρή ηνπ Πιαηπθάκπνπ Λάξηζαο, 

φπνπ βξίζθνληαη νη θαιιηεξγεηέο ηεο Ο.Π. ζθφξδνπ. ηφρνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηελ 

αγνξά έλα παξαδνζηαθφ πξντφλ πςειήο πνηφηεηαο εθάκηιιν ηεο θήκεο ηνπ. Ο 

ζπλεηαηξηζκφο έρεη αγνξάζεη εηδηθφ κεράλεκα γηα ηε ζπιινγή ηεο παξαγσγήο. Ζ 
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δηάζεζε ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κέζσ ζπκβνιαταθήο γεσξγίαο κε ηνλ αγξνηηθφ 

ζπλεηαηξηζκφ Π.Δ.Δ. ζθφξδνπ «Νέαο Βχζζαο». 

  

Ο πλεηαηξηζκφο «ΘΔΓΖ» εθαξκφδεη ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, 

GLOBALG.A.P ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. ην άξζξν 9 ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο, πεξηγξάθνληαη νη θαλφλεο θαη ε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ζθφξδνπ απφ ηελ 

αληίζηνηρε Ο.Π.. Δπίζεο, ην πξντφλ δηαιέγεηαη αλάινγα κε ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζπζθεπάδεηαη. 

 

 παλάθη θαη κπξφθνιν  

 

Δπίζεο, ν ζπλεηαηξηζκφο ηε πεξίνδν 2014-2015 θαιιηεξγεί 400 πεξίπνπ ζηξέκκαηα 

κε ζπαλάθηα θαη κπξφθνιν. Ζ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ, γίλεηαη θαη απηή, κέζσ 

ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο κε ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ «Μπάξκπα – ηάζεο». Ζ εηαηξία 

δηαζέηεη ηερλνγλσζία θαη θαηαξηηζκέλν ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, γεγνλφο 

πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο, πξνζθέξνληαο γλψζε 

θαη εκπεηξία ζηα ζηειέρε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 

Άιεπξα 

 

Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη πξνβεί ζηε δεκηνπξγία ζπλζέζεσλ αιεχξσλ θαη κε ηελ 

εθαξκνγή πξφηππσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο 
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δεκηνχξγεζε ηξία δηαθνξεηηθά κείγκαηα αιεχξσλ. Απηά είλαη ην «ΘΔγε Κξίζηλν», 

«ΘΔγε Θεζζαιηθφ» θαη ην «ΘΔγε Διιεληθή ίθαιε». Μέρξη ζηηγκήο ν 

ζπλεηαηξηζκφο δηαζέηεη ην πξντφληα απηά ζε 15 θνχξλνπο ησλ λνκψλ Λάξηζαο, 

Κνδάλεο θαη Αηηηθήο. 

 

Οικονομικά ςτοιχεία προϊόντων  

 

  Ποςότητα (ςε τόνουσ) Αξία (€) 

2013 

 α. Δημητριακά                     5.722.170          911.273,00 €  
 β. Ψυχανθή                         155.740            22.863,00 €  
 γ. Κηπευτικά  -                         -   €  
 δ. Βαμβάκι                         467.470          234.305,00 €  
 ε. Μείγματα αλεφρων  -                         -   €  
ΣΥΝΟΛΟ                     6.345.380             1.168.441    

2014 

 α. Δημητριακά                   16.017.624      1.434.976,00 €  
 β. Ψυχανθή                     1.130.930          160.828,00 €  
 γ. Κηπευτικά  -                         -   €  
 δ. Βαμβάκι                         510.000          251.042,00 €  
 ε. Μείγματα αλεφρων  -                         -   €  
ΣΥΝΟΛΟ                   17.658.554             1.846.846    

2015 

 α. Δημητριακά                   16.576.293      1.818.094,17 €  
 β. Ψυχανθή                         927.013          118.340,05 €  
 γ. Κηπευτικά                         533.134          355.786,32 €  
 δ. Βαμβάκι                     1.828.811          222.710,00 €  
 ε. Μείγματα αλεφρων                         451.039            83.122,34 €  
ΣΥΝΟΛΟ                   20.316.290             2.598.053    

Πίνακας 11: Παραγωγές ζσνεηαιριζμού 
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Γξαζηεξηόηεηα αγξνηηθώλ εθνδίσλ 

 ην δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ν ζπλεηαηξηζκφο, έιαβε απφ ην ππνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ε άδεηα εκπνξίαο αγξνηηθψλ εθνδίσλ. Ο ζπλεηαηξηζκφο 

πξνέβεθε ζε ζπλεξγαζίεο κε εηαηξίεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ιηπαζκάησλ θαη 

θαξκάθσλ απφ ηηο νπνίεο πξνκεζεχεηαη αγξνηηθά εθφδηα ηα νπνία δηαζέηεη ζηα κέιε 

ηνπ θαη ζε ηξίηνπο. Δπίζεο, ζπλεξγάζηεθε κε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο 

ζπνξνπαξαγσγήο, κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ζπφξσλ δεκεηξηαθψλ απφ ηα κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. θνπφο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα αγξνηηθψλ εθνδίσλ είλαη ε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ησλ εθνδίσλ γηα ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ 

ηνπ απφ ηελ πξνκήζεηα πψιεζεο ησλ εθνδίσλ.  

 

 

Εικόνα 3: Κέρδη προ θόρων 

 

Κζρδη, Λιπάςματα,  
29,531 €  

Κζρδη, Φάρμακα,  
20,027 €  

Κζρδη, Σπόρια,  
13,895 €  

Κζρδη προ φόρων 
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9. Μέιε ζπλεηαηξηζκνύ 

Ζ εγγξαθή ελφο κέινπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξνυπνζέηεη λα είλαη ηδηνθηήηεο, 

ελνηθηαζηήο ή δηαρεηξηζηήο εθηάζεσλ γεο κε θαιιηέξγεηεο ζηηεξψλ, ςπραλζψλ θαη 

νπνηνλδήπνηε άιισλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Απαηηείηαη ε θαηάζεζε γξαπηήο αίηεζεο 

εγγξαθήο λένπ κέινπο. Ζ αίηεζε εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εληφο ελφο κελφο. Σα θξηηήξηα έγθξηζεο λένπ κέινπο 

αθνξνχλ ηε πηζηή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ζην άξζξν 4 ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ. Δθφζνλ εγθξηζεί, θαηαβάιεη ηε ζπλεηαηξηζηηθή ηνπ κεξίδα πνπ 

αλέξρεηαη ζηα 1.000 € απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σα κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηηο Γεληθέο ζπλειεχζεηο θαη επίζεο 

κπνξνχλ λα εθιέγνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη αληηπξφζσπνη ηνπ Αγξνηηθνχ 

πλεηαηξηζκνχ. ήκεξα, ν ζπλεηαηξηζκφο δηαζέηεη 67 κέιε πνπ δηαρεηξίδνληαη 

πεξηζζφηεξα απφ 25.000 ζηξέκκαηα θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ. 

 χκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ, ηα κέιε ππνρξενχληαη λα πσινχλ ην 

ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ηνπο ζην ζπλεηαηξηζκφ, λα αγνξάδνπλ ην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ 

απφ ηελ Οκάδα Παξαγσγψλ (Ο.Π.), φηαλ απηή ηα δηαζέηεη θαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο 

θαλφλεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ απνθαζίδεη ε Ο.Π. ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, 

εκπνξίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ. 
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10. Έζνδα ζπλεηαηξηζκνύ 

Σα έζνδα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξνέξρνληαη απφ ηξεηο πεγέο. Απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ζπγθέληξσζεο θαη πψιεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο παξαθξαηεί έλα ιεπηφ ηνπ επξψ γηα θάζε  πψιεζε. Σν χςνο ηεο 

παξαθξάηεζεο έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

Γεχηεξε πεγή εζφδσλ είλαη ε εκπνξία ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ, φπνπ ν ζπλεηαηξηζκφο 

εκπνξεχεηαη ηα εθφδηα πξνζζέηνληαο ζηελ ηηκή αγνξάο έλα πνζνζηφ θέξδνπο. Σν 

πνζνζηφ θέξδνπο έρεη ςεθηζηεί ζηελ Γεληθή πλέιεπζε απφ ηα κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. Σέινο, ηξίηε πεγή εζφδσλ είλαη ε πψιεζε ησλ κεηγκάησλ αιεχξσλ 

πνπ παξάγεη ν ζπλεηαηξηζκφο ζε αξηνπνηία. Δπίζεο, ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ησλ 

κειψλ, αλέξρεηαη ζηα 1.000 € θαη είλαη αδηαίξεηε, νλνκαζηηθή θαη ακεηάβιεηε.  
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11. Γηνίθεζε ζπλεηαηξηζκνύ 

Σα φξγαλα δηνίθεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε (Γ), ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε απνηειεί ην 

αλψηαην φξγαλν ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ κεηέρνπλ φια ηα κέιε πνπ έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Κάζε κέινο έρεη κηα 

ςήθν. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) απνηειείηαη απφ πέληε κέιε θαη εθιέγεηαη θάζε 

ηέζζεξα ρξφληα. Μηα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ε πξφζιεςε 

Γεληθνχ Γηεπζπληή (κάλαηδεξ), ζηνλ νπνίν κπνξεί λα κεηαβηβάζεη κεξηθή ή νιηθή 

άζθεζε εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ, πιελ εθείλσλ πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή 

ελέξγεηα. Ζ ζέζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη άκηζζε θαη θαζνξίδεηαη απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. αλάινγα κε ηε είδνο θαη ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο.  

Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην (Δ), ηέινο, είλαη ηξηκειέο θαη ε ζεηεία είλαη ηζφρξνλε 

κε απηή ηνπ Γ. Σν Δ ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ Γ θαη ππνβάιεη έθζεζε πξνο ηε Γ, 

ηελ νπνία θνηλνπνηεί πξνο ηελ Δπνπηηθή Αξρή.  
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12. πλεξγαζίεο 

Ο ζπλεηαηξηζκφο αλέπηπμε ζπλεξγαζίεο κε άιινπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη εηαηξίεο 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Δθαξκφδεη ηε κέζνδν θαη ηα εξγαιεία ηεο 

ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο. ηα ζπκθσλεηηθά απηά, πεξηγξάθεηαη ε ζπκθσλία κεηαμχ 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηνπ ζπλεξγάηε θαη πεξηγξάθεη ηε κέζνδν θαη δηαδηθαζία 

θαιιηέξγεηαο, ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. Δπίζεο, πεξηγξάθεη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηελ ηηκή, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο θαη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ. 

Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κέζσ 

ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο κε πγηείο θαη αμηφπηζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη εηαηξίεο 

εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο απνηειεί ε αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κε Βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ. Έλα ρξφλν κεηά ηελ έλαξμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ν ζπλεηαηξηζκφο έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε ηηο εμήο 

εηαηξίεο: 

 

Εικόνα 4: Σσνεργάηες «ΘΕΣγη» για ηο 2015 

Πωλήςεισ χιλ. 
ευρώ, 

Συνεταιριςμόσ 
αγελαδοτρόφων 
«ΘΕΣΓΑΛΑ», 800 

Πωλήςεισ χιλ. 
ευρώ, 

Συνεταιριςμόσ 
προβατοτρόφων 
«ΓΑΛΑ ΕΛΑσσ», 

189 

Πωλήςεισ χιλ. 
ευρώ, 

Κτηνοτροφικόσ 
ςυνεταιριςμόσ 

Καλαβρφτων, 83 

Πωλήςεισ χιλ. 
ευρώ, Δημητριακή 

- εμπορία 
δημητριακών, 272 

Πωλήςεισ χιλ. 
ευρώ, 

Εκκοκκιςτήρια 
βάμβακοσ 

«Επίλεκτοσ», 110 

Πωλήςεισ χιλ. 
ευρώ, Μπάρμπα 

Στάθησ - 
βιομηχανία 

τροφίμων, 377 

Πωλήςεισ χιλ. 
ευρώ, 

Εκκοκιςτήριο 
Καραγιώργου, 113 

Πωλήςεισ χιλ. 
ευρώ, Ζζϊκοσ - 

εμπορία 
αγροτικών 

προϊόντων, 134 

Πωλήςεισ χιλ. 
ευρώ, Μφλοι 

Μζλιου – 
Αλευροβιομηχανί

α, 81 

Πωλήςεισ χιλ. 
ευρώ, MELISSA - 

Kikizas, 65 

Chart Title 
Συνεταιριςμόσ 
αγελαδοτρόφων «ΘΕΣΓΑΛΑ» 

Συνεταιριςμόσ 
προβατοτρόφων «ΓΑΛΑ 
ΕΛΑσσ» 

Κτηνοτροφικόσ ςυνεταιριςμόσ 
Καλαβρφτων 

Δημητριακή - εμπορία 
δημητριακών 

Εκκοκκιςτήρια βάμβακοσ 
«Επίλεκτοσ» 
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13. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Παξνπζηάδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

ηεο πξψηεο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο 2013-2014. 

 

Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

Οη παξαθάησ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

 

Ο παξαθάησ δείθηεο δείρλνπλ ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ: 

 

Οη παξαθάησ δείθηεο δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

 

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ην βαζκφ ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο 

εηαηξείαο απφ ηα Ίδηα Κεθάιαηα. 

 

Ο δείθηεο απηφο  δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα θαιχςεη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. 

Σύνολο υποχρεώζεων 511.730,37 0,854

Σύνολο παθηηικού 599.446,30

Ίδια κεθάλαια 87.715,93 0,146

Σύνολο παθηηικού 599.446,30
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε πνζνζηφ ην ηκήκα ηνπ Κπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πιεφλαζκα ησλ δηαξθψλ θεθαιαίσλ 

(Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Μαθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ). 

 

 

Αξηζκνδείθηεο απνδφζεσο θαη απνδνηηθφηεηαο 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο ρσξίο ην 

ζπλππνινγηζκφ ησλ εθηάθησλ θαη αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζχγθξηζε 

κε ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα 

 

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θφξσλ  31.502,54 0,011 

χλνιν εζφδσλ  2.859.152,83  

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

εηαηξείαο.  
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί 

ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

 

 

Ο ζπλεηαηξηζκφο «ΘΔγε», ζηελ πξψηε ρξήζε ηνπ παξνπζηάδεη ηα εμήο θχξηα 

ζηνηρεία. Αξρηθά ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη ρακειφ 

θαζψο ε επηζηξνθή ησλ θεξδψλ επί ησλ πσιήζεσλ είλαη 0.011. Δπίζεο, ν 

ζπλεηαηξηζκφο, δηαζέηεη πνιχ κηθξφ πνζφ παγίσλ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηνπ. 

Αθφκα, ηα ηδία θεθάιαηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη αξθεηά ρακειά ζε ζρέζε ηηο 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σέινο, ν ζπλεηαηξηζκφο δηαζέηεη πνιχ 

ρακειή έθζεζε ζε δαλεηζκφ. πγθεληξσηηθά, ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεηθηψλ είλαη πσο ν ζπλεηαηξηζκφο επηηπγράλεη κεγάιν πνζφ πσιήζεσλ 

κε κηθξέο επελδχζεηο ζε πάγηα, πεξηνξηζκέλα ηδία θεθάιαηα θαη δαλεηζκφ. Απηφ 

νθείιεηαη ζην κνληέιν ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο ηα κέιε ηνπ βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

δεζκεχνληαη λα παξαδψζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ πξνο δηαρείξηζε 

ελψ πξνκεζεχνληαη ηελ πιεζψξα ησλ εθνδίσλ ηνπο απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ.  



86 
 

Αμηνιόγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ΘΔγε 

Σν φξακα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

«Σν φξακα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θαζεηνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

ζπγθέληξσζεο, κεηαπνίεζεο θαη δηάζεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή» 

 

Ο ζηξαηεγηθφο ζθνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ έρεη δχν ππιψλεο: 

Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαιιηέξγεηαο ησλ κειψλ 

Αχμεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ παξαγσγψλ – κειψλ  

 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη: 

 Γηαρείξηζε κεγάισλ πνζνηήησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 Δηζαγσγή λέσλ θαιιηεξγεηψλ 

 Γεκηνπξγία κνλάδσλ κεηαπνίεζεο 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ εκπνξίνπ ησλ πξντφλησλ 
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Πόξνη θαη ηθαλόηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

Απηνί πφξνη: 

 Φπζηθνί πφξνη: 

Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη νη δηαρεηξηζηέο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηνπ 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ λα έρεη ακεζφηεξε πξφζβαζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη: 

Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη πξφζβαζε ζε ξεπζηφηεηα κέζσ ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζε 

ιφγσ ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο πνπ ζπλάπηεη κε ηνπο πειάηεο ηνπ. Σν 

ζπλεξγαδφκελν πηζησηηθφ ίδξπκα, επελδχεη ζηε ζπλεξγαζία πξνζθέξνληαο θεθάιαην 

θίλεζεο ζην ζπλεηαηξηζκφ κε ζθνπφ ηελ εμφθιεζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηελ πψιεζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο ζην ζπλεηαηξηζκφ. 

Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη πξφζβαζε ζε επηδνηήζεηο αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο 

ε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ επζπγξακκίδεηαη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ εληζρχζεσλ 

 Σερλνινγηθνί πφξνη: 

Ο ζπλεηαηξηζκφο δηαζέηεη ην κνλαδηθφ αγξνηηθφ κεράλεκα ζπιινγήο ζθφξδνπ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή επηηπγράλνληαο κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κηαο δπλακηθήο 

ηνπηθήο θαιιηέξγεηαο. 

Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δηαζέηνπλ κεκνλσκέλα, ζχγρξνλα αγξνηηθά κεραλήκαηα, 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχλ δπλεηηθά λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε αγξνηηθά κεραλήκαηα άιισλ κειψλ. 
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 Οξγαλσζηαθνί πφξνη: 

Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη εμνπιηζηεί κε ζχγρξνλν ινγηζκηθφ γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη 

αλάιπζε φισλ ησλ νηθνλνκνηερληθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 

Άπινη πφξνη: 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ: 

Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη ζηειερσζεί κε ηερληθνχο επηζηήκνλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ αχμεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ πξντφλησλ ηνπο 

 

 Δκπνξηθή εηθφλα: 

Ο ζπλεηαηξηζκφο «ΘΔγε» έρεη γίλεη επξέσο γλσζηφο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία σο κηα 

θηιφδνμε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο. 

Ο ζπλεηαηξηζκφο εδξαηψλεη ηελ εκπνξηθή ηνπ εηθφλα κέζσ ησλ πξντφλησλ κεηγκάησλ 

αιεχξσλ πνπ δηαζέηεη ζε αξηνπνηία. Με ηα ζπγθεθξηκέλα κείγκαηα παξάγνληαη 

πξντφληα κε ηελ εκπνξηθή εηθφλα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 

 Δπαθέο: 
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Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη ζπλεξγαζία κε ηνπηθφ γαιαθηνπαξαγσγηθφ ζπλεηαηξηζκφ γηα 

ηελ πψιεζε ηνπ 35% ηεο παξαγσγήο δεκεηξηαθψλ ζε αληαγσληζηηθή ηηκή. Ζ 

ζπλεξγαζία κε ηνλ αδεξθηθφ ζπλεηαηξηζκφ «ΘΔγάια» επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο θνηλέο εθδειψζεηο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο επζχλεο. 

Δπηπιένλ, ν ζπλεηαηξηζκφο «ΘΔγε» έρεη αλαπηχμεη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε 

ζπλεξγαζία κε βηνκεραλία λσπψλ θεπεπηηθψλ θαη έπεηηα απφ δχν ρξφληα 

ζπλεξγαζίαο, ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζα αλαιάβνπλ ηελ θαιιηέξγεηα φισλ ησλ 

πνζνηήησλ ζηελ πεξηνρή 

 

 Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα: 

Ζ ηδηνθηεζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αλήθεη ζηα κέιε ηνπ, ηα νπνία εθιέγνπλ θαη 

εθιέγνληαη ζην Γ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Κάζε ζεκαληηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ηηο πθηζηάκελεο πνιηηηθέο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ιακβάλεηαη απφ ηα 

κέιε. Σν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο, πξνσζεί ηελ θνπιηνχξα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηζνζθειηζκέλεο αλάπηπμεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ο δεκνθξαηηθφο ηξφπνο ιήςεηο 

απνθάζεσλ, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αθξαίσλ απνθάζεσλ θαη θηλήζεσλ. Μεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ επηθξαηεί ε ινγηθή πσο καδί θεξδίδνπκε, καδί ράλνπκε. 

 

Γεμηφηεηεο: 

Ο ζπλεηαηξηζκφο απνηειείηαη απφ θαιιηεξγεηέο 50 δηαθνξεηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. Κάζε παξαγσγφο πνπ είλαη κέινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, δηαζέηεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα θαιιηεξγεί αλεμάξηεηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ. 

πγθεληξσηηθά, ν ζπλεηαηξηζκφο δηαζέηεη πιενλάδνπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 
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θαζψο νη πφξνη ησλ κειψλ ηνπ, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

ζην κέγηζην βαζκφ. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζε αγξνηηθά κεραλήκαηα, αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη θαιιηεξγεηηθέο εθηάζεηο. Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη αλαπηχμεη ηε 

δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηελ πιενλάδνπζαο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ κειψλ, 

κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ θαιιηεξγεηψλ αιιά θαη θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θαιιηέξγεηα κπξφθνινπ φπνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο απφ ηελ πξψηε ρξνληά νξγάλσζε ηε θαιιηέξγεηα 400 ζηξέκκαηα πνπ 

απνηειεί ην δεχηεξν κεγαιχηεξν παξαγσγφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηαο ζηελ 

ρψξα. Δπίζεο, ν ζπλεηαηξηζκφο, πξνρψξεζε θαη ζε κεξηθή κεηαπνίεζε ηνπ πξντφληνο 

ζε δηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο. Σν παξάδεηγκα απηφ, δείρλεη ηε παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 

ηαρχηαηεο κεηάβαζεο ζε λέεο θαιιηέξγεηεο. Ο ζπλεηαηξηζκφο κέζα απφ ηελ 

πξνζπάζεηα θάζεηεο επέθηαζεο κε ηελ παξαγσγή αιεχξσλ, έρεη απνθηήζεη εκπεηξία 

ζε ηνκείο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο εκπνξεπκάησλ εθηφο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

Σν γεσπνληθφ ηκήκα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη αξκφδην γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Μέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο γίλεηαη 

ηαρχηεξε ε αλαθάιπςε αζζελεηψλ θαη πξνζβνιψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ. Ο 

ζπλεηαηξηζκφο έρεη αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα άκεζεο επέκβαζεο ζε πηζαλέο 

πξνζβνιέο, αιιά θαη ζε πξνιεπηηθέο εθαξκνγέο ζηηο ίδηεο θαιιηέξγεηεο πνπ δελ 

έρνπλ αθφκα πξνζβιεζεί. Ζ ηθαλφηεηα απηή κεηψλεη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ 

κειψλ δηαζθαιίδνληαο ηελ βησζηκφηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο . 
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Αιπζίδα αμίαο ζπλεηαηξηζκνύ 

Ζ πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ δηαθξίλεηαη ζηηο ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη αλαπηχμεη: 

 

Αγξνηηθά πξντφληα 

Ζ νκάδα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, αθνχ αξρηθά πξνρσξήζεη ζε ζπγθέληξσζε ηεο 

πξφζεζεο θαιιηέξγεηαο ησλ κειψλ ηνπ, γλσξίδεη πξηλ απφ ηε ζπνξά ηηο αλακελφκελεο 

πνζφηεηεο πνπ ζα δηαρεηξηζηεί. ηε ζπλέρεηα δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο πειάηεο ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο, ηελ ηηκή πψιεζεο θαη ηε 

κέζνδν πιεξσκήο. Ο ζπλεηαηξηζκφο πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηνπ ηε δπλαηφηεηα 

θάιπςεο ησλ εηήζησλ αλαγθψλ ηνπο απφ αγξνηηθά πξντφληα, κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη εμαζθαιηζκέλε ηηκή. Υσξίο ηελ χπαξμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ε 

ππεξεζία απηή πξνζθεξφηαλ απφ εηαηξίεο εκπνξίνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Οη 

εηαηξίεο απηέο δελ κπνξνχζαλ εμαζθαιίζνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξντφλησλ ηνπο θαζψο δελ δηαρεηξίδνληαλ ηηο θαιιηέξγεηεο. Δπίζεο, ε ηηκή πψιεζεο 

δελ ήηαλ ζπκθσλεκέλε θαζψο ηα πεξηζζφηεξα αγξνηηθά πξντφληα είλαη 

ρξεκαηηζηεξηαθά αγαζά θαη ε ηηκή ηνπο παξνπζηάδεη δηαθχκαλζε αλάινγα κε ηελ 

παγθφζκηα δήηεζε θαη πξνζθνξά. Ο ζπλεηαηξηζκφο, κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή γλσξίδνληαο ην θφζηνο θαιιηέξγεηαο ελψ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη 

ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηνπ ζε θαιχηεξε ζρέζε ηηκήο αμίαο απφ 

φηη ε άιιεο εκπνξηθέο εηαηξίεο. Σέινο, ν ζπλεηαηξηζκφο εθπξνζσπεί θαη δηαρεηξίδεηαη 

25.000 ζηξέκκαηα κε ηα νπνία κπνξεί λα πξνβεί ζε ζπκθσλίεο κε θεθαιαηνπρηθέο 

εηαηξίεο θαη άιινπο ζπλεηαηξηζκνχο, γηα «θαηά παξαγγειία» θαιιηέξγεηα αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. Μέζσ ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο, ν ζπλεηαηξηζκφο πξνζθέξεη ηε 
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δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Αγξνηηθά εθφδηα 

Με ην ηκήκα εκπνξίαο αγξνηηθψλ εθνδίσλ, ν ζπλεηαηξηζκφο ζηνρεχεη λα 

πξνζθέξεη ζηα κέιε ηνπ εηζξνέο γηα ηελ παξαγσγή ηνπο ζε θαιχηεξε ηηκή. Γηα λα ην 

πεηχρεη απηφ, ζπγθεληξψλεη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ ζε αγξνηηθά εθφδηα, θπξίσο 

ιηπάζκαηα θαη ζπφξνπο φπνπ ε πνζφηεηα είλαη ζπγθεθξηκέλε, αλάινγα ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ηελ έθηαζε. ηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζε καδηθέο παξαγγειίεο 

πξντφλησλ, έηζη ψζηε λα πεηχρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, 

φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ.  Μεηαπνπιά ηα πξντφληα ζηα κέιε αιιά θαη ζε ηξίηνπο κε 

ζπγθεθξηκέλν πεξηζψξην θέξδνπο, ην νπνίν έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηα κέιε ζηε Γ. Σα 

κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ σθεινχληαη απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο πνπ πεηπραίλεη ιφγσ 

νηθνλνκίαο θιίκαθαο αιιά θαη απφ ην πεξηνξηζκέλν πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. Δάλ νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δελ είλαη κηθξφηεξεο 

απφ ηηο ηηκέο ηηο αγνξάο, ηα κέιε επσθεινχληαη εκκέζσο, θαζψο ην θέξδνο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ απφ ηελ πψιεζε ησλ εθνδίσλ επηζηξέθεηαη ζηα κέιε κέζσ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ζπλεηαηξηζκφο. 

Δπίζεο, ηα έζνδα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηφζν απφ ηα αγξνηηθά εθφδηα φζν θαη απφ ηηο 

ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο, δηαλέκνληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηε κνξθή 

κεξίζκαηνο ζηα κέιε θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Γ. 
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Παξαγσγή κεηγκάησλ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο κηγκάησλ πξνζθέξεη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ έζνδα 

απφ ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ησλ 

αιεχξσλ. Δπίζεο, πξνζθέξεη ζηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο 

ησλ δεκεηξηαθψλ ηνπο θαξπψλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή ζην ζπλεηαηξηζκφ. 

Γεκηνπξγείηαη κηα εζσηεξηθή δήηεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

πξνζθέξνληαο ζηνλ παξαγσγφ κηα εμαζθαιηζκέλε αγνξά γηα ηα πξντφληα ηνπ. Ο 

ζπλεηαηξηζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ πην πνηνηηθψλ θαξπψλ πξνο 

κεηαπνίεζε, παξάγνληαο πξντφληα αιεχξσλ πςειήο πνηφηεηαο. Δπίζεο, εκπνξεχεηαη 

ηα ζπγθεθξηκέλα κείγκαηα ζηελ ειιεληθή αγνξά, ηα νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλα, 

πξνζθέξνληαο ζηνλ Έιιελα θαηαλαισηή ειιεληθά κείγκαηα αιεχξσλ πςειήο 

πνηφηεηαο. 
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Ανάλυςη SWOT του ςυνεταιριςμού «ΘΕΣγη» 

Παξαθάησ γίλεηαη ζχλνςε ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ «ΘΔγε» θαη  

αλαιχεηαη ζε δπλάκεηο, αδπλακίεο, επθαηξίεο θαη θηλδχλνπο ζχκθσλα κε ην κνληέιν 

SWOT. 

Γπλάκεηο: 

 πγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

κειψλ ηνπ 

 Ο κεγαιχηεξνο αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο ηεο πεξηνρήο απηήο ηεο κνξθήο 

 Ηζρπξέο ζπλεξγαζίεο κε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη ζπλεηαηξηζκνχο 

 Σερλνγλσζία ζηελ ζπκβνιαηαθή γεσξγία 

 πλεξγαζία κε Σξάπεδα Πεηξαηψο γηα ηελ παξνρή πηζησηηθψλ θαξηψλ 

θαιιηέξγεηαο γηα ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

 Παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα θαη εκπεηξία ησλ κειψλ 

 Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

 πλεξγαηηθή θνπιηνχξα ησλ κειψλ 

 Μεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ θαη παξαγσγή κηγκάησλ αιεχξσλ 

 Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ  

 Γπλαηφηεηα γξήγνξεο ελαιιαγήο ζε λέεο θαιιηέξγεηεο 

 Δκπνξηθή εηθφλα ζπλεηαηξηζκνχ 

 

Αδπλακίεο 

 Έιιεηςε επελδχζεσλ ζε πάγηα θεθάιαηα 

 Αξλεηηθή ζηάζε παξαγσγψλ απέλαληη ζε ζπλεηαηξηζκνχο 
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 Γηαρείξηζε θαιιηεξγεηψλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 25.000 ζηξεκκάησλ πνπ 

απνηειεί ην 1.5 % ηελ θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο ηεο Θεζζαιίαο 

 Γηαζπνξά αγξνηεκαρίσλ κειψλ θαηά κήθνο ηεο Θεζζαιίαο 

 Μεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ  

 Με μεθάζαξε ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε  

 Έιιεηςε εκπεηξίαο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο  

 

Δπθαηξίεο  

 Πξφζβαζε ζε θνηλνηηθά θαη εζληθά θνλδχιηα γηα ηελ ζηήξημε θαη αλάπηπμε 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

 Σάζε θαηαλαισηψλ πξνο εγρψξηα πξντφληα πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο 

 Δίζνδνο λέσλ αγξνηψλ κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξψησλ πιψλ 

 

Απεηιέο 

 Αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο  

 Αδπλακία πξνζέιθπζεο δαλείσλ γηα επελδχζεηο 

 Υακειή ξεπζηφηεηα αγνξάο 

 Μεγάιε δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

 Γηαθχκαλζε ηηκψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 Μείσζε παξαγσγήο κειψλ ιφγσ αζζελεηψλ ή αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ 

 Δχθνιε αληηγξαθή κνληέινπ θαη δεκηνπξγία άιισλ ζπλεηαηξηζκψλ 
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χλνςε: 

 Παξά ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φζνλ αθνξά ηηο εθκεηαιιεχζεηο 

ησλ κειψλ ηνπ, ηε κηθξή εκπεηξία ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ ν 

ζπλεηαηξηζκφο έρεη θαηαθέξεη λα αλαπηπρζεί θαη λα εκπινπηίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί θαη ην αξλεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηελ 

νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, θαηά ηε ζχληνκε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δείρλνπλ ηε κεγάιε δπλακηθφηεηα ησλ 

αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο πνπ θαη’ 

εμνρήλ αγξνηηθή θαη νη ζπλεηαηξηζκνχ ηέηνηνπ είδνπο είλαη ειάρηζηνη. 

 Γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θξίλεηαη αλαγθαία ε 

μεθάζαξε ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε θαη ε ζηειέρσζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε εηδηθεπκέλα 

ζηειέρε. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επελδπζνχλ θεθάιαηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζηφρεπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα βειηηψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ θιάδν θαη ζα 

πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξα κέιε απμάλνληαο ηηο εθηάζεηο πνπ δηαρεηξίδεηαη. Με ηελ 

αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ζα θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη πεξηζζφηεξεο ζπλεξγαζίεο θαη λα 

εθκεηαιιεπηεί ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρεη αλαπηχμεη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνιαηαθήο 

γεσξγίαο. 
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Θεσξία θάζεηεο νινθιήξσζεο 

ηξαηεγηθή θάζεηεο νινθιήξσζεο 

Έλαο νξγαληζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα 

εθηειεί ν ίδηνο θαη πνηεο ζα αλαζέζεη ζε νξγαληζκνχο ηεο αγνξάο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ εθηειεί εζσηεξηθά ηνπ έλαο νξγαληζκφο ζέηνπλ ηα φξηα θαζεηνπνίεζεο ηνπ. Ζ 

ζηξαηεγηθή επηινγή επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ, κέζσ ηεο 

θάζεηεο νινθιήξσζεο, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθή 

ηνπ ζέζε ζηνλ θιάδν. Μηα θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξα 

απφ έλα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο αμίαο ελφο θιάδνπ. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα επεθηαζεί 

πξνο ηα εκπξφο, αλαπηχζζνληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηάζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο, είηε λα επεθηαζεί πξνο ηα πίζσ, αλαπηχζζνληαο δξαζηεξηφηεηεο 

απφθηεζεο απαξαίηεησλ πξντφλησλ γηα ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

Οη επηινγέο πνπ δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο γηα θάζεηε νινθιήξσζε είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο εζσηεξηθά ζηελ εηαηξία είηε ε εμαγνξά θάπνηνπ 

άιινπ νξγαληζκνχ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν. Δλαιιαθηηθέο επηινγέο είλαη ε 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε ππάξρνπζεο εηαηξίεο, ή ε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αιπζίδα αμίαο ελφο θιάδνπ θαη ε απφ θνηλνχ θάζεηε 

νινθιήξσζε. Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε πιήξε θαζεηνπνίεζε 

εθηειψληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ θιάδνπ, είηε λα επηιέμεη 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο αιπζίδαο αμίαο ζηα νπνία επηζπκεί λα πξνρσξήζεη ζε 

θάζεηε νινθιήξσζε. Δπίζεο, κπνξεί λα αλαπηχμεη κηθηή δξαζηεξηφηεηα θάζεηεο 

νινθιήξσζεο αλαπηχζζνληαο εζσηεξηθά ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ελφο θιάδνπ θαη  λα 

αλαζέζεη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο. Ζ ζηξαηεγηθή 

απφθαζε ελφο νξγαληζκνχ γηα ηελ επηινγή ηελ έθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
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ζηελ αιπζίδα ελφο θιάδνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζπδεηνχληαη παξαθάησ.  

 

Θεηηθά ρξήζεο ηεο αγνξάο 

 Οη εηαηξίεο ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ κηα 

εηαηξία πνπ παξάγεη κφλν γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο δελ κπνξεί. 

 Λφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο νη εηαηξίεο πξέπεη ιεηηνπξγνχλ κε πςειή 

απνδνηηθφηεηα θαη λα εηζάγνπλ θαηλνηνκίεο γηα λα επηβηψζνπλ. Έλα ηκήκα 

ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα κελ είλαη εμίζνπ απνδνηηθφ θαη θαηλνηφκν φζν νη 

εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ σζηφζν ε εηαηξία λα παξακέλεη θεξδνθφξα. 

 

Μεηνλεθηήκαηα ρξήζεο ηεο αγνξάο 

 Ο ζπληνληζκφο ηεο αιπζίδαο αμίαο κπνξεί λα κελ είλαη ν βέιηηζηνο φηαλ γηα 

ηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ ή ηελ πψιεζε ηειηθψλ πξντφλησλ δπν εηαηξίεο 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο 

 Δίλαη δχζθνιε ε απφθξπςε θξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ 

θαη ησλ αγνξαζηψλ 

 Τπάξρνπλ θφζηε ζπλαιιαγψλ κεηαμχ δπν ζπλεξγαδφκελσλ εηαηξηψλ πνπ 

κέζσ ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο ηα θφζηε απηά κεηψλνληαη 

 

Κφζηε ζπλαιιαγψλ 
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Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εηαηξίεο επηιέγνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη ίδηεο αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηεο αγνξάο είλαη ηα 

θφζηε ζπλαιιαγψλ. Σα θφζηε ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζχληαμε θαη εθαξκνγή ζπκβνιαίσλ (Williamson 1975). Σα ζπκβφιαηα 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο κηαο ζπλαιιαγήο. Μπνξεί άιινηε λα είλαη καθξά θαη 

πεξίπινθα θαη άιινηε απινχζηεξα. Σα ζπκβφιαηα απηά κπνξεί λα είλαη είηε 

πξνθνξηθά είηε λα είλαη ζε έγγξαθε κνξθή θαη λα πεξηγξάθνπλ ηεο δηαδηθαζία 

ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο γηα θάζε ζπκβαιιφκελν εάλ δελ ηεξήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηά. 

Όηαλ ηα θφζηε ζχληαμεο ηέηνησλ ζπκβνιαίσλ είλαη πςειά, είλαη πηζαλφ κηα 

εηαηξία λα αληηκεησπίζεη θαηξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά απφ θάπνηα ζπλδηαιεγφκελε. 

Καηξνζθνπηθε ζπκπεξηθνξά είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν έλα κέξνο κηαο 

ζπλεξγαζίαο εθκεηαιιεχεηαη πξνο φθειφο ηνπ πηζαλέο αιιαγέο  πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ εκθάληζε θαηξνζθνπηθήο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη πην πηζαλφ λα εκθαληζηεί φηαλ κηα επηρείξεζε εμαξηάηαη απφ κηα 

άιιε. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ν ρξφλνο θαη ηα έμνδα 

ζχληαμεο ζπκβνιαίσλ απνηεινχλ ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ αδπλακία ζχληαμεο 

νινθιεξσκέλσλ ζπκβνιαίσλ νθείιεηαη ζε ηξεηο θξίζηκνπο παξάγνληεο. Απηνί είλαη ν 

πεξηνξηζκέλνο νξζνινγηζκφο ησλ αλζξψπσλ, ε αβεβαηφηεηα γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα 

επηθξαηνχλ ζην κέιινλ θαη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ. 
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Πεξηνξηζκέλνο νξζνινγηζκόο 

Όζν πην αβέβαην είλαη ην κέιινλ θαη νη ζπλζήθεο παξαγσγήο ηφζν πην 

ζχλζεηα γίλνληαη ηα ζπκβφιαηα θαη είλαη πην πηζαλή ε εκθάληζε θαηξνζθνπηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, ε αδπλακία πξφβιεςεο φισλ ησλ πηζαλψλ ζπκβάλησλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ, νλνκάδεηαη πεξηνξηζκέλε εθινγίθεπζε. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ, δηέπεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, θάλνληαο ζπρλά πνιχ 

δχζθνιε ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ φισλ ησλ πηζαλψλ ελδερνκέλσλ κηαο 

ζπλεξγαζίαο.  

 

Αβεβαηόηεηα 

Ζ αβεβαηφηεηα αθνξά ηε γλψζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ πνπ αγνξάδνληαη απφ έλα πξνκεζεπηή. Όζν πην ζεκαληηθή είλαη ε 

ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ελφο ζπληειεζηή είλαη θαη φζν ιηγφηεξν εθηθηή είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο απηήο, ηφηε ε θάζεηε νινθιήξσζε είλαη πηζαλή 

ζηξαηεγηθή επηινγή. 

 

Αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε 

Ζ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κεηαθνξά 

πιεξνθνξηψλ ζε θάπνην πξνκεζεπηή δελ είλαη επηζπκεηή. Δίλαη δχζθνινο ν 

θαζνξηζκφο ηεο πιεξσκήο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο δελ κπνξεί λα 

ειεγρηεί ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ θαη απφ ηνπο δπν ζπλεξγάηεο. Σα πξνβιήκαηα απηά 

κπνξνχλ λα απνθζερζνχλ κέζσ ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο. 
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Σα θφζηε ζπλαιιαγψλ είλαη κεγαιχηεξα φηαλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εηδηθέο 

επελδχζεηο ζε θεθάιαηα γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλεξγαζίαο (relationship 

specific assets). Όηαλ ηα θεθάιαηα απηά ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάπνηα άιιε 

ζπλεξγαζία είηε απνθέξνπλ κηθξφηεξν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα είηε απαηηνχληαη 

πεξηζζφηεξα θεθάιαηα γηα ηελ λέα ζπλεξγαζία. Σέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο ζε 

θεθάιαηα είλαη ηξηψλ εηδψλ, γεσγξαθηθή πεξηνρή, εηδηθεπκέλα θπζηθά θεθάιαηα (πρ 

κεραλήκαηα) θαη πξνζσπηθφ (Williamson, 1985). Όζν πην πνιχ έρεη επελδχζεη ζε 

εηδηθεπκέλα θεθάιαηα έλαο πξνκεζεπηήο ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα εκθαλίζεη 

θαηξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, είλαη πην ζπκθέξνπζα ε επηινγή 

ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο. 
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Μεζνδνινγία 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθέξνπζαο απφθαζεο θάζεηεο νινθιήξσζεο ή ρξήζεο ηεο 

αγνξάο, ρξεζηκνπνηείηαη ην αθφινπζν δέλδξν απνθάζεσλ. 

 

Εικόνα 5: Δένδρο λήψης απόθαζης κάθεηης επέκηαζης 

Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε γηα θάζε ηνκέα ηνπ θιάδνπ ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ γηα 

ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο θάζεηεο νινθιήξσζεο. 

Όπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ, ηξία είλαη 

ηα πξντφληα πνπ εμεηάδνληαη. Σα ιηπάζκαηα, ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα θαη ην 

πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ. Θα εμεηαζηνχλ μερσξηζηά γηα θάζε ηνκέα, πνηα είλαη ε 

ζπκθέξνπζα ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, έηζη ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ.  
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Σνκέαο ιηπαζκάησλ 

Ο ηνκέαο ησλ ιηπαζκάησλ έρεη ηελ παξαθάησ δνκή φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρήκα. 

 

Πίνακας 11: Κλάδος λιπαζμάηων 

 

Σν εξψηεκα πνπ αθνξά ην ζπλεηαηξηζκφ ΘΔγε, είλαη εάλ ζα πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη ζε θάζεηε νινθιήξσζε ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαζκάησλ θαη ζε πνηφ ζηάδην 

ηεο αιπζίδαο ηνπ θιάδνπ ε είζνδφο ηνπ ζα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε. Οη 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ δηαζέηεη ν ζπλεηαηξηζκφο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε 

ηνπ θιάδνπ ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ θαη είλαη ε δεκηνπξγία θαηαζηήκαηνο αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ (άδεηα ηχπνπ Α’), ε δεκηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ, ε 

δεκηνπξγία κνλάδαο αλάκημεο θαη ζπζθεπαζίαο ιηπαζκάησλ, ε εηζαγσγή απφ ην 

εμσηεξηθφ έηνηκσλ ιηπαζκάησλ θαη ηέινο λα κελ πξνρσξήζεη ζε θάζεηε 

νινθιήξσζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αγνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ιηπαζκάησλ. 

Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή δελ ζα 

εμεηαζηνχλ ην ζηάδην παξαγσγήο ιηπαζκάησλ θαη ην ζηάδην αλάκημεο-ζπζθεπαζίαο 

ιηπαζκάησλ εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
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αλάπηπμε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ αλάιπζε εζηηάδεηαη ζηελ εηζαγσγή έηνηκσλ 

ιηπαζκάησλ θαη αλάπηπμε θαηαζηήκαηνο αγξνηηθψλ εθνδίσλ. 

Καηαζηήκαηα αγξνηηθώλ εθνδίσλ 

1. Τπάξρνπλ πξνκεζεπηέο νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

πνπ ν ζπλεηαηξηζκφο εζσηεξηθά δελ κπνξεί λα επηηχρεη; 

Ο ζπλεηαηξηζκφο δηαζέηεη θαηάζηεκα αγξνηηθψλ εθνδίσλ. Σν 2015 δηαθίλεζε 650 

ηφλνπο ιηπάζκαηνο αμίαο 325 ρηι. επξψ. πλεξγάζηεθε κε έμη εηαηξίεο ιηπαζκάησλ 

θαη εκπνξεχηεθε 24 δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο. Ζ πιεζψξα ησλ πξντφλησλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ιηπαζκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ παξαγσγψλ γηα ηελ εηαηξία ηεο νπνίαο επηιέγνπλ λα 

πξνκεζεπηνχλ ιίπαζκα, κείσζε ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ηεο κέγηζηεο νηθνλνκίαο 

θιίκαθαο. Χζηφζν, νη πνζφηεηεο πνπ δηαθίλεζε αλαινγνχλ ζε 25 θηιά ιίπαζκα αλά 

ζηξέκκα γηα φιν ην ρξφλν, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πψιεζεο πεξηζζνηέξσλ απφ 

200 θηιψλ αλά ζηξέκκα. ηνλ ηνκέα εκπνξίαο ιηπαζκάησλ απφ ηα θαηαζηήκαηα 

αγξνηηθψλ εθνδίσλ, εκπεξηέρνληαη θπξίσο θφζηε απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο θαη 

φρη θφζηε παξαγσγήο. Ζ επίηεπμε νηθνλνκίαο θιίκαθαο εζσηεξηθά ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ είλαη εθηθηή θαζψο ππάξρνπλ πεξηζψξηα αχμεζεο ησλ πνζνηήησλ απφ 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ.  

Απάληεζε: ΌΥΗ 

2. Καηέρνπλ νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ εηδηθνχο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη εζσηεξηθά; 

Σα θαηαζηήκαηα εθνδίσλ επηδηψθνπλ λα αλαπηχζζνπλ πξνζσπηθέο ζρέζεηο νη 

πσιεηέο εθνδίσλ κε ηνπο παξαγσγνχο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ πηζηψζεηο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Ο ζπλεηαηξηζκφο αλήθεη ζηνπο παξαγσγνχο έρνληαο 
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έηζη ην πιενλέθηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή επαθή. Δπίζεο, 

παξέρεηαη ζηα κέιε ε πηζησηηθή θάξηα αγξφηε κέζσ ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο 

πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα πίζησζεο ησλ κειψλ – πειαηψλ. 

Απάληεζε: ΟΥΗ 

3. Δίλαη εθηθηή ε χπαξμε ζηξαηεγηθψλ ζπκθσληψλ ή θνηλνπξαμηψλ; 

Ο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα ζπλάςεη ζπκκαρίεο κε άιια θαηαζηήκαηα εθνδίσλ ηεο 

πεξηνρήο, ηα νπνία εκπνξεχνληαη ιηπάζκαηα θαηά απνθιεηζηηθφηεηα, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ιηπαζκάησλ ηεο ELFΔ.  

Απάληεζε: ΝΑΗ/ΟΥΗ 

Ο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα πξνβεί ζε θάζεηε νινθιήξσζε γηα νξηζκέλα ιηπάζκαηα 

θαη λα πξνρσξήζεη ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε άιια θαηαζηήκαηα γηα άιινπο 

ηχπνπο ιηπαζκάησλ. 

 

 

Εηαηξίεο εηζαγσγήο έηνηκσλ ιηπαζκάησλ 

1. Τπάξρνπλ πξνκεζεπηέο νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

πνπ ν ζπλεηαηξηζκφο εζσηεξηθά δελ κπνξεί λα επηηχρεη; 

Οη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν εηζαγσγήο 

ιηπαζκάησλ θαηέρνπλ ηδηφθηεηεο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο 

ησλ ιηπαζκάησλ. Γξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ 20 ρξφληα ζηελ ειιεληθή 

αγνξά θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο είλαη αξθεηψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ. Χζηφζν, ν 

ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε εηζαγσγή έηνηκσλ ζπζθεπαζκέλσλ 
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ιηπαζκάησλ εθφζνλ νη πνζφηεηεο πνπ ζα δηαθηλήζεη λα θαιχπηνπλ ηα αληίζηνηρα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ ελψ λα επηηπγράλνπλ αληαγσληζηηθή ηηκή θαη πνηφηεηα ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ιηπάζκαηα ηεο αγνξάο. Γηα λα επηηχρεη νηθνλνκία 

θιίκαθαο αληίζηνηρε ησλ ππνινίπσλ εηζαγσγηθψλ εηαηξηψλ ζα πξέπεη λα δηαθηλήζεη 

ιηπάζκαηα αμίαο ηνπιάρηζηνλ φζν ηελ εηαηξίαο κε ηνλ κηθξφηεξν θχθιν εξγαζηψλ 

πνπ γηα ην 2013 ήηαλ ε ΦΗΛΚΔΜ Α.Δ. κε ηδίξν 1.621.957 επξψ. Ο ηδίξνο απηφο είλαη 

θαηά 1,3 εθαηνκκχξηα επξψ κεγαιχηεξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ παξνχζα θάζε. 

Γηα λα επηηχρεη ηνλ αληίζηνηρν ηδίξν, ν ζπλεηαηξηζκφο ζα πξέπεη λα απμήζεη ηηο 

πνζφηεηεο πνπ δηαθηλεί ή λα κέζσ απμήζεη ηνπο πειάηεο ηνπ (λέα κέιε, ηξίηνη, 

θαηαζηήκαηα εθνδίσλ θηι). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απμήζεη θαη ηελ αλαινγία πψιεζεο 

ιηπαζκάησλ αλά ζηξέκκα γηα ηα κέιε ηνπ. πλδπάδνληαο θαη ηνπο δηαθνξεηηθέο 

θαιιηέξγεηεο ησλ κειψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθφ ηχπν αλά εθαξκνγή ζηελ θαιιηέξγεηα 

ζπλεπάγεηαη φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ζα πξέπεη λα απμήζεη αξθεηά ηηο πνζφηεηεο πνπ 

δηαθηλεί γηα λα πξνρσξήζεη ζε θάζεηε επέθηαζε. 

Απάληεζε: ΝΑΗ 

 

2. Καηέρνπλ νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ εηδηθνχο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ν 

ζπλεηαηξηζκφο δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη εζσηεξηθά; 

Ζ εηαηξίεο εηζαγσγήο δηαζέηνπλ ηερληθέο γλψζεηο ιηπαζκάησλ θαη ηεο δηεζλνχο 

αγνξάο πνπ ν ζπλεηαηξηζκφο ζηελ παξνχζα πεξίνδν δελ δηαζέηεη. 

Απάληεζε: ΝΑΗ 

3. Τπάξρνπλ relationship specific assets 
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Γεσγξαθηθή πεξηνρή Οη εηαηξίεο εηζαγσγήο ιηπαζκάησλ δηαζέηνπλ δηεπξπκέλν 

δίθηπν κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ιηπαζκάησλ. Σα 

ζεκεία απηά βξίζθνληαη θνληά ζε ιηκάληα όπσο ν ιηκέλαο 

Κνξίλζνπ θαη Μαγλεζίαο. Οη ππόινηπνη ζηαζκνί βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, Κνξηλζίαο θαη Θεζζαινλίθεο. 

ηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο δελ βξίζθνληαη κεγάιεο κνλάδεο 

απνζήθεπζεο. Σελ ππεξεζία απηή παξέρνπλ αλεμάξηεηεο 

εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή. 

Δηδηθεπκέλα θεθάιαηα Οη εηαηξίεο έρνπλ επελδχζεη ζε εηδηθεπκέλα θεθάιαηα φπσο 

ηδησηηθά ιηκάληα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη κνλάδεο 

ζπζθεπαζίαο. ε πεξηπηψζεηο πνπ εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ δελ 

δηαζέηνπλ ηέηνηεο κνλάδεο ζπλεξγάδνληαη κε άιιεο εηαηξίεο. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ε Haifa Hellas πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

ιηκέλα ηεο εηαηξίαο Sulphur Hellas. 

Αλζξψπηλν πξνζσπηθφ Οη εηαηξίεο έρνπλ αλαπηχμεη εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα πσιήζεσλ 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 

Απάληεζε: ΟΥΗ 

4. ζ 

Υξνληθόο ζπληνληζκόο Η εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ιίπαλζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο. 

Ο ρξνληθόο ζπληνληζκόο παξάδνζεο είλαη θαζνξηζηηθόο 

γηα ηελ θαιιηεξγεηηθή δηαδηθαζία αιιά δελ είλαη 

δύζθνιν λα επηηεπρζεί. 

πληνληζκφο πνζφηεηαο 

παξαγγειίαο 

Ο ζπληνληζκφο ηεο παξάδνζεο ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο δηφηη επεξεάδεη εμίζνπ ηελ 
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θαιιηεξγεηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο. Ζ 

κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ ιηπαζκάησλ έρεη 

πξνεγγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη εθηθηφο. 

πληνληζκφο πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηπαζκάησλ επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά ηελ απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη ηελ 

ηειηθή πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Ο έιεγρνο 

ησλ παξαδνκέλσλ ιηπαζκάησλ είλαη εθηθηφο κέζσ 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ρεκηθνχ ειέγρνπ. 

πληνληζκφο ζπρλφηεηαο 

παξαγγειηψλ – παξαδφζεσλ 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ παξαγγειηψλ ησλ ιηπαζκάησλ 

πεξηνξίδεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Τπάξρνπλ δπν πεξίνδνη θαηαλάισζεο, ηνλ Οθηψβξην – 

Ννέκβξην θαη ηνλ Φεβξνπάξην – Μάην. Σν γεγνλφο απηφ, 

θάλεη εχθνιν ην ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Απάληεζε: ΟΥΗ 

 

 

 

5. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ 

Ο ζπλεηαηξηζκφο δελ δηαζέηεη πξνο ην παξφλ εηδηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα 

πξντφληα ιίπαλζεο, νη νπνίεο αλ δηαξξεχζνπλ ζα νδεγήζνπλ ζε επηδείλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθήο ηνπ ζέζεο. 

Απάληεζε: ΟΥΗ 
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Ο ζπλεηαηξηζκφο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε θάζεηε νινθιήξσζε εηζαγσγήο 

ιηπαζκάησλ ιφγσ ηνπ φγθνπ πνπ δηαθηλεί θαη ησλ απαξαηηήησλ ηερληθψλ γλψζεσλ 

πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη. 

 

 

Σπγθεληξσηηθά 

Οηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θακπύιεο γλώζεο 

 Δηδηθέο γλψζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο 

Οηθνλνκίεο 

θιίκαθαο 

Κακπχιεο 

γλψζεο 

Καηάζηεκα αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ 

Όρη Όρη Όρη 

Δηαηξίεο εηζαγσγήο 

έηνηκσλ ιηπαζκάησλ 

Ναη Ναη Ναη 
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Σνκέαο θπηνπξνζηαηεπηηθσλ πξντόλησλ 

Ο ηνκέαο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ έρεη ηελ παξαθάησ δνκή φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην ζρήκα. 

 

Πίνακας 2: Ο κλάδος ηων λιπαζμάηων 

ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

παξνπζηάδνληαη νη εμήο ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηνλ ζπλεηαηξηζκφ «ΘΔγε». Δίηε 

λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαγσγή ηέηνησλ πξντφλησλ, είηε ζηελ εηζαγσγή ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο θαη ηελ ζπζθεπαζία, είηε ηέινο ηελ εηζαγσγή έηνηκσλ επψλπκσλ 

ζθεπαζκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

Ζ παξαγσγή φζν θαη ε ζπζθεπαζία απνηεινχλ πνιχ εηδηθεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο ν ζπλεηαηξηζκφο δελ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε θιίκαθα 

δξαζηεξηνηήησλ γηα λα αλαπηχμεη. 
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Καηάζηεκα αγξνηηθψλ εθνδίσλ 

1. Τπάξρνπλ πξνκεζεπηέο πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο εζσηεξηθά δελ κπνξεί λα επηηχρεη; 

Σν 2015 ν ζπλεηαηξηζκφο πξαγκαηνπνίεζε ηδίξν πσιήζεσλ, 75.000 επξψ γηα ηνλ 

ηνκέα ησλ θπηνθαξκάθσλ. Σν πνζφ απηφ δελ είλαη κηθξφ ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν θαη 

δελ επηηξέπεη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ λα απνιαχζεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Ο εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ γηα ην 2013 ζηνλ ηνκέα ησλ θπηνθαξκάθσλ αλήιζε ζηα 185 εθ. 

επξψ. Σν πνζνζηφ ηνπ ηδίξνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ  είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05%. 

Απάληεζε: ΝΑΗ 

 

2. Καηέρνπλ νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ εηδηθνχο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη εζσηεξηθά; 

Οη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ ηνκέα ησλ θπηνθαξκάθσλ είλαη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ κε καθξφρξνλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία. Δπίζεο, 

δηαζέηνπλ κεγάιε γθάκα δηαθνξνπνηεκέλσλ θαη επψλπκσλ πξντφλησλ. 

Απάληεζε: ΝΑΗ 

3. Τπάξρνπλ relationship specific assets;  

Απάληεζε: ΟΥΗ 

4. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ ηεο ζπλεξγαζίαο; 

Απάληεζε: ΟΥΗ 

5. Τπάξρνπλ πηζαλέο αλεπηζχκεηεο δηαξξνέο πιεξνθνξηψλ; 
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Απάληεζε: ΟΥΗ 

 

Δηζαγσγή έηνηκσλ ζθεπαζκάησλ 

1. Τπάξρνπλ πξνκεζεπηέο πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο εζσηεξηθά δελ κπνξεί λα επηηχρεη; 

Σν 2015 ν ζπλεηαηξηζκφο πξαγκαηνπνίεζε ηδίξν πσιήζεσλ 75.000 επξψ γηα ηνλ 

ηνκέα ησλ θπηνθαξκάθσλ. Σν πνζφ απηφ δελ επηηξέπεη ηελ χπαξμε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο.  

Απάληεζε: ΝΑΗ 

 

2. Καηέρνπλ νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ εηδηθνχο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη εζσηεξηθά; 

Οη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ ηνκέα ησλ θπηνθαξκάθσλ είλαη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ κε καθξφρξνλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία. Δπίζεο, 

δηαζέηνπλ κεγάιε γθάκα δηαθνξνπνηεκέλσλ θαη επψλπκσλ πξντφλησλ 

Απάληεζε: ΝΑΗ 

3. Τπάξρνπλ relationship specific assets;  

Απάληεζε: ΟΥΗ 

4. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ ηεο ζπλεξγαζίαο; 

Απάληεζε: ΟΥΗ 
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5. Τπάξρνπλ πηζαλέο αλεπηζχκεηεο δηαξξνέο πιεξνθνξηψλ; 

Απάληεζε: ΟΥΗ 

 

πγθεληξσηηθά: 

Οηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θακπύιεο γλώζεο 

 Δηδηθέο γλψζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο 

Οηθνλνκίεο 

θιίκαθαο 

Κακπχιεο 

γλψζεο 

Καηάζηεκα αγξνηηθψλ 

εθνδίσλ 

Όρη Όρη Όρη 

Δηαηξίεο εηζαγσγήο 

έηνηκσλ θπηνθαξκάθσλ 

Ναη Ναη Ναη 
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Σνκέαο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ 

 Ζ δνκή ηνπ θιάδνπ ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ απνηειείηαη απφ ηηο 

εηαηξίεο πνπ εκπνξεχνληαη ηνπο ζπφξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηηο εηαηξίεο πνπ 

παξάγνπλ πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ζηελ Διιάδα. Ο ζπλεηαηξηζκφο ην 2015 

πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ζπφξσλ χςνπο 224 ρηι. επξψ. Αλαιπηηθά νη πσιήζεηο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

Καιιηέξγεηα Πσιήζεηο (ρηι.) επξψ 

Καιακπόθη 80 

Βακβάθη 35 

Κξηζάξη 12 

ηηάξη 40 

Αξαθάο 50 

Μπξόθνιν 30 

παλάθη 30 

Πίνακας 11: Πωλήζεις ανά προϊόν 

 Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζθφξδνπ, ν ζπφξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη πξντφλ 

ηεο πξνεγνχκελεο ζπγθνκηδήο. Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο κε 

εηαηξίεο ζπνξνπαξαγσγήο φπνπ ηα κέιε έρνπλ αλαιάβεη ηελ θαιιηέξγεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ πνηθηιηψλ πξνο πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ζπφξνπ. Σέηνηεο ζπλεξγαζίεο 

έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ζηηεξψλ, ηνπ βάκβαθνο (παξαγσγή 

ζχζπνξνπ βάκβαθνο). Γηα ηηο θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ ν ζπλεηαηξηζκφο έρεη ζπλάςεη 

ζπλεξγαζία κε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, φπνπ νη ζπλεξγάηεο επηιέγνπλ ηελ πνηθηιία 

πνπ ζα θαιιηεξγεζεί αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν. Ο ζπλεηαηξηζκφο πξνκεζεχεηαη 

ηνπο ζπφξνπο φπνπ ηνπο κεηαπνπιά ζηα κέιε – παξαγσγνχο. 
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 Ο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε θάζεηε επέθηαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, κέζσ ησλ εμήο δξαζηεξηνηήησλ φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ. Απηέο είλαη πξψηνλ, ε 

εηζαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη δηαθίλεζε ζηελ Διιάδα θαη δεχηεξνλ ε 

ζπνξνπαξαγσγή δεκηνπξγψληαο θαη εμειίζζνληαο πνηθηιίεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 

Δηζαγσγή θαη εκπνξία πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 

1. Τπάξρνπλ πξνκεζεπηέο πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο εζσηεξηθά δελ κπνξεί λα επηηχρεη; 

Ο αξηζκφο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη δελ επηηξέπνπλ ηελ χπαξμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο εάλ ζπγθξίλνπκε ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ην 

πνιιαπιαζηαζηηθφ πνπ ην 2013 αλήιζε ζηα 223 εθ. επξψ.   

Απάληεζε: ΝΑΗ 

 

2. Καηέρνπλ νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ εηδηθνχο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη εζσηεξηθά; 

Γηα ηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ησλ ζηηεξψλ πνπ 

απνηεινχλ θαη ηελ θπξηφηεξε θαιιηέξγεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε ηδίξν γηα ην 2015, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ κε καθξφρξνλε 

εκπεηξία θαη έξεπλα πνπ ν ζπλεηαηξηζκφο ηελ πξνθεηκέλε ρξνληθή πεξίνδν δηαζέηεη.  

Απάληεζε: ΝΑΗ 
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3. Τπάξρνπλ relationship specific assets;  

Απάληεζε: ΟΥΗ 

4. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ ηεο ζπλεξγαζίαο; 

Απάληεζε: ΟΥΗ 

5. Τπάξρνπλ πηζαλέο αλεπηζχκεηεο δηαξξνέο πιεξνθνξηψλ; 

Απάληεζε: ΟΥΗ 

 

πνξνπαξαγσγή 

1. Τπάξρνπλ πξνκεζεπηέο πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο εζσηεξηθά δελ κπνξεί λα επηηχρεη; 

Οη εηήζηεο πσιήζεηο ησλ είθνζη κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ζπνξνπαξαγσγήο γηα ην 

2015 θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ 500 ρηιηάδεο επξψ θαη 32 εθ. επξψ. ηελ πεξίπησζε 

ησλ ζηηεξψλ, ε κέζε ηηκή αγνξάο πηζηνπνηεκέλσλ ζπφξσλ ήηαλ γηα ην 2015 0,89 

επξψ αλά θηιφ. Δάλ ν ζπλεηαηξηζκφο πξνβεί ζε ζπνξνπαξαγσγή, γηα λα επηηχρεη 

πσιήζεηο χςνπο 500 ρηι. επξψ (φζν θαη ε εηθνζηή εηαηξία ηνπ θιάδνπ), ζα πξέπεη λα 

θαιιηεξγήζεη 5.500 ζηξέκκαηα ζηηάξη-θξηζάξη, ή 4.000 ζηξέκκαηα αξαβφζηην. 

12
Δπίζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο θαζηζηνχλ ηε ζπιιεθηηθή δηαδηθαζία εθηθηή 

θαζψο είλαη ε ίδηα κεραλή γηα ηε ζπιινγή ηνπ πξντφληνο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ ζθφξδνπ. Χζηφζν, γηα ηηο ππφινηπεο θαιιηέξγεηεο φπσο ην βακβάθη 

θαη ηα θεπεπηηθά απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζπιινγήο ηνπ ζπφξνπ. 

                                            
12

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθηάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηεο ειάρηζηεο παξαγσγήο αλά 

ζηξέκκα ζε θάζε θαιιηέξγεηα (200 θηιά/ζηξέκκα ζηηάξη-θξηζάξη, 1.200 θηιά αλά ζηξέκκα θαιακπφθη). 
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Απάληεζε: ΟΥΗ 

2. Καηέρνπλ νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ εηδηθνχο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ν 

ζπλεηαηξηζκφο δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη εζσηεξηθά; 

Γηα ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζπνξνπαξαγσγήο, απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε άδεηα 

απφ ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ 

θιάδνπ ησλ αγξνηηθψλ εθνδίσλ. Ζ εμαζθάιηζε άδεηαο απφ ην ζπλεηαηξηζκφ είλαη 

εθηθηή θαζψο απαζρνιεί ην απαξαίηεηα ηερληθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο ν ζπλεηαηξηζκφο 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ζπνξνπαξαγσγή πηζηνπνηεκέλσλ ζπφξσλ απνθηψληαο ηα 

δηθαηψκαηα εηαηξηψλ παξαγσγήο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ απφ ην εμσηεξηθφ, είηε 

λα πξνρσξήζεη ζηε βειηίσζε ππάξρνληνο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ν ζπλεηαηξηζκφο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε εηαηξία ηνπ εμσηεξηθνχ 

φκσο, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπγθέληξσζε νπφηε ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ρακειή. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε εμέιημε ππάξρνληνο 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ είλαη κηα καθξφρξνλε δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί ηελ 

επέλδπζε ζε εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πάγηα θεθάιαηα. Ζ δηαδηθαζία 

δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε θαη εθφζνλ ν λένο ζπφξνο πάξεη έγθξηζε απφ ην 

ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ν ζπλεηαηξηζκφο απνθηά ηα εκπνξηθά δηθαηψκαηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπφξνπ. Δπίζεο, κέζσ ηελ εμέιημεο ππάξρνληνο 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ν ζπλεηαηξηζκφο ζα δηαζέηεη εηδηθεπκέλεο πνηθηιίεο βάζεη 

ησλ αλαγθψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ. ήκεξα, ε πιεηνςεθία ησλ ζπφξσλ ζηηεξψλ δελ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνρεπφκελα γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπφξνη παξαζθεπαζκέλνη απφ γεηηνληθέο ρψξεο φπσο ε Ηηαιία. 

Απάληεζε: ΝΑΗ 
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3. Τπάξρνπλ relationship specific assets;  

Απάληεζε: ΟΥΗ 

4. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ ηεο ζπλεξγαζίαο; 

Απάληεζε: ΟΥΗ 

5. Τπάξρνπλ πηζαλέο αλεπηζχκεηεο δηαξξνέο πιεξνθνξηψλ; 

Απάληεζε: ΟΥΗ 

 

πγθεληξσηηθά 

Οηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θακπύιεο γλώζεο 

 Δηδηθέο γλψζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο 

Οηθνλνκίεο 

θιίκαθαο 

Κακπχιεο 

γλψζεο 

Δηζαγσγή πνι/θνύ πιηθνύ Όρη Όρη Όρη 

πνξνπαξαγσγή Ναη Ναη Όρη 
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Δπηπιένλ θίλεηξα θάζεηεο νινθιήξσζεο  

Δπηπιένλ θίλεηξα γηα θάζεηε νινθιήξσζε απνηεινχλ πέξαλ ηεο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, ε εμαζθάιηζε πξνκήζεηαο κηα βαζηθήο πξψηεο χιεο. Γεχηεξν 

πιενλέθηεκα είλαη ε δηφξζσζε αζηνρηψλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο πνπ νθείινληαη 

παξάγνληεο κε δηαρεηξίζηκνπο απφ ηνλ νξγαληζκφ (externalities). Σξίην πιενλέθηεκα 

είλαη ε απνθπγή θξαηηθψλ – λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Σέηαξην, ε αχμεζε ηεο δχλακεο 

πνπ θαηέρεη ζηελ αγνξά ν νξγαληζκφο θαη πέκπην ε κείσζε ηεο επηξξνήο ηεο δχλακεο 

ηεο αγνξάο ζηνλ νξγαληζκφ. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, θίλεηξν γηα θάζεηε 

νινθιήξσζε απνηειεί ε χπαξμε δηπιήο πξνζαχμεζεο ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο θαηά 

ηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ θιάδνπ. 

 

Κάζεηε νινθιήξσζε γηα εμαζθάιηζε πξψησλ πιψλ 

Κίλεηξν γηα ηελ επηινγή θάζεηεο επέθηαζεο ελφο νξγαληζκνχ είλαη ε 

εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πξψησλ πιψλ. ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη πξψηεο 

χιεο βξίζθνληαη ζε έιιεηςε ή ε ρξφλνο παξάδνζεο είλαη θξίζηκνο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ελφο νξγαληζκνχ είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ θαηξνζθνπηθέο ζπκπεξηθνξέο. Απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη είηε ζε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ πξψησλ πιψλ, είηε ζε ππνβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηάο είηε ζε αιιαγέο ζηνπο φξνπο ζπκθσλίαο ησλ δχν εηαηξηψλ. Σφηε 

παξνπζηάδνληαη ηα απαξαίηεηα θίλεηξα γηα θάζεηε νινθιήξσζε., 

 

 Τνκέαο ιηπαζκάησλ 

Σα πξντφληα ιίπαλζεο απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγσ εηζαγσγηθά πξντφληα ηφζν γηα 

ηελ Διιάδα φζν θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ 
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θιάδνπ, ε παγθφζκηα νκνζπνλδία ιηπαζκάησλ αλακέλεη δηπιαζηαζκφ ηεο παξαγσγήο 

δπλακηθφηεηαο παξαγσγψλ ιηπαζκάησλ έσο ην 2020. πλεπψο, δελ θαίλνληαη ζηνλ 

πξαηφ νξίδνληα πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξψηεο χιεο.  

 

 Τνκέα θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

Σν θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα παξάγνληαη βάζε ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ, νη 

νπνίεο δελ είλαη ζε έιιεηςε, πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ πνιχ εηδηθεπκέλσλ 

ζθεπαζκάησλ. Δπίζεο, ππάξρεη πιεζψξα εηαηξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ δηαθνξνπνηεκέλα 

πξντφληα. Σέινο, κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηα πξντφληα θπηνπξνζηαζίαο 

εμειίζζνληαη βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. πλεπψο δελ 

παξνπζηάδεηαη πξνβιεκαηηζκφο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πξψηεο χιεο.  

 

 Τνκέαο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ 

ηνλ ηνκέα ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ παξνπζηάδεηαη πςειή ζπγθέληξσζε 

ζε παγθφζκην επίπεδν. Μέζσ ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο, κπνξεί λα απμεζεί ε 

αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

Έιεγρνο γεγνλφησλ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε θάζεηε νινθιήξσζε γηα λα 

κεηαθέξεη, ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηε δηαρείξηζε εμσηεξηθψλ ζπκβάλησλ (externalities). 

Με ηνλ φξν «εμσηεξηθά γεγνλφηα» ελλννχληαη ηα θφζηε ή ηα νθέιε πνπ επεξεάδνπλ 
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έλα νξγαληζκφ ρσξίο λα έρεη επηιέμεη λα ηα πθίζηαηαη. Σέηνηα κπνξεί λα είλαη ε 

δηαρείξηζε ηεο θήκεο ελφο νξγαληζκνχ, ή ε δεκφζηα εηθφλα ηνπ.  

 

 Τνκέαο ιηπαζκάησλ 

ηνλ ηνκέα ησλ ιηπαζκάησλ νη θχξηνη εμσηεξηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε αλάγθε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ 

ιηπαζκάησλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ζπλεηαηξηζκφο 

ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε θάζεηε νινθιήξσζε γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ή λα ζπλεξγαζηεί κε εηαηξία ηεο αγνξάο γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπο. Δπίζεο, εμσηεξηθφ ζπκβάλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, απνηειεί ε ρξήζε ιηπαζκάησλ ηα νπνία είλαη πξντφληα λνζείαο θαη 

δελ δηαζέηνπλ ηηο κνλάδεο ιηπαζκάησλ πνπ αλαγξάθνπλ (NKP). Ο έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο είλαη αξθεηά δχζθνινο θαζψο νη πνζφηεηεο είλαη πνιχ κεγάιεο θαη ην 

θφζηνο ζε θεθάιαην θαη ρξφλν γηα λα ειεγρζνχλ είλαη κεγάιν. Σα λνζεπκέλα 

ιηπάζκαηα νδεγνχλ ζε ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Χζηφζν, 

νη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ιηπαζκάησλ εγγπψληαη γηα ηε ζχλζεζε ησλ ιηπαζκάησλ ηνπο. 

Ζ πηζηνπνίεζε απηή, νδεγεί θαη ζε πςειφηεξε ηηκή γηα ηνλ παξαγσγφ. 

 

 Τνκέαο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ 

ηνλ ηνκέα ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ν ζπλεηαηξηζκφο, κπνξεί κέζσ ηεο 

ζπνξνπαξαγσγήο, λα αλαπηχμεη δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν γελεηηθφ πιηθφ ζπφξνπ 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηνπηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη κε ηελ απαηηνχκελε 

αλζεθηηθφηεηα. Δπίζεο, κπνξεί λα επηηχρεη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηνπ 
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πξνζδψζνπλ θαιχηεξε αληαγσληζηηθή ζέζε ζηελ αγνξά. Απηφ ηζρχεη θπξίσο γηα ην 

κείγκαηα αιεχξσλ πνπ παξάγεη απφ δηθά ηνπ ζηηεξά.  

 

Κάζεηε νινθιήξσζε γηα απνθπγή θπβεξλεηηθψλ παξεκβάζεσλ 

Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα επηιέμεη λα πξνρσξήζεη ζε θάζεηε νινθιήξσζε 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζέιεη λα μεπεξάζεη ή λα απνθχγεη ηελ θπβεξλεηηθή λνκνζεζία 

ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ, ηνπο θαλνληζκνχ εκπνξίνπ είηε ηε θνξνινγία 

κεηαπνπιψληαο ζηνλ εαπηφ ηεο. 

 Ο ζπλεηαηξηζκφο «ΘΔγε» δελ έρεη ζπγθεθξηκέλα νθέιε απφ ηελ θάζεηε 

νινθιήξσζε ζηα αγξνηηθά εθφδηα θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη απφ θπβεξλεηηθέο 

παξεκβάζεηο. 

Κάζεηε νινθιήξσζε γηα βειηίσζε ηεο κνλνπσιηαθήο ζέζεο 

Μηα επηρείξεζε κπνξεί κέζσ ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο λα απμήζεη ηε έζνδα 

ηεο κε δπν ηξφπνπο. Πξψηνλ, εάλ είλαη κνλνπσιηαθφο πξνκεζεπηήο ελφο 

αληαγσληζηηθνχ θιάδνπ κέζσ ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη 

ζηνλ θιάδν απηφ θαη λα βειηηψζεη ηε κνλνπσιηαθή ηνπ ζέζε απμάλνληαο παξάιιεια 

ηα θέξδε ηεο. Γεχηεξνλ, κέζσ ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο κηα εηαηξία πνπ θαηέρεη ηε 

ζέζε ηνπ κνλνπσιηαθνχ πξνκεζεπηή κπνξεί λα αζθήζεη ζηξαηεγηθή δηαθξηηήο/δηπιήο 

ηηκνιφγεζεο. Γειαδή, λα πξνζθέξεη ίδηα ή παλνκνηφηππα πξντφληα κε δηαθνξεηηθή 

ηηκή ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο. 

 Ο ζπλεηαηξηζκφο δελ θαηέρεη ζέζε κνλνπσιίνπ θαζψο δηαρεηξίδεηαη 

πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 
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Κάζεηε νινθιήξσζε γηα πεξηνξηζκφ ηεο δχλακεο ηεο αγνξάο 

Όηαλ έλαο πξνκεζεπηήο κηαο επηρείξεζεο πνπιάεη έλα θξίζηκν πξντφλ γηα 

ιεηηνπξγία ηεο, ζε πςειή ηηκή ιφγσ ηεο κνλνπσιηαθήο ζέζεο ηνπ πξνκεζεπηιε, ηφηε 

ππάξρνπλ θίλεηξα γηα λα εμεηαζηεί εάλ κέζσ ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα απνθηήζεη ην πξντφλ απηφ ζε ρακειφηεξε ηηκή.  

 

 Τνκέαο ιηπαζκάησλ 

Σα πξντφληα ησλ ιηπαζκάησλ παξνπζηάδνπλ δηαθχκαλζε ηηκψλ θαζψο απνηεινχλ 

ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα. ε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηηκέο ησλ ιηπαζκάησλ κεησζνχλ 

παγθνζκίσο αιιά ε κείσζε απηή δελ αληαλαθιάηαη ζηηο ηηκέο ησλ πξνκεζεπηψλ 

ιφγσ ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο, ε θάζεηε νινθιήξσζε επηηξέπεη λα 

παξνρή ιηπαζκάησλ ζε ρακειφηεξεο ηηκέο. Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηηκέο ησλ 

ιηπαζκάησλ ησλ εηαηξηψλ είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο παξαγσγήο ιφγσ 

αζηνρίαο ηεο αγνξάο ε θάζεηε επέθηαζε απνηειεί ζπκθέξνπζα ζηξαηεγηθή. 
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ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη θνηλνπξαμίεο 

Οη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη νη θνηλνπξαμίεο, είλαη κηα κνξθή ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ εηαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη αξθεηά απφ ηα νθέιε ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο, ηεο 

ρξήζεο ηεο αγνξάο ελψ ηαπηνρξφλσο πεξηνξίδεη ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη 

πινπνίεζεο. Απνηεινχλ ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο, ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζπκκαρία επηθέξεη νθέιε θαη γηα φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο. 

Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε λέεο αγνξέο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ κε 

ρακειφηεξν θφζηνο. Ζ ζηξαηεγηθή ζπκκαρία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πεξηπηψζεηο 

φπσο θνηλέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, παξαγσγήο θαη δηαλνκήο.  

Κχξηνη θηλεηήξηνη παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ: 

 Βνεζά ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

 Μεηψλεη ηε δχλακε ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ 

 Απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ 

 Γεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο  

 Μεηψλεη ην ξίζθν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 Σαρχηεξε αλάπηπμε  

 

Κξηηήξηα επηηπρίαο ζπκκαρηψλ: 

 Όινη νη ζπλεξγάηεο λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκνπο πφξνπο 

 Να ππάξρεη θνηλφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο, αμηψλ θαη θνπιηνχξαο 

 Αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

 Σήξεζε ζπκθσλεκέλσλ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο 

 Κνηλή ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 
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 Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο ζπλεξγαζίαο απφ θνηλνχ 

 

Δκπφδηα ζχκπξαμεο ζπκκαρηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ 

 Γηαξξνή εζσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 Οπνξηνπληζηηθή ζπκπεξηθνξά ζπκκεηερφλησλ 

 Αλαληηζηνηρία νθειψλ ζπκκεηερφλησλ 

 Γηαθνξεηηθή δνκή εηαηξηψλ θαη αζχκβαηε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 

 

Σνκέαο αγξνηηθψλ εθνδίσλ 

Δλδηάκεζε επηινγή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηελ είζνδν ζηνλ θιάδν ησλ 

εθνδίσλ εθηφο ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο επηινγήο ηεο αγνξάο, είλαη ε 

ζχκπξαμε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν 

ησλ εθνδίσλ. Οη ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο είλαη νη εμήο: 

 ηξαηεγηθή ζπκκαρία κε εηαηξία παξαγσγήο ιηπαζκάησλ  

 ηξαηεγηθή ζπκκαρία κε εηαηξία εηζαγσγήο, ζχλζεζεο θαη ελζάθηζεο 

ιηπαζκάησλ 

 ηξαηεγηθή ζπκκαρία κε εηαηξία εηζαγσγήο έηνηκσλ ελζαθηζκέλσλ 

ιηπαζκάησλ 

 ηξαηεγηθή ζπκκαρία κε άιινπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη νκάδεο παξαγσγψλ 
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πκπεξάζκαηα 

ηξαηεγηθή ζπλεηαηξηζκνχ: 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ «ΘΔγε» ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ πξντφλησλ πνπ 

παξάγνπλ ηα κέιε ηνπ. Δπίζεο, νη εθηάζεηο πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ επηηπγράλεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

παξνπζηάδνληαο κεησκέλε θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ. Απφ 

ηελ άιιε, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζθέξεη ζην ζπλεηαηξηζκφ, 

κηθξφηεξε έθζεζε ζε θηλδχλνπο φπσο θαηαζηξνθή πξντφλησλ απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο 

ή αζζέλεηεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο πεγέο εζφδσλ. Σα έζνδα απφ ην θαηάζηεκα 

αγξνηηθψλ εθνδίσλ πνπ ιεηηνπξγεί ν ζπλεηαηξηζκφο αλέξρνληαη ζην 40% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

 Σνκέαο ιηπαζκάησλ 

Σν θξίζηκν ζηξαηεγηθφ εξψηεκα γηα ηνλ ηνκέα ησλ ιηπαζκάησλ αθνξά ην ζηάδην ζην 

νπνίν εάλ επεθηαζεί ν ζπλεηαηξηζκφο ζα πεηχρεη κεησκέλεο ηηκέο πψιεζεο γηα ηα 

κέιε ηνπ, πνπ είλαη ν ζθνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σν ζηάδην ηεο παξαγσγήο 

ιηπαζκάησλ θαη εηζαγσγήο, κίμεο θαη ελζάθηζεο ιηπαζκάησλ απαηηνχλ κεγάια 

θεθάιαηα θαη ππνδνκέο πνπ ζηελ παξνχζα ζηηγκή ν ζπλεηαηξηζκφο δελ δηαζέηεη. 

Δπίζεο, δελ επηηπγράλεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εηζαγσγή 

έηνηκσλ ιηπαζκάησλ κε ηελ ππάξρνπζα παξαγσγηθή δπλακηθή. Δπίζεο, ε κεγάιε 

πνηθηιία πξντφλησλ πνπ παξάγεη απμάλνπλ θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

ιηπαζκάησλ πνπ απαηηεί θάζε θαιιηέξγεηα, κεηψλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα επηηπρίαο 
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νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  Γηα λα αμηνπνηήζεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζα πξέπεη λα απμήζεη 

ηα κέιε ηνπ απμάλνληαο παξάιιεια θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ δηαθηλεί. ε πεξίπησζε 

πνπ ζπγθεληξψζεη πνζφηεηεο παξαγγειηψλ χςνπο 20 εθ. επξψ (4% ηεο αγνξάο), ζα 

επηηπγράλεη νηθνλνκία θιίκαθαο γηα ηελ εηζαγσγή ιηπαζκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ πεξηζψξηα αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ζηα ππάξρνληα κέιε έσο θαη 

ηξηπιαζηαζκφ ηνπ ζεκεξηλνχ ηδίξνπ.  

 

 Σνκέαο Φπηνθαξκάθσλ 

Αληίζηνηρα ζηνλ ηνκέα ησλ θπηνθαξκάθσλ ν ζπλεηαηξηζκφο δελ ζπγθεληξψλεη ηηο 

απαξαίηεηεο πνζφηεηεο γηα λα πξνρσξήζεη ζε θάζεηε νινθιήξσζε.  

 

 Σνκέαο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 

ηνλ ηνκέα ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ν ζπλεηαηξηζκφο επηηπγράλεη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο κε ηελ παξνχζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ. Απαηηνχληαη 

σζηφζν επελδχζεηο ζε εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ελψ ε επέλδπζε απαηηεί 

αξθεηφ ρξφλν (βάζνο πεληαεηίαο) έσο φηνπ επηθέξεη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

είηε αχμεζε ηεο εκπνξηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ κειψλ. 

 

ηξαηεγηθνί ζηφρνη: 

Ο πξψηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, πνπ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, κέζσ ηεο θάζεηεο επέθηαζεο ζην θιάδν ησλ εθνδίσλ δελ είλαη εθηθηφο 

κε ην κέγεζνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή. Ο δεχηεξνο 
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ζηξαηεγηθφο ζηφρνο πνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο εκπνξηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δελ επηηπγράλεηαη κε ηελ θάζεηε επέθηαζε θαζψο 

απαηηνχληαη πφξνη πνπ ζπλεηαηξηζκφο δελ δηαζέηεη ηελ παξνχζα ζηηγκή. 

 

Πξνηάζεηο: 

 Ο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα επζπγξακκίζεη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ θπξίσο 

ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ζηηεξψλ πνπ είλαη θαη ε θπξηφηεξε θαιιηέξγεηα ζε 

εθηάζεηο πξνο έλα ηχπν ιηπάζκαηνο απφ κηα εηαηξία έηζη ψζηε λα απμήζεη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ιφγσ κεγάισλ πνζνηήησλ θαη λα επηηχρεη 

κεησκέλε ηηκή 

 Μπνξεί λα πξνβεί ζε ζχκπξαμε ζπλεξγαζίαο κε εηαηξία αλάκημεο θαη 

ελζάθηζεο ιηπαζκάησλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο είηε ηνπ εμσηεξηθνχ, 

αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ κεγαιπηέξσλ θαηαζηεκάησλ εθνδίσλ ηεο 

πεξηνρήο, θαη λα παξάγεη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπλεηαηξηζκφ ζπγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο ιηπαζκάησλ κε ην δηθφ ηνπ ινγφηππν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξεί λα 

δηαλέκεη ζηα κέιε ηνπ ιίπαζκα «ηδησηηθήο εηηθέηαο» ζε ρακειφηεξε ηηκή απφ 

φηη ην επψλπκν ιίπαζκα. 

 Να επεθηείλεη ηε ρξήζε ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο σο εξγαιείν 

πξνζέιθπζεο λέσλ κειψλ θαη αχμεζεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ έηζη 

ψζηε λα κπνξέζεη λα επηηχρεη θαιχηεξεο ζπκθσλίεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

εθνδίσλ. 

 Να αλαπηχμεη νκάδα παξαγσγψλ φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ηφζν κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ φζν θαη ηξίηνη κε ζθνπφ ηελ παξαγγειία κεγαιχηεξεο 
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πνζφηεηαο ιηπαζκάησλ. Ο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο 

κεραληζκνχο νξγάλσζεο πνπ δηαζέηεη γηα απηφ ην ζθνπφ.  

 Ζ κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειεί αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ θάζεηε επέθηαζε πξνο ηα αγξνηηθά εθφδηα, αιιά απνηειεί 

πιενλέθηεκα γηα θάζεηε νινθιήξσζε πξνο ηα εκπξφο δηαθηλψληαο απεπζείαο 

ζην ηειηθφ θαηαλαισηή ηα πξντφληα ηνπ. 

 Πξνηείλεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα ζπνξνπαξαγσγήο επηδνηνχκελα 

απφ ηελ ΔΔ ζην πιαίζην ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο ν 

ζπλεηαηξηζκφο έρεη κεγάια νθέιε καθξνπξφζεζκα απφ ηε δεκηνπξγία δηθνχ 

ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 
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Πίλαθεο 

Εικόνα 12: Πωλήςεισ 2015 (κιλά) 

 

Πωλήςεισ (κιλά), ςιτάρι, 
2,137,130, 15% 

Πωλήςεισ (κιλά), 
κριθάρι, 2,280,400, 16% 

Πωλήςεισ (κιλά), 
καλαμπόκι καρπόσ, 

1,650,371, 11% 

Πωλήςεισ (κιλά), 
καλαμπόκι ενςίρωμα, 

7,285,754, 49% 

Πωλήςεισ (κιλά), 
τριφφλλι, 501,315, 3% 

Πωλήςεισ (κιλά), 
βαμβάκι, 771,730, 5% 

Πωλήςεισ (κιλά), 
ςκόρδο, 189,120, 1% 

Chart Title 

ςιτάρι 

κριθάρι 

καλαμπόκι καρπόσ 

καλαμπόκι ενςίρωμα 

τριφφλλι 

βαμβάκι 

ςκόρδο 
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Εικόνα 13: Πωλήςεισ 2015 (κιλά) 

 

 

 

 

 

 

 

Πωλήςεισ (κιλά), ςιτάρι, 
2,137,130 

Πωλήςεισ (κιλά), 
κριθάρι, 2,280,400 Πωλήςεισ (κιλά), 

καλαμπόκι καρπόσ, 
1,650,371 

Πωλήςεισ (κιλά), 
καλαμπόκι ενςίρωμα, 

7,285,754 

Πωλήςεισ (κιλά), 
τριφφλλι, 501,315 

Πωλήςεισ (κιλά), 
βαμβάκι, 771,730 

Πωλήςεισ (κιλά), 
ςκόρδο, 189,120 

Chart Title 
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Εικόνα 14: Κζρδη προ φόρων - προϊόν 

 

 

 

Κζρδη, ςιτάρι,  24,256 € 
, 15% 

Κζρδη, κριθάρι,  17,714 
€ , 11% 

Κζρδη, καλαμπόκι 
καρπόσ,  60,000 € , 38% 

Κζρδη, καλαμπόκι 
ενςίρωμα,  10,696 € , 7% 

Κζρδη, τριφφλλι,  
4,539 € , 3% 

Κζρδη, βαμβάκι,  18,255 
€ , 11% 

Κζρδη, 
ςκόρδο,  

10,142 € , 
6% 

Κζρδη, αρακάσ,  4,940 € 
, 3% 

Κζρδη, 
ςπανάκι,  

10,000 € , 6% 

Κζρδη προ φόρων 2015 

ςιτάρι 

κριθάρι 

καλαμπόκι καρπόσ 

καλαμπόκι ενςίρωμα 

τριφφλλι 

βαμβάκι 

ςκόρδο 

αρακάσ 

ςπανάκι 
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Εικόνα 15: Κζρδη - προϊόν (ευρϊ) 

 

 

 

 

 

 

 

Κζρδη, ςιτάρι,  24,256 €  

Κζρδη, κριθάρι,  17,714 
€  

Κζρδη, καλαμπόκι 
καρπόσ,  60,000 €  

Κζρδη, καλαμπόκι 
ενςίρωμα,  10,696 €  

Κζρδη, τριφφλλι,  4,539 
€  

Κζρδη, βαμβάκι,  18,255 
€  

Κζρδη, ςκόρδο,  10,142 
€  

Κζρδη, αρακάσ,  4,940 €  

Κζρδη, ςπανάκι,  10,000 
€  
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Εικόνα 16: Αγορζσ - Πωλήςεισ αγροτικά εφόδια 

 

 

 

 

Πωλήςεισ (κιλά), 
Λιπάςματα,  275,493 €  

Πωλήςεισ (κιλά), 
Φάρμακα,  77,497 €  

Πωλήςεισ (κιλά), Σπόρια,  
138,854 €  

Αγορζσ (κιλά), 
Λιπάςματα,  239,752 €  

Αγορζσ (κιλά), Φάρμακα,  
76,970 €  

Αγορζσ (κιλά), Σπόρια,  
128,059 €  

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Πωλήςεισ (κιλά) Αγορζσ (κιλά) 
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Εικόνα 17: Κζρδη προ φόρων αγροτικϊν εφοδίων 

 

 

 

 

Κζρδη, Λιπάςματα,  
29,531 €  

Κζρδη, Φάρμακα,  
20,027 €  

Κζρδη, Σπόρια,  13,895 €  

Κζρδη προ φόρων 
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Εικόνα 18: Πρόβλεψη παραγωγήσ 2016 

 

2015 Ποςότητεσ τόνοι, 
ςιτάρι, 3,600 

2015 Ποςότητεσ τόνοι, 
κριθάρι, 2,000 

2015 Ποςότητεσ τόνοι, 
καλαμπόκι καρπόσ, 

3,600 

2015 Ποςότητεσ τόνοι, 
τριφφλλι, 7,000 

2015 Ποςότητεσ τόνοι, 
βαμβάκι, 750 

2015 Ποςότητεσ τόνοι, 
ςκόρδο, 600 

2015 Ποςότητεσ τόνοι, 
αρακάσ, 100 

2015 Ποςότητεσ τόνοι, 
ςπανάκι, 0 

2015 Ποςότητεσ τόνοι, 
μπρόκολο, 1,900 

2015 Ποςότητεσ τόνοι, , 
0 

2016 Ποςότητεσ τόνοι, 
ςιτάρι, 4,000 

2016 Ποςότητεσ τόνοι, 
κριθάρι, 2,000 

2016 Ποςότητεσ τόνοι, 
καλαμπόκι καρπόσ, 

4,000 

2016 Ποςότητεσ τόνοι, 
τριφφλλι, 7,000 

2016 Ποςότητεσ τόνοι, 
βαμβάκι, 1,000 

2016 Ποςότητεσ τόνοι, 
ςκόρδο, 500 2016 Ποςότητεσ τόνοι, 

αρακάσ, 100 

2016 Ποςότητεσ τόνοι, 
ςπανάκι, 1,000 

2016 Ποςότητεσ τόνοι, 
μπρόκολο, 2,000 

2016 Ποςότητεσ τόνοι, , 
200 

2015 Ποςότητεσ τόνοι 2016 Ποςότητεσ τόνοι 
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Εικόνα 19: Πρόβλεψη πωλήςεων αγροτικϊν εφοδίων 2016 

 

  

Λιπάςματα Φάρμακα Σπόρια 

2015 Αξίεσ πωλήςεισ 300,000 €  82,000 €  235,000 €  

2016 Αξίεσ πωλήςεισ 350,000 €  100,000 €  285,000 €  

A
xi

s 
Ti

tl
e
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Παξαξηήκαηα 

Παράρτημα 1ο 

 



143 
 

 



144 
 

 

 

  



145 
 

Παράρτημα 2ο 

 

 


