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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 

μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. 

Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 

Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονο

μικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών 

και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν 

οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, 

μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε

δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 

προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ

μές που καθορίζει η κυβέρνηση- δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της 

βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, 

καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και, 

τρίτον, η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμμα

τισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικο

νομικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα 

του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από 

τον οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση 

των σειρών Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, Εκθέσεις, που είναι 

κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων, 

περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, καθώς και Στατιστικές Σειρές, 

που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδομένα. 

Επίσης, δημοσιεύεται και η σειρά Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια 

εργασιών σε προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του 

ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος. 

Από τον Δεκέμβριο του 2002 το ΚΕΠΕ εκδίδει την τετραμηνιαία πε

ριοδική έκδοση Οικονομικές εξελίξεις, με σκοπό να συμβάλλει στη συστηματική 

παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονομικής συγκυρίας, καθώς και 
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στο πεδίο διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, αναλύοντας τις συνέπειες 

εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέματα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 

ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη

ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων 

οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή 

της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι οικονομικές εξελίξεις, που σημειώνονται στις χώρες του πρώην ανα

τολικού συνασπισμού από το 1989 μέχρι σήμερα, αποτελούν αντικείμενο τόσο 

παγκοσμίου όσο και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα, οι εξελίξεις αυ

τές στην περιοχή των Βαλκανίων παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για την 

Ελλάδα, όχι μόνο λόγω της ιστορικής πορείας που ακολούθησαν κατά το απώ

τερο και πρόσφατο παρελθόν, αλλά κυρίως για τις προοπτικές που ανοίγονται 

στο μέλλον για τη χώρα μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η σταδιακή ένταξη όλων των τομέων οικονομικής δρα

στηριότητας των πρώην σοσιαλιστικών βαλκανικών χωρών στον διεθνή κα

ταμερισμό εργασίας, σε συνδυασμό με την ένταξη τους στην ΕΕ, ενισχύουν τις 

εμπορικές και οικονομικές ανταλλαγές τους και με τη χώρα μας. Ειδικότερα, η 

ενσωμάτωση των αγροτικών οικονομιών των χωρών αυτών στην παγκόσμια αγρο

τική αγορά και η ιδιωτικοποίηση του αγροτικού τους τομέα διαμορφώνουν νέες 

ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας του, με βάση την αποτελεσματικότερη κα

τανομή των πόρων και την ανάδειξη ικανοτήτων, παρέχοντας τους νέες αυξη

μένες δυνατότητες αντιμετώπισης των ανταγωνιστών τους. 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το ζητούμενο για τα αγροτικά προϊόντα της 

χώρας μας είναι η διατήρηση και η επαύξηση της ανταγωνιστικής υπεροχής 

τους, μακροχρόνια, έναντι των αντίστοιχων αγροτικών προϊόντων των Βαλκα

νίων γειτόνων μας. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο συγκριτικό 

πλεονέκτημα και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών τομέων της Ελλάδος και 

των βαλκανικών χωρών που, σε μεγάλο βαθμό, διαμορφώνουν οι οικονομικές 

εξελίξεις σε αυτές τις χώρες. 

Ελπίζεται ότι η ανά χείρας εργασία θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθη

μα για την περαιτέρω μελέτη της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων 

μας, και αναμένεται να υποβοηθήσει την άσκηση της αγροτικής μας πολιτικής 

στα πλαίσια της ΕΕ. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Ιανουάριος 2007 
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Η εργασία αυτή ασχολείται με την εκτίμηση και αξιολόγηση της ανταγω

νιστικής ικανότητας του αγροτικού τομέα της Ελλάδας έναντι πέντε βαλκανικών 

χωρών: της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας-Μαυροβουνίου, της Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ρουμανίας. 

Αντικείμενο της έρευνας είναι η ανάλυση του οφέλους της χώρας μας που 

προκύπτει από τις διμερείς εμπορικές σχέσεις με τις χώρες αυτές και τις επιμέ

ρους εξειδικεύσεις του συνολικού αγροτικού εμπορίου, δηλαδή τη διακλαδική 

και την ενδοκλαδική εξειδίκευση. Εκτιμώνται, πρώτον, η πρόοδος του αγροτικού 

εμπορίου, δεύτερον, οι διαχρονικές μεταβολές στη διάρθρωση του εμπορίου κλά

δων αγροτικών προϊόντων, τρίτον, τα αμοιβαία οφέλη από το αγροτικό εμπόριο 

και, τέταρτον, η κατεύθυνση και κατανομή του οφέλους. Η τελευταία δείχνει 

ποια χώρα διαθέτει ανταγωνιστικό δυναμισμό έναντι των υπολοίπων χωρών. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δείχνουν ότι, στις εμπορικές συναλλα

γές με τις βαλκανικές χώρες, η δυναμική των αγροτικών εμπορικών ροών είναι 

επωφελής για τη χώρα μας και ότι αυτή διαθέτει σχετική ανταγωνιστική ικανό

τητα. Η διατήρηση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα 

της Ελλάδας έναντι των Βαλκανίων γειτόνων προτείνεται να έχουν ως σταθερή 

βάση τόσο τα πλεονεκτήματα κόστους όσο και την υπεροχή, μακροχρονίως, των 

πόρων και του υλικού αλλά, κυρίως, του έμψυχου δυναμικού των επιχειρήσεων 

των κλάδων παραγωγής και εξαγωγής αγροτικών προϊόντων. 

Ο συγγραφέας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο και Επι

στημονικό Διευθυντή του ΚΕΠΕ κ. Κυπριανό Προδρομίδη για την εκ μέρους του 

ενθάρρυνση και υποστήριξη, στο συνάδελφο Σπύρο Χανδρινό για τις εύστοχες 

παρατηρήσεις και υποδείξεις του και στους συναδέλφους Γιώργο Κάτσο και 

Πρόδρομο Προδρομίδη καθώς και σε όλο το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Επί

σης ευχαριστεί την κα Βικτώρια Δεδεγιάν, υπεύθυνη του Τμήματος Εκδόσεων 

του ΚΕΠΕ καθώς και την εξωτερική συνεργάτιδα κα Ελένη Σουλτανάκη για την 

επιμέλεια του κειμένου. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις βαρύνουν αποκλειστικά τον 

συγγραφέα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ 

Νοέμβριος 2006 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αποσκοπεί στην εκτίμηση και αξιολόγηση της ανταγωνιστι

κής ικανότητας του αγροτικού τομέα της Ελλάδας έναντι πέντε βαλκανικών χω

ρών (Αλβανίας, Βουλγαρίας, ΠΓΔΜ, Σερβίας-Μαυροβουνίου και Ρουμανίας), στο 

πλαίσιο της διαδικασίας μεταβολής των μεταξύ τους εμπορικών και οικονομι

κών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται σε ποιους κλάδους προϊόντων της 

αγροτικής οικονομίας η χώρα μας έχει την ικανότητα να ανταγωνίζεται επιτυ

χώς ή ανεπιτυχώς τους Βαλκάνιους αγροτικούς ανταγωνιστές της, λαμβανο

μένων υπόψη των οικονομικών εξελίξεων στην αγροτική οικονομία των πέντε 

αυτών χωρών και της Ελλάδας κατά την περίοδο 1989-2001. Δεν επιδιώκεται 

η ερμηνεία της ως άνω ανταγωνιστικής ικανότητας αλλά η συστηματική τεκμη

ρίωση της (π.χ. με βάση τις αποδόσεις στην παραγωγή κάθε προϊόντος και το 

συγκριτικό κόστος, την εξαγωγική επίδοση και την εισαγωγική διείσδυση, κ.ά) 

στην έκταση που επιτρέπουν κάτι τέτοιο τα όρια μιας έκθεσης. 

Η μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο 

τη νεοκλασική θεωρία του διεθνούς εμπορίου. Αντικείμενο της είναι η αναζή

τηση του τρόπου με τον οποίο διαφορές στο κόστος και στη ζήτηση, ανάμεσα 

στις διάφορες χώρες, προσδιορίζουν τις μεταβολές τόσο στο επίπεδο και στη 

διάρθρωση του εμπορίου, όσο και στο επίπεδο και στην κατεύθυνση του εμπο

ρικού οφέλους, σε επίπεδο συγκεκριμένου προϊόντος. Η διαμόρφωση αυτού 

του οφέλους γίνεται υπό συνθήκες συνεχών μεταβολών στις εμπορικές και οι

κονομικές σχέσεις. 

Έτσι, αντικείμενο της έρευνας είναι η ανάλυση του οφέλους της χώρας 

μας που προκύπτει από τις διμερείς εμπορικές σχέσεις με τις πέντε βαλκανι

κές χώρες και τις επιμέρους εξειδικεύσεις του συνολικού αγροτικού εμπο

ρίου, δηλαδή τη διακλαδική και την ενδοκλαδική εξειδίκευση. Το απόλυτο και 

το συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς και οι μεταβολές τους, επειδή καθορίζουν τον 

σχετικό ανταγωνιστικό δυναμισμό μιας χώρας και επομένως και το αποτέλε

σμα του, δηλ. το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, την ανταγωνιστική υπεροχή 

της, πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του ως άνω οφέλους. Η ικα

νότητα του αγροτικού τομέα της χώρας μας να ανταγωνίζεται επιτυχώς τους 

αγροτικούς τομείς των πέντε άλλων βαλκανικών χωρών, μέσα από μια συνεχή 

διαδικασία μεταβολής στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, καλείται αντα

γωνιστική ικανότητα του τομέα και είναι η έννοια-κλειδί της έρευνας. Σε εμπει

ρικό επίπεδο η έρευνα επικεντρώνεται στη μέτρηση της ανταγωνιστικής ικανό

τητας στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταβολής των εξωτερικών αγροτικών συ

ναλλαγών της Ελλάδας με τις βαλκανικές χώρες. 
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Με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του διεθνούς εμπο
ρίου, του κόστους παραγωγής σε συγκεκριμένους κλάδους προϊόντων και κα
τάλληλων τεχνικών εκτιμώνται: (α) η πρόοδος του εμπορίου των αγροτικών το
μέων της Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών, (β) οι διαχρονικές μετα
βολές στη διάρθρωση του εμπορίου κλάδων αγροτικών προϊόντων, (γ) τα αμοι
βαία οφέλη από το αγροτικό εμπόριο καθώς και (δ) η κατεύθυνση και κατανο
μή του οφέλους, από την οποία προκύπτει ποια χώρα διαθέτει ανταγωνιστικό 
δυναμισμό έναντι των υπολοίπων χωρών. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δείχνουν ότι η δυναμική των αγρο
τικών εμπορικών ροών μεταξύ της χώρας μας και των πέντε βαλκανικών χω
ρών, με διαφορετική ενδοκλαδική και διακλαδική εξειδίκευση εμπορίου σε κά
θε χώρα, είναι για τη χώρα μας επωφελής, εμμένουσα, και επιπλέον ενισχύε
ται στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Τελικό αποτέλεσμα είναι η δη
μιουργία και διατήρηση σε μακροχρόνια βάση του ανταγωνιστικού πλεονεκτή
ματος του αγροτικού τομέα της χώρας μας. Αυτό σημαίνει ότι η πλήρης απε
λευθέρωση των ευρυνόμενων αγροτικών ανταλλαγών και η επικείμενη οικονο
μική ενοποίηση των αγροτικών τομέων είναι επωφελής για την αγροτική οικο
νομία της Ελλάδας, καθώς διαθέτει σχετικό ανταγωνιστικό δυναμισμό και αντί
στοιχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις συναλλαγές της με αυτές τις χώρες. 

Η καθεμία από τις βαλκανικές χώρες, βεβαίως, δεν παράγει μόνο αγρο
τικά προϊόντα αλλά και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες τομέων όπως ο τουρι
σμός, η μεταποίηση, η ναυτιλία κλπ. Έτσι, το συγκριτικό πλεονέκτημα της κά
θε χώρας προσδιορίζεται με βάση το σύνολο των προϊόντων που παράγει και 
όχι με βάση μόνο τα αγροτικά προϊόντα. Η μεγάλη αύξηση του τουρισμού 
στην Ελλάδα μπορεί να επιβαρύνει την αγροτική παραγωγή από τη μια πλευ
ρά (π.χ. λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής της γης) ή και να την ενισχύει 
λόγω της συμπληρωματικότητας προς αυτήν (π.χ. το καλοκαίρι τουρισμός, τον 
χειμώνα γεωργία-κτηνοτροφία). 

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η διατήρηση και η ενίσχυση του αντα
γωνιστικού πλεονεκτήματος του αγροτικού τομέα της χώρας μας έναντι των 
αντίστοιχων Βαλκανίων γειτόνων έχουν ως σταθερή βάση τόσο τα πλεονεκτή
ματα κόστους όσο και την υπεροχή, μακροχρονίως, των πόρων και rot; έμψυ
χου και υλικού δυναμικού των επιχειρήσεων των κλάδων εξαγωγής αγροτικών 
προϊόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στον αγροτικό τομέα των χωρών του πρώην ανατολικού συνασπισμού ση
μειώνονται, μετά το 1989, δύο σημαντικές μεταβολές: η πρώτη αφορά στη στα
διακή "μετατροπή" του σε τομέα που λειτουργεί με βάση τις αρχές της "ελεύ
θερης αγοράς" από τομέα που λειτουργούσε σε συνθήκες "κεντρικά σχεδιασμέ
νης οικονομίας", και η δεύτερη αφορά στην ανάπτυξη και επέκταση των εμπο
ρικών και οικονομικών τους σχέσεων με όλες τις χώρες του κόσμου. 

Το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται σε γειτονικές με την Ελλά
δα βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Σερβία-Μαυροβούνιο και 
Ρουμανία) και στις εξελίξεις του αγροτικού τους τομέα. 

Η σταδιακή ένταξη όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας των 
πρώην σοσιαλιστικών χωρών στον διεθνή καταμερισμό εργασίας ενισχύει τις 
εμπορικές τους ανταλλαγές και τις οικονομικές τους διασυνδέσεις με όλες τις 
χώρες και βεβαίως και με την Ελλάδα. Το άνοιγμα τους στην παγκόσμια αγορά 
πραγματοποιείται και με την ιδιωτικοποίηση και του αγροτικού τομέα των χωρών 
αυτών, ο οποίος στην κομμουνιστική περίοδο και μέχρι το 1989 λειτουργούσε, 
σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, με βάση τον κεντρικό κρατικό σχεδιασμό. 

Η ένταξη των αγροτικών οικονομιών των χωρών αυτών στην παγκόσμια 
αγροτική αγορά και η ιδιωτικοποίηση του αγροτικού τομέα τους διαμορφώνουν 
εντελώς νέες συνθήκες λειτουργίας αυτού του τομέα, οι οποίες θα πρέπει να 
αναλυθούν και να αξιολογηθούν όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην ανταγω
νιστικότητα και την ανάπτυξη του τομέα. Βασικά ερωτήματα είναι: Ποια θα είναι 
η επίπτωση των αλλαγών που σημειώνονται στην ανάπτυξη του αγροτικού 
τομέα των βαλκανικών χωρών; Πώς θα επηρεαστεί από αυτές τις εξελίξεις η 
ανταγωνιστική θέση της αγροτικής οικονομίας της χώρας μας; Δηλαδή, τι οφέ
λη ή τι ζημιές μπορεί να προκύψουν για την Ελλάδα και ποιο το μέγεθος τους; 

Προκαταρκτικές έρευνες στο Υπουργείο Γεωργίας παρείχαν ουσιαστι
κές πληροφορίες για τις εμπορικές σχέσεις των αγροτικών τομέων της Ελλάδας 
και των πέντε βαλκανικών χωρών1. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι "ο ανταγωνι-

1. Κατατοπιστικές συζητήσεις για τα θέματα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί με τον 
κ. Παύλο Πέζαρο, υπεύθυνο των σχέσεων ΕΕ και των πέντε βαλκανικών χωρών που εξε
τάζονται στο πιο πάνω Υπουργείο, καθώς και με τον κ. Π. Κολύρη, πρώην Γενικό Γραμ
ματέα του ίδιου Υπουργείου. 
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στικός δυναμισμός των αγροτικών τομέων τους είναι περιορισμένος", δηλαδή 
δεν είναι "απειλητικός" για την Ελλάδα. Εκτιμάται ότι η Ελλάδα ξεκινά "από θέ
σεως ισχύος" και οι βαλκανικές χώρες χρειάζονται τη βοήθεια μας. Επίσης, 
ότι "οι αγροτικές εμπορικές ανταλλαγές δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να 
είναι". "Μπορούσαν να είναι περισσότερες", αλλά "οι εμπορικές πιστώσεις που 
παρέχονται και από την Ελλάδα δεν αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε από τους 
γείτονες μας". Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι "η αγροτική τους 
παραγωγή δεν ανταποκρίνεται και υστερεί στις παραγγελίες" και στο ότι 
"υπάρχει σχετική επιχειρηματική απειρία στο αγροτικό εμπόριο". 

Η έρευνα επιδιώκει να εξετάσει αν γίνεται δεκτή και επιβεβαιώνεται η 
υπόθεση περί ανταγωνιστικής υπεροχής του αγροτικού τομέα της Ελλάδας 
έναντι καθεμίας από τις πέντε αυτές βαλκανικές χώρες, με τη χρησιμοποίηση 
κατάλληλων τεχνικών και επισήμως αποδεκτών στατιστικών στοιχείων από 
έγκυρες πηγές. 

Για την εκπλήρωση του στόχου της, η έρευνα, εκτός από την εισαγω
γή στο Κεφάλαιο 1 και το συμπέρασμα στο Κεφάλαιο 5, περιέχει τρία κεφά
λαια που απαρτίζουν το κύριο μέρος και συναρθρώνονται με κριτήρια τη με
ταξύ τους συνάφεια, το αντικείμενο και την ουσία της όλης έρευνας. 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται ανάλυση και σύγκριση των μεταβολών στη 
διάρθρωση και στον δυναμισμό της αγροτικής παραγωγής όλων των χωρών 
(των πέντε βαλκανικών χωρών και της Ελλάδας). Από τη σύγκριση προκύπτει 
ότι η χώρα μας και οι πέντε βαλκανικές χώρες είναι μεταξύ τους δυνητικοί 
ανταγωνιστές για το σύνολο σχεδόν των αγροτικών προϊόντων, δηλαδή έχουν 
σχεδόν την ίδια διάρθρωση παραγωγής αλλά με διαφορετικές αποδόσεις, που 
δείχνουν τη σχετική υπεροχή της Ελλάδας. Αυτό το χαρακτηριστικό στην πα
ραγωγή, δηλαδή το απόλυτο, και ιδιαίτερα το συγκριτικό πλεονέκτημα, αποτε
λεί μια γενική ποιοτική προδιαγραφή (Θεοφανίδης, 1982, σελ. 79) που προσ
διορίζει την αναμενόμενη κατεύθυνση της μεταβολής του οφέλους από το ά
νοιγμα των αγορών αγροτικών προϊόντων. Το όφελος αυτό προκύπτει από τη 
διαφορά του ανταγωνιστικού δυναμισμού που παρατηρείται στο διμερές αγρο
τικό εμπόριο υπέρ της Ελλάδας. Το όφελος και το συνεπαγόμενο κόστος κα
θώς και ποια χώρα ωφελείται περισσότερο εξετάζονται στο Κεφάλαιο 3. 

Επιπλέον, στο Κεφάλαιο 2 γίνεται η εξέταση των ορίων του αμοιβαίου 
οφέλους, κατά χώρα και κατά προϊόντα και ομάδες αγροτικών προϊόντων, που 
προκύπτει από το εξωτερικό αγροτικό εμπόριο μεταξύ της Ελλάδας και των πέ
ντε βαλκανικών χωρών. Η εξέταση των ορίων του αμοιβαίου οφέλους πραγμα
τοποιείται με βάση τις συνδυαστικές δυνατότητες των αγροτικών προϊόντων, 
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τις οποίες παρέχει το συγκριτικό τους πλεονέκτημα στην παραγωγή. Το κό

στος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος παραγωγής τους καθορίζει τα όρια του 

αμοιβαίου οφέλους από τις αγροτικές εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των εξε

ταζόμενων χωρών. 

Στο Κεφάλαιο 3, με βάση τα ευρήματα του προηγούμενου κεφαλαίου, 

γίνεται η διαχρονική εκτίμηση και αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της 

αγροτικής οικονομίας της χώρας μας έναντι των πέντε Βαλκανίων ανταγωνι

στών μας και των μεταβολών του πραγματικού οφέλους και του κόστους ανταλ

λαγής αγροτικών προϊόντων, αν ληφθούν υπόψη: (α) η διαχρονική αύξηση των 

εμπορικών ανταλλαγών και (β) οι διαρθρωτικές μεταβολές του αγροτικού 

εμπορίου μεταξύ των πέντε βαλκανικών χωρών και της Ελλάδας. 

Στο Κεφάλαιο 4 μετριέται η ενδοκλαδική εξειδίκευση και συγκρίνονται 

μεταξύ τους οι δύο εξειδικεύσεις του συνολικού αγροτικού εμπορίου, δηλ. η 

διακλαδική και η ενδοκλαδική. Για την κατανόηση των δύο εξειδικεύσεων και 

της μεταξύ τους σχέσης διατυπώνονται και ελέγχονται στατιστικά δύο αντί

στοιχες υποθέσεις και αξιολογούνται τα αποτελέσματα τους. 

Το Κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει τη σύνοψη των κεφαλαίων, τα ειδικά συ

μπεράσματα που προκύπτουν από τα επιμέρους κεφάλαια καθώς και το γε

νικό συμπέρασμα που αφορά την Έκθεση στο σύνολο της. 

Τέλος, η Έκθεση ολοκληρώνεται με τις προτάσεις περαιτέρω έρευνας 

καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία. 

Στην παρούσα έρευνα υπάρχουν ζητήματα που, είτε άμεσα είτε έμμε

σα, σχετίζονται με τον σκοπό και το αντικείμενο της, η εξέταση των οποίων 

όμως είναι εκτός των ορίων που κατ' ανάγκην επιβάλλει η εξέταση του συγκε

κριμένου προβλήματος. Τα ζητήματα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

αντικείμενο έρευνας άλλων, ξεχωριστών ερευνητικών εργασιών, δηλαδή προ

τάσεις για παραπέρα έρευνα. Αυτά είναι κυρίως τα εξής: 

1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της, εκτός των τιμών, ανταγωνιστικής 

ικανότητας του αγροτικού τομέα της χώρας μας. 

2. Το καταβαλλόμενο κόστος μεταβολής της ανταγωνιστικής ικανότητας. 

3. Οι επιπτώσεις των ξένων άμεσων επενδύσεων στους αγροτικούς τομείς 

ανταγωνιστριών χωρών. 

4. Η ανταγωνιστική στρατηγική, πολιτική ανταγωνισμού και οι μέθοδοι 

ανταγωνισμού σε όλους τους αγροτικούς κλάδους παραγωγής. 

5. Ο ρόλος και η συμβολή της αγροτικής επιχειρηματικότητας στις εξα

γωγικές επιδόσεις και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του τομέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

2.1. Συγκριτικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των αγροτικών οικονομιών της 

Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών 

Μετά το άνοιγμα των βαλκανικών χωρών στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 

και τη μετατροπή τους από κεντρικά προγραμματισμένες οικονομίες σε οικο

νομίες που λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της ελεύθερης αγοράς, οι οι

κονομικές εξελίξεις στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας και των πέντε βαλκα

νικών χωρών καθορίζονται όλο και περισσότερο από τις δυνάμεις της αγοράς 

και την πίεση του ανταγωνισμού. Οι παραπάνω εξελίξεις μπορεί να νοηθούν ως 

μεταβολές στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τις επιδόσεις 

των αγροτικών οικονομιών αυτών των χωρών και να εκδηλωθούν τόσο στο επί

πεδο της παραγωγής όσο και στο επίπεδο του εξωτερικού εμπορίου. 

Στον Πίνακα 1 γίνεται σύγκριση των αγροτικών οικονομιών της χώρας 

μας και των πέντε βαλκανικών χωρών σε όρους σχετικών μεγεθών (έκταση, 

πληθυσμός, αγροτικό προϊόν), βαθμού ανοίγματος και ανταγωνιστικότητας. 

Από τη σύγκριση των δεικτών του Πίνακα 1 [στήλες (1), (2) και (3)] προ

κύπτει, καταρχήν, ότι οι πέντε βαλκανικές χώρες (αλλά και η χώρα μας) χα

ρακτηρίζονται ως "μικρές" χώρες σε σχέση με τα ευρωπαϊκά μεγέθη. Σχετικά 

μεγαλύτερη ως προς τον πληθυσμό είναι η Ρουμανία, ο πληθυσμός της οποίας 

αντιστοιχεί στο 3,08% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-15 [στήλη (2)]. Σχε

τικά μεγαλύτερη ως προς την οικονομική της σημασία είναι η Ελλάδα, της 

οποίας το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) αντιστοιχεί στο 2% του συνο

λικού ΑΕΕ της ΕΕ-15 [στήλη (3)]. 

Δεύτερον, οι αγροτικές οικονομίες των πέντε βαλκανικών χωρών αλλά 

και της χώρας μας χαρακτηρίζονται ως "μικρές" αγροτικές οικονομίες [στήλες 

(4), (6) και (7)] σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Συγκεκριμένα, το πο

σοστό των εκτάσεων με καλλιέργειες ως προς το σύνολο των εκτάσεων με καλ

λιέργειες της ΕΕ-15 κυμαίνεται από 0,19% στην ΠΓΔΜ έως και το 3,2% στη 

Ρουμανία. Το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού στο σύνολο του αντίστοιχου 

αγροτικού πληθυσμού της ΕΕ-15 κυμαίνεται από 0,4% στην ΠΓΔΜ έως και 5,2% 

στη Ρουμανία. Το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στον αγροτικό 

τομέα ως προς το σύνολο του ενεργού αγροτικού πληθυσμού της ΕΕ-15 κυ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Βασικά συγκριτικά χαρακτηριστικά των αγροτικών οικονομιών της Ελλάδας 

και των πέντε βαλκανικών χωρών 

Χώρες 

Αλβανία 

Βουλγαρία 

ΠΓΔΜ 

Ρουμανία 

Σερβία-Μαυροβούνιο 

Ελλάδα 

(1) 

0,125 

0,483 

0,112 

1,037 

0,445 

0,574 

(2) 

0,433 

1,083 

0,281 

3,082 

1,451 

1,463 

(3) 

0,133 

0,507 

0,109 

1,619 

2,005 

(4) 

0,228 

1,511 

0,195 

3,216 

1,218 

1,256 

(5) 

1,387 

3,264 

0,224 

10,901 

0,082 

5,921 

(6) 

0,929 

1,336 

0,433 

5,221 

2,652 

2,195 

(7) 

2,485 

0,894 

0,382 

5,140 

3,219 

2,499 

(8) 

53 

15 

12 

16 

7 

(9) 

1,84 

3,28 

9,75 

0,71 

(10) 

1.934 

6.007 

2.141 

3.228 

12.711 

Πηγές: Eurostat (2001), Intra-Extra EU Trade. 
FAO (2001), Production Yearbook, Vol. 55. 
World Bank (2001), World Development Indicators. 

... Μη διαθέσιμο. 

Σημείωση: Ορισμοί στηλών και επεξηγήσεις Πίνακα 1 : 
(1) Έκταση το 2000, ως % της συνολικής ευρωπαϊκής έκτασης (FAO, 2001, σελ. 11-13). 
(2) Πληθυσμός το 2001, ως ποσοστό του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού (FAO 2001, σελ. 28-30). 
(3) Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα σε ΜΑΔ* το 1999, ως % του ΑΕΕ της ΕΕ-15 (World Bank 2001, σελ. 

12-14). 
(4) Έκταση καλλιεργειών το 2000, ως % της αντίστοιχης ευρωπαϊκής (FAO, 2001, σελ. 11-13). 
(5) Αρδευθείσα έκταση το 2000, ως % της αντίστοιχης ευρωπαϊκής (FAO, 2001, σελ. 15-16). 
(6) Αγροτικός πληθυσμός το 2001, ως % του αντίστοιχου ευρωπαϊκού (FAO, 2001, σελ. 28-30). 
(7) Οικονομικά ενεργός πληθυσμός στον αγροτικό τομέα το 2001, ως % του συνολικού ευρωπαϊκού 

(FAO, 2001, σελ. 28-30). 
(8) Προστιθέμενη αξία αγροτικού τομέα το 1999, ως % του ΑΕΠ (World Bank, 2001, σελ. 198-199). 
(9) Βαθμός ανοίγματος αγροτικής οικονομίας το 1999: ημιάθροισμα αγροτικών εισαγωγών-εξαγωγών 

από και προς την Ελλάδα (Eurostat, 2001) ως % της ΑΠΑ** του αγροτικού τομέα (World Bank, 
2001, σελ. 198-199). 

(10) Παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα, 1997-1999, εκφρασμένη ως προστιθέμενη αξία ανά ερ
γαζόμενο, σε δολ. 1995 (World Bank, 2001, σελ. 134-135). 

* ΜΑΔ: Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης. 
** ΑΠΑ: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία. 

μαίνεται από 0,38% στην ΠΓΔΜ έως και 5,1% (Ρουμανία). Η οικονομική σημασία 

του αγροτικού τομέα στο σύνολο της οικονομίας των πέντε βαλκανικών χωρών 

το 1999 προσδιορίζεται από την προστιθέμενη αξία του αγροτικού τομέα ως 

ποσοστό του ΑΕΠ [στήλη (8)] και κυμαίνεται από 53% στην Αλβανία έως 12% 

στην ΠΓΔΜ. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα δεν ξεπερνούσε το 7,0%. 

Τρίτον, ο βαθμός ανοίγματος της αγροτικής οικονομίας των πέντε βαλ

κανικών χωρών από και προς τον αντίστοιχο αγροτικό τομέα της χώρας μας 
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προσδιορίζεται από το ημιάθροισμα των αγροτικών εισαγωγών και εξαγωγών 

από και προς την Ελλάδα ως ποσοστό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

(ΑΠΑ) του αγροτικού τομέα [στήλη (9)] και κυμαίνεται από 9,8% στην ΠΓΔΜ 

έως 0,7% στη Ρουμανία. 

Τέλος, η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα καθεμίας από τις πέ

ντε βαλκανικές χώρες (χωρίς Σερβία-Μαυροβούνιο), εκφρασμένη ως προστι

θέμενη αξία ανά εργαζόμενο (μέσος όρος 1997-1999), υπολείπεται σε σχέση 

με το αντίστοιχο μέγεθος του αγροτικού τομέα της Ελλάδας [στήλη (10)]. Η 

Αλβανία έχει συγκριτικά τη μικρότερη αγροτική παραγωγικότητα (1.934 δολ.) 

και η Βουλγαρία τη μεγαλύτερη (6.007 δολ.), αλλά η Ελλάδα έχει πολύ μεγα

λύτερη παραγωγικότητα από όλες τις βαλκανικές χώρες, στα 12.711 δολάρια. 

Σημειώνεται ότι η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο είναι δείκτης που 

επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, από τη διάρθρωση των επιχειρησιακών κλάδων του 

συγκεκριμένου τομέα, από την ένταση χρησιμοποίησης του κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού, από το μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την καταλ

ληλότητα των εδαφών για συγκεκριμένες καλλιέργειες και γενικά από το επί

πεδο της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Δεδομένου δε ότι η προ

στιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο είναι εκφρασμένη σε κοινό νόμισμα (σε δολά

ρια), το μέγεθος της σε κάθε χώρα και σε κάθε χρονική περίοδο εξαρτάται επί

σης και από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων 

αυτών των χωρών. 

Η σημασία των παραπάνω συγκρίσεων είναι ενδεικτική. Οι συγκρίσεις 

παρέχουν μόνο μια γενική και στατική εικόνα της θέσης των χωρών αυτών ως 

προς τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-15), εφόσον δεν αναφέρο

νται σε συγκεκριμένα επιμέρους αγροτικά προϊόντα και σε μεταβολές σε δια

φορετικά χρονικά σημεία. 

Στις ενότητες 2.2. και 2.3., που ακολουθούν, γίνεται η καταγραφή των 

εξελίξεων και των διαρθρωτικών μεταβολών της παραγωγής και της ανταλλα

γής αγροτικών προϊόντων καθώς και η αναζήτηση των συγκριτικών πλεονεκτη

μάτων ή μειονεκτημάτων και του αποτελέσματος τους, δηλ. της εξειδίκευσης 

στην παραγωγή, τόσο κατά χώρα όσο και κατά προϊόν σε διαφορετικές χρο

νικές περιόδους. 

2.2. Αγροτική παραγωγή, συγκριτικό πλεονέκτημα και εξειδίκευση 

Ο δείκτης παραγωγικότητας του αγροτικού τομέα της Ελλάδας του Πί

νακα 1 είναι ένας συνολικός και γενικός δείκτης που αντανακλά τις παραγωγι

κές επιδόσεις του αγροτικού τομέα ως συνόλου, σε σχέση με τους αντίστοι-
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χους τομείς των ανταγωνιστριών βαλκανικών χωρών. Ωστόσο ο δείκτης αυτός 

δεν δείχνει σε καμιά περίπτωση σε ποια αγροτικά προϊόντα η Ελλάδα έχει την 

ικανότητα να υπερέχει ή να υστερεί από άποψη κόστους, τιμών και ποιότητας 

έναντι των Βαλκανίων ανταγωνιστών της, να είναι δηλαδή ή να μην είναι αντα

γωνιστική. Δεν δίνει πληροφόρηση για το αν η χώρα μας πλεονεκτεί ή μειονε

κτεί συγκριτικά έναντι των Βαλκανίων ανταγωνιστών της στα διάφορα αγρο

τικά προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής. Η συγκριτική παραγωγική επί

δοση, που εκφράζεται ποσοτικά από τη σχέση "μια μονάδα εισροής ανά μο

νάδες παραγόμενου προϊόντος", συμβάλλει σημαντικά στον προσδιορισμό του 

κόστους των πόρων, που χρησιμοποιούνται ως συντελεστές παραγωγής, ανά 

μονάδα προϊόντος. Το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος προσδιορί

ζεται εκτός από την παραγωγική επίδοση και από τις αμοιβές των συντελε

στών παραγωγής. Έτσι, αν μια χώρα έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα δε

δομένο προϊόν με ένα χαμηλότερο κόστος πόρων ανά μονάδα προϊόντος από 

ό,τι άλλες χώρες, είναι δηλαδή συγκριτικά πιο αποτελεσματική ως προς το 

κόστος και επομένως και τις τιμές, τότε διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Αν 

μεταβληθεί η παραγωγική επίδοση και/ή οι αμοιβές των συντελεστών παρα

γωγής ενός προϊόντος, τότε μεταβάλλεται το συγκριτικό του πλεονέκτημα και 

μπορεί να μετατραπεί σε συγκριτικό μειονέκτημα. 

Εκτός όμως από το συγκριτικό πλεονέκτημα, με βάση το χαμηλότερο 

δυνατό μοναδιαίο κόστος παραγωγής (πλεονέκτημα κόστους), μια χώρα έχει 

αΐ/ταναΜστίκό πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών όταν διαθέτει επιπλέον πό

ρους και ικανότητες διαφορετικούς από ό,τι οι ανταγωνιστές της, που στηρί

ζουν και ενισχύουν την ανταγωνιστική ικανότητα και θέση της στο διεθνές 

εμπόριο (πλεονέκτημα διαφοροποίησης προϊόντος). Τότε δεν είναι ανταγωνι

στική μόνο ως προς το κόστος και τις τιμές αλλά και ως προς άλλους, εκτός 

των τιμών, παράγοντες. 

Το ερώτημα λοιπόν είναι: έχει η Ελλάδα συγκριτικό και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα ή μειονέκτημα και σε ποια αγροτικά προϊόντα σε σχέση με τα αγρο

τικά προϊόντα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της ΠΓΔΜ, της Σερβίας-Μαυρο-

βούνιου και της Ρουμανίας; 

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα συνίσταται στον προσδιορισμό των 

επιχειρησιακών κλάδων του αγροτικού τομέα στους οποίους η κάθε χώρα έχει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα2, γιατί σε αυτούς τους κλάδους είναι πολύ πιθανόν 

2. Σχετικά με το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι γνωστό ότι πρώτος ο Torrens 
το περιέγραψε και ο Ricardo το εξήγησε με βάση την εργασιακή θεωρία της αξίας, 
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ότι θα μπορέσει να πετύχει παραγωγή και διάθεση των αγροτικών προϊόντων 

της σε ανταγωνιστικό κόστος πάνω σε βιώσιμη, δηλαδή κερδοφόρα, και αει-

φόρο, δηλαδή μακροχρόνια, βάση. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του συγκριτικού πλεονεκτήματος καθώς και με 

σύγχρονες θεωρητικές του προσεγγίσεις (Deardorff, 2001- Golub and Hsieh, 

2000) μια χώρα ή επιμέρους χωρικές της μονάδες, μια επιχείρηση ή ένας οι

κονομικός φορέας αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο, αν 

έχουν την ικανότητα να παράγουν ένα δεδομένο προϊόν με χαμηλότερο κό

στος παραγωγικών εισροών, σε στενότητα ευρισκόμενων, από ό,τι οι ανταγω

νιστές τους. Τα οφέλη από το διεθνές εμπόριο επιτυγχάνονται με την εξειδί

κευση στους παραγωγικούς τομείς στους οποίους υπάρχουν οι μεγαλύτερες 

δυνατότητες επίτευξης χαμηλότερου συγκριτικά κόστους παραγωγής από ό,τι 

σε άλλους τομείς. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται ο όρος αρχή του συγκριτικού 

κόστους. 

Η ουσία του συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι ότι οφέλη από το διεθ

νές εμπόριο προκύπτουν ακόμα και για μια χώρα που μπορεί να παράγει όλα 

τα προϊόντα με χαμηλότερο απόλυτο κόστος παραγωγικών εισροών, επιλέ

γοντας να παράγει και να εξάγει το προϊόν στο οποίο το πλεονέκτημα της σε 

όρους κόστους παραγωγής έναντι των άλλων χωρών είναι μεγαλύτερο. Έτσι, 

επιλέγει να εισάγει τα προϊόντα στα οποία το συγκριτικό πλεονέκτημα της σε 

όρους κόστους παραγωγής και διάθεσης είναι χαμηλότερο. 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η εξειδίκευση στην παραγωγή και το διεθ

νές εμπόριο των χωρών δεν πραγματοποιείται με βάση το απόλυτο πλεονέκτη

μα, αλλά με βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα τους στην παραγωγή συγκεκρι

μένων προϊόντων. Ακολουθώντας μια γενικότερη θεώρηση, είναι δυνατόν να 

υποστηριχθεί ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας χώρας προσδιορίζεται ένα

ντι όλων των άλλων χωρών με τις οποίες αυτή πραγματοποιεί συναλλαγές και 

όχι έναντι κάθε μιας από τις ανταγωνίστριες χώρες χωριστά. Εξάλλου, το 

συγκριτικό πλεονέκτημα προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) που έχει τη δυνατότητα να παράγει η χώ

ρα και όχι μόνο τα αγροτικά ή μόνο τα βιομηχανικά προϊόντα. 

δηλαδή με βάση το πραγματικό κόστος παραγωγής. Η έννοια του κόστους ευκαιρίας 
ή εναλλακτικού κόστους χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Wieser (1876) στη 
θεωρία του κόστους παραγωγής και στη θεωρία του διεθνούς εμπορίου από τον Ha
berler (1933). Ο Haberler έδειξε ότι η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος στο διε
θνές εμπόριο μπορεί να εκφραστεί σε όρους του κόστους ευκαιρίας. 
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Ειδικότερα, μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή αγρο

τικών προϊόντων, αν οι διαθέσιμοι παραγωγικοί συντελεστές (ανθρώπινο δυ

ναμικό, έδαφος, κλιματολογικές συνθήκες, κεφάλαια, επιχειρηματική οργάνω

ση, κ.ά.) της το επιτρέπουν. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στη διαπίστωση 

ότι η Ελλάδα έχει πράγματι συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή αγροτι

κών προϊόντων. Οι συγκριτικές αποδόσεις που χρησιμοποιούνται στην παρού

σα έρευνα επιβεβαιώνουν σε κάποιο βαθμό αυτή τη διαπίστωση. Όμως οι βαλ

κανικές χώρες δεν είναι οι μόνες ανταγωνίστριες χώρες στον αγροτικό τομέα 

για την Ελλάδα. Επιπλέον, ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό και από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βασικές παραδοχές για την ισχύ της θεωρίας του συγκριτικού πλεονε

κτήματος είναι το ελεύθερο εμπόριο, ο πλήρης ανταγωνισμός στις αγορές (μια 

χώρα λαμβάνει τις διεθνείς τιμές των προϊόντων που εξάγει και εισάγει ως δε

δομένες, δηλαδή δεν έχει μεγάλα μερίδια και υψηλή διαπραγματευτική δύ

ναμη στις αγορές αυτών των προϊόντων), η δυνατότητα και/ή η προθυμία επι

λογής μιας χώρας για εξειδίκευση σύμφωνα με το συγκριτικό της πλεονέκτη

μα και η κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής οι οποίοι απασχολούνται 

πλήρως. Από πολλούς οι παραδοχές αυτές θεωρούνται ότι είναι περιοριστικές 

και μη-ρεαλιστικές και ως εκ τούτου περιορίζουν ή και απορρίπτουν τη θεω

ρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος. 

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτουν τα εξής: 

Πρώτον, οι οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύ

σεις) επιλέγουν από ένα σύνολο προϊόντων που μπορούν να παράγουν κάποια 

προϊόντα, με διαθέσιμες δεδομένες και περιορισμένες ποσότητες εισροών 

(μια ώρα εργασίας, ένα στρέμμα εδάφους, μια μονάδα ζωικού κεφαλαίου, 

κ.ά.), ενώ δεν επιλέγουν να παράγουν άλλα προϊόντα. Επιλέγοντας δηλαδή να 

παράγουν κάποια προϊόντα, χάνουν την ευκαιρία να παράγουν κάποια άλλα 

προϊόντα και τα οφέλη που θα απολάμβαναν αν παρήγαγαν αυτά τα διαζευ

κτικά προϊόντα. Δημιουργούν κόστος από αυτή τη χαμένη ευκαιρία (κόστος 

ευκαιρίας). 

Δεύτερον, ως συνέπεια του προηγουμένου, σημασία έχουν όχι τα από

λυτα πραγματικά-λογιστικά κόστη παραγωγής, αλλά τα σχετικά κόστη παρα

γωγής των συγκεκριμένων προϊόντων που επελέγησαν να παραχθούν, εκφρα

σμένα όμως σε όρους απώλειας της ευκαιρίας να παραχθούν εκείνα που τελι

κά δεν επελέγησαν. Όμως αυτά τα κόστη είναι διαφορετικά για κάθε οικονο

μικό φορέα ή χώρα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο από αυτά τα κόστη κάποιου 

προϊόντος είναι το μικρότερο. Στο προϊόν αυτό, με το μικρότερο κόστος, ο οι-
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κονομικός φορέας ή η χώρα διαθέτει τώρα πλεονέκτημα συγκριτικά με τον 

ανταγωνιστή της. Την συμφέρει οικονομικά να το παράγει. 

Τρίτον, στον παραπάνω ορισμό υπάρχει η έννοια των αποδόσεων στην 

παραγωγή (ο λόγος εκροή/εισροή, π.χ., κιλά κρέατος ή γάλακτος ανά παρα

γωγική αγελάδα ανά έτος). Όμως αυτές οι αποδόσεις δεν είναι οι μόνες που 

προσδιορίζουν το κόστος παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων σε κάθε 

χώρα. Απαιτείται επιπλέον και η γνώση και η εκτίμηση του κόστους ανά μονά

δα χρησιμοποιούμενης εισροής, όπως είναι η εργατική δύναμη, το φυσικό κε

φάλαιο, οι πρώτες ύλες (π.χ. ζωοτροφές) κ.ά. Με τις αποδόσεις και τα μονα

διαία κόστη των εισροών εκτιμώνται τα κόστη ανά μονάδα παραγόμενων προϊό

ντων, τα οποία από χώρα σε χώρα διαφέρουν. Να σημειωθεί ότι τα κόστη των 

αγροτικών εισροών προσδιορίζονται με βάση την ανάπτυξη και λειτουργία του 

συνόλου των κλάδων μιας οικονομίας και όχι μόνο των κλάδων του αγροτικού 

τομέα. Για παράδειγμα, η τιμή των αγροτεμαχίων ή η αμοιβή της εργασίας 

στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα εκτιμώνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, 

λόγω κυρίως της μεγάλης ανάπτυξης του τουρισμού και της ναυτιλίας αλλά 

και άλλων παραγωγικών κλάδων. 

Οι αποδόσεις στην παραγωγή (για την ακρίβεια οι διαφυγούσες απο

δόσεις λόγω εγκατάλειψης εναλλακτικών επιλογών παραγωγής προϊόντων), 

που εκφράζουν τη σχέση παραγόμενων εκροών και χρησιμοποιούμενων περιο

ρισμένων εισροών, αποτελούν το απαραίτητο μέγεθος για την επιλογή εναλ

λακτικών δυνατοτήτων παραγωγής με βάση το χαμηλότερο (υψηλότερο) κό

στος ευκαιρίας ή, λόγω της συγκεκριμένης επιλογής παραγωγής, τη χαμη

λότερη (υψηλότερη) απώλεια του οφέλους (που το εκφράζει η έννοια απόδο

ση, συγκριτικά με εκείνη των ανταγωνιστών) και, κατά συνέπεια, τον προσδιο

ρισμό του συγκριτικού πλεονεκτήματος (μειονεκτήματος) στην παραγωγή 

προϊόντων μιας χώρας έναντι ανταγωνιστριών χωρών. 

Γεννώνται λοιπόν δύο ερωτήματα: (α) τ ι μέτρο χρησιμοποιήθηκε για να 

μετρηθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα και (β) τ ι σχέση έχει η έννοια του συγκρι

τικού πλεονεκτήματος ή η αρχή του συγκριτικού κόστους με το κόστος ευκαι

ρίας ή εναλλακτικό κόστος; 

Η απάντηση είναι ότι τα δύο ερωτήματα έχουν άμεση σχέση μεταξύ 

τους, καθώς ο συνδετικός τους κρίκος είναι το κόστος ευκαιρίας. Το κόστος ευ

καιρίας είναι το μέτρο που μετράει το συγκριτικό πλεονέκτημα, με άλλα λόγια 

το συγκριτικό πλεονέκτημα δεν εκφράζεται σε όρους πραγματικού κόστους 

παραγωγής αλλά σε όρους κόστους ευκαιρίας. Όπως λοιπόν αναφέρεται και 

στη βιβλιογραφία, το συγκριτικό πλεονέκτημα προσδιορίζεται με βάση το 

26 



χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος ή κόστος των πόρων στην 

παραγωγή κάθε προϊόντος σε κάθε χώρα3. Συγκεκριμένα, κάθε χώρα έχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή εκείνου του προϊόντος, στο οποίο έχει 

χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας. 

Η στενότητα αγροτικών πόρων ή εισροών (με κυριότερες τις καλλιερ

γούμενες εκτάσεις και τα εκτρεφόμενα ζώα) εξαναγκάζει τους παραγωγούς 

αγροτικών προϊόντων να επιλέξουν ανάμεσα σε εναλλακτικές δυνατότητες 

παραγωγής. Κάθε συγκεκριμένη επιλογή που γίνεται συνεπάγεται απώλεια ευ

καιρίας εναλλακτικών επιλογών που εγκαταλείπονται και τελικά δεν επιλέγο

νται. Αυτό είναι το κόστος ευκαιρίας. Το κόστος αυτό μετριέται με την απώ

λεια της εναλλακτικής μοναδιαίας παραγωγής ή ωφέλειας (εκροής ανά μονά

δα εισροής) που δεν πραγματοποιείται εξαιτίας της αρχικής επιλογής του αγρό

τη παραγωγού. 

Για τον υπολογισμό του κόστους ευκαιρίας κάθε προϊόντος σε κάθε χώ

ρα, που εκφράζεται ως λόγος υποκατάστασης στην ανταλλαγή των παραγό

μενων ποσοτήτων δύο προϊόντων ανά μονάδα εισροής, συγκρίνονται ανά δύο 

μια σειρά επιλεγμένων αγροτικών προϊόντων για κάθε χώρα ξεχωριστά. Για 

την επιλογή του ελάχιστου κόστους ευκαιρίας η σύγκριση γίνεται κατά προϊόν 

για τις δύο χώρες. 

Η μεθοδολογία του παραδείγματος στο Παράρτημα Α (σελ. 133-135), 

που αφορά τον υπολογισμό (α) του κόστους ευκαιρίας και (β) των ορίων της 

εμπορικής ανταλλαγής, εφαρμόζεται, στη συνέχεια, στις υποενότητες 2.2.1., 

2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. και 2.2.5., καθώς και στην ενότητα 2.3. που αναφέρονται 

σε καθεμία βαλκανική χώρα. 

2.2.1. Αλβανία 

Ο αγροτικός τομέας της Αλβανίας είναι ακόμα και σήμερα ένας από 

τους βασικούς παραγωγικούς τομείς της συνολικής οικονομίας της χώρας. Το 

2002 παρήγαγε το 36% του ΑΕΠ της χώρας έναντι 40% το διάστημα 1999-

2001, ενώ το 2004 απασχολούσε ακόμα 745 χιλιάδες άτομα ή το 46% του ερ

γατικού δυναμικού της χώρας4. Στην Ελλάδα, ο αγροτικός τομέας παρήγαγε 

3. Βλ. Slavin, S. (1999), σελ. 61. 
4. Τα στοιχεία αυτά δίνονται από τον FAO (2004). Οι Totev and Shahollari 

(2001, σελ. 53) καταγράφουν το εργατικό δυναμικό στη γεωργία και τα δάση στην 
Αλβανία το 1999 στο 71,8% του συνολικού εργατικού δυναμικού, έναντι 47% το 1990. 
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το 2002 το 7% του ΑΕΠ και απασχολούσε το 2004 707 χιλιάδες άτομα ή το 

15% του εργατικού δυναμικού και στην ΕΕ-15 το 8,4%. Ο ρυθμός αύξησης της 

παραγωγής και των εξαγωγών του αγροτικού τομέα της Αλβανίας αποτελούν 

τους κύριους παράγοντες προσδιορισμού της αύξησης του ΑΕΠ της χώρας. 

Όμως, η αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια υπερβαίνει τον ρυθμό αύξησης 

του ακαθάριστου εισοδήματος του αγροτικού τομέα. 

Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή δυναμική της αλ

βανικής οικονομίας είναι η εξωτερική βοήθεια, τα μεταναστευτικά εμβάσματα 

και η παραοικονομία. Ωστόσο, η χαμηλή αποδοτικότητα του αγροτικού τομέα, 

λόγω του υπερπληθυσμού στην ύπαιθρο, του χαμηλού βαθμού εκμηχάνισης, 

της ανεπαρκούς άρδευσης και του μεγάλου κατακερματισμού της ιδιοκτησίας 

της αγροτικής γης, αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες στην παραγωγικό

τητα και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας (Economist Intellige

nce Unit, Country Profile: Albania, 2001, σελ. 28-29 και 2002, σελ. 30-31). 

Γενικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους πραγματοποιείται 

η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της Αλβανίας μπορούν να χαρακτηριστούν 

από κακοί ως δυσμενείς. 

Στην περίοδο πριν το 1989 το σύστημα μεγέθυνσης και ανάπτυξης της 

αγροτικής οικονομίας της Αλβανίας λειτουργούσε στο πλαίσιο μιας σχεδια

σμένης και κατευθυνόμενης οικονομίας ελεγχόμενης εξ ολοκλήρου από το 

κράτος, το οποίο εφάρμοζε σε όλους τους τομείς της οικονομίας τη στρατη

γική της "εθνικής αυτάρκειας" (ανάπτυξη με ίδιους πόρους και μέσα)5. Η κρα

τική αγροτική οικονομία της Αλβανίας στηριζόταν στην εκτατική ανάπτυξη, 

την εσωτερική αγορά, την απομόνωση από τη διεθνή αγορά και την αποκοπή 

από τον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Αποτέλεσμα 

ήταν η χαμηλή παραγωγικότητα και η ανεπαρκής αξιοποίηση των μέσων πα

ραγωγής του αγροτικού τομέα. 

Ωστόσο, η παραπάνω γενική εικόνα, ως προς τις επιδόσεις του αγρο

τικού τομέα στην περίοδο πριν το 1990, διαφοροποιείται τη δεκαετία του 

1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, 

οι επιδόσεις στη συνολική και στην κατά κεφαλήν παραγωγή βελτιώθηκαν 

σημαντικά στην Αλβανία, με εξαίρεση τη φυτική παραγωγή. 

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί δείκτες και οι δείκτες κατά κεφαλήν της ζωι

κής παραγωγής, του συνόλου της αγροτικής παραγωγής και της παραγωγής 

τροφίμων, ήταν σημαντικά αυξημένοι στην περίοδο 1992-2001, έναντι της 

5. Παρατηρητήριο Βαλκανίων: Αλβανία, ΙΣΤΑΜΕ, 2000, σελ. 25. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Δείκτες μέσης παραγωγής αγροτικού τομέα, συνολικοί και κατά κεφαλήν, 
1992-2001 (μέσα ετήσια επίπεδα) 

(1989-91 = 100) 

Αλβανία 

Ελλάδα 

Ευρώπη 

Συνολικοί δείκτες 

Φυτική 

92,8 

109,3 

93,0 

Ζωική 

149,8 

99,4 

84,7 

Σύνολο 

119,0 

106,8 

88,2 

Τρόφιμα 

122,5 

103,4 

88,3 

Κατά κεφαλήν δείκτες 

Φυτική 

95,8 

105,9 

92,2 

Ζωική 

154,9 

96,3 

84,0 

Σύνολο 

123,0 

103,4 

87,4 

Τρόφιμα 

126,5 

100,2 

87,6 

Πηγή: FAO (2001), Production Yearbook, Vol. 55, σελ. 36-61. 

περιόδου βάσης 1989-1991, και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι οι αντί
στοιχοι δείκτες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αντίθετα, στον τομέα της φυ
τικής παραγωγής σημειώθηκε υποχώρηση όπως συνέβη και στην ΕΕ-15. Τον 
μεγαλύτερο δυναμισμό στην Αλβανία έχει, συγκριτικά, η ζωική παραγωγή και 
τον μικρότερο η φυτική. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του FAO (2004, σελ. 75), ο δείκτης 
της κατά κεφαλήν αγροτικής παραγωγής της Αλβανίας ανήλθε στο 103,9 το 
2003, ενώ το 1989-1991 ήταν 76,4 με βάση το 100 το 1999-2001. Η εξέλιξη αυ
τή είναι αποτέλεσμα αφενός της αύξησης της παραγωγής και αφετέρου της 
μείωσης του αγροτικού πληθυσμού την τελευταία 10ετία. 

Στο Παράρτημα Β της Έκθεσης παρουσιάζονται οι αποδόσεις (παρα
γωγική δυνατότητα) σε βασικά αγροτικά προϊόντα φυτικής και ζωικής παρα
γωγής των πέντε βαλκανικών χωρών, της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

Ο Πίνακας 2β κατασκευάζεται με βάση τα στοιχεία των αποδόσεων του 
Παραρτήματος Β και δείχνει τις μέσες αποδόσεις για μια σειρά επιλεγμένων 
αγροτικών προϊόντων της Αλβανίας και της Ελλάδας, σε δύο χρονικές περιό
δους. Από αυτόν τον πίνακα προκύπτει ότι στην περίοδο 1989-1991 η Ελλάδα 
ήταν πιο παραγωγική από την Αλβανία σε όλα τα εξεταζόμενα αγροτικά προϊό
ντα, εκτός από το χοιρινό κρέας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα διέθετε απόλυτο 
πλεονέκτημα, δηλαδή υπερτερούσε σε παραγωγικότητα στην παραγωγή όλων 
αυτών των προϊόντων εκτός από το χοιρινό κρέας την περίοδο αυτή. 

Επίσης, στην περίοδο 1999-2001, η σημαντική υπεροχή της Ελλάδας δια
τηρείται ως προς τις αποδόσεις στην παραγωγή του συνόλου των προϊόντων 
που εξετάζονται, εκτός από τα ακόλουθα προϊόντα: (α) τον ηλιόσπορο, όπου 
οι αποδόσεις στην Αλβανία αυξήθηκαν εντυπωσιακά σε σχέση με την περίοδο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2β 

Μέσες αποδόσεις επιλεγμένων φυτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 

Προϊόντα 

Σιτηρά 

Πατάτες 

Όσπρια 

Φασόλια ξερά 

Ηλιόσπορος 

Τομάτες 

Σταφύλια 

Ζαχαρότευτλα 

Σύσπορο βαμβάκι 

Καπνός (φύλλα) 

Βοδινό κρέας 

Πρόβειο κρέας 

Κρέας αιγών 

Χοιρινό κρέας 

Γάλα αγελάδας 

Αποδόσεις 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Αλβανία 

1989-
1991 

2.609 

8.409 

729 

817 

821 

17.146 

4.940 

26.918 

972 

643 

110 

8 

11 

64 

1.384 

1999-
2001 

2.622 

14.334 

925 

1.113 

1.646 

30.063 

13.136 

30.136 

975 

1.094 

106 

9 

8 

67 

1.721 

Ελλάδα 

1989-
1991 

3.727 

19.888 

1.512 

1.684 

1.765 

46.009 

9.035 

64.185 

2.690 

1.762 

213 

11 

11 

57 

2.523 

1999-
2001 

3.527 

18.827 

1.680 

2.057 

1.501 

47.976 

9.677 

62.105 

3.211 

2.152 

221 

11 

10 

64 

4.537 

% Υπεροχή 
της Ελλάδας 
το 1999-2001 

34,5 

31,3 

81,6 

84,8 

-8,8 

59,6 

-26,3 

106,1 

229,3 

96,7 

108,5 

22,2 

25,0 

-4,5 

163,6 

Πηγή: FAO (2001), Production Yearbook, Vol. 55, σελ. 72-242. 

1989-1991 (από 821 κιλά ανά εκτάριο σε 1.646 κιλά ανά εκτάριο) και τώρα 

υπερτερούν των αποδόσεων στην Ελλάδα κατά 8,8%, (β) στα σταφύλια, όπου 

οι αποδόσεις της Αλβανίας αυξήθηκαν από 4.940 κιλά ανά εκτάριο σε 13.136 

κιλά ανά εκτάριο και τώρα υπερβαίνουν τις ελληνικές αποδόσεις κατά 26,3% 

και (3) στο χοιρινό κρέας, όπου οι αποδόσεις της Αλβανίας είναι καλύτερες 

από τις αντίστοιχες της Ελλάδας κατά 4,5%. Από την άλλη πλευρά, οι απο

δόσεις της Ελλάδας σε όλα τα άλλα προϊόντα είναι εντυπωσιακά καλύτερες 

από αυτές της Αλβανίας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2β. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα για τις βαλκανικές χώρες και την Ελλάδα 

προσδιορίζεται από το εΑάχίοτο κόστος ευκαιρίας της παραγωγής κάθε αγρο

τικού προϊόντος σε κάθε χώρα. 

Έτσι, στην περίοδο 1999-2001 η Ελλάδα είναι πιο παραγωγική έναντι 

της Αλβανίας σε όλα τα εξεταζόμενα προϊόντα, εκτός από τα σταφύλια, τον 
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ηλιόσπορο και το χοιρινό κρέας. Ωστόσο η Ελλάδα στην περίοδο αυτή υπερέ
χει έναντι της Αλβανίας με τη μέγιστη διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά εκτά
ριο) κατά 229,3%, και κατά συνέπεια εκτιμάται ότι θα έχει το ελάχιστο κόστος 
ευκαιρίας, στην παραγωγή σύσπορου βαμβακιού. Ακολουθεί η παραγωγή του 
γάλακτος αγελάδας με διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά παραγωγικό ζώο) 
κατά 163,6%, η παραγωγή βοδινού κρέατος με διαφορά στην απόδοση (κιλά 
ανά παραγωγικό ζώο) κατά 108,5% και στη συνέχεια η παραγωγή ζαχαρό
τευτλων με διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά εκτάριο) κατά 106,1% κ.ο.κ. 
Αντίθετα, η Αλβανία έχει τη μεγαλύτερη διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά 
εκτάριο και κιλά ανά παραγωγικό ζώο) έναντι της Ελλάδας στην παραγωγή 
σταφυλιών κατά 26,3% και ακολουθεί η παραγωγή του ηλιόσπορου (8,8%) και 
η παραγωγή χοιρινού κρέατος (4,5%). 

Συνεπώς η Ελλάδα την περίοδο 1999-2001 έχει συγκριτικό πλεονέ
κτημα στην παραγωγή σύσπορου βαμβακιού και η Αλβανία, την ίδια περίοδο, 
είχε συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή χοιρινού κρέατος. 

Από εκτιμήσεις του ελάχιστου κόστους ευκαιρίας στην παραγωγή για 
την Αλβανία και την Ελλάδα, και προς αποφυγήν επαναλήψεων, η Ελλάδα την 
περίοδο 1989-1991 είχε συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή σύσπορου 
βαμβακιού και η Αλβανία στην παραγωγή χοιρινού κρέατος. 

Τα προϊόντα στα οποία η κάθε χώρα σημειώνει τις μεγαλύτερες δια
φορές στις αποδόσεις έναντι καθεμίας από τις ανταγωνίστριες χώρες είναι 
αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να καταταγούν μεταξύ εκείνων 
στα οποία η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Όμως, το συγκριτικό 
πλεονέκτημα προσδιορίζεται και από άλλα στοιχεία του κόστους εισροών της 
παραγωγής (κόστος ανά μονάδα εισροής), όπως είναι το κόστος εργασίας, το 
κόστος της γης, το κόστος του κεφαλαίου, η αμοιβή του επιχειρηματία κλπ. 
Μπορεί δηλαδή το εκτάριο που αποδίδει 106,1% στα ζαχαρότευτλα στην Ελ
λάδα πάνω από ό,τι στην Αλβανία να έχει κόστος αγοράς ή ενοικίασης στην 
Ελλάδα πολλαπλάσιο από ό,τι στην Αλβανία. Επομένως, η υψηλή απόδοση 
του σε ζαχαρότευτλα στην Ελλάδα να μην είναι ικανή να καλύψει το κόστος 
του κεφαλαίου που απαιτείται για την εξαγορά τους ή, σε περίπτωση ενοικία
σης, το κόστος του ενοικίου. 

Στο Παράρτημα Γ δίδεται το παράδειγμα προσδιορισμού του ελάχι
στου κόστους ευκαιρίας με βάση τις αποδόσεις επιλεγμένων αγροτικών 
προϊόντων. Το παράδειγμα δίδεται μόνο για την Αλβανία και ισχύει ανάλογα 
και για τις λοιπές βαλκανικές χώρες. 
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2.2.2. Βουλγαρία 

Ο αγροτικός τομέας της Βουλγαρίας το 2002 παρήγαγε το 18% του ΑΕΠ 

της χώρας έναντι 19% την περίοδο 1999-2001, ενώ το 2004 απασχολούσε 222 

χιλιάδες άτομα ή το 5% μόνο του εργατικού δυναμικού της χώρας (FAO, 2004). 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Totev και Shahollari το εργατικό δυναμικό στη γεωρ

γία και τα δάση στη Βουλγαρία ανερχόταν το 1999 στο 25,8% του συνολικού 

εργατικού δυναμικού έναντι 18,9% το 1990. 

Ο αγροτικός τομέας της Βουλγαρίας πριν το 1989 (στο καθεστώς της 

σχεδιασμένης οικονομίας) ήταν, όπως είναι γνωστό, ενταγμένος στον καταμε

ρισμό εργασίας της ΚΟΜΕΚΟΝ και στη "βέβαιη" αγορά της, με εμφανή την 

κυρίαρχη οικονομική παρουσία της πρώην ΕΣΣΔ. Η βίαιη εκβιομηχάνιση της 

χώρας, που προηγήθηκε μεταπολεμικά κατά το σοβιετικό πρότυπο, συρρί

κνωσε τον αγροτικό της τομέα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να την μετατρέψει σε 

αγροτοβιομηχανική χώρα "ευρωπαϊκού επιπέδου"6. 

Οι επιδόσεις του αγροτικού τομέα της Βουλγαρίας στην παραγωγή 

στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3, με βάση δείκτες συνολικούς και δείκτες κατά κεφαλήν. 

Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι οι συνολικοί δείκτες φυτικής και ζωικής 

παραγωγής, συνόλου αγροτικής παραγωγής και παραγωγής τροφίμων, είναι 

στην περίοδο 1992-2001 συγκριτικά κατώτεροι από ό,τι στην περίοδο 1989-1991. 

Επιπλέον είναι κατώτεροι και από τους αντίστοιχους δείκτες της Ελλάδας και 

της Ευρώπης. Αυτή η δυσμενής εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στις κακές παρα

γωγικές επιδόσεις της φυτικής παραγωγής. Το ίδιο παρατηρείται και από τη 

σύγκριση των κατά κεφαλήν δεικτών. Τον μεγαλύτερο δυναμισμό έχει, συγκρι

τικά, η παραγωγή τροφίμων και τον μικρότερο η φυτική. 

Αν η περίοδος 1989-1991 θεωρηθεί ως περίοδος καμπής ή σημείο ανα

φοράς και για τον αγροτικό τομέα της Βουλγαρίας, στη δεκαετή χρονική πε

ρίοδο που έπεται, τα αδιέξοδα της αγροτικής πολιτικής (χρηματοδοτικές δυσχέ

ρειες), η ξηρασία του 1996, η εγκατάλειψη και η υποεπένδυση, δημιουργούν 

πτωτικές τάσεις στην αγροτική παραγωγή μέχρι τουλάχιστον το 2001 (Econo

mist Intelligence Unit, Country Profile: Bulgaria, 2001, σελ. 33 και 2002, σελ. 34). 

Πράγματι, και σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του FAO (2004, σελ. 75), ο δεί

κτης της κατά κεφαλήν αγροτικής παραγωγής της Βουλγαρίας ανήλθε στο 102,8 

το 2003, ενώ το 1989-1991 ήταν 142,0 με βάση το 100 το 1999-2001. Η πτωτική 

6. Παρατηρητήριο Βαλκανίων: Βουλγαρία, ΙΣΤΑΜΕ, 2000, σελ. 14-17. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Δείκτες μέσης παραγωγής αγροτικού τομέα, συνολικοί και κατά κεφαλήν, 

1992-2001 (μέσα ετήσια επίπεδα) 

(1989-91 = 100) 

Βουλγαρία 

Ελλάδα 

Ευρώπη 

Συνολικοί δείκτες 

Φυτική 

66,4 

109,3 

93,0 

Ζωική 

65,1 

99,4 

84,7 

Σύνολο 

69,6 

06,8 

88,2 

Τρόφιμα 

71,1 

103,4 

88,3 

Κατά κεφαλήν δείκτες 

Φυτική 

70,0 

105,9 

92,2 

Ζωική 

68,7 

96,3 

84,0 

Σύνολο 

73,5 

103,4 

87,4 

Τρόφιμα 

75,0 

100,2 

87,6 

Πηγή: FAO (2001), Production Yearbook, Vol. 55, σελ. 36-61. 

τάση της κατά κεφαλήν αγροτικής παραγωγής στη δεκαετία 1991-2001, για τους 

λόγους που προαναφέρονται, είναι γεγονός αναμφισβήτητο. 

Ο Πίνακας 3β δείχνει τις μέσες αποδόσεις για μια σειρά βασικών αγρο

τικών προϊόντων της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, σε δύο χρονικές περιόδους. 

Από αυτόν τον πίνακα προκύπτει ότι, στην περίοδο 1989-1991, η Ελλά

δα είναι πιο παραγωγική στα παραπάνω αγροτικά προϊόντα, εκτός από τα σι

τηρά, το πρόβειο κρέας, το κρέας αιγών, το χοιρινό κρέας και το γάλα αγελά

δας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα διέθετε απόλυτο πλεονέκτημα, δηλαδή υπερ

τερούσε σε παραγωγικότητα στην παραγωγή όλων αυτών των προϊόντων εκτός 

από τα πέντε προαναφερόμενα. 

Στην περίοδο 1999-2001, η υπεροχή της Ελλάδας διατηρείται και μά

λιστα επεκτείνεται σε περισσότερα προϊόντα ως προς τις αποδόσεις στην πα

ραγωγή, εκτός από τα ακόλουθα αγροτικά προϊόντα: (α) το πρόβειο κρέας 

όπου οι αποδόσεις στη Βουλγαρία αυξήθηκαν σε σχέση με την περίοδο 1989-

1991 (από 16 κιλά ανά ζώο σε 20 κιλά ανά ζώο) και τώρα υπερτερούν των 

αποδόσεων έναντι της Ελλάδας κατά 45%, (β) το χοιρινό κρέας όπου οι απο

δόσεις της Βουλγαρίας αυξήθηκαν από 73 κιλά ανά ζώο σε 80 κιλά ανά ζώο 

και υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ελληνικές κατά 20% και (γ) το κρέας αιγών 

όπου οι αποδόσεις τη Βουλγαρίας είναι καλύτερες από τις αντίστοιχες της Ελ

λάδας κατά 16,7%. Από την άλλη πλευρά, οι αποδόσεις της Ελλάδας σε όλα 

τα άλλα προϊόντα είναι καλύτερες από αυτές της Βουλγαρίας, όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 2β. 

Όπως και στην περίπτωση της Αλβανίας και προς αποφυγήν επαναλή

ψεων, το συγκριτικό πλεονέκτημα για την Βουλγαρία και την Ελλάδα προσδιο

ρίζεται από το ελάχιστο κόστος ευκαιρίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3β 
Μέσες αποδόσεις επιλεγμένων φυτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 

Προϊόντα 

Σπηρά 

Πατάτες 

Όσπρια 

Φασόλια ξερά 

Ηλιόσπορος 

Τομάτες 

Σταφύλια 

Ζαχαρότευτλα 

Καπνός (φύλλα) 

Σύσπορο βαμβάκι 

Βοδινό κρέας 

Πρόβειο κρέας 

Κρέας αιγών 

Χοιρινό κρέας 

Γάλα αγελάδας 

Αποδόσεις 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Βουλγαρία 

1989-
1991 

4.121 

11.987 

1.021 

914 

1.636 

28.781 

5.316 

20.851 

1.306 

1.070 

201 

16 

14 

73 

3.370 

1999-
2001 

2.696 

8.946 

704 

496 

898 

13.847 

3.615 

15.374 

933 

913 

181 

20 

12 

80 

3.162 

Ελλάδα 

1989-
1991 

3.727 

19.888 

1.512 

1.684 

1.765 

46.009 

9.035 

64.185 

1.762 

2.690 

213 

11 

11 

57 

2.523 

1999-
2001 

3.527 

18.827 

1.680 

2.057 

1.501 

47.976 

9.677 

62.105 

2.152 

3211 

221 

11 

10 

64 

4.537 

% Υπεροχή 
της Ελλάδας 
το 1999-2001 

30,8 

110,4 

138,6 

314,7 

67,1 

246,5 

167,7 

304,0 

130,7 

251,7 

22,1 

-45,0 

-16,7 

-20,0 

43,5 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 2β. 

Έτσι, στην περίοδο 1999-2001, η Ελλάδα είναι πιο παραγωγική σε όλα 
τα εξεταζόμενα προϊόντα εκτός από το πρόβειο κρέας, το χοιρινό κρέας και 
το κρέας των αιγών. Ωστόσο, η Ελλάδα στην περίοδο αυτή υπερέχει έναντι 
της Βουλγαρίας με τη μέγιστη διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά εκτάριο) κα
τά 314,7%, και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θα έχει το ελάχιστο κόστος ευκαι
ρίας στην παραγωγή των ξερών φασολιών. Ακολουθεί η παραγωγή των ζαχα
ρότευτλων με διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά εκτάριο) κατά 304%, η πα
ραγωγή σύσπορου βαμβακιού με διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά εκτάριο) 
κατά 251,7%, η παραγωγή της τομάτας με διαφορά στην απόδοση κατά 
246,5% κ.ο.κ. Αντίθετα, η Βουλγαρία έχει τη μεγαλύτερη διαφορά στην από
δοση (κιλά ανά ζώο) έναντι της Ελλάδας στην παραγωγή πρόβειου κρέατος 
κατά 45%, και ακολουθεί η παραγωγή χοιρινού κρέατος (20%) και η παρα
γωγή του κρέατος αιγών (16,7%). 
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Συνεπώς η Ελλάδα, την περίοδο 1999-2001, έχει συγκριτικό πλεονέ

κτημα στην παραγωγή σύσπορου βαμβακιού και η Βουλγαρία, την ίδια περίο

δο, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή πρόβειου κρέατος. 

Από εκτιμήσεις του ελάχιστου κόστους ευκαιρίας στην παραγωγή για 

τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, και προς αποφυγήν επαναλήψεων, η Ελλάδα 

την περίοδο 1989-1991 είχε συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ζαχαρό

τευτλων και η Βουλγαρία στην παραγωγή πρόβειου κρέατος. 

2.2.3. ΠΓΔΜ 

Ο αγροτικός τομέας της ΠΓΔΜ το 2002 παρήγαγε το 10% του ΑΕΠ της 

χώρας όπως και το διάστημα 1999-2001, ενώ το 2004 απασχολούσε 99 χιλιά

δες άτομα ή το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας (FAO, 2004). Σύμ

φωνα με εκτιμήσεις των Totev και Shahollari το εργατικό δυναμικό στη γεωρ

γία και τα δάση στην ΠΓΔΜ ανερχόταν το 1999 στο 5,7% του συνολικού ερ

γατικού δυναμικού, έναντι 8,3% το 1990. 

Στην περίοδο μετά το 1989 γίνεται προσπάθεια κρατικής χρηματοδό

τησης του αγροτικού τομέα αυτής της χώρας και επιτυχούς εφαρμογής μιας 

αγροτικής μεταρρύθμισης του. Αυτή περιλαμβάνει την ολοσχερή εξαφάνιση 

των καταλοίπων των κρατικών αγροκτημάτων με την επιστροφή δημευθείσας 

γης, τον αναδασμό των μικρών οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσεων και την 

ιδιωτικοποίηση των μεγάλων αγροτοβιομηχανικών συγκροτημάτων, π.χ. καπνερ

γοστάσια, με συμμετοχή του ξένου κεφαλαίου. Η τελευταία, μάλιστα, αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη για την αξιοποίηση του σημαντικού αγροτικού δυναμικού 

που διαθέτει η οικονομία της ΠΓΔΜ (Economist Intelligence Unit, Country Pro

file: FYROM, 2001, σελ. 29-30 και 2002, σελ. 31). 

Οι επιδόσεις του αγροτικού τομέα της ΠΓΔΜ στην παραγωγή παρου

σιάζονται στον Πίνακα 4, με βάση δείκτες συνολικούς και δείκτες κατά κεφα

λήν. Σύμφωνα με τον FAO (2001, σελ. 55), από το 1989 και μέχρι το 1993 το 

αγροτικό παραγωγικό σύστημα της χώρας σημείωνε υποχώρηση στο σύνολο 

της αγροτικής παραγωγής, αλλά μετά το 1993 και μέχρι το 2001 η αγροτική 

παραγωγή πραγματοποιεί μια βραδεία και σταθερή ανάκαμψη σε επίπεδα 

όμως, κατά μέσο όρο, κατώτερα της περιόδου 1989-1991. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, οι συνολικοί δείκτες φυτικής και ζωικής 

παραγωγής, συνόλου αγροτικής παραγωγής και παραγωγής τροφίμων, συγκρι

τικά με τους αντίστοιχους δείκτες της Ελλάδας, βρίσκονται στην περίοδο 

1992-2001 σε κατώτερα επίπεδα έναντι της περιόδου 1989-1991. Αυτό οφεί-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Δείκτες μέσης παραγωγής αγροτικού τομέα, συνολικοί και κατά κεφαλήν, 

1992-2001 (μέσα ετήσια επίπεδα) 

(1989-91 = 100) 

ΠΓΔΜ 

Ελλάδα 

Ευρώπη 

Συνολικοί δείκτες 

Φυτική 

89,2 

109,3 

93,0 

Ζωική 

100,7 

99,4 

84,7 

Σύνολο 

94,2 

106,8 

88,2 

Τρόφιμα 

93,4 

103,4 

88,3 

Κατά κεφαλήν δείκτες 

Φυτική 

96,7 

105,9 

92,2 

Ζωική 

85,8 

96,3 

84,0 

Σύνολο 

90,4 

103,4 

87,4 

Τρόφιμα 

89,8 

100,2 

87,6 

Πηγή: FAO (2001), Production Yearbook, Vol. 55, σελ. 36-61. 

λεται στην υποχώρηση ιδιαίτερα της φυτικής παραγωγής, ενώ η ζωική πα

ραγωγή είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Από τη σύγκριση των κατά κεφαλήν 

δεικτών προκύπτει ότι τον μεγαλύτερο δυναμισμό έχει, συγκριτικά, η φυτική 

παραγωγή και τον μικρότερο η ζωική. 

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του FAO (2004, σελ. 77), ο δείκτης της 

κατά κεφαλήν αγροτικής παραγωγής της ΠΓΔΜ ανήλθε στο 91,8 το 2003 από 

83,3 που ήταν το 2002, με βάση 100 το 1999-2001. 

Ο Πίνακας 4β κατασκευάζεται με βάση τα στοιχεία των αποδόσεων 

του Παραρτήματος Β και δείχνει τις μέσες αποδόσεις για μια σειρά βασικών 

αγροτικών προϊόντων της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας, την περίοδο 1999-2001. 

Συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για την ΠΓΔΜ παρέχονται μόνο μετά το 1991. 

Από αυτόν τον πίνακα προκύπτει ότι η Ελλάδα στην περίοδο 1999-

2001 ήταν πιο παραγωγική από την ΠΓΔΜ σε όλα τα εξεταζόμενα αγροτικά 

προϊόντα, εκτός από το πρόβειο και το χοιρινό κρέας και από τα όσπρια και 

τα ξερά φασόλια. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα διέθετε απόλυτο πλεονέκτημα 

έναντι της ΠΓΔΜ, δηλαδή υπερτερούσε σε παραγωγικότητα στην παραγωγή 

όλων αυτών των προϊόντων. 

Στην περίοδο 1999-2001 η Ελλάδα είχε σημαντική υπεροχή ως προς τις 

επιδόσεις στην παραγωγή του συνόλου των αγροτικών προϊόντων που εξετά

ζονται, εκτός από τα ακόλουθα προϊόντα: (α) το πρόβειο κρέας όπου οι απο

δόσεις στην ΠΓΔΜ υπερτερούν των αποδόσεων στην Ελλάδα κατά 42,1%, (β) 

τα όσπρια όπου οι αποδόσεις στην ΠΓΔΜ υπερτερούν των αποδόσεων στην Ελ

λάδα κατά 34,9%, (γ) το χοιρινό κρέας όπου οι αποδόσεις στην ΠΓΔΜ υπερτε

ρούν των αποδόσεων στην Ελλάδα κατά 32,6% και (δ) τα φασόλια όπου οι απο

δόσεις στην ΠΓΔΜ υπερτερούν των αποδόσεων στην Ελλάδα κατά 30,9%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4β 
Μέσες αποδόσεις επιλεγμένων φυτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 

Προϊόντα 

Σιτηρά 

Πατάτες 

Όσπρια 

Φασόλια ξερά 

Ηλιόσπορος 

Τομάτες 

Σταφύλια 

Ζαχαρότευτλα 

Καπνός (φύλλα) 

Βοδινό κρέας 

Πρόβειο κρέας 

Χοιρινό κρέας 

Γάλα αγελάδας 

Αποδόσεις 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

ΠΓΔΜ 

1989-
1991 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1999-
2001 

2.861 

12.544 

2.583 

2.978 

1.133 

18.905 

8.931 

26.833 

1.275 

120 

19 

95 

1.837 

Ελλάδα 

1989-
1991 

3.727 

19.888 

1.512 

1.684 

1.765 

46.009 

9.035 

64.185 

1.762 

213 

11 

57 

2.523 

1999-
2001 

3.527 

18.827 

1.680 

2.057 

1.501 

47.976 

9.677 

62.105 

2.152 

221 

11 

64 

4.537 

% Υπεροχή 
της Ελλάδας 
το 1999-2001 

23,3 

50,1 

-34,9 

-30,9 

32,5 

153,8 

8,4 

131,5 

68,8 

84,2 

-42,1 

-32,6 

147,0 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 2β. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ προσδιορί
ζεται από το ελάχιστο κόστος ευκαιρίας της παραγωγής κάθε αγροτικού 
προϊόντος σε καθεμία χώρα. 

Έτσι στην περίοδο 1999-2001 η Ελλάδα είναι πιο παραγωγική σε όλα τα 
αγροτικά προϊόντα του Πίνακα 4β, εκτός από τα όσπρια, τα ξερά φασόλια, το 
πρόβειο κρέας και το χοιρινό κρέας. Ωστόσο η Ελλάδα, στην περίοδο αυτή, 
υπερέχει έναντι της ΠΓΔΜ με μέγιστη διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά εκτά
ριο) κατά 153,8% και, επομένως, εκτιμάται ότι έχει το ελάχιστο κόστος 
ευκαιρίας στην παραγωγή της τομάτας. Ακολουθεί η παραγωγή γάλακτος αγε
λάδας με διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά παραγωγικό ζώο) κατά 147% και 
στη συνέχεια η παραγωγή ζαχαρότευτλων με διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά 
εκτάριο) κατά 131,5% κ.ο.κ. Αντίθετα, η ΠΓΔΜ έχει τη μεγαλύτερη διαφορά 
στην απόδοση (κιλά ανά ζώο) έναντι της Ελλάδας στην παραγωγή πρόβειου 
κρέατος κατά 42,1%, και ακολουθεί η παραγωγή οσπρίων (34,9%), η παραγωγή 
χοιρινού κρέατος (32,6%) και η παραγωγή των ξερών φασολιών (30,9%). 
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Συνεπώς η Ελλάδα την περίοδο 1999-2001 έχει συγκριτικό πλεονέ

κτημα στην παραγωγή τομάτας και η ΠΓΔΜ, την ίδια περίοδο, έχει συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην παραγωγή πρόβειου κρέατος. 

2.2.4. Σερβία-Μαυροβούνιο 

Ο αγροτικός τομέας της Σερβίας-Μαυροβούνιου το 2002 παρήγαγε το 

17% του ΑΕΠ της χώρας, έναντι 18% το διάστημα 1999-2001, ενώ το 2004 απα

σχολούσε 857 χιλιάδες άτομα ή το 17% του εργατικού δυναμικού της χώρας, 

έναντι 1.009 χιλιάδων ατόμων ή το 20% του εργατικού δυναμικού το 1999-2001 

(FAO, 2004). 

Παραδοσιακά η πρώην Γιουγκοσλαβία είχε αναπτύξει σχετικά ισχυρό 

αγροτικό τομέα λόγω των καλών εδαφών της αλλά και των επιδόσεων των ιδιω

τικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κυρίως του οικογενειακού τύπου. Η επίδοση 

αυτή αντανακλάται στον αγροτικό δυναμισμό της χώρας και ιδιαίτερα της Σερ

βίας, με αξιόλογη συμβολή στη ζωική παραγωγή και στις εξαγωγές στη δεκαε

τία του 1990. Σύμφωνα με τον Economist (Economist Intelligence Unit: Country 

Profile: Serbia-Montenegro, 2001, σελ. 37 και 2002, σελ. 37) "οι δημοσιονομικές 

μεταρρυθμίσεις από τον Ιανουάριο του 2001 (κατάργηση των μέχρι τότε χρη

ματοδοτήσεων της γεωργίας από τον προϋπολογισμό) αποτελούν σοβαρό πρό

βλημα του αγροτικού τομέα της χώρας". 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, οι επιδόσεις στη συνολική και στη κατά 

κεφαλήν αγροτική παραγωγή δεν παρουσίασαν βελτίωση στη Σερβία-Μαυρο

βούνιο με αισθητή την επιδείνωση στη φυτική παραγωγή. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Δείκτες μέσης παραγωγής αγροτικού τομέα, συνολικοί και κατά κεφαλήν, 

1992-2001 (μέσα ετήσια επίπεδα) 

(1989-91 = 100) 

Σερβία-
Μαυροβούνιο 

Ελλάδα 

Ευρώπη 

Συνολικοί δείκτες 

Φυτική 

83,2 

109,3 

93, 0 

Ζωική 

99,4 

99,4 

84,7 

Σύνολο 

91,4 

106,8 

88,2 

Τρόφιμα 

91,4 

103,4 

88,3 

Κατά κεφαλήν δείκτες 

Φυτική 

80,3 

105,9 

92,2 

Ζωική 

96,0 

96,3 

84,0 

Σύνολο 

88,3 

103,4 

87,4 

Τρόφιμα 

88,3 

100,2 

87,6 

Πηγή: FAO (2001), Production Yearbook, Vol. 55, σελ. 36-61. 
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Συγκεκριμένα, ο συνολικός δείκτης φυτικής παραγωγής και οι κατά κε

φαλήν δείκτες φυτικής παραγωγής, συνόλου αγροτικής παραγωγής και παρα

γωγής τροφίμων, ήταν σημαντικά μειωμένοι την περίοδο 1992-2001, έναντι της 

περιόδου βάσης 1989-1991, και υπολείπονται των αντίστοιχων δεικτών της Ελ

λάδας. Τον μεγαλύτερο δυναμισμό έχει, συγκριτικά, η ζωική παραγωγή και τον 

μικρότερο η φυτική. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του FAO (2004, σελ. 78), ο δείκτης 

της κατά κεφαλήν αγροτικής παραγωγής της Σερβίας-Μαυροβούνιου ανήλθε 

στο 97,6 το 2003 από 99,4 που ήταν το 2002, με βάση 100 το 1999-2001. 

Ο Πίνακας 5β κατασκευάζεται με βάση τα στοιχεία των αποδόσεων 

του Παραρτήματος Β και δείχνει τις μέσες αποδόσεις για μια σειρά βασικών 

αγροτικών προϊόντων της Σερβίας-Μαυροβούνιου και της Ελλάδας, την περίο

δο 1999-2001. Συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τη Σερβία-Μαυροβούνιο 

παρέχονται μόνο μετά το 1991. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5β 

Μέσες αποδόσεις επιλεγμένων φυτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 

Προϊόντα 

Σιτηρά 

Πατάτες 

Όσπρια 

Φασόλια ξερά 

Ηλιόσπορος 

Τομάτες 

Σταφύλια 

Ζαχαρότευτλα 

Καπνός (φύλλα) 

Βοδινό κρέας 

Πρόβειο κρέας 

Κρέας αιγών 

χοιρινό κρέας 

Γάλα αγελάδας 

Αποδόσεις 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Σερβία-Μαυροβούνιο 

1989-
1991 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1999-
2001 

3.518 

7.127 

1.393 

838 

1.752 

8.027 

5.213 

33.149 

1.317 

226 

15 

18 

76 

2.100 

Ελλάδα 

1989-
1991 

3.727 

19.888 

1.512 

1.684 

1.765 

46.009 

9.035 

64.185 

1.762 

213 

11 

11 

57 

2.523 

1999-
2001 

3.527 

18.827 

1.680 

2.057 

1.501 

47.976 

9.677 

62.105 

2.152 

221 

11 

10 

64 

4.537 

% Υπεροχή 
της Ελλάδας 
το 1999-2001 

0,25 

164,2 

20,6 

145,5 

-14,3 

497,7 

85,6 

87,4 

63,4 

-2,2 

-16,7 

-44,5 

-15,8 

116,0 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 2β. 
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Από αυτόν τον πίνακα προκύπτει ότι η Ελλάδα, στην περίοδο 1999-2001, 

ήταν πιο παραγωγική από τη Σερβία-Μαυροβούνιο σε όλα τα εξεταζόμενα 

αγροτικά προϊόντα εκτός από το κρέας αιγών, το πρόβειο, το χοιρινό και το βο

δινό κρέας και από τον ηλιόσπορο. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα διέθετε από

λυτο πλεονέκτημα έναντι της Σερβίας-Μαυροβούνιου, δηλαδή υπερτερούσε σε 

παραγωγικότητα στην παραγωγή όλων αυτών των προϊόντων. 

Στην περίοδο 1999-2001, η Ελλάδα είχε σημαντική υπεροχή ως προς 

τις επιδόσεις στην παραγωγή του συνόλου των αγροτικών προϊόντων που εξε

τάζονται, εκτός από τα ακόλουθα προϊόντα: (α) το κρέας αιγών όπου οι απο

δόσεις στη Σερβία-Μαυροβούνιο υπερτερούν των αποδόσεων στην Ελλάδα κα

τά 44,5%, (β) το πρόβειο κρέας όπου οι αποδόσεις στη Σερβία-Μαυροβούνιο 

υπερτερούν των αποδόσεων στην Ελλάδα κατά 16,7%, (γ) το χοιρινό κρέας 

όπου οι αποδόσεις στη Σερβία-Μαυροβούνιο υπερτερούν των αποδόσεων στην 

Ελλάδα κατά 15,8%, (δ) τον ηλιόσπορο όπου οι αποδόσεις στη Σερβία-Μαυ

ροβούνιο υπερτερούν των αποδόσεων στην Ελλάδα κατά 14,3% και (δ) το βο

δινό κρέας όπου οι αποδόσεις στη Σερβία-Μαυροβούνιο υπερτερούν των απο

δόσεων στην Ελλάδα κατά 2,2%. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα και τη Σερβία-Μαυροβού

νιο προσδιορίζεται από το ελάχιστο κόστος ευκαιρίας της παραγωγής κάθε 

αγροτικού προϊόντος σε καθεμία χώρα. 

Έτσι, στην περίοδο 1999-2001, η Ελλάδα είναι πιο παραγωγική σε όλα 

τα αγροτικά προϊόντα του Πίνακα 5β, εκτός από τα όσπρια, τα ξερά φασόλια, 

το πρόβειο κρέας και το χοιρινό κρέας. Ωστόσο, η Ελλάδα στην περίοδο αυτή 

υπερέχει έναντι της Σερβίας-Μαυροβούνιου με μέγιστη διαφορά στην απόδο

ση (κιλά ανά εκτάριο) κατά 497,7% και, επομένως, εκτιμάται ότι έχει το ελάχι

στο κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή της τομάτας. Ακολουθεί η παραγωγή 

πατάτας με διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά εκτάριο) κατά 164,2%, η παρα

γωγή ξερών φασολιών με διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά εκτάριο) κατά 

145,5% και στη συνέχεια η παραγωγή γάλακτος αγελάδας με διαφορά στην 

απόδοση (κιλά ανά παραγωγικό ζώο) κατά 116% κ.ο.κ. Αντίθετα, η Σερβία-

Μαυροβούνιο έχει τη μεγαλύτερη διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά ζώο) ένα

ντι της Ελλάδας στην παραγωγή κρέατος αιγών κατά 44,5%, και ακολουθεί η 

παραγωγή πρόβειου κρέατος (16,7%), η παραγωγή χοιρινού κρέατος (15,8%), 

η παραγωγή του ηλιόσπορου (14,3) και η παραγωγή βοδινού κρέατος (30,9%). 

Συνεπώς η Ελλάδα, την περίοδο 1999-2001, έχει συγκριτικό πλεονέ

κτημα στην παραγωγή τομάτας και η Σερβία-Μαυροβούνιο, την ίδια περίοδο, 

έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή κρέατος αιγών. 
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2.2.5. Ρουμανία 

Ο αγροτικός τομέας της Ρουμανίας το 2002 παρήγαγε το 17% του ΑΕΠ 

της χώρας όπως και το διάστημα 1999-2001, ενώ το 2004 απασχολούσε 1.338 

χιλιάδες άτομα ή το 12% του εργατικού δυναμικού της χώρας, έναντι 1.624 χι

λιάδων ατόμων ή το 15% του εργατικού δυναμικού το 1999-2001 (FAO, 2004). 

Παραδοσιακά, η Ρουμανία ήταν ένας μεγάλος παραγωγός αγροτικών 

προϊόντων. Κατά τη "σοσιαλιστική" περίοδο η διαδικασία της εκτατικής ανά

πτυξης έδωσε σημαντική βαρύτητα στον βιομηχανικό τομέα και παραμέλησε 

σε μεγάλο βαθμό τον αγροτικό, που ήταν κυρίαρχος, σε όρους αγροτικών ε

πενδύσεων και επενδύσεων υποδομής. Το αποτέλεσμα, στην περίοδο μετάβα

σης και υπό συνθήκες ένταξης του αγροτικού τομέα στον διεθνή καταμερισμό 

εργασίας (απελευθέρωση τιμών των αγροτικών εισροών και διακοπή των προ

γραμμάτων στήριξης του αγροτικού τομέα), ήταν η δραστική μείωση του αγρο

τικού προϊόντος. Την ανταγωνιστική πίεση που ασκήθηκε δέχτηκαν αρνητικά 

κυρίως οι μικρές εκμεταλλεύσεις και χειροτέρεψε η θέση πολλών αγροτών. Η 

πλήρης ιδιωτικοποίηση της γης δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και αποτελεί 

αντικείμενο πολιτικής διαμάχης (Economist Intelligence Unit, Country Profile: 

Romania, 2001, σελ. 28 και 2002, σελ. 32-33). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, οι επιδόσεις στη συνολική και στην κατά 

κεφαλήν αγροτική παραγωγή δεν παρουσίασαν βελτίωση στη Ρουμανία, με 

αισθητή την επιδείνωση τόσο στην κατά κεφαλήν φυτική παραγωγή όσο και 

τη συνολική ζωική παραγωγή. 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός δείκτης ζωικής παραγωγής, συνόλου αγρο

τικής παραγωγής και παραγωγής τροφίμων, καθώς και ο κατά κεφαλήν δεί-

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Δείκτες μέσης παραγωγής αγροτικού τομέα, συνολικοί και κατά κεφαλήν, 

1992-2001 (μέσα ετήσια επίπεδα) 

(1989-91 = 100) 

Ρουμανία 

Ελλάδα 

Ευρώπη 

Συνολικοί δείκτες 

Φυτική 

94,4 

109,3 

93, 0 

Ζωική 

91,9 

99,4 

84,7 

Σύνολο 

95,2 

106,8 

88,2 

Τρόφιμα 

96,2 

103,4 

88,3 

Κατά κεφαλήν δείκτες 

Φυτική 

85,5 

105,9 

92,2 

Ζωική 

94,0 

96,3 

84,0 

Σύνολο 

97,5 

103,4 

87,4 

Τρόφιμα 

98,5 

100,2 

87,6 

Πηγή: FAO (2001), Production Yearbook, Vol. 55, σελ. 36-61. 
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κτης φυτικής παραγωγής ήταν σημαντικά μειωμένοι την περίοδο 1992-2001, 
έναντι της περιόδου βάσης 1989-1991 και υπολείπονται των αντίστοιχων δει
κτών της Ελλάδας. Από τη σύγκριση των κατά κεφαλήν δεικτών τον μεγαλύ
τερο δυναμισμό έχει η ζωική παραγωγή και τον μικρότερο η φυτική. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του FAO (2004, σελ. 77), ο δείκτης 
της κατά κεφαλήν αγροτικής παραγωγής της Ρουμανίας ανήλθε στο 106,0 το 
2003 από 100,9 που ήταν το 2002, με βάση 100 το 1999-2001. 

Ο Πίνακας 6β κατασκευάζεται με βάση τα στοιχεία των αποδόσεων 
του Παραρτήματος Β και δείχνει τις μέσες αποδόσεις για μια σειρά επιλεγ
μένων αγροτικών προϊόντων της Ρουμανίας και της Ελλάδας, σε δύο χρονικές 
περιόδους. Από αυτόν τον πίνακα προκύπτει ότι, στην περίοδο 1989-1991, η Ελ
λάδα ήταν πιο παραγωγική από τη Ρουμανία σε όλα τα εξεταζόμενα αγροτικά 
προϊόντα, εκτός από το χοιρινό κρέας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα διέθετε α-

ΠΙΝΑΚΑΣ 6β 
Μέσες αποδόσεις επιλεγμένων φυτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 

Προϊόντα 

Σιτηρά 

Πατάτες 

Όσπρια 

Φασόλια ξερά 

Ηλιόσπορος 

Τομάτες 

Σταφύλια 

Ζαχαρότευτλα 

Καπνός (φύλλα) 

Σύσπορο βαμβάκι 

Βοδινό κρέας 

Πρόβειο κρέας 

Κρέας αιγών 

Χοιρινό κρέας 

Γάλα αγελάδας 

Αποδόσεις 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Εκτάριο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Κιλά/Ζώο 

Ρουμανία 

1989-
1991 

3.084 

10.517 

889 

841 

1.402 

16.648 

4.075 

23.313 

1.016 

789 

147 

11 

9 

83 

1.867 

1999-
2001 

2.569 

13.434 

1.204 

1.118 

1.023 

15.277 

4.724 

17.686 

1.093 

874 

113 

9 

9 

75 

3.164 

Ελλάδα 

1989-
1991 

3.727 

19.888 

1.512 

1.684 

1.765 

46.009 

9.035 

64.185 

1.762 

2.690 

213 

11 

11 

57 

2.523 

1999-
2001 

3.527 

18.827 

1.680 

2.057 

1.501 

47.976 

9.677 

62.105 

2.152 

3.211 

221 

11 

10 

64 

4.537 

% Υπεροχή 
της Ελλάδας 
το 1999-2001 

37,3 

40,1 

39,5 

84,0 

46,7 

214,0 

104,8 

251,2 

96,9 

267,4 

95,6 

22,2 

11,1 

-14,7 

43,4 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 2β. 
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πόλυτο πλεονέκτημα, δηλαδή υπερτερούσε σε παραγωγικότητα στην παραγω

γή όλων αυτών των προϊόντων εκτός από το χοιρινό κρέας την περίοδο αυτή. 

Επίσης, στην περίοδο 1999-2001, η σημαντική υπεροχή της Ελλάδας δια

τηρείται ως προς τις αποδόσεις στην παραγωγή του συνόλου των προϊόντων 

που εξετάζονται, εκτός από ένα προϊόν: το χοιρινό κρέας, όπου οι αποδόσεις 

στη Ρουμανία μειώθηκαν σε σχέση με την περίοδο 1989-1991 (από 83 κιλά 

ανά ζώο σε 75 κιλά ανά ζώο), αλλά τώρα υπερτερούν των αποδόσεων στην 

Ελλάδα κατά 14,7%, επειδή οι αντίστοιχες αποδόσεις στην Ελλάδα, αν και αυ

ξήθηκαν, ήταν κατώτερες από ό,τι στη Ρουμανία. Από την άλλη πλευρά, οι απο

δόσεις της Ελλάδας σε όλα τα άλλα προϊόντα είναι εντυπωσιακά καλύτερες 

από αυτές της Ρουμανίας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6β. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, 

προσδιορίζεται από το εΛάχίστο κόστος ευκαιρίας της παραγωγής κάθε αγρο

τικού προϊόντος σε κάθε χώρα. 

Έτσι, στην περίοδο 1999-2001, η Ελλάδα είναι πιο παραγωγική έναντι 

της Ρουμανίας σε όλα τα εξεταζόμενα προϊόντα, εκτός από το χοιρινό κρέας. 

Ωστόσο η Ελλάδα, στην περίοδο αυτή, υπερέχει έναντι της Ρουμανίας με τη μέ

γιστη διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά εκτάριο) κατά 267,4%, και κατά συνέ

πεια εκτιμάται ότι θα έχει το ελάχιστο κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή σύ-

σπορου βαμβακιού. Ακολουθεί η παραγωγή του ζαχαρότευτλων με διαφορά 

στην απόδοση (κιλά ανά εκτάριο) κατά 251,2%, η παραγωγή τομάτας με δια

φορά στην απόδοση (κιλά ανά εκτάριο) κατά 214% κ.ο.κ. Αντίθετα, η Ρου

μανία έχει τη μεγαλύτερη διαφορά στην απόδοση (κιλά ανά παραγωγικό ζώο) 

έναντι της Ελλάδας στην παραγωγή χοιρινού κρέατος (14,7%). 

Συνεπώς η Ελλάδα, την περίοδο 1999-2001, έχει συγκριτικό πλεονέ

κτημα στην παραγωγή σύσπορου βαμβακιού και η Ρουμανία, την ίδια περίο

δο, είχε συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή χοιρινού κρέατος. 

Από εκτιμήσεις του ελάχιστου κόστους ευκαιρίας στην παραγωγή για 

τη Ρουμανία και την Ελλάδα, και προς αποφυγήν επαναλήψεων, η Ελλάδα την 

περίοδο 1989-1991 είχε συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή σύσπορου 

βαμβακιού και η Ρουμανία στην παραγωγή χοιρινού κρέατος. 

2.3. Δυνατότητες και όρια επωφελούς αγροτικής ανταλλαγής 

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων που έγιναν στην ενότητα 2.2. έδει

ξαν ότι η Ελλάδα υπερέχει απόλυτα ως προς τις αποδόσεις στην παραγωγή ο

μοειδών αγροτικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής αλλά και σχετι-
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κά, έχει δηλαδή συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή κάποιων από αυτά 

έναντι των πέντε βαλκανικών χωρών της έρευνας. 

Ο Πίνακας 7, που ακολουθεί, παρέχει συνοπτικά τους συνδυασμούς των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων και τις εξειδικεύσεις στην παραγωγή σε συγκε

κριμένα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας με καθεμία από τις πέντε βαλκανι

κές χώρες, τις περιόδους 1989-1991 και 1999-2001. 

Από τον συγκεντρωτικό αυτόν πίνακα γίνονται σαφή τα εξής: (α) δια

χρονικά, δηλαδή υπό δυναμική έννοια, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελ

λάδας με καθεμία βαλκανική χώρα δεν μεταβάλλονται σημαντικά (συγκριτικό 

πλεονέκτημα σε διαφορετικά αγροτικά προϊόντα σε διαφορετική χρονική πε

ρίοδο) με εξαίρεση τα ζεύγη Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ελλάδας-Αλβανίας, (β) 

σχεδόν όλες οι βαλκανικές χώρες έχουν, έναντι της Ελλάδας, συγκριτικό πλεο

νέκτημα στα προϊόντα ζωικής παραγωγής και η Ελλάδα μόνο σε προϊόντα φυ

τικής παραγωγής, και (γ) όλες οι χώρες είναι σε θέση να αυξήσουν δυνητικά 

το οικονομικό τους όφελος, αν σε κάθε χρονική περίοδο ειδικευτούν στην πα

ραγωγή των παραπάνω αγροτικών προϊόντων στα οποία έχουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα. 

Η ανωτέρω εξειδίκευση της αγροτικής παραγωγής που προκύπτει από 

και έχει ως βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα καλείται, ως γνωστόν, διακλαδική 

εξειδίκευση της αγροτικής παραγωγής. Ωστόσο, η υπάρχουσα διάρθρωση της 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Συνδυασμός συγκριτικών πλεονεκτημάτων και εξειδίκευση παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων 

Ελλάδα 
Αλβανία 

Ελλάδα 
Βουλγαρία 

Ελλάδα 
ΠΓΔΜ 

Ελλάδα 
Σερβία-Μαυροβούνιο 

Ελλάδα 
Ρουμανία 

1989-1991 

Σύσπορο βαμβάκι 
Χοιρινό κρέας 

Ζαχαρότευτλα 
Πρόβειο κρέας 

Σύσπορο βαμβάκι 
Χοιρινό κρέας 

1999-2001 

Σύσπορο βαμβάκι 
Σταφύλια 

Φασόλια ξερά 
Πρόβειο κρέας 

Τομάτα 
Πρόβειο κρέας 

Τομάτα 
Κρέας αιγών 

Σύσπορο βαμβάκι 
Χοιρινό κρέας 

Πηγές: Εκτιμήσεις κόστους ευκαιρίας. 
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σε όλες τις χώρες είναι και ενδοκλαδική, δηλαδή όταν δύο διαφορετικές χώ

ρες παράγουν ταυτόχρονα τα ίδια αγροτικά προϊόντα. Σύμφωνα με αυτόν τον 

ορισμό της ενδοκλαδικής εξειδίκευσης, είναι δυνατόν για μια χώρα να δια

θέτει και απόλυτο πλεονέκτημα. Όπως δείχνουν οι Πίνακες 2β, 3β, 4β, 5β και 

6β, υπάρχει πράγματι απόλυτη υπεροχή που εκφράζεται με μεγαλύτερες απο

δόσεις της Ελλάδας έναντι των Βαλκανίων ανταγωνιστών της στην παραγωγή 

ενός αριθμού αγροτικών προϊόντων εντός του ίδιου κλάδου, π.χ. του φυτικού 

ή του ζωικού. 

Ο παραπάνω συνδυασμός των συγκριτικών πλεονεκτημάτων έχει ως 

αποτέλεσμα όχι μόνο την εξειδίκευση στην παραγωγή, αλλά επιπλέον ανοίγει 

τον δρόμο και παρέχει τη δυνατότητα για αμοιβαία επωφελές εξωτερικό αγρο

τικό εμπόριο μεταξύ της Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών. 

Ενδιαφέρον όμως έχουν και οι μεταβολές του αμοιβαίου εμπορικού οφέ

λους και τα όρια του που καθορίζει το κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή αγρο

τικών προϊόντων. Τα όρια αυτά εκτιμώνται για καθεμία χώρα ξεχωριστά (βαλ

κανικές χώρες και Ελλάδα) στη δεκαετία που καλύπτει το διάστημα 1989-1991 

έως 1999-2001. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού ο 

Πίνακας 7 των συνδυασμένων (και μεταβαλλόμενων στο παραπάνω χρονικό 

διάστημα) συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων 

σε καθεμία χώρα. 

Ο υπολογισμός του αμοιβαίου οφέλους και τα όρια του από το εξωτε

ρικό αγροτικό εμπόριο της Ελλάδας με κάθε βαλκανική χώρα περιλαμβάνεται 

στις αντίστοιχες, για κάθε χώρα, υποενότητες 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 και 2.3.5. 

2.3.7. Αλβανία 

Στην περίοδο 1989-1991, όταν ο συνδυασμός των αγροτικών προϊόντων 

με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα είναι το σύσπορο βαμβάκι και για 

την Αλβανία το χοιρινό κρέας, τα αμοιβαία δυνητικά οφέλη και τα όρια τους 

από το εξωτερικό αγροτικό εμπόριο Ελλάδας-Αλβανίας έχουν ως εξής κατά 

χώρα (Πίνακας 7, σελ. 44 και Παράρτημα Γ, σελ. 140-41): 

Η Ελλάδα εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 

ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους σύσπορου βαμβακιού με 1/47 της μονάδας 

βάρους χοιρινού κρέατος. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την Αλβανία η 

Ελλάδα μπορεί να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους σύσπορου βαμβακιού με έως 

1/15 της μονάδας βάρους χοιρινού κρέατος. Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο 

της Ελλάδας με την Αλβανία είναι υπέρ της Ελλάδας, εφόσον η χώρα μας 

45 



μπορεί να αποκτήσει περισσότερο από το 1/47 της μονάδας βάρους χοιρινού 
κρέατος (συγκεκριμένα μέχρι 1 μονάδα βάρους χοιρινού που είναι και το όριο 
του αμοιβαίου εμπορικού οφέλους της χώρας μας) για 1 μονάδα βάρους 
σύσπορου βαμβακιού. 

Η Αλβανία εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 
ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους χοιρινού κρέατος με 15 μονάδες βάρους σύσπο-
ρο βαμβάκι. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την Ελλάδα η Αλβανία είναι δυ
νατό να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους χοιρινού με έως 47 μονάδες σύσπορο 
βαμβάκι. Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο της Αλβανίας με την Ελλάδα είναι 
υπέρ της Αλβανίας, εφόσον η χώρα αυτή μπορεί να αποκτήσει περισσότερο σύ
σπορο βαμβάκι (πάνω από 15 μονάδες βάρους σύσπορο βαμβάκι, και συγκε
κριμένα μέχρι 47 μονάδες που είναι και το όριο του αμοιβαίου εμπορικού 
οφέλους για την Αλβανία) για 1 μονάδα βάρους χοιρινού κρέατος. 

Στην περίοδο 1999-2001 ο συνδυασμός των αγροτικών προϊόντων με 
συγκριτικό πλεονέκτημα μεταβάλλεται έναντι της προηγούμενης περιόδου 
(για την Ελλάδα παραμένει το σύσπορο βαμβάκι, αλλά για την Αλβανία τώρα 
είναι τα σταφύλια). Στην περίοδο 1999-2001 τα αμοιβαία δυνητικά οφέλη και 
τα όρια τους από το αγροτικό εμπόριο έχουν ως εξής κατά χώρα: 

Η Ελλάδα εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 
ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους σύσπορου βαμβακιού με 3 μονάδες βάρους 
σταφυλιών. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την Αλβανία η Ελλάδα είναι δυ
νατό να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους σύσπορου βαμβακιού με έως 13 μονά
δες βάρους σταφυλιών. Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την 
Αλβανία είναι υπέρ της Ελλάδας, εφόσον η χώρα μας μπορεί να αποκτήσει 
περισσότερες από 3 μονάδες βάρους σταφυλιών (συγκεκριμένα μέχρι 13 
μονάδες βάρους σταφυλιών που είναι και το όριο του αμοιβαίου εμπορικού 
οφέλους της χώρας μας) για 1 μονάδα βάρους σύσπορου βαμβακιού. 

Η Αλβανία εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 
ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους σταφυλιών με 1/8 της μονάδας βάρους 
σύσπορου βαμβακιού. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την Ελλάδα η Αλβανία 
είναι δυνατό να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους σταφυλιών έως 1/3 της μο
νάδας βάρους σύσπορου βαμβακιού. Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο της Αλ
βανίας με την Ελλάδα είναι υπέρ της Αλβανίας, εφόσον η χώρα αυτή μπορεί 
να αποκτήσει περισσότερο από 1/8 της μονάδας βάρους σύσπορου βαμβα
κιού και συγκεκριμένα μέχρι 1/3 της μονάδας βάρους σύσπορου βαμβακιού 
(που είναι και το όριο του αμοιβαίου εμπορικού οφέλους για την Αλβανία) για 
1 μονάδα βάρους σταφυλιών. 
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2.3.2. Βουλγαρία 

Οι μεταβολές του αμοιβαίου εμπορικού οφέλους για την Ελλάδα και τη 

Βουλγαρία, και προς αποφυγήν επαναλήψεων, εκτιμώνται ως εξής: 

Στην περίοδο 1989-1991, όταν ο συνδυασμός των αγροτικών προϊόντων 

με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα είναι τα ζαχαρότευτλα και για τη 

Βουλγαρία το πρόβειο κρέας, τα αμοιβαία οφέλη και τα όρια τους από το με

ταξύ τους αγροτικό εμπόριο έχουν ως εξής κατά χώρα (Πίνακας 7, σελ. 44 

και Παράρτημα Γ, σελ. 140-41): 

Η Ελλάδα εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 

ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους ζαχαρότευτλων με 1/5.835 της μονάδας βάρους 

πρόβειου κρέατος. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την Βουλγαρία η Ελλάδα 

μπορεί να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους ζαχαρότευτλων με έως 1 μονάδα βά

ρους πρόβειου κρέατος. Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με τη 

Βουλγαρία είναι υπέρ της Ελλάδας, εφόσον η χώρα μας μπορεί να αποκτήσει 

περισσότερο από το 1/5.835 της μονάδας βάρους πρόβειου κρέατος (συγκε

κριμένα μέχρι 1 μονάδα βάρους πρόβειου που είναι και το όριο του αμοιβαίου 

εμπορικού οφέλους της χώρας μας) για 1 μονάδα βάρους ζαχαρότευτλων. 

Η Βουλγαρία εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό 

να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους πρόβειου κρέατος με 1.303 μονάδες βάρους 

ζαχαρότευτλων. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την Ελλάδα η Βουλγαρία εί

ναι δυνατό να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους πρόβειου κρέατος με έως 5.835 

μονάδες ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο της Βουλγαρίας με 

την Ελλάδα είναι υπέρ της Βουλγαρίας, εφόσον η χώρα αυτή μπορεί να απο

κτήσει περισσότερα ζαχαρότευτλα (πάνω από 1.303 μονάδες βάρους ζαχαρό

τευτλων και συγκεκριμένα μέχρι 5.835 μονάδες ζαχαρότευτλων που είναι και 

το όριο του αμοιβαίου εμπορικού οφέλους για τη Βουλγαρία) για 1 μονάδα βά

ρους πρόβειου κρέατος. 

Στην περίοδο 1999-2001 ο συνδυασμός των αγροτικών προϊόντων με 

συγκριτικό πλεονέκτημα μεταβάλλεται εν μέρει έναντι της προηγούμενης 

περιόδου (για την Ελλάδα τώρα είναι τα ξερά φασόλια και για τη Βουλγαρία 

είναι πάλι το πρόβειο κρέας). Στην περίοδο 1999-2001 τα αμοιβαία οφέλη και 

τα όρια τους από το αγροτικό εμπόριο έχουν ως εξής κατά χώρα: 

Η Ελλάδα εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 

ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους ξερά φασόλια με 0,0053 (1/187) μονάδες βά

ρους πρόβειου κρέατος. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με τη Βουλγαρία η Ελ

λάδα μπορεί να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους ξερών φασολιών με έως 1 μονάδα 
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βάρους πρόβειου κρέατος. Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με τη 

Βουλγαρία είναι υπέρ της Ελλάδας, εφόσον η χώρα μας μπορεί να αποκτήσει 

περισσότερες από 0,0053 μονάδες βάρους πρόβειου κρέατος (συγκεκριμένα 

μέχρι 1 μονάδα βάρους πρόβειου κρέατος που είναι και το όριο του αμοιβαίου 

εμπορικού οφέλους της χώρας μας) για 1 μονάδα βάρους ξερών φασολιών. 

Η Βουλγαρία εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό 

να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους πρόβειου κρέατος με 25 μονάδες βάρους ξε

ρών φασολιών. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την Ελλάδα η Βουλγαρία εί

ναι δυνατό να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους πρόβειου κρέατος με έως 187 μο

νάδες βάρους ξερών φασολιών. Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο της Βουλγα

ρίας με την Ελλάδα είναι υπέρ της Βουλγαρίας, εφόσον η χώρα αυτή μπορεί 

να αποκτήσει περισσότερο από 25 μονάδες βάρους ξερών φασολιών και 

συγκεκριμένα μέχρι 187 μονάδες βάρους αυτού του προϊόντος (που είναι και 

το όριο του αμοιβαίου εμπορικού οφέλους για τη Βουλγαρία) για 1 μονάδα 

βάρους πρόβειου κρέατος. 

2.3.3. ΠΓΔΜ 

Στην περίοδο 1999-2001, όταν ο συνδυασμός των αγροτικών προϊόντων 

με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα είναι η τομάτα και για την ΠΓΔΜ 

το πρόβειο κρέας, τα αμοιβαία οφέλη και τα όρια τους από το αγροτικό 

εμπόριο έχουν ως εξής κατά χώρα (Πίνακας 7, σελ. 44 και Παράρτημα Γ, σελ. 

140-41): 

Η Ελλάδα εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 

ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους τομάτας με 1/4.361 της μονάδας βάρους πρό

βειου κρέατος. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την ΠΓΔΜ η Ελλάδα μπορεί 

να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους τομάτας με έως 1 μονάδα βάρους πρόβειου 

κρέατος. Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ είναι 

υπέρ της Ελλάδας, εφόσον η χώρα μας μπορεί να αποκτήσει περισσότερο 

από το 1/4.361 της μονάδας βάρους πρόβειου κρέατος (συγκεκριμένα μέχρι 

1 μονάδα βάρους πρόβειου κρέατος που είναι και το όριο του αμοιβαίου εμπο

ρικού οφέλους της χώρας μας) για 1 μονάδα βάρους τομάτας. 

Η ΠΓΔΜ εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 

ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους πρόβειου κρέατος με 995 μονάδες βάρους 

τομάτας. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την Ελλάδα η ΠΓΔΜ είναι δυνατό 

να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους πρόβειου με έως 4.361 μονάδες τομάτας. 

Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο της ΠΓΔΜ με την Ελλάδα είναι υπέρ της 
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ΠΓΔΜ, εφόσον η χώρα αυτή μπορεί να αποκτήσει περισσότερες τομάτες (πά

νω από 995 μονάδες βάρους τομάτας και συγκεκριμένα μέχρι 4.361 μονάδες 

τομάτας, που είναι και το όριο του αμοιβαίου εμπορικού οφέλους για την ΠΓΔΜ) 

για 1 μονάδα βάρους πρόβειου κρέατος. 

2.3.4. Σερβια-Μαυροβουνιο 

Στην περίοδο 1999-2001, όταν ο συνδυασμός των αγροτικών προϊόντων 

με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα είναι η τομάτα και για τη Σερβία-

Μαυροβούνιο (Σ-Μ) το κρέας αιγών, τα αμοιβαία οφέλη και τα όρια τους από 

το αγροτικό εμπόριο έχουν ως εξής κατά χώρα (Πίνακας 7, σελ. 44 και Πα

ράρτημα Γ, σελ. 140-41): 

Η Ελλάδα εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 

ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους τομάτας με 1/4.798 της μονάδας βάρους κρέα

τος αιγών. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με τη Σ-Μ η Ελλάδα μπορεί να 

ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους τομάτας με έως 1 μονάδα βάρους κρέατος αι

γών. Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με τη Σ-Μ είναι υπέρ της 

Ελλάδας, εφόσον η χώρα μας μπορεί να αποκτήσει περισσότερο^από το 

1/4.798 της μονάδας βάρους κρέατος αιγών (συγκεκριμένα μέχρι 1 μονάδα 

βάρους κρέατος αιγών που είναι και το όριο του αμοιβαίου εμπορικού οφέ

λους της χώρας μας) για 1 μονάδα βάρους τομάτας. 

Η Σ-Μ εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 

ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους κρέατος αιγών με 446 μονάδες βάρους τομάτας. 

Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την Ελλάδα η Σ-Μ είναι δυνατό να ανταλλάξει 

1 μονάδα βάρους κρέατος αιγών με έως 4.798 μονάδες τομάτας. Συνεπώς, το 

εξωτερικό εμπόριο της Σ-Μ με την Ελλάδα είναι υπέρ της Σ-Μ, εφόσον η χώ

ρα αυτή μπορεί να αποκτήσει περισσότερες τομάτες (πάνω από 446 μονάδες 

βάρους τομάτας και συγκεκριμένα μέχρι 4.798 μονάδες βάρους τομάτας που 

είναι και το όριο του αμοιβαίου εμπορικού οφέλους για τη Σ-Μ) για 1 μονάδα 

βάρους κρέατος αιγών. 

2.3.5. Ρουμανία 

Στην περίοδο 1989-1991, όταν ο συνδυασμός των αγροτικών προϊόντων 

με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα είναι το σύσπορο βαμβάκι και για 

τη Ρουμανία το χοιρινό κρέας, τα αμοιβαία οφέλη και τα όρια τους από το 

αγροτικό εμπόριο έχουν ως εξής κατά χώρα (Πίνακας 7, σελ. 44 και Πα

ράρτημα Γ, σελ. 140-41): 
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Η Ελλάδα εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 

ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους σύσπορου βαμβακιού με 0,0213 (1/47) μονάδες 

βάρους χοιρινού κρέατος. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με τη Ρουμανία η Ελ

λάδα μπορεί να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους σύσπορου βαμβακιού με έως 1 

μονάδα βάρους χοιρινού κρέατος. Συνεπώς, το εξωτερικό αγροτικό εμπόριο 

της Ελλάδας με τη Ρουμανία είναι υπέρ της Ελλάδας, εφόσον η χώρα μας 

μπορεί να αποκτήσει περισσότερο από το 1/47 της μονάδας βάρους χοιρινού 

κρέατος (συγκεκριμένα μέχρι 1 μονάδα βάρους χοιρινού που είναι και το όριο 

του αμοιβαίου εμπορικού οφέλους της χώρας μας) για 1 μονάδα βάρους σύ

σπορου βαμβακιού. 

Η Ρουμανία εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 

ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους χοιρινού κρέατος με 9,5 μονάδες βάρους σύ

σπορου βαμβακιού. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την Ελλάδα η Ρουμανία 

είναι δυνατό να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους χοιρινού κρέατος με έως 47 μο

νάδες βάρους σύσπορου βαμβακιού. Συνεπώς, το εξωτερικό εμπόριο της Ρου

μανίας με την Ελλάδα είναι υπέρ της Ρουμανίας, εφόσον η χώρα αυτή μπο

ρεί να αποκτήσει περισσότερο σύσπορο βαμβάκι (πάνω από 9,5 μονάδες βά

ρους σύσπορου βαμβακιού και συγκεκριμένα μέχρι 47 μονάδες βάρους σύ

σπορου βαμβακιού που είναι και το όριο του αμοιβαίου εμπορικού οφέλους για 

τη Ρουμανία) για 1 μονάδα βάρους χοιρινού κρέατος. 

Στην περίοδο 1999-2001 ο συνδυασμός των αγροτικών προϊόντων με 

συγκριτικό πλεονέκτημα παραμένει ο ίδιος έναντι της προηγούμενης περιό

δου (δηλαδή για την Ελλάδα είναι το σύσπορο βαμβάκι και για τη Ρουμανία 

το χοιρινό κρέας). Στην περίοδο 1999-2001 τα αμοιβαία οφέλη και τα όρια 

τους από το αγροτικό εμπόριο έχουν ως εξής κατά χώρα: 

Η Ελλάδα εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό να 

ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους σύσπορου βαμβακιού με 0,02 (1/50) μονάδες 

βάρους χοιρινού κρέατος. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με τη Ρουμανία η Ελ

λάδα μπορεί να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους σύσπορου βαμβακιού με έως 1 

μονάδα βάρους χοιρινού κρέατος. Συνεπώς το εξωτερικό αγροτικό εμπόριο της 

Ελλάδας με τη Ρουμανία είναι υπέρ της Ελλάδας, εφόσον η χώρα μας μπορεί 

να αποκτήσει περισσότερο από το 1/50 της μονάδας βάρους χοιρινού κρέα

τος (συγκεκριμένα μέχρι 1 μονάδα βάρους χοιρινού που είναι και το όριο του 

αμοιβαίου εμπορικού οφέλους της χώρας μας) για 1 μονάδα βάρους σύσπο

ρου βαμβακιού. 

Η Ρουμανία εγχώρια, δηλαδή χωρίς εξωτερικό εμπόριο, είναι δυνατό 

να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους χοιρινού κρέατος με 12 μονάδες βάρους σύ-
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σπόρου βαμβακιού. Όμως στο εξωτερικό εμπόριο με την Ελλάδα η Ρουμανία 

είναι δυνατό να ανταλλάξει 1 μονάδα βάρους χοιρινού κρέατος με έως 50 μο

νάδες βάρους σύσπορου βαμβακιού. Συνεπώς το εξωτερικό εμπόριο της Ρου

μανίας με την Ελλάδα είναι υπέρ της Ρουμανίας, εφόσον η χώρα αυτή μπορεί 

να αποκτήσει περισσότερο σύσπορο βαμβάκι (πάνω από 12 μονάδες βάρους 

σύσπορου βαμβακιού και συγκεκριμένα μέχρι 50 μονάδες βάρους σύσπορου 

βαμβακιού που είναι και το όριο του αμοιβαίου εμπορικού οφέλους για τη 

Ρουμανία) για 1 μονάδα βάρους χοιρινού κρέατος. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την ενότητα 2.3. είναι το εξής: 

Η Ελλάδα θα είχε καθαρά οφέλη από το εξωτερικό εμπόριο, αν διαμόρ

φωνε το εξής εμπορικό πρότυπο σύμφωνα με το συγκριτικό πλεονέκτημα 

που, ως γνωστόν, αποτελεί κίνητρο για επωφελώς αμοιβαία εμπορική ανταλ

λαγή μιας χώρας με άλλες χώρες: την περίοδο 1989-1991 να παράγει και να 

εξάγει σύσπορο βαμβάκι στην Αλβανία και τη Ρουμανία και ζαχαρότευτλα στη 

Βουλγαρία και να εισάγει (και να καταναλώσει περισσότερο) χοιρινό κρέας 

από την Αλβανία και τη Ρουμανία και πρόβειο κρέας από τη Βουλγαρία. 

Την περίοδο 1999-2001 λόγω μεταβολής του συγκριτικού πλεονεκτή

ματος μεταβάλλεται το εμπορικό πρότυπο: την Ελλάδα συμφέρει να εξάγει 

σύσπορο βαμβάκι στην Αλβανία και στη Ρουμανία όπως και την περίοδο 1989-

1991, φασόλια ξερά στη Βουλγαρία και τομάτα στην ΠΓΔΜ και στη Σερβία-

Μαυροβούνιο. Την συμφέρει να εισάγει (και να καταναλώσει περισσότερο) 

πρόβειο κρέας από τη Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ, κρέας αιγών από τη Σερβία-

Μαυροβούνιο, σταφύλια από την Αλβανία και χοιρινό κρέας από τη Ρουμανία. 

Είναι όμως γνωστό ÓTL το ανωτέρω "ορθολογικό" πρότυπο αμοιβαία 

επωφελούς εμπορίου πολύ σπάνια απαντάται στην πράξη, δηλαδή σπάνια το 

συναντά κανείς σε "καταστάσεις του πραγματικού κόσμου". 

Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε περισσότερο σύνθετες κατα

στάσεις του πραγματικού κόσμου, με πολλές χώρες και πολλά προϊόντα εκτός 

των αγροτικών, είναι λιγότερο εύκολο να είναι κανείς απόλυτα κατηγορημα

τικός για το ποιος και σε τι βαθμό ωφελείται από το διεθνές εμπόριο. Κάποιες 

χώρες δυνατόν να κατέχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα μεγάλο αριθμό 

προϊόντων, ενώ αντίθετα άλλες σε πολύ περιορισμένο αριθμό. Ένα πιο ασφα

λές συμπέρασμα θα προέκυπτε αν προηγουμένως λαμβάνονταν υπόψη, πρώ

τον, ότι οι διάφορες χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα οικονομικής 

ανάπτυξης και, δεύτερον, ότι οι χώρες διαφέρουν μεταξύ τους τόσο ως προς 

την ποσότητα όσο και ως προς την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πόρων 

για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος. 
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2.4. Απόλυτο, συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Στα προηγούμενα έχει δειχθεί ότι η εξειδίκευση στην παραγωγή και η 

ανάπτυξη του εξωτερικού αγροτικού εμπορίου μεταξύ της Ελλάδας και καθε

μίας από τις πέντε βαλκανικές χώρες είναι αμοιβαία επωφελής για όλες τις χώ

ρες. Αυτό έχει επιτευχθεί με τη μέτρηση του συγκρπικού πλεονεκτήματος σε 

διαφορετικά, κάθε χρονική περίοδο, αγροτικά προϊόντα. Το αμοιβαίο όφελος 

από το εξωτερικό αγροτικό εμπόριο εκφράζουν, ποσοτικά, τα υψηλότερα επί

πεδα κατανάλωσης που μπορούν να επιτύχουν οι χώρες με την ανταλλαγή στα 

συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα. Έχει δειχθεί επίσης ότι το εξωτερικό αγρο

τικό εμπόριο παρέχει αμοιβαία (αλλά όχι κατ' ανάγκην ίσα) δυνητικά οφέλη, 

τα όρια των οποίων καθορίζει το κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος ή κό

στος των πόρων, για την παραγωγή συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων. Μέ

σα σε αυτά τα όρια η εξειδίκευση και το αμοιβαία επωφελές εμπόριο θα δώ

σουν σε όλες τις χώρες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν υψηλότερα επί

πεδα κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων. 

Εκτός όμως από το αμοιβαίο οικονομικό όφελος και το μέγεθος του στο 

εξωτερικό αγροτικό εμπόριο της Ελλάδας με καθεμία από τις πέντε συγκεκρι

μένες βαλκανικές χώρες ενδιαφέρον έχει η κατανομή αυτού του Οίρέλους σε 

κάθε χώρα, δηλαδή ποια χώρα ωφελείται περισσότερο ή λιγότερο. Η απάντη

ση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται από το αν το συγκρπικό ή και το απόλυτο 

πλεονέκτημα που διαθέτει μια χώρα στην παραγωγή δύναται ή όχι να μετα

τραπεί στο εξωτερικό εμπόριο σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αν αυτό συμ

βαίνει, τότε η συγκεκριμένη χώρα αποκτά μεγαλύτερο οικονομικό όφελος ένα-

νπ των εμπορικών ανταγωνιστών της. 

Σύμφωνα με τον Neary (2003, σελ. 467 και 469) υπάρχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα όταν "σε οριακούς τομείς" (εννοεί προφανώς εκείνους που μόλις 

επιβιώνουν ή είναι ζημιογόνοι) "περισσότερες εγχώριες επιχειρήσεις εκτο

πίζουν τις ξένες επιχειρήσεις αλλά επίσης καθιστούν κάποιους οριακούς εγχώ

ριους τομείς μη ανταγωνιστικούς", δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα "δίκοπου 

μαχαιριού" (two-edged sword effect). 

Από μια προσεκτική ανάγνωση του παραπάνω ορισμού προκύπτει ότι 

αυτός αφορά έναν αριθμό αποτελεσματικών (κερδοφόρων) επιχειρήσεων που 

με κάποια προκαθορισμένα επίπεδα παραγωγικότητας (π.χ. κόστος εισροών 

ανά μονάδα εκροών) "βγάζουν" εκτός αγοράς, δηλαδή εκκαθαρίζουν, όσες 

επιχειρήσεις (ξένες και εγχώριες) αποκλίνουν, προς τα κάτω, από αυτά τα επί

πεδα. Προφανώς οι επιχειρήσεις αυτών των τομέων, σύμφωνα με τον ορισμό, 

παρουσιάζουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα. 
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Η υπόθεση εργασίας είναι ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας χώρας 
δύναται να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή αποτέλεσμα (Porter, 
1998a· Daly, 2001) αν και εφόσον αυτή διαθέτει την ικανότητα να εφαρμόσει 
κατάλληλες μεθόδους ανταγωνισμού στα πλαίσια ανταγωνιστικής τακτικής 
(Krause, 2001), με ταυτόχρονη χάραξη μακρόπνοης ανταγωνιστικής στρατη
γικής (Porter, 1998b). Αυτή είναι και η εννοιολογική διάσταση του ορισμού της 
ανταγωνιστικής ικανότητας ενός τομέα ή μιας χώρας, η ποσοτική διάσταση 
του οποίου δίδεται στο Κεφάλαιο 3. Μια χώρα πιθανόν να μην είναι ανταγω
νιστική έναντι άλλων χωρών λόγω δυσμενών επιδόσεων στο εξωτερικό εμπό
ριο, αν και στην παραγωγή διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα7, δηλαδή απα
σχολεί τους συντελεστές της παραγωγής με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 
Έτσι, είναι δυνατόν να συμβεί το εξής, εκ πρώτης όψεως, "παράδοξο": ολό
κληροι τομείς (όπως π.χ. ο αγροτικός τομέας αρκετών χωρών) να χαρακτη
ρίζονται (πάντα σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα σύγκρισης) ως μη αντα
γωνιστικοί, να έχουν δηλαδή ανταγωνιστικό μειονέκτημα αλλά από την άλλη 
πλευρά να αποδεικνύεται [π.χ. βλ. άρθρο των Argyrou και Bazina (2003) για 
το συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας] ότι έχουν συγκριτικό πλεονέκτη
μα σε κάποιους τόπους παραγωγής, όπως επίσης και συγκριτικό αλλά και από
λυτο πλεονέκτημα σε κάποια προϊόντα στα οποία εξειδικεύονται. Η ανταγω
νιστική τακτική και στρατηγική, ως εν δυνάμει μηχανισμοί μετατροπής του συγ
κριτικού ή και του απόλυτου πλεονεκτήματος σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
αίρουν προφανώς το ως άνω "παράδοξο". 

Η επιβεβαίωση ή η απόρριψη της παραπάνω υπόθεσης είναι αντικεί
μενο έρευνας της ενότητας 3.1. του Κεφαλαίου 3. 

7. Το θεμελιώδες ερώτημα εδώ είναι αν καταβάλλεται και το κόστος για αύ
ξηση της ανταγωνιστικότητας και πώς αυτό κατανέμεται μεταξύ μισθωτών και επιχει
ρηματιών. Το ζήτημα όμως αυτό είναι εκτός του σκοπού της έρευνας και μπορεί να 
αποτελέσει ξεχωριστό θέμα προς περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ως γνωστόν, βασική παραδοχή της θεωρίας του διεθνούς εμπορίου εί

ναι ότι το διεθνές εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα στους κατοίκους των δια

φόρων χωρών που εμπλέκονται σε αυτό να καταναλώνουν περισσότερα αγα

θά και υπηρεσίες από αυτά που θα μπορούσε να τους προσφέρει μόνη της η 

εγχώρια παραγωγική δυναμικότητα. Η παραδοχή αυτή συνεπάγεται ότι συνο

λικά, από την ανάπτυξη του εμπορίου και την εξειδίκευση, προκύπτουν αμοι

βαία, αλλά όχι αναγκαστικά ίσα, οφέλη είτε οικονομικά (εμπορικό ισοζύγιο, κί

νηση κεφαλαίων) είτε οφέλη ευημερίας (πλεόνασμα καταναλωτή, πλεόνασμα 

παραγωγού) μεταξύ των εμπορευόμενων μερών. Επιπλέον, ένα από τα βασικά 

αντικείμενα της παραπάνω θεωρίας είναι η εξέταση των προσδιοριστικών παρα

γόντων τόσο του επιπέδου όσο και, κυρίως, της διανομής του αμοιβαίου οφέλους. 

Με βάση τις παραπάνω προβλέψεις του συγκεκριμένου θεωρητικού 

πλαισίου, είναι δυνατόν να διατυπωθούν δύο ουσιώδη και σχετικά ερωτήματα: 

ποια είναι η κατεύθυνση του οφέλους, δηλαδή ποια χώρα ωφελείται περισσό

τερο από τις εμπορικές και οικονομικές ανταλλαγές στον αγροτικό τομέα και 

ποιες συνθήκες πρέπει να πληρούνται, ώστε να προκύπτει αυτό το αποτέλε

σμα. Με άλλα λόγια το ζητούμενο είναι αν η Ελλάδα καρπούται μεγαλύτερο 

ή μικρότερο συγκριτικά όφελος και γιατί. Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνουν 

οι όροι εμπορίου και οι μεταβολές τους, που καθορίζουν με ποιον τρόπο κα

τανέμονται τα οφέλη από το εμπόριο8. 

Απομένει να ορισθεί η ποσοτική διάσταση και έκφραση αυτού του οφέ

λους (κυρίως ως συναλλαγματικού οφέλους) καθώς και οι συνθήκες πραγμα

τοποίησης του (π.χ. ελαστικότητες ζήτησης εξαγωγών ως προς την τιμή, ως 

προς το εισόδημα). 

Σύμφωνα με τον σκοπό και το αντικείμενο της έρευνας, αναλύεται η 

de facto ανάπτυξη διακρατικών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων στον 

τομέα αυτόν και όχι η οικονομική ενοποίηση, ως μη υπάρχουσα ακόμη. 

Βασικό σχήμα σκέψης ως προς την επικείμενη, σταδιακά για καθεμία, 

οικονομική ενοποίηση των πέντε βαλκανικών χωρών στην ΕΕ, είναι ότι η ενο

ποίηση του αγροτικού τους τομέα9 στην ευρωπαϊκή αγροτική αγορά, αναμένε-

8. Βλ. Kenen, Ρ. Β. (1999), σελ. 68. 
9. Η διαδικασία ενοποίησης του αγροτικού τομέα των χωρών αυτών είναι μια 

διαδικασία ενσωμάτωσης όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια αγροτική 
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ται: (α) να εντατικοποιήσει τις αγροτικές εμπορικές ροές προς και από τα άλ

λα μέλη της ΕΕ με την κατάργηση των πάσης φύσεως εμποδίων και (β) να 

μετασχηματίσει αργά ή γρήγορα και να προσαρμόσει τις αγροτικές δομές αυ

τών των χωρών προς τις αντίστοιχες κοινοτικές, εφόσον είναι πλέον φανερό 

ότι η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) τείνει προς τη στρο

φή των (κοινοτικών) πόρων σε ανάπτυξη της υπαίθρου, προστασία του περι

βάλλοντος και διατροφική ασφάλεια, με σταδιακή κατάργηση των εισοδηματι

κών ενισχύσεων και της εξωτερικής προστασίας. 

3.1. Εξωτερικό αγροτικό εμπόριο και μέτρηση της ανταγωνιστικής 

επιτυχίας και του οφέλους 

Μέσα από την ανάπτυξη των εμπορικών αγροτικών ανταλλαγών της 

Ελλάδας και των πέντε Βαλκανίων ανταγωνιστών της αναδεικνύεται η σχετική 

σπουδαιότητα συγκεκριμένων βαλκανικών χωρών ως προς τις αγροτικές εξα

γωγικές και εισαγωγικές επιδόσεις τους σε σχέση με την Ελλάδα. 

Οι ως άνω επιδόσεις αναφέρονται σε αγροτικά προϊόντα που έχουν ως 

στατιστική πηγή προέλευσης τους την Eurostat σε επίπεδο διψήφιου κωδικού 

εμπορικής ονοματολογίας τους. Οι διψήφιοι κωδικοί και η εμπορική ονοματο

λογία των αγροτικών προϊόντων που καλύπτουν το σύνολο του αγροτικού το

μέα παραγωγής και εμπορίου είναι οι εξής: 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα καπνού 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

αγορά. Αυτή η διαδικασία αναφέρεται στην ένωση χωρών που αποβλέπουν κατ' εξο
χήν στην αντιμετώπιση κοινών οικονομικών προβλημάτων του αγροτικού τους τομέα: 
κατάργηση των οικονομικών συνόρων και ενοποίηση των αγροτικών αγορών, κατάρ
γηση αγροτικών δασμών, πλήρως ελεύθερη κίνηση αγαθών, υπηρεσιών, εργασίας και 
κεφαλαίων στον αγροτικό τομέα. 
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Η σπουδαιότητα, κατά βαλκανική χώρα, για το σύνολο των ως άνω εμπο

ρεύσιμων αγροτικών προϊόντων γίνεται κατανοητή από την κατανομή του 

εξωτερικού αγροτικού εμπορίου (αξία σε δολ. και τρέχουσες τιμές) ανάμεσα 

στις πέντε βαλκανικές χώρες και την Ελλάδα που παρουσιάζεται παρακάτω, 

για τα έτη 1995 και 1999, στους Πίνακες 8 και 9 και το Διάγραμμα 1. 

Από τους Πίνακες 8 και 9 και το Διάγραμμα 1 προκύπτουν τα εξής: (α) 

τις πρώτες θέσεις ως προς τις εξαγωγικές επιδόσεις προς την Ελλάδα και τις 

δύο χρονικές περιόδους, με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες, κατέχουν 

η Βουλγαρία και η Ρουμανία (πάνω από 80% αθροιστικά), (β) παρατηρείται 

σημαντική αύξηση του εξαγωγικού μεριδίου, προς την Ελλάδα, της Σ-Μ και 

της ΠΓΔΜ και ταυτόχρονα μείωση, σχεδόν στο μισό, του μεριδίου της Αλβα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Αγροτικό εμπόριο των πέντε βαλκανικών χωρών με την Ελλάδα: 

κύριοι εξαγωγείς και εισαγωγείς, 1995 

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ 

Βουλγαρία 

Ρουμανία 

Αλβανία 

ΠΓΔΜ 

Σερβία-Μαυροβούνιο 

% 

73,6 

16,3 

8,3 

1,2 

0,6 

100,0 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 

Βουλγαρία 

Αλβανία 

Ρουμανία 

Σερβία-Μαυροβούνιο 

ΠΓΔΜ 

% 

40,6 

32,9 

19,8 

4,0 

2,7 

100,0 

Πηγή: Eurostat, Intra-Extra EU Trade, 2001. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Αγροτικό εμπόριο των πέντε βαλκανικών χωρών με την Ελλάδα: 

κύριοι εξαγωγείς και εισαγωγείς, 1999 

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ 

Βουλγαρία 

Ρουμανία 

Σερβία-Μαυροβούνιο 

ΠΓΔΜ 

Αλβανία 

% 

47,9 

37,0 

6,5 

5,1 

3,5 

100,0 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 

ΠΔΓΜ 

Αλβανία 

Βουλγαρία 

Ρουμανία 

Σερβία-Μαυροβούνιο 

% 

28,4 

25,7 

23,2 

11,6 

11,1 

100,0 

Πηγή: Eurostat, Intra-Extra EU Trade, 2001. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Διάρθρωση εξωτερικού αγροτικού εμπορίου Ελλάδας -

πέντε βαλκανικών χωρών 

Βουλγαρία Ρουμανία Αλβανία ΠΓΔΜ Σερβία/Μαυροβούνιο 

• Εξαγωγές προς Ελλάδα 1995 • Εξαγωγές προς Ελλάδα 1999 ; Εισαγωγές από Ελλάδα 1995 Π Εισαγωγές από Ελλάδα 1999 

Πηγή: Πίνακας 9. 

νίας, (γ) παρατηρείται σημαντική αύξηση του εισαγωγικού μεριδίου, από την 

Ελλάδα, της Σ-Μ και ιδιαίτερα της ΠΓΔΜ (σχεδόν δεκαπλασιασμός) και (δ) από 

τον συνδυασμό του (β) με το (γ) προκύπτει σημαντική αύξηση του εξωτερικού 

αγροτικού εμπορίου αυτών των βαλκανικών χωρών με τη χώρα μας. 

Εφόσον η διαδικασία ανάπτυξης εμπορικών ανταλλαγών αγροτικών 

προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών και η σχε

τική σπουδαιότητα καθεμίας σε αυτές τις ανταλλαγές είναι το κυρίαρχο χα

ρακτηριστικό στοιχείο, το εύλογο ερώτημα είναι αν αυτή είναι μια αργή ή γρή

γορη διαδικασία. Συναφές με το ερώτημα αυτό είναι και το ερώτημα της διαρ

θρωτικής μεταβολής των εμπορικών ροών των αγροτικών προϊόντων. Ενδιαφέ

ρει λοιπόν, καταρχήν, η πρόοδος της διαδικασίας, η οποία μετριέται με τους 

σχετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης των αγροτικών εξαγωγών και των αγροτικών 

εισαγωγών και οι τυχόν ταχέως αναπτυσσόμενες εξαγωγές αγροτικών προϊό

ντων συγκεκριμένων χωρών. 
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Στη συνέχεια ενδιαφέρει ο βαθμός της μεταβολής στη σύνθεση των χω

ρών που εισάγουν και των χωρών που εξάγουν, δηλαδή η διαρθρωτική μετα

βολή του αγροτικού εμπορίου. Το αν οι αγροτικές εμπορικές σχέσεις παρέχουν 

αυξημένα αμοιβαία οφέλη στις υπό εξέταση χώρες, αυτό προϋποθέτει πρωτί

στως, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία αυξημένων εμπορικών ροών, δηλαδή έχει 

ως βάση την πρόοδο της διαδικασίας ανάπτυξης εμπορικών ανταλλαγών και 

τη διαρθρωτική τους μεταβολή. 

3.1.1. Ανάπτυξη και διαρθρωτική μεταβολή αγροτικού εμπορίου 

Για τη μέτρηση των παραπάνω χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται οι 

εξής δείκτες εισαγωγών από Ελλάδα - εξαγωγών προς Ελλάδα, κατά κατηγο

ρία αγροτικών προϊόντων i: 

(Α) Ο σχετικός ετήσιος σύνθετος ρυθμός μεγέθυνσης10 εισαγωγών ή 

εξαγωγών g,, κατά αγροτικό προϊόν i, στην περίοδο t. 

9 = [(Χ2 /Xi)1/t - 1] · 100 

όπου Χι και Χ2 η αξία των εισαγωγών ή εξαγωγών του αγροτικού προϊόντος 

i στην αρχή και στο τέλος του χρονικού διαστήματος αντίστοιχα, και t ο 

αριθμός των περιόδων του διαστήματος (π. χ. 1989 = αρχή του διαστήματος, 

2000 = το τέλος του διαστήματος, σύνολο 12 έτη και t = 11). 

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται, σε οποιοδήποτε επίπεδο αθροιστικό-

τητας αγροτικών προϊόντων i, για να συγκρίνει τους ετήσιους σύνθετους ρυθ

μούς μεγέθυνσης των αγροτικών εμπορικών ροών (εισαγωγές ή εξαγωγές) 

της Ελλάδας και καθεμίας από τις πέντε βαλκανικές χώρες, με τις υπόλοιπες 

(Πίνακες 10 και 11 και Διαγράμματα 2 και 3). 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 10 υπολογίζεται ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής g, των εισαγωγών της Ελλάδας από τις πέντε βαλκανικές χώρες, 

τόσο στην περίοδο 1989-2000 όσο και σε μικρότερες υποπεριόδους. 

Η Αλβανία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μεγέθυνση αγροτικών εισαγω

γών από τη χώρα μας (μέσος ετήσιος ρυθμός +10,9%) και ακολουθούν κατά 

σειρά η Βουλγαρία (+9,3%) και η Ρουμανία (+7,8%). Εντυπωσιακή είναι η επέ-

10. Προκύπτει από τον γνωστό τύπο του ανατοκισμού Χ2 = Χι (1 + g)1 όταν 
αυτός επιλυθεί ως προς g. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Εισαγωγές από: 
(σε δολ. 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

Αλβανία 

1.131.497 

1.427.515 

1.406.447 

3.365.973 

3.198.001 

6.815.950 

8.110.970 

6.061.786 

5.752.985 

5.241.096 

4.477.342 

3.545.770 

Βουλγαρία 

21.026.899 

28.564.308 

39.281.372 

46.784.822 

47.281.467 

67.558.788 

71.490.595 

71.484.386 

68.173.949 

63.478.358 

61.368.678 

56.159.792 

ΠΓΔΜ 

7.199.308 

1.251.375 

1.177.209 

8.720.643 

10.713.276 

8.876.791 

6.527.902 

8.454.162 

Σερβία-

Μαυροβούνιο 

550.672 

10.980.798 

14.824.171 

16.117.911 

8.316.281 

10.404.059 

Ρουμανία 

20.379.070 

17.403.968 

12.401.513 

9.672.143 

7.363.248 

16.222.674 

15.833.461 

18.220.912 

28.691.212 

30.497.011 

47.451.723 

46.582.711 

Πηγή: Eurostat, Intra-Extra EU Trade, 2001. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

Εξέλιξη αγροτικών εισαγωγών της Ελλάδας από τις πέντε βαλκανικές χώρες 

(σε 000 δολ.) 
80.000 , 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

• Αλβανία Βουλγαρία ΠΓΔΜ Σερβία/Μαυροβούνιο — Ρουμανία 

Πηγή: Πίνακας 10. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Εξαγωγές προς: 
(σε δολ.) 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

Αλβανία 

11.469.217 

8.258.194 

4.662.959 

16.406.686 

57.982.065 

91.566.871 

86.698.827 

105.395.599 

102.153.189 

58.063.493 

67.292.283 

56.209.577 

Βουλγαρία 

18.197.605 

20.125.288 

34.011.225 

52.049.916 

81.153.813 

134.184.993 

106.933.742 

68.814.101 

66.450.208 

72.827.127 

60.756.920 

64.201.849 

ΠΓΔΜ 

39.010.694 

4.043.178 

7.068.486 

42.158.239 

44.770.765 

54.091.471 

74.313.642 

50.766.461 

Σερβία-

Μαυροβούνιο 

10.470.620 

34.255.316 

54.708.358 

46.074.557 

29.134.162 

28.710.962 

Ρουμανία 

3.613.740 

17.735.060 

28.692.750 

62.316.589 

32.955.453 

26.487.042 

51.990.781 

49.859.273 

44.171.992 

34.010.507 

30.287.336 

37.763.461 

Πηγή: Eurostat, Intra-Extra EU Trade, 2001. 

κταση των εισαγωγών μας από τη Σερβία-Μαυροβούνιο, ενώ σχετικά χαμηλή 

είναι εκείνη από την ΠΓΔΜ, με έντονες διακυμάνσεις στις υποπεριόδους 1993-

1995 (αρνητική) και 1995-2000 (θετική). 

Στον αντίστοιχο πίνακα των εξαγωγών της Ελλάδας προς τις πέντε βαλ

κανικές χώρες (Πίνακας 11) η Ρουμανία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μεγέθυν

ση αγροτικών εξαγωγών από τη χώρα μας (μέσος ετήσιος ρυθμός +23,8%) 

και ακολουθούν κατά σειρά η Αλβανία (+15,5%) και η Βουλγαρία (+12,1%). 

Αρκετά ισχυρή είναι η επέκταση των εξαγωγών προς τη Σερβία-Μαυροβούνιο 

(+22,3%) ενώ σχετικά χαμηλή είναι εκείνη προς την ΠΓΔΜ (+3,8%), με μέ

γιστη μεγέθυνση την περίοδο 1993-1999. 

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο πινάκων είναι η ταχύτερη μεγέθυνση των 

εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της χώρας μας προς τις πέντε βαλκανικές 

χώρες, έναντι μικρότερης μεγέθυνσης των εισαγωγών μας από αυτές τις 

χώρες. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στο διαχρονικό μέγεθος του θετικού 

εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων (στα έτη εκκίνησης αυτό είναι σε 

όλες τις περιπτώσεις θετικό), επομένως και στο αυξημένο οικονομικό (συναλ

λαγματικό) όφελος του αγροτικού τομέα της χώρας μας έναντι των αγροτικών 

τομέων αυτών των χωρών. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 
Εξέλιξη αγροτικών εξαγωγών της Ελλάδας προς τις πέντε βαλκανικές χώρες 

(σε 000 δολ.) 

160.000 

140.000 " 

0
4 1 1 » 1 J * 1 ί 1 1 ί 1 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

— Αλβανία —- Βουλγαρία ΠΓΔΜ — Σερβία/Μαυροβούνιο — Ρουμανία 

Πηγή: Πίνακας 11. 

(Β) Ο δείκτης διαρθρωτικής μεταβολής του εμπορίου (ΔΔΜΕ) αγροτι
κών προϊόντων μιας περιόδου (έτους) έναντι του έτους βάσης = 100. Ο πα
ραπάνω δείκτης11 εκφράζεται ως εξής: 

li = Σ ISÎj-Sijl/2 

όπου 
li = η τιμή του δείκτη για το προϊόν i ή ομάδα προϊόντων, 
Sjj = το μερίδιο εμπορίου για τη χώρα j (δηλ. χώρα j / σύνολο 

εξεταζόμενων χωρών) και το προϊόν i, το παρόν έτος, 
S§ = το μερίδιο εμπορίου για τη χώρα j (δηλ- χώρα j / σύνολο 

εξεταζόμενων χωρών) και το προϊόν i, το έτος βάσης. 

11. Βλ. UNCTAD (2002), σελ. 412. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Δείκτες διαρθρωτικής μεταβολής αγροτικού εμπορίου (ΔΔΜΕ) 

Εισαγωγές από: 

1989 

1992 

Δ 

AT 

Σ(ΑΤ)/2 

Δ Δ Μ Ε 

1993 

1994 

Δ 

AT 

Σ(ΑΤ)/2 

Δ Δ Μ Ε 

1995 

2000 

Δ 

AT 

Σ(ΑΤ)/2 

Δ Δ Μ Ε 

Αλβανία 

0,0266 

0,056266 

0,029666 

0,029666 

0,049168 

0,074208 

0,02504 

0,02504 

0,0834781 

0,028333 

-0,055145 

0,05515 

Βουλγαρία 

0,4943148 

0,7820549 

0,2877401 

0,2877401 

0,726937203 

0,735543585 

0,0086064 

0,0089064 

0,735780734 

0,44875242 

-0,287028314 

0,287028 

ΠΓΔΜ 

0,11068 

0,01362 

-0,0971 

0,09706 

0,01211 

0,06755 

0,05544 

0,05544 

Σερβία-

Μαυροβούνιο 

0,00567 

0,08314 

0,07747 

0,07747 

Ρουμανία 

0,4790852 

0,1616795 

-0,317406 

0,317406 

0,11321 

0,1766237 

0,063416 

0,06342 

0,16295788 

0,37222546 

0,20926758 

0,20926758 

Σύνολο 

1 

1 

0,634812 

0,32 

1 

1 

0,1944254 

0,097 

1 

1 

0,6843516 

0,34 

Πηγή: Πίνακες 10 και 11 και επεξεργασία των στοιχείων τους. 
Δ: Πρώτη διαφορά. 
AT: Απόλυτη τιμή. 
Σ(ΑΤ): Σύνολο απόλυτων τιμών. 

Η τιμή του δείκτη κυμαίνεται από 0 ως 1. Τιμές κοντά στο 1 δείχνουν 

σημαντική μεταβολή στη σύνθεση των εξαγωγικών ή εισαγωγικών χωρών. 

Αντίθετα, τιμές του δείκτη κοντά στο 0 δείχνουν ότι, στην εξεταζόμενη περίο

δο, δεν μεταβάλλεται και παραμένει "παραδοσιακή" η σύνθεση των εισαγωγι

κών και των εξαγωγικών χωρών. 

Από τον Πίνακα 12 και την τιμή του ΔΔΜΕ για τις εξαγωγές (0,37<1) 

προκύπτει ότι, στην περίοδο 1989-1992, παρατηρείται μικρή μεταβολή στη σύν

θεση των χωρών (Αλβανία-Ρου μανία) προς τις οποίες η Ελλάδα εξάγει. Με βά-
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Εξαγωγές προς: 

1989 

1992 

Δ 

AT 

Σ(ΑΤ)/2 

MME 

1993 

1994 

Δ 

AT 

Σ(ΑΤ)/2 

Δ Δ Μ Ε 

1995 

2000 

Δ 

AT 

Σ(ΑΤ)/2 

Δ Δ Μ Ε 

Αλβανία 

0,3446221 

0,1254591 

-0,21916 

0,21916 

0,2746637 

0,3572894 

0,082626 

0,082626 

0,3294495 

0,2365202 

-0,09293 

0,09293 

Βουλγαρία 

0,5467938 

0,39801672 

-0,148777 

0,148777 

0,38442934 

0,52358319 

0,139154 

0,139154 

0,40634071 

0,27015033 

-0,136191 

0,136191 

ΠΓΔΜ 

0,18479 

0,01577 

-0,1690 

0,16902 

0,02686 

0,21362 

0,18676 

0,18676 

Σερβία-

Μαυροβούνιο 

0,03979 

0,12081 

0,08102 

0,08102 

Ρουμανία 

0,1085841 

0,4765242 

0,36794 

0,36794 

0,1561115 

0,1033511 

-0,05276 

0,05276 

0,19756132 

0,15890214 

-0,0386592 

0,038659 

Σύνολο 

1 

1 

0,73588 

0,36794 

0,37 

1 

1 

0,44356 

0,22178 

0,22 

1 

1 

0,535563 

0,267782 

0,27 

ση την τιμή του ΔΔΜΕ για τις εισαγωγές (0,32<1), παρατηρείται επίσης μικρή 

μεταβολή στη σύνθεση των χωρών (Βουλγαρία-Pouμανία) από τις οποίες η Ελ

λάδα εισάγει αγροτικά προϊόντα. 

Στην περίοδο 1993-1994 (Πίνακας 12), παρατηρείται μικρή μεταβολή 

στη σύνθεση των χωρών (Βουλγαρία-ΠΓΔΜ) προς τις οποίες η Ελλάδα εξάγει 

(ΔΔΜΕ = 0,22<1). Με βάση την τιμή του ΔΔΜΕ για τις εισαγωγές (0,097<1) 

παρατηρείται μια ανεπαίσθητη μεταβολή στη σύνθεση των χωρών (ΠΓΔΜ-Ρου-

μανία) από τις οποίες η Ελλάδα είσάνεί αγροτικά προϊόντα. 

Στην περίοδο 1995-2000, παρατηρείται μια αρκετά μικρή μεταβολή του 

ΔΔΜΕ (0,27<1) στη σύνθεση των χωρών (Βουλγαρία-ΠΓΔΜ) προς τις οποίες η 

Ελλάδα εξάγει. Τέλος, με βάση την τιμή του ΔΔΜΕ για τις εισαγωγές (0,34<1), 
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παρατηρείται μικρή μεταβολή στη σύνθεση των χωρών (Βουλγαρία-Ρουμανία) 

από τις οποίες η Ελλάδα εισάγει αγροτικά προϊόντα. 

Συνολικά, στην περίοδο 1989-2000 το χαρακτηριστικό γνώρισμα των δο

μών του αγροτικού εμπορίου (εμπορικό πρότυπο και γεωγραφική του διάρθρω

ση) μεταξύ της Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών είναι ότι αυτές δεν 

παραμένουν βέβαια αμετάβλητες, αλλά μεταβάλλονται με μέτριους ρυθμούς 

(ο σχετικός δείκτης δεν ξεπερνάει το 0,4) παρά τη σχετική ανάπτυξη των 

εμπορικών αγροτικών ανταλλαγών. Συνεπώς, η συμβολή των μεταβολών της 

δομής του αγροτικού εμπορίου στο συνολικό όφελος από το αγροτικό εμπό

ριο της Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών δεν είναι αμελητέα, αλλά 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

3.1.2. Ανταγωνιστική ικανότητα 

Ο τρόπος τεκμηρίωσης του οφέλους από το αγροτικό εμπόριο, που 

ήδη αναπτύχθηκε μέχρι εδώ, περιορίζεται στη διαδικασία ανάπτυξης εμπο

ρικών αγροτικών ανταλλαγών και στη διάρθρωση του εμπορίου με τις πέντε 

βαλκανικές χώρες. Ως εκ τούτου καλύπτει ένα μόνο μέρος του προβλήματος. 

Μια σειρά από πολλούς άλλους, δυνάμενους να ενεργοποιηθούν, πα

ράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εκτίμηση και αξιολόγηση του μεγέ

θους του συνολικού οφέλους (οικονομικού και ευημερίας) για τη χώρα μας. 

Γενικά, ο ρόλος αυτών των παραγόντων είναι είτε να ευνοούν είτε να αναστέλ

λουν την ανάπτυξη των οικονομιών και τις διακρατικές εμπορικές ανταλλαγές. 

Το μέγεθος του οικονομικού οφέλους (σε όρους καθαρής εισροής συναλλάγ

ματος) καθορίζεται από το συγκεκριμένο αποτέλεσμα των αγροτικών εμπορι

κών ανταλλαγών, δηλαδή από το θετικό ή αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Το τε

λευταίο παρέχει μια γενική εικόνα των εμπορικών επιδόσεων του αγροτικού 

τομέα μιας χώρας έναντι μιας άλλης (πλεονέκτημα από το εμπόριο). Εξάλλου, 

το μέγεθος του πραγματικού οφέλους ευημερίας των πρώτων αγοραστών (π.χ. 

καταναλωτών) των αγροτικών προϊόντων καθορίζεται από τον όγκο των 

αγροτικών προϊόντων που εισάγονται από μια άλλη χώρα ανά μονάδα όγκου 

εξαγωγών προς αυτή τη χώρα. Η αναζήτηση της κατεύθυνσης των μεταβολών 

του οφέλους και της εξειδίκευσης των σχετικών πλεονεκτημάτων από το 

εμπόριο κατά προϊόν και κατά χώρα απαιτεί τον περαιτέρω προσδιορισμό επι

μέρους στοιχείων ανταγωνιστικής υπεροχής του αγροτικού τομέα μιας χώρας. 

Οι πιο σημανπκοί από τους παράγοντες που, είτε μεμονωμένα είτε σε 

συνδυασμό, μπορούν να επιδράσουν είναι: τα πολπακά γεγονότα, η τεχνολο

γική πρόοδος, με τη μορφή κυρίως των καινοτομιών, οι ξένες άμεσες επενδύ-
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σεις, η θετική μεγέθυνση και όχι η ύφεση, η παραγωγή μεγάλης κλίμακας σε 

συνδυασμό με μηχανοποίηση και αυτοματοποίηση, τα νέα μέσα μεταφοράς 

και επικοινωνίας καθώς και οι αυστηροί κανόνες και το ισχυρό θεσμικό πλαί

σιο που επιβάλλουν οργανισμοί διεθνούς κύρους, όπως π.χ. η ΕΕ. 

Από τους παραπάνω παράγοντες, οι δυνάμενοι να ενεργοποιηθούν με 

την επίδραση των δυνάμεων της αγοράς και την πίεση του ενδοκλαδικού αντα

γωνισμού (ως πρωταρχικού ερεθίσματος) ευνοούν την επέκταση των εμπορικών 

και οικονομικών ανταλλαγών μεταξύ των αγροτικών τομέων της Ελλάδας και των 

πέντε βαλκανικών χωρών και διευρύνουν περαιτέρω τα αμοιβαία οφέλη μεταξύ 

αυτών των χωρών. Το αποτέλεσμα της αντίδρασης των εμπορευόμενων μερών 

στο πρωταρχικό ερέθισμα εμφανίζεται: (α) με τη μορφή θετικού/αρνητικού 

αγροτικού εμπορικού ισοζυγίου (οικονομικό όφελος/ζημία) και (β) με τη μορφή 

αύξησης/μείωσης του όγκου των αγροτικών εισαγωγών ανά μονάδα αγροτικών 

εξαγωγών (όφελος/απώλεια ευημερίας). Με άλλα λόγια, τα συνολικά οφέλη (εί

τε οικονομικά είτε ευημερίας) από τις αγροτικές εμπορικές και οικονομικές 

ανταλλαγές έχουν ως πρωτογενή πηγή την πίεση του ανταγωνισμού. 

Ειδικότερα, οι αναμενόμενες μεταβολές, από την πίεση του ανταγωνι

σμού, στο διμερές αγροτικό εμπόριο της χώρας μας με τις πέντε βαλκανικές 

χώρες είναι, καταρχήν, μεταβολές στους όρους εμπορίου αγροτικών προϊόντων 

και δείχνουν προς ποια κατεύθυνση (ποια χώρα) μεταβάλλεται (αυξομειώνεται) 

το πραγματικό κόστος ανταλλαγής των αγροτικών προϊόντων, δηλαδή οι σχε

τικές τιμές ανταλλαγής των αγροτικών προϊόντων μεταξύ της χώρας μας και 

καθεμίας από τις πέντε βαλκανικές χώρες. Με άλλα λόγια, οι όροι εμπορίου 

καθορίζουν τον τρόπο διανομής του οφέλους από το διμερές εμπόριο. 

Η δυνατότητα απόκτησης πρόσθετων οφελών πέρα και πάνω από εκεί

να που παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα και η διακλαδική εξειδίκευση μιας 

χώρας στην αγροτική παραγωγή ορισμένων αγροτικών προϊόντων (ενότητα 

4.1. στο Κεφάλαιο 4) ισοδυναμεί με ικανότητα της ίδιας χώρας να ανταγωνίζε

ται επιτυχώς άλλες χώρες στην ανταλλαγή πολύ περισσότερων αγροτικών 

προϊόντων στην παγκόσμια αγορά (δηλαδή σε μια μεγαλύτερου μεγέθους 

αγορά), στα οποία τώρα πλέον έχει απόλυτο πλεονέκτημα που της το παρέχει 

η δυναμική του ενδοκλαδικού ανταγωνισμού και το ενδοκλαδικό εμπόριο. Η 

ικανότητα αυτή (δηλαδή κατ' ουσία το απόλυτο πλεονέκτημα) υπάρχει για τη 

συγκεκριμένη χώρα, όταν πληρούνται ταυτόχρονα οι εξής συνθήκες: (α) υπάρ

χει οικονομικό (συναλλαγματικό) όφελος (θετικό εμπορικό ισοζύγιο), (β) υπάρ

χει όφελος ευημερίας (πραγματικό κέρδος από το αγροτικό εμπόριο) και (γ) το 

παραπάνω όφελος το καρπούται η συγκεκριμένη χώρα (ευνοϊκοί όροι εμπορίου 
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υπέρ αυτής της χώρας, δηλαδή μικρότερο πραγματικό κόστος από το αγρο

τικό εμπόριο). Υπάρχει μερική επίτευξη της ικανότητας αυτής όταν δεν πληρού

νται και οι τρεις (ποσοτικά μετρήσιμες) συνθήκες ταυτόχρονα. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση δεν υπάρχει ανταγωνιστική ικανότητα από την εμπορική ανταλλαγή. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση ύπαρξης πλεονεκτήματος εμπο

ρίου υπέρ της Ελλάδας, δηλαδή ανταγωνιστικής υπεροχής από την ανάπτυξη 

αγροτικού εμπορίου με τις πέντε βαλκανικές χώρες, απαιτείται η γνώση του 

βαθμού ανταγωνιστικής ικανότητας στον αγροτικό τομέα στο σύνολο του (πη

γή της οποίας, όπως προαναφέρθηκε, είναι ο ανταγωνιστικός δυναμισμός). 

Η ικανότητα μιας χώρας να ανταγωνίζεται επιτυχώς άλλες χώρες στην α

νταλλαγή αγροτικών προϊόντων μετριέται από την ικανότητα της να διατηρήσει ή 

και να αυξήσει το μερίδιο (%) των συνολικών αγροτικών της εξαγωγών σε μια άλλη 

χώρα στο σύνολο των αγροτικών εξαγωγών και ταυτόχρονα να περιορίσει την 

έκταση της διείσδυσης των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από την άλλη χώρα. 

Συγχρόνως πρέπει να πληρούνται και οι τρεις συνθήκες επίτευξης αυτής της ικα

νότητας. Η ανταγωνιστική ικανότητα μετριέται και αποτυπώνεται σε δύο δείκτες: 

του μεριδίου των αγροτικών εξαγωγών της χώρας μας σε κάθε βαλκανική χώρα 

ως προς τις συνολικές ελληνικές αγροτικές εξαγωγές και της διείσδυσης των 

αγροτικών εισαγωγών από κάθε χώρα (αγροτικές εισαγωγές από τις βαλκανικές 

χώρες ως ποσοστό %ο της ελληνικής-εγχώριας ζήτησης αγροτικών προϊόντων). 

Στον Πίνακα 13 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμηθέντες δείκτες 

μεριδίου αγροτικών εξαγωγών και διείσδυσης αγροτικών εισαγωγών για τα έτη 

1989-2000 (1993-2000 για την ΠΓΔΜ και 1995-2000 για τη Σερβία-Μαυροβούνιο). 

Υποστηρίζουμε ότι οι εξελίξεις1 2 στους δύο αυτούς δείκτες είναι, σε 

μεγάλο βαθμό, αντανάκλαση αφενός των ευνοϊκότερων συνθηκών παραγωγής 

για τα αγροτικά προϊόντα σε μια χώρα έναντι των ανταγωνιστριών της (υψη

λότερες αποδόσεις και ανώτερες εν γένει επιδόσεις στην παραγωγή) και αφε

τέρου των διαφοροποιημένων συνθηκών ζήτησης αγροτικών προϊόντων μετα-

12. Ως θεωρητικό υπόβαθρο των παραπάνω εξελίξεων (του ανταγωνιστικού 
δυναμισμού και κυρίως της ερμηνείας του ενδοκλαδικού ανταγωνισμού) προτείνονται 
δυναμικές θεωρίες της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η θεωρία της επιχείρησης 
που βασίζεται στους διαφορετικούς (ποιοτικά και ποσοτικά) πόρους και ικανότητες 
που αυτή διαθέτει και που της προσδίδουν πλεονέκτημα εμπορίου και ικανότητα να 
ανταγωνίζεται επιτυχώς τους ανταγωνιστές της για απόκτηση μεριδίου της ζήτησης 
στη διεθνή αγορά (θεωρία από την πλευρά της ζήτησης). Ειδικότερα για τη θεωρία 
της επιχείρησης με βάση τους διαθέσιμους πόρους (resource-based theory of the firm) 
βλ. π.χ. τις εργασίες των Montgomery (1995), Collis et al. (1997) και Foss(1997). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Μερίδιο εξαγωγών (%) και διείσδυση εισαγωγών (%ο) συνόλου αγροτικού 

τομέα, 1989-2000 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

Αλβανία* 

13,9 (0,12)** 

20,3 (0,24) 

4,7 (0,21) 

4,2 (0,49) 

6,9 (0,68) 

9,8 (0,93) 

8,5 (0,87) 

9,5 (0,79) 

9,6 (0,92) 

7,7 (0,87) 

8,3 (0,51) 

8,3 (0,45) 

Βουλγαρία 

6,2 (2,72) 

6,5 (3,96) 

7,0 (4,09) 

7,6 (5,39) 

8,8 (6,41) 

13,5 (7,89) 

10,5 (7,65) 

7,3 (8,51) 

8,8 (8,55) 

10,8 (6,93) 

7,9 (6,79) 

7,8 (7,67) 

Ρουμανία 

0,8 (2,23) 

3,8 (1,99) 

4,7 (1,3) 

7,2 (0,97) 

3,2 (1,06) 

2,0 (1,84) 

5,1 (1,69) 

4,3 (1,91) 

3,8 (3,22) 

3,4 (4,66) 

2,9 (10,3) 

2,8 (5,94) 

ΠΓΔΜ 

(1996=100 

7,1 (0,85) 

1,1 (0,13) 

1,9 (0,08) 

4,1 (0,94) 

4,9 (0,89) 

6,7 (0,66) 

6,3 (0,61) 

6,2 (0,73) 

Σερβία-

Μαυροβούνιο 

(1996=100) 

1,0 (0,22) 

3,3 (1,12) 

4,9 (2,37) 

5,6 (2,47) 

3,6 (1,23) 

5,2 (1,66) 

Πηγή: Eurostat, Intra-Extra EU Trade, 2001 και επεξεργασία στοιχείων έρευνας. 
* Για τις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία τα μεγέθη εκφράζονται σε συναλλαγματικές ισο

τιμίες και τιμές 1995. Για τις χώρες ΠΓΔΜ και Σερβία-Μαυροβούνιο τα ανωτέρω μεγέθη εκφρά
ζονται σε ισοτιμίες και τιμές 1996. 

** Τα ποσοστά %ο σε ( ) αναφέρονται στη διείσδυση των αγροτικών εισαγωγών, ενώ τα ποσοστά 
εκτός παρένθεσης αναφέρονται στο μερίδιο των εξαγωγών. 

ξύ των εμπορευόμενων χωρών (προτιμήσεις αγοραστών, ποιότητα αγροτικών 

προϊόντων, συμπεριφορά ανταγωνιστών). 

Από τον Πίνακα 13 γίνεται σαφές ότι, σε γενικές γραμμές, ο αγροτικός 

τομέας της Ελλάδας στο σύνολο του έχει ανταγωνιστική υπεροχή όταν το με

ρίδιο των εξαγωγών υπερέχει του αντίστοιχου της διείσδυσης των εισαγωγών. 

Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει την ικανότητα να ανταγωνίζεται επιτυχώς τους 

αγροτικούς τομείς των πέντε βαλκανικών χωρών στις εξεταζόμενες χρονικές 

περιόδους. Η υπεροχή όμως διαφέρει από χώρα σε χώρα και από έτος σε έτος. 

Αυτή είναι μεγάλη στην περίπτωση της Αλβανίας και της ΠΓΔΜ και μικρότερη 

στις περιπτώσεις της Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Σερβίας-Μαυροβούνιου. 

Στους Πίνακες 14, 15, 16, 17 και 18 παρουσιάζονται το θετικό και/ή το 

αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο (διαφορά εισαγωγών-εξαγωγών) στα επιμέρους 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Εμπορικό ισοζύγιο κυριότερων αγροτικών προϊόντων 1990-2000: 

Ελλάδα-Αλβανία 

Συνιστώσες ανταγωνιστικότητας 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κ.λπ. ~ 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Θετικές συνιστώσες 

Αρνητικές συνιστώσες 

Σύνολο 

Θ/Α 

1990 

104.421 

17.828 

3.732.423 

189.741 

1.273 

4.153.929 

8.199.615 

-1.368.936 

6.830.679 

5,989772 

1991 

76.828 

1.239 

26.022 

261.463 

42.131 

79.306 

4.957 

660.472 

877.325 

142.503 

223.049 

1.890.958 

4.286.253 

-1.029.741 

3.256.512 

4,16245 

1992 

83.078 

280.390 

1.265.648 

19.471 

488.086 

1.070.933 

1.080.019 

991.748 

423.181 

206.398 

4.697.824 

636.069 

507.557 

2.322.301 

14.072.703 

-1.031.990 

13.040.713 

13,63647 

1993 

5.855 

6.427.619 

2.316.238 

734.217 

2.107.800 

2.072.670 

258.791 

9.317.647 

3.525.881 

1.124.160 

707.284 

17.367.101 

6.271.876 

865.369 

216.635 

662.786 

2.303.357 

56.285.286 

-1.501.222 

54.784.064 

37,4929 

Μ.Ο. 1990-2000: 51,8241. 

Πηγή: Eurostat, Intra-Extra EU Trade, 2001. 

αγροτικά προϊόντα και στο σύνολο τους, μεταξύ της Ελλάδας και καθεμίας 

από τις εξεταζόμενες βαλκανικές χώρες στις περιόδους 1990-2000 (Αλβανία, 

Βουλγαρία και Ρουμανία), 1993-2000 (ΠΓΔΜ) και 1995-2000 (Σε ρ β ία- Μα υ-
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(θετικό-αρνητικό ισοζύγιο σε δολ.) 

1994 

9.454.305 

851.696 

1.051.536 

6.926.575 

7.629.581 

402.058 

9.328.216 

2.963.094 

449.639 

1.411.960 

31.906.495 

15.326.965 

108.246 

760.103 

507.925 

908.793 

89.987.187 

-5.236.266 

84.750.921 

17,18537 

1995 

109.873 

7.118.190 

749.490 

1.624.548 

15.116.672 

6.731.019 

889.447 

2.608.172 

2.957.411 

184.429 

503.584 

25.406.786 

15.766.753 

221.054 

2.673.572 

368.859 

1.500.287 

84.530.146 

-5.942.289 

78.587.857 

14,2251 

1996 

81.264 

3.891.784 

347.911 

35.553 

1.913.513 

13.794.564 

2.756.627 

2.699.488 

21.909.536 

1.270 

5.642.769 

253.950 

1.490.687 

24.742.349 

15.098.597 

171.416 

5.638.960 

403.780 

1.339.586 

102.213.604 

-2.879.792 

99.333.812 

35,49340 

1997 

149.693 

3.478.101 

399.182 

82.785 

1.638.688 

9.054.175 

2.762.521 

2.381.484 

24.327.426 

8.752.521 

530.731 

1.111.359 

13.808.071 

23.334.007 

327.738 

4.324.095 

110.002 

1.224.763 

97.797.342 

-1.397.138 

96.400.204 

69,99834 

1998 

456.284 

739.919 

132.289 

65.023 

2.151.372 

7.848.751 

235.429 

917.052 

16.134.727 

7.426.100 

335.206 

774.673 

8.821.857 

3.486.590 

270.183 

3.331.879 

1.121 

226.460 

896.872 

54.251.787 

-1.429.389 

52.822.398 

37,95453 

1999 

398.602 

2.536.556 

420.983 

952.807 

68.210 

2.082.534 

17.989.301 

1.821.418-

402.865 

9.632.520 

2.132 

3.961.504 

300.550 

639.468 

11.005.244 

6.834.847 

51.157 

3.311.378 

1.066 

245.129 

431.641 

63.089.912 

-274.970 

62.814.942 

229,4429 

2000 

247.079 

315.302 

1.127.781 

186.231 

105.101 

879.528 

9.778.986 

1.353.404 

1.522.118 

9.483.044 

3.425.918 

319.912 

499.690 

13.432.622 

6.882.260 

3.265.501 

170.558 

192.685 

53.172.717 

-508.910 

52.663.807 

104,4835 

ροβούνιο). Οι "θετικές συνιστώσες" είναι το συνολικό θετικό ισοζύγιο (εξα

γωγές > εισαγωγές) που προέρχεται από επιμέρους αγροτικά προϊόντα με 

θετικό εμπορικό άνοιγμα και οι "αρνητικές συνιστώσες" είναι το συνολικό αρ

νητικό ισοζύγιο (εισαγωγές > εξαγωγές) που προέρχεται από επιμέρους 

αγροτικά προϊόντα με αρνητικό εμπορικό άνοιγμα. Το "Σύνολο" είναι το αλ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Εμπορικό ισοζύγιο κυριότερων αγροτικών προϊόντων 1990-2000: 

Ελλάδα-Βουλγαρία 

Συνιστώσες ανταγωνιστικότητας 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Θετικές συνιστώσες 

Αρνητικές συνιστώσες 

Σύνολο 

Θ/Α 

1990 

-2.894.506 

-4.988.025 

-1.261.969 

-949.979 

-42.023 

-230.491 

-319.631 

-527.200 

-250.866 

-52.211 

-14.045.933 

-33.109 

17.156.922 

-25.595.943 

-8.439.021 

1991 

-5.876.097 

-2.441.145 

-1.030.981 

-2.004.961 

-154.895 

-195.787 

-262.702 

-2.224.292 

-6.196 

-104.089 

19.441.181 

-2.676.659 

31.148.838 

-36.418.985 

-5.270.147 

1992 

9.661.758 

266.111 

84.377 

85.675 

1.099.491 

5.375.432 

21.836.638 

7.809.370 

46.218.852 

-40.953.758 

5.265.094 

1,12856 

1993 

2.342 

17.905.761 

5.344.444 

495.333 

141.691 

752.953 

2.776.441 

19.925.736 

16.984.184 

1.171 

7.833.990 

72.164.046 

-68.291.700 

3.872.346 

1,056703 

M.O. 1990-2000: 1,4168. 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 14. 

γεβρικό άθροισμα ή η συνισταμένη των δύο παραπάνω συνιστωσών και είναι 

είτε θετικό είτε αρνητικό κατά περίπτωση. Αν το ως άνω "Σύνολο" είναι θετι

κό, τότε πληρούται η πρώτη από τις τρεις συνθήκες (σελ. 65) για την επίτευ-
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(θετικό-αρνητικό ισοζύγιο σε δολ.) 

1994 

40.718.459 

15.610.071 

184.376 

240.283 

965.890 

741.071 

4.535.640 

20.020.811 

12.968.147 

365.183 

22.085.818 

118.435.749 

-51.809.544 

66.626.205 

2,28598 

1995 

108.565 

29.235.332 

9.284.255 

383.247 

167.425 

2.839.690 

6.194.735 

11.798.250 

1.308 

534.976 

29.010.354 

89.558.137 

-54.114.990 

35.443.147 

1,6549599 

1996 

-910.411 

-10.914.771 

-1.762.413 

-139.672 

-5.885.291 

-378.385 

-1.366.251 

-3.350.870 

-805.021 

-30.273.379 

53.116.180 

-55.786.464 

-2.670.284 

1997 

-420.729 

-5.047.612 

-1.795.185 

-1.293.940 

-127.012 

-4.491.932 

-790.426 

-35.155 

-627.124 

-35.991.027 

48.896.401 

-50.620.142 

-1.723.741 

1998 

107.625 

84.082 

11.604.403 

1.386.788 

2.614.382 

628.931 

3.465.289 

1.234.320 

1.265.711 

4.302.743 

1.121 

1.294.859 

27.184.190 

55.174.444 

-45.825.674 

9.348.770 

1,2040073 

1999 

-60.749 

-13.292.408 

-794.006 

-511.574 

-2.145.415 

-_.— 

-406.062 

-843.032 

-110.841 

-32.389.054 

44.441.383 

-50.553.141 

-6.111.758 

2000 

64.536 

52.550 

- 16.211.340 

734.784 

1.074.057 

1.846.640 

817.758 

954.205 

3.620.447 

9.745.796 

76.521 

1.340.496 

18.627.737 

55.166.867 

-47.124.811 

8.042.056 

1,170654 

ξη ανταγωνιστικής ικανότητας. Στην τελευταία γραμμή των πινάκων δίδεται ο 

λόγος Θ/Α των θετικών προς τις αντίστοιχες αρνητικές συνιστώσες. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση της Αλβανίας (Πίνακας 14), αγροτικά 

προϊόντα με διαρκή (όλη την περίοδο 1990-2000) και αξιόλογη συμμετοχή στη 

διαμόρφωση ανταγωνιστικού αποτελέσματος υπέρ της χώρας μας είναι τα 

71 



ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Εμπορικό ισοζύγιο κυριότερων αγροτικών προϊόντων 1993-2000: 

Ελλάδα-ΠΓΔΜ 

Συνιστώσες ανταγωνιστικότητας 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης 

06 Ανθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Θετικές συνιστώσες 

Αρνητικές συνιστώσες 

Σύνολο 

Θ/Α 

1993 

84.312 

193.215 

3.823.315 

5.461.544 

8.215.736 

1.713.173 

1.038.677 

243.568 

596.039 

649.905 

1.261.167 

6.613.808 

263.475 

28.104 

576.132 

4.660.580 

35.422.750 

-3.611.364 

31.811.386 

9,80869 

1994 

15.464 

16.653 

725.607 

172.480 

8.327 

17.843 

4.758 

30.928 

22.601 

23.790 

1.611.800 

15.464 

173.670 

319.981 

3.159.366 

-367.563 

2.791.803 

8,59544 

1995 

9.156 

83.713 

27.468 

3.924 

461.728 

23.544 

19.620 

644.849 

34.008 

2.616 

79.789 

75.865 

3.105.216 

43.164 

2.052.268 

6.666.928 

-775.651 

5.891.277 

8,59526 

Μ.Ο. 1993-2000: 10,8. 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 14. 

κρέατα, ο καπνός, το μαλλί και το βαμβάκι. Αξιόλογη είναι η συμβολή στο αντα

γωνιστικό αποτέλεσμα των φρέσκων φρούτων, των προϊόντων αλεύρου και 

των ποτών-οινοπνευμάτων-ξιδιού. Η αναλογία συνολικών θετικών-αρνητικών 
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(θετικό-αρνητικό ισοζύγιο σε δολ.) 

1996 

565.039 

945.964 

154.909 

13.124.136 

363.148 

1.509.733 

99.040 

1.046.274 

3.753.381 

972.628 

639.954 

1.593.536 

5.640.229 

5.079 

717.409 

5.812.916 

36.943.375 

-3.505.779 

33.437.596 

10,53785 

1997 

369.697 

457.018 

322.067 

182.580 

588.567 

16.128.317 

2.591.281 

1.011.564 

242.685 

721.249 

3.327.273 

1.106.823 

241.551 

1.618.275 

5.009.055 

681.558 

356.089 

4.403.477 

39.359.126 

-5.301.637 

34.057.489 

7,42395 

1998 

86.324 

337.448 

254.487 

188.343 

403.592 

12.872.355 

730.951 

209.644 

459.647 

9.269.172 

2.344.199 

294.847 

2.217.516 

8.856.611 

1.022.434 

227.581 

419.288 

9.491.148 

49.685.587 

-4.470.906 

45.214.681 

11,11309 

1999 

128.959 

1.342.883 

365.563 

130.025 

204.630 

13.308.395 

1.325.830 

150.275 

236.603 

1.305.581 

4.727.800 

888.861 

607.495 

3.979.623 

33.886.475 

12.789 

1.419.619 

383.681 

6.961.675 

71.366.762 

-3.581.022 

67.785.740 

19,9291 

2000 

305.161 

1.349.716 

141.978 

129.993 

18.232.226 

1.636.438 

19.361 

137.369 

484.017 

1.416.095 

1.014.131 

649.966 

6.553.128 

6.422.213 

207.436 

2.296.545 

397.355 

5.443.116 

46.836.244 

-4.523.945 

42.312.299 

10,35296 

συνιστωσών κυμαίνεται από 4,2 το 1991 έως 70 το 1997, με μέσο όρο 51,8 

στην περίοδο 1990-2000. 

Στην περίπτωση της Βουλγαρίας (Πίνακας 15), στην περίοδο 1990-2000 

παρατηρούνται ανταγωνιστικά αποτελέσματα υπέρ (τα έτη 1992, 1993, 1994, 

1995, 1998 και 2000) και κατά (τα έτη 1990, 1991, 1996, 1997 και 1999) της 
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χώρας μας. Στη διαμόρφωση ανταγωνιστικού αποτελέσματος υπέρ της χώρας 
μας αξιόλογη συμβολή έχουν τα εξής αγροτικά προϊόντα: φρέσκα φρούτα, 
ποτά-οινοπνεύματα-ξίδι, καπνός και βαμβάκι. 

Η Βουλγαρία παρουσιάζει ανταγωνιστική υπεροχή έναντι της χώρας μας 
στα εξής αγροτικά προϊόντα: ζώντα ζώα, κρέατα, γαλακτοκομικά, φρέσκα λα
χανικά και κυρίως ξυλεία. Η αναλογία συνολικών θετικών-αρνητικών συνι
στωσών (μόνο για τα έτη με θετικό ισοζύγιο) κυμαίνεται από 1 έως 2,3 με μέ
σο όρο 1,4 και είναι σαφώς συγκριτικά κατώτερη εκείνης της Αλβανίας. 

Η περίπτωση της ΠΓΔΜ (Πίνακας 16) καλύπτει την περίοδο από το 
1993 (όταν αρχίζει η επίσημη καταγραφή στατιστικών στοιχείων) έως το 2000. 
Στο διάστημα αυτό, συμβολή στο ανταγωνιστικό αποτέλεσμα είχαν τα εξής 
αγροτικά προϊόντα: κρέατα, φρέσκα φρούτα, ποτά κλπ., καπνός και βαμβάκι. 

Η αναλογία συνολικών θετικών-αρνητικών συνιστωσών κυμαίνεται από 
7.4 έως 19,9 με μέσο όρο 10,8 και είναι συγκριτικά κατώτερη εκείνης της Αλ
βανίας αλλά κατά πολύ ανώτερη εκείνης της Βουλγαρίας. 

Ο Πίνακας 17 δείχνει το ανταγωνιστικό αποτέλεσμα από τις εμπορικές α
νταλλαγές αγροτικών προϊόντων μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας-Μαυροβουνίου για 
την περίοδο 1995-2000 (τα στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα μόλις από το 1995). 

Στο ευνοϊκό, για τη χώρα μας, αποτέλεσμα συμβάλλουν τα εξής προϊό
ντα: κρέατα, φρέσκα φρούτα, ποτά κλπ., καπνός και βαμβάκι. Η αναλογία θε
τικών-αρνητικών συνολικών συνιστωσών κυμαίνεται από 3,1 έως 5,4 με μέσο όρο 
4.5 στην περίοδο 1996-2000, και είναι συγκριτικά κατώτερη εκείνης της Αλβανίας 
και της ΠΓΔΜ αλλά ανώτερη εκείνης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 

Τέλος, στην περίπτωση της Ρουμανίας (Πίνακας 18), στην περίοδο 1990-
2000 παρατηρούνται εννέα ανταγωνιστικά αποτελέσματα υπέρ (τα έτη 1990-
1998) και δύο κατά (τα έτη 1999 και 2000) της χώρας μας. 

Στη διαμόρφωση ανταγωνιστικού αποτελέσματος υπέρ της χώρας μας 
αξιόλογη συμβολή έχουν τα εξής αγροτικά προϊόντα: φρέσκα φρούτα, προϊό
ντα αλεύρου, καπνός και βαμβάκι. Η Ρουμανία παρουσιάζει ανταγωνιστική υπε
ροχή έναντι της χώρας μας στα εξής αγροτικά προϊόντα: ζώντα ζώα, γαλα
κτοκομικά, και κυρίως ξυλεία. Η αναλογία συνολικών θετικών-αρνητικών συνι
στωσών (μόνο για τα έτη με θετικό ισοζύγιο) κυμαίνεται από 1 έως 6,9 με μέ
σο όρο 2,95 στην περίοδο 1990-1998, και είναι συγκριτικά ανώτερη εκείνης 
της Βουλγαρίας. 

Συμπερασματικά, οι επιδόσεις απομακρύνονται από την περιοχή του επι
σφαλούς ανταγωνιστικού αποτελέσματος σε τρεις περιπτώσεις (Αλβανίας, ΠΓΔΜ, 
Σερβίας-Μαυροβούνιου) και το πλησιάζουν σε μια (Βουλγαρία), με τη Ρουμα
νία σε ενδιάμεση κατάσταση. Η ομάδα προϊόντων στα οποία η χώρα μας υπε-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Εμπορικό ισοζύγιο κυριότερων αγροτικών προϊόντων 1995-2000: 

Ελλάδα - Σερβία-Μαυροβούνιο 

(θετικό-αρνητικό ισοζύγιο σε δολ.) 

Συνιστώσες ανταγωνιστικότητας 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα 
ζωικής προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 
ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Θετικές συνιστώσες 

Αρνητικές συνιστώσες 

Σύνολο 

Θ/Α 

1995 

7.848 

3.924 

1.921.467 

7.965.781 

10.464 

32.700 

24.852 

1.308 

71.941 

3.924 

128.185 

170.041 

10.342.435 

-422.487 

9.919.948 

24,47988 

1996 

2.682.982 

406.320 

106.659 

27.934 

10.758.592 

1.834.789 

248.871 

330.135 

904.062 

661.540 

3.720.367 

26.665 

24.125 

1.524.970 

6.137.971 

29.395.982 

-6.121.465 

23.274.517 

4,80211 

1997 

168.972 

1.340.435 

430.935 

100.930 

43.094 

14.318.389 

2.295.297 

196.189 

141.755 

137.219 

77.115 

182.580 

1.103.421 

6.213.405 

17.514.114 

115.672 

1.124.968 

3.758.209 

49.262.699 

-9.378.512 

39.884.187 

5,25272 

1998 

61.660 

26.906 

450.678 

86.324 

11.390.274 

1.512.350 

128.925 

565.029 

113.230 

90.808 

718.619 

4.857.683 

16.474.418 

11.211 

968.622 

3.315.063 

40.771.800 

-10.815.154 

29.956.646 

3,76987 

1999 

126.828 

177.985 

11.724 

5.510.083 

2.322.335 

669.310 

377.286 

747.112 

916.571 

364.497 

173.722 

3.028.947 

6.661.125 

68.210 

733.257 

3.697.191 

25.586.183 

-4.768.302 

20.817.881 

5,3658 

2000 

259.986 

1.036.257 

50.707 

426.857 

27.658 

7.376.418 

715.423 

431.467 

23.970 

118.930 

233.250 

138.291 

114.320 

4.651.172 

6.893.323 

252.611 

335.585 

3.854.619 

26.940.844 

-8.633.941 

18.306.903 

3,120341 

Μ.Ο. 1996-2000: 4,46218. 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 14. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Εμπορικό ισοζύγιο κυριότερων αγροτικών προϊόντων 1990-2000: 

Ελλάδα-Ρουμανία 

Συνιστώσες ανταγωνιστικότητας 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Θετικές συνιστώσες 

Αρνητικές συνιστώσες 

Σύνολο 

Θ/Α 

1990 

19.101 

2.223.409 

8.939.479 

2.547 

300.529 

58.578 

1.936.887 

514.466 

2.998.928 

557.762 

17.551.686 

-17.220.594 

331.092 

1,019227 

1991 

12.392 

939.283 

13.734.849 

27.262 

4.957 

34.696 

100.372 

1.598.516 

977.697 

10.147.481 

33.457 

883.521 

28.494.483 

-12.203.246 

16.291.237 

2,334992 

1992 

543.904 

20.434.690 

237.552 

1.298 

168.753 

366.064 

315.438 

2.163.933 

2.405.379 

33.614.300 

89.569 

6.490 

1.291.610 

61.638.980 

-8.994.534 

52.644.446 

6,852938 

1993 

15.223 

13.067.189 

420.389 

567.935 

365.352 

1.285.758 

324.367 

4.517.718 

829.068 

7.196.966 

35.130 

3.313.930 

31.939.025 

-6.346.820 

25.592.205 

5,032287 

Μ.Ο. 1990-2000: 2,9524. 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 14. 

ρέχει έναντι των πέντε βαλκανικών χωρών είναι ίδια (κοινή) στην περίπτωση 

τεσσάρων ελληνικών, κυρίως φυτικών, προϊόντων: φρέσκα φρούτα, βαμβάκι, 

καπνός και ποτά. Η Ρουμανία και, κυρίως, η Βουλγαρία υπερέχουν στην ξυλεία 

και σε προϊόντα ζωικής προέλευσης (γαλακτοκομικά, κρέατα, ζώντα ζώα). 
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(θετικό-αρνητικό ισοζύγιο σε δολ.) 

1994 

10.434.469 

158.206 

211.735 

1.014.661 

168.912 

4.245.397 

821.958 

2.445.653 

5.511.046 

25.012.037 

14.747.669 

10.264.368 

1,695999 

1995 

39.240 

58.860 

375.399 

11.009.520 

367.551 

22.236 

1.591.848 

28.776 

355.779 

239.366 

7.814.052 

759.954 

13.834.822 

816.198 

11.638.673 

48.952.274 

-12.794.954 

36.157.320 

3,825905 

1996 

59.678 

74.915 

634.875 

9.010.146 

228.555 

2.544.579 

562.499 

52.060 

2.039.218 

227.285 

22.225.704 

276.805 

8.951.737 

46.888.056 

-15.249.695 

31.638.361 

3,074688 

1997 

3.402 

1.134 

1.100.019 

14.934.173 

156.498 

1.422.086 

814.241 

683.826 

538.669 

13.586.933 

267.633 

527.329 

6.945.995 

40.981.938 

-25.501.158 

15.480.780 

1,607062 

1998 

312.784 

143.500 

1.121 

431.620 

13.503.529 

237.671 

1.612.127 

920.415 

375.565 

834.091 

508.975 

3.646.906 

1.332.976 

51.570 

6.882.372 

30.795.222 

-27.281.726 

3.513.496 

1,128786 

1999 

-18.492.349 

-1.415.356 

-6.395 

-2.324.466 

-2.512.043 

-26.644 

-19.090.251 

26.703.117 

-43.867.504 

-17.164.387 

2000 

-20.774.006 

-2.078.046 

-118.930 

-20.653.233 

34.804.966 

-43.624.215 

-8.819.249 

3.1.3. Πραγματικό όφελος και κόστος 

Το μέγεθος του θετικού/αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου (δηλαδή το συ

ναλλαγματικό όφελος/ζημία) δεν παρέχει παρά μόνο μια γενική εικόνα (απο

τελεί μια πρώτη ανάγνωση) της ικανότητας μιας χώρας να ανταγωνίζεται άλ

λες επιτυχώς. Αυτό το γενικό αποτέλεσμα από μόνο του δεν επιτρέπει σαφή, 
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εξειδικευμένα και ασφαλή συμπεράσματα, διαφοροποιημένα κατά προϊόν και 

κατά χώρες, που αφορούν την κατεύθυνση των μεταβολών του οφέλους που 

προκύπτει από το συγκριτικό πλεονέκτημα. Χρειάζεται επιπλέον ο προσδιο

ρισμός επιμέρους στοιχείων υπεροχής της χώρας μας και η εξειδίκευση των 

ανταγωνιστικών επιδόσεων μας σε σχέση με τις πέντε αυτές χώρες. 

Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται τόσο το πραγματικό όφελος των πρώτων 

αγοραστών, των καταναλωτών κτλ., που προκύπτει από το αγροτικό εμπόριο με 

τις παραπάνω χώρες, όσο και το πραγματικό κόστος των εισαγωγών σε όρους 

εξαγωγών για τα ίδια αγροτικά προϊόντα και τις ίδιες χώρες. 

Για τη μέτρηση των παραπάνω χρησιμοποιούνται, στην πρώτη περί

πτωση, ο Ακαθάριστος Δείκτης Ανταλλαγής Εμπορευμάτων G (ΑΔΑΕ) που εί

ναι δείκτης όγκου και στη δεύτερη περίπτωση ο Καθαρός Δείκτης Ανταλλα

γής Εμπορευμάτων Τ (ΚΔΑΕ), γνωστός ως Όροι Εμπορίου, που είναι δείκτης 

τιμών (Allen et al., 1953, σελ. 207-208). 

Οι παραπάνω δείκτες εκφράζονται ως εξής και μετρούν: 

(α) Ο δείκτης όγκου G = Qj / Qe μετράει το πραγματικό όφελος της 

χώρας μας από το αγροτικό εμπόριο με τις πέντε χώρες σε διαδοχικές πε

ριόδους σε σχέση με την περίοδο βάσης μηδέν (μέγεθος βάσης οι τιμές του 

έτους βάσης 0). Η μέτρηση αυτή γίνεται με σύγκριση του δείκτη όγκου ει

σαγωγών Qj (μετράει τις μεταβολές μόνο των ποσοτήτων των εισαγομένων σε 

σταθερές εισαγωγικές τιμές του έτους βάσης) προς τον δείκτη όγκου εξαγω

γών Qe που έγιναν (μετράει τις μεταβολές μόνο των ποσοτήτων των εξαγομέ

νων σε σταθερές εξαγωγικές τιμές του έτους βάσης). Οι μεταβολές, στον χρό

νο, του δείκτη G δείχνουν τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο πραγμα

τικό όφελος από το διεξαγόμενο αγροτικό εμπόριο. Έτσι, με την απελευθέ

ρωση των εμπορικών ανταλλαγών και την περαιτέρω διεύρυνση τους, άνοδος 

της τιμής του G σημαίνει ότι περισσότερες σε όγκο εισαγωγές πραγματο

ποιούνται για δεδομένο όγκο εξαγωγών, με αποτέλεσμα αύξηση του πραγμα

τικού οφέλους της χώρας μας. 

(β) Οι όροι εμπορίου Τ = Pe / Ρ, μετρούν το πραγματικό κόστος των ει

σαγόμενων εμπορευμάτων από τις πέντε χώρες ανά μονάδα εξαγόμενων εμπο

ρευμάτων προς τις πέντε χώρες σε διαδοχικές περιόδους σε σχέση με την πε

ρίοδο βάσης που είναι η παρούσα περίοδος 1 (μέγεθος βάσης οι ποσότητες 

του έτους βάσης 1). Η μέτρηση γίνεται με σύγκριση του δείκτη μέσων τιμών 

εξαγωγών Pe (μετράει τις μεταβολές μόνο των τιμών των εξαγομένων σε στα

θερές εξαγόμενες ποσότητες της παρούσας περιόδου 1) προς τον δείκτη μέ

σων τιμών Ρ, εισαγωγών που έγιναν (μετράει τις μεταβολές μόνο των τιμών 
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των εισαγομένων σε σταθερές εισαγόμενες ποσότητες της παρούσας περιό

δου 1). Οι μεταβολές, στον χρόνο, του δείκτη Τ δείχνουν τις μεταβολές που 

λαμβάνουν χώρα στο πραγματικό κόστος των εισαγωγών ανά μονάδα εξαγω

γών αγροτικών προϊόντων. Άνοδος της τιμής του Τ σημαίνει ότι οι εισαγωγές 

γίνονται σχετικά φτηνότερες ως προς τις εξαγωγές, με αποτέλεσμα οι όροι 

εμπορίου να κινούνται ευνοϊκά για τη μια χώρα σε σχέση με την άλλη. 

Ο δείκτης Τ καθορίζει, ως γνωστόν, με ποιο τρόπο κατανέμονται μετα

ξύ των χωρών τα οφέλη από το εμπόριο (Kenen 1999, σελ. 68), στην παρού

σα περίπτωση από το αγροτικό εμπόριο. 

Τα ποσοτικά αποτελέσματα από τη μέτρηση του πραγματικού οφέλους 

και του πραγματικού κόστους από το αγροτικό εμπόριο (κατεύθυνση των 

μεταβολών, και κατά συνέπεια κατανομή, του οφέλους) παρουσιάζονται, για 

τις πέντε χώρες, στους Πίνακες 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 που 

ακολουθούν και αντιστοιχούν κατά σειρά στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην 

ΠΓΔΜ, στη Σερβία-Μαυροβούνιο και στη Ρουμανία. 

Στην περίπτωση της Αλβανίας παρατηρείται (Πίνακας 19) άνοδος της 

τιμής του συντελεστή G την περίοδο 1989-2000. Αυτό σημαίνει περισσότερες 

εισαγωγές της χώρας μας από την Αλβανία ανά μονάδα εξαγωγών προς αυτή 

τη χώρα και κατά συνέπεια αύξηση του πραγματικού κέρδους ή αλλιώς του 

οφέλους ευημερίας από το αγροτικό εμπόριο της χώρας μας με την Αλβανία. 

Στο αποτέλεσμα αυτό καθοριστικό προϊόν είναι το βαμβάκι. 

Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο παρατηρείται (Πίνακας 20) άνοδος του Τ, 

δηλαδή ευνοϊκή κίνηση των όρων εμπορίου για τα ελληνικά αγροτικά προϊό

ντα και κατά συνέπεια μείωση του πραγματικού κόστους των εισαγωγών αγρο

τικών προϊόντων από την Αλβανία ως προς τις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών 

προϊόντων προς την Αλβανία. Οι ευνοϊκοί όροι εμπορίου συμβάλουν κατά 27% 

στη διαμόρφωση θετικού εμπορικού ισοζυγίου, δηλαδή το μέγεθος του οφεί

λεται κατά το ποσοστό αυτό αποκλειστικά μόνο στην κίνηση των τιμών. Το 

υπόλοιπο 73% της ανταγωνιστικής ικανότητας (δηλαδή ένα αρκετά μεγάλο μέ

ρος του) οφείλεται σε εκτός των τιμών παράγοντες. Το αποτέλεσμα αυτό υπο

δεικνύει την αναζήτηση αυτών των παραγόντων. 

Ο συνδυασμός θετικού εμπορικού ισοζυγίου και δύο ευνοϊκών αποτε

λεσμάτων (περισσότερες και φτηνότερες εισαγωγές ανά μονάδα εξαγωγών) 

δείχνει ισχυρό πλεονέκτημα εμπορίου αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας σε 

σχέση με την Αλβανία, δηλαδή, ισχυρή ανταγωνιστική ικανότητα του αγροτικού 

τομέα της χώρας μας έναντι του αντίστοιχου της Αλβανίας (ταυτόχρονη εκπλή

ρωση των τριών συνθηκών ανταγωνιστικής ικανότητας της χώρας μας). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Ακαθάριστος Δείκτης Ανταλλαγής G = Q, / Qe: Αλβανία 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη 

& έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Qi = 2.195 

Εισαγωγών Q, = I p 0 q n / Ip0qo 

Ρο~1989 

1.411 

4.674 

2.204 

2.571 

1.143 

776 

637 

775 

3.051 

4.958 

qn~2000 

11 

127 

109 

613 

16 

518 

47 

191 

54 

7.474 

1 

Poqo~1989 

412.055 

116.785 

2.204 

7.712 

30.849 

383.409 

28.645 

20.933 

118.989 

9.916 

1.131.497 

Poqn~2000 

15.523 

0 

593.268 

0 

280.203 

0 

700.387 

0 

0 

0 

0 

402.036 

0 

0 

0 

36.439 

0 

0 

22.803.174 

0 

0 

4.958 

24.835.987 

Εξαγωγών Qe = I p 0 q n / Ip0qo 

Po-1989 

1.609 

132 

104 

1.102 

551 

1.080 

5.509 

1.430 

qn~2000 

1.318 

302 

1.787 

211 

20 

1.021 

10.776 

59.017 

1.396 

6.194 

59.911 

730 

7.449 

689 

665 

49.249 

1.023 

20 

15.029 

-

66 

92 

poqo-1989 

122.294 

49.579 

517.822 

1.102 

3.070.577 

53.986 

5.509 

7.648.349 

11.469.218 

Poqn~2000 

0 

485.958 

0 

0 

0 

0 

1.424.702 

0 

0 

0 

6.204.647 

0 

0 

0 

0 

54.272.398 

563.545 

21.594 

0 

363.594 

131.548 

63.467.986 

Qe = 553 

G = 397 

Πηγή: Eurostat, Intra-Extra EU Trade, 2001 και επεξεργασία στοιχείων. 

Προϊόντα που συμβάλλουν (κύριες συνιστώσες πλεονεκτήματος αντα

γωνισμού) θετικά στο παραπάνω αποτέλεσμα, και ταυτόχρονα είναι καθορι

στικά της κατεύθυνσης και της κατανομής του οφέλους υπέρ της χώρας μας, 

είναι τα φρέσκα λαχανικά, τα ποτά κλπ. και το βαμβάκι. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

Όροι εμπορίου Τ = ΡΘ / Ρ, : Αλβανία 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα 

ζωικής προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Ρ, = 14,3 

Εισαγωγών Ρ, = I p n q n / I p 0 q n 

qn~2000 

11 

-
127 

-

109 

-
613 

-
16 

-
-
518 

_ 

-
47 

191 

54 

7.474 

-
-

1 

Ρο~1989 

1.411 

4.671 

2.204 

1.143 

776 

636 

775 

3.051 

4.958 

Poqn-1989 

15.523 

593.268 

700.387 

402.036 

36.439 

0 

0 

22.803.174 

4.958 

24.835.987 

pnqn~2000 

10.141 

236.938 

677.624 

12.907 

546.709 

7.375 

220.343 

207.436 

1.346.028 

922 

3.545.770 

Εξαγωγών Pe = I p n q n / I p 0 q n 

qn~2000 

1.318 

302 

1.787 

211 

10.776 

59.017 

1.396 

6.194 

59.911 

730 

7.449 

689 

665 

49.249 

1.023 

20 

15.029 

-
66 

92 

Po-1989 

1.609 

132 

104 

1.102 

551 

1.080 

5.509 

1.430 

Poqn-1989 

0 

485.958 

0 

0 

1.424.702 

0 

0 

0 

6.204.647 

0 

0 

0 

0 

54.272.398 

563.545 

21.594 

0 

363.594 

131.548 

63.467.986 

pnqn~2000 

257.220 

315.302 

1.349.716 

186.231 

1.557.152 

9.778.986 

1.363.611 

1.522.118 

9.483.044 

485.961 

3.425.918 

319.912 

499.690 

13.439.998 

7.102.603 

34.112 

4.611.529 

-
170.558 

193.607 

56.209.579 

Pe = 88,6 

Τ = 620 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 19. 

Στην περίπτωση της Βουλγαρίας παρατηρείται (Πίνακας 21) πτώση της 

τιμής του συντελεστή G την περίοδο 1989-2000, που σημαίνει λιγότερες ει

σαγωγές της χώρας μας από τη Βουλγαρία ανά μονάδα εξαγωγών προς αυ

τή τη χώρα και επομένως μείωση του πραγματικού κέρδους (δηλαδή του 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

Ακαθάριστος Δείκτης Ανταλλαγής G = Q, / Qe: Βουλγαρία 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

06 Ανθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Qi = 324,4 

Εισαγωγών Q, = I p 0 q n / Σρ0ςο 

Ρο~1989 

1.258 

2.227 

2.327 

1.545 

854 

1.455 

318 

2.754 

199 

395 

389 

471 

142 

13.466 

3.965 

qn~2000 

26 

4.477 

1.241 

83 

13 

46 

3.165 

3.026 

118 

4.206 

2 

13.562 

9 

382 

59 

345 

104 

38 

288.052 

1 

239 

Poqo~1989 

3.379.067 

4.086.391 

1.623.979 

1.344.135 

144.329 

117.887 

63.901 

27.544 

328.322 

340.441 

155.347 

384.511 

8.148.543 

121.192 

761.309 

21.026.898 

Poqn~2000 

32.709 

9.969.903 

2.887.332 

128.697 

11.102 

66.948 

1.006.202 

8.334.814 

0 

0 

0 

2.695.341 

3.559 

0 

0 

134.323 

0 

17.928 

40.802.491 

0 

13.466 

947.671 

68.210.760 

Εξαγωγών Qe = I p 0 q n / Σρ0 

Po~l989 

2.204 

2.166 

1.102 

1.986 

285 

1.460 

882 

768 

315 

6.466 

1.102 

1.444 

qn~2000 

1.290 

107 

122 

141 

70 

8.628 

61.677 

303 

1.690 

4.032 

1.132 

3.573 

16.174 

1.158 

4.974 

2.120 

394 

3.261 

64 

15.498 

Poqo~1989 

4.407 

62.800 

2.204 

160.856 

5.074.660 

372.392 

384.511 

321.711 

1.626.183 

1.778.225 

4.407 

8.405.251 

18.197.607 

Poqn~2000 

0 

2.793.517 

0 

134.444 

0 

0 

17.134.143 

17.584.685 

0 

0 

0 

1.653.128 

3.151.050 

0 

0 

3.819.070 

668.381 

2.547.712 

3.592.807 

0 

0 

22.378.385 

75.457.322 

Qe = 414,7 

G - 78,2 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 19. 

οφέλους ευημερίας) από το αγροτικό εμπόριο της χώρας μας με τη Βουλ

γαρία. 

Στο αποτέλεσμα αυτό (δηλαδή υπέρ της Βουλγαρίας) συμβάλλουν κα

θοριστικά τα εξής αγροτικά προϊόντα: κρέατα, γαλακτοκομικά, φρέσκα λαχα

νικά, ζωικά και φυτικά λίπη & έλαια, ποτά κλπ., δέρματα, ξυλεία και βαμβάκι. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

Όροι εμπορίου Τ = Pe / Pj : Βουλγαρία 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Ρ, = 82,3 

Εισαγωγών Ρ, = I p n q n / I p 0 q n 

qn~2000 

26 

4.477 

1.241 

833 

13 

46 

3.165 

3.026 

1.118 

4.206 

2 

13.562 

9 

382 

59 

345 

104 

38 

288.052 

-
1 

239 

Ρο-1989 

1.258 

2.227 

2.327 

1.545 

854 

2.754 

199 

395 

389 

472 

142 

13.466 

3.965 

Poqn-1989 

32.709 

9.969.903 

2.887.332 

1.286.971 

11.102 

66.948 

1.006.202 

8.334.814 

0 

0 

0 

2.695.341 

3.559 

0 

0 

134.323 

0 

17.928 

40.802.491 

13.466 

947.671 

68.210.760 

pnqn~2000 

25.814 

14.063.227 

836.197 

716.345 

12.907 

35.956 

2.716.026 

2.287.326 

165.027 

543.021 

3.429.606 

9.219 

114.320 

101.413 

205.592 

311.615 

62.692 

29.533.330 

5.532 

984.629 

56.159.794 

Εξαγωγών Pe = I p n q n / I p 0 q n 

qn~2000 

1.290 

107 

122 

141 

70 

8.628 

61.677 

303 

16.090 

4.032 

1.132 

3.573 

16.174 

1.158 

4.974 

2.120 

394 

3.261 

15.498 

Po~1989 

2.204 

2.166 

1.102 

1.986 

285 

1.460 

882 

768 

315 

6.466 

1.102 

64 

1.444 

Poqn-1989 

0 

2.793.517 

0 

134.444 

0 

0 

17.134.143 

17.584.685 

0 

0 

0 

1.653.128 

3.151.050 

0 

0 

3.819.070 

668.381 

2.547.711 

3.592.807 

0 

0 

22.378.385 

75.457.322 

pnqn~2000 

590.040 

271.049 

207.436 

77.443 

88.506 

1.232.630 

18.498.666 

899.811 

399.199 

1.074.057 

949.595 

1.855.859 

932.078 

1.055.618 

3.826.039 

10.057.411 

139.212 

1.088.808 

1.346.028 

19.612.366 

64.201.851 

Pe = 85,1 

Τ = 103,3 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 19. 

Παρά την αύξηση του οφέλους ευημερίας για τη χώρα μας που προκύπτει από 
τα φρέσκα φρούτα και τους ελαιούχους σπόρους, το τελικό αποτέλεσμα είναι 
αυτό που παρουσιάζεται στον Πίνακα 21, δηλαδή αρνητικό για τη χώρα μας. 

Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο παρατηρείται (Πίνακας 22) ελαφρά άνο
δος του Τ, δηλαδή ευνοϊκή κίνηση των όρων εμπορίου για τα ελληνικά αγρο-
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τικά προϊόντα και κατά συνέπεια μείωση του πραγματικού κόστους των ει

σαγωγών αγροτικών προϊόντων από τη Βουλγαρία ως προς τις εξαγωγές ελ

ληνικών αγροτικών προϊόντων προς αυτή τη χώρα. Οι ευνοϊκοί όροι εμπορίου 

συμβάλλουν μόνο κατά περίπου 10% στη διαμόρφωση θετικού εμπορικού ισο

ζυγίου, δηλαδή το μέγεθος του οφείλεται κατά το ποσοστό αυτό αποκλειστικά 

μόνο στην κίνηση των τιμών. Το υπόλοιπο 90% της ανταγωνιστικής ικανότητας 

(δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος του) οφείλεται σε εκτός των τιμών παράγο

ντες. Το αποτέλεσμα αυτό, όπως και στην περίπτωση της Αλβανίας, υποδει

κνύει την αναζήτηση αυτών των παραγόντων. 

Ο συνδυασμός θετικού εμπορικού ισοζυγίου, ευνοϊκών όρων εμπορίου 

αλλά ταυτόχρονα αρνητικού οφέλους ευημερίας (φτηνότερες αλλά λιγότερες 

εισαγωγές ανά μονάδα εξαγωγών) δείχνει τάσεις επισφαλών πλεονεκτημάτων 

εμπορίου αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας σε σχέση με τη Βουλγαρία, 

δηλαδή αβέβαιη ανταγωνιστική ικανότητα του αγροτικού τομέα της χώρας μας 

έναντι του αντίστοιχου της Βουλγαρίας. Οι τάσεις αυτές υποδεικνύουν μια δυ

νητικά επαπειλούμενη ανταγωνιστική ικανότητα του αγροτικού τομέα της χώ

ρας μας από τον αντίστοιχο της γειτονικής μας χώρας (μερική εκπλήρωση των 

συνθηκών ανταγωνιστικής ικανότητας). 

Αγροτικά προϊόντα που συμβάλλουν (κύριες συνιστώσες πλεονεκτήμα

τος ανταγωνισμού) θετικά στο παραπάνω (μέτριο) αποτέλεσμα, και ταυτόχρο

να είναι καθοριστικά της κατανομής του οφέλους υπέρ της χώρας μας, είναι τα 

γαλακτοκομικά και τα φρέσκα φρούτα. Αρνητική συμβολή στην κατεύθυνση 

του οφέλους (χωρίς όμως εξουδετέρωση της παραπάνω θετικής συμβολής) 

για τη χώρα μας, που βέβαια την εισπράττει η Βουλγαρία, έχουν τα παρακά

τω αγροτικά προϊόντα: κρέατα, φρέσκα λαχανικά, ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και 

φυτικά λίπη & έλαια, ποτά κλπ., δέρματα, ξυλεία και βαμβάκι. 

Στην περίπτωση της ΠΓΔΜ παρατηρείται (Πίνακας 23) πτώση της τι

μής του συντελεστή G την περίοδο 1993-2000, που σημαίνει λιγότερες εισα

γωγές της χώρας μας από την ΠΓΔΜ ανά μονάδα εξαγωγών προς αυτή τη χώ

ρα και επομένως μείωση του πραγματικού κέρδους (του οφέλους ευημερίας) 

από το αγροτικό εμπόριο της χώρας μας με την ΠΓΔΜ. Στο αποτέλεσμα αυτό 

(δηλαδή υπέρ της ΠΓΔΜ) συμβάλλουν καθοριστικά τα εξής αγροτικά προϊό

ντα: κρέατα, ψάρια, φρέσκα λαχανικά, φρέσκα φρούτα, ελαιούχοι σπόροι, πο

τά κλπ. και ξυλεία. Παρά την αύξηση του οφέλους ευημερίας για τη χώρα μας 

που προκύπτει μόνο από το βαμβάκι, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που πα

ρουσιάζεται στον Πίνακα 23, δηλαδή αρνητικό για τη χώρα μας. 

Ταυτόχρονα, την περίοδο 1993-2000 παρατηρείται (Πίνακας 24) μείω

ση του Τ, δηλαδή δυσμενής κίνηση των όρων εμπορίου για τα ελληνικά αγρο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

Ακαθάριστος Δείκτης Ανταλλαγής G = Qj / Qe: ΠΓΔΜ 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Qi = 111,6 

Εισαγωγών Q, = Zp0qn / Ip0qo 

Ρο~1993 

1.369 

1.288 

3.173 

1.616 

1.171 

516 

451 

1.539 

139 

543 

260 

274 

3.076 

qn~2000 

1 

71 

977 

1 

365 

4.204 

78 

5 

88 

6 

2 

122 

140 

164 

2.305 

21 

244 

Poqo-1993 

80.799 

25.762 

1.976.648 

114.758 

1.171 

1.286.929 

492.991 

53.866 

407.508 

134.665 

11.710 

1.449.698 

1.162.803 

7.199.308 

Poqn~2000 

1.369 

91.455 

3.099.816 

0 

589.953 

0 

2.167.568 

35.181 

7.695 

0 

0 

12.227 

0 

0 

0 

31.747 

0 

0 

631.793 

0 

0 

1.365.832 

8.034.637 

Εξαγωγών Qe = I p 0 q n / Ip0qo 

Po-1993 

2.077 

1.280 

1.104 

905 

260 

1.613 

156 

273 

319 

1.248 

185 

2.196 

567 

2.213 

1.337 

397 

14.052 

4.722 

1.320 

qn-2000 

60 

1.427 

94 

130 

64 

68 

3.017 

59.523 

766 

83 

344 

599 

2.330 

12.526 

541 

29.485 

1.603 

58 

5.098 

193 

3.021 

Poqo-1993 

110.074 

55.037 

193.215 

354.813 

4.316.306 

5.515.410 

8.215.736 

1.713.173 

1.446.185 

378.233 

596.039 

649.905 

1.272.877 

6.613.808 

263.475 

888.789 

28.104 

576.132 

5.823.383 

39.010.694 

Poqn~2000 

0 

2.963.691 

120.313 

143.531 

0 

0 

2.730.793 

15.503.227 

1.235.323 

12.950 

93.768 

190.891 

2.908.524 

2.322.235 

1.187.833 

16.710.053 

3.546.984 

77.571 

2.023.692 

0 

911.422 

3.987.407 

56.670.208 

Qe = 145,3 

G = 76,8 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 19, 

τικά προϊόντα και κατά συνέπεια αύξηση του πραγματικού κόστους των ει

σαγωγών αγροτικών προϊόντων από την ΠΓΔΜ ως προς τις εξαγωγές ελληνι

κών αγροτικών προϊόντων προς αυτή τη χώρα. Οι δυσμενείς όροι εμπορίου 

συμβάλλουν κατά 13% στη διαμόρφωση αρχικά αρνητικού εμπορικού ισοζυ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

Όροι εμπορίου Τ = ΡΘ / Pi : ΠΓΔΜ 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Pi = 105,2 

Εισαγωγών Ρ, = I p n q n / I p 0 q n 

qn-2000 

1 

71 

977 

1 

365 

4.204 

78 

5 

88 

6 

2 

122 

140 

164 

2.305 

21 

444 

Ρο~1993 

1.369 

1.288 

3.173 

1.616 

1.171 

516 

451 

1.539 

139 

543 

260 

274 

3.076 

Poqn~1993 

1.369 

91.455 

3 099.816 

0 

589.953 

0 

2.167.568 

35.181 

7.695 

0 

0 

12.227 

0 

0 

0 

31.747 

0 

0 

631.793 

0 

0 

1.365.832 

8.034.637 

pnqn~2000 

1.844 

98.647 

4.054.679 

922 

558.694 

1.227.098 

14.751 

4.610 

25.814 

2.766 

966 

42.409 

592.805 

81.130 

645.356 

92.194 

1.009.521 

8.454.162 

Εξαγωγών Pe = I p n q n / I p 0 q n 

qn~2000 

60 

1.427 

94 

130 

64 

68 

3.017 

59.523 

766 

83 

344 

599 

2.330 

12.526 

541 

29.485 

1.603 

58 

5.098 

193 

3.021 

Po-1993 

2.077 

1.280 

1.104 

905 

260 

1.613 

156 

273 

319 

1.248 

185 

2.196 

567 

2.213 

1.337 

370 

14.052 

4.722 

1.320 

poqn~1993 

0 

2.963.691 

120.313 

143.531 

0 

0 

2.730.793 

15.503.227 

1.235.323 

12.950 

93.768 

190.891 

2.908.524 

2.322.235 

1.187.833 

16.710.053 

3.546.984 

77.571 

2.023.692 

0 

911.422 

3.987.407 

56.670.208 

Pnqn~2000 

307.005 

1.448.363 

130.417 

142.900 

23.048 

129.993 

1.133.061 

18.246.977 

16.411.048 

19.361 

137.369 

509.831 

1.416.095 

1.016.897 

650.888 

6.595.537 

7.015.019 

288.566 

2.941.901 

489.549 

6.452.637 

50.766.462 

Pe = 89,6 

Τ = 85,1 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 19. 

γίου, δηλαδή το αρνητικό μέγεθος του οφείλεται κατά το ποσοστό αυτό απο

κλειστικά και μόνο στην κίνηση των τιμών. Το υπόλοιπο 87% της ανταγωνι

στικής ικανότητας (δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος του) οφείλεται σε εκτός 

των τιμών παράγοντες που σχετίζονται με την κίνηση των ποσοτήτων αγρο

τικών προϊόντων και τελικά διαμορφώνουν θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Το απο-
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τέλεσμα αυτό, όπως και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, υποδεικνύει την 

αναζήτηση αυτών των παραγόντων. 

0 συνδυασμός θετικού εμπορικού ισοζυγίου, δυσμενών όρων εμπορίου 

και ταυτόχρονα αρνητικού οφέλους ευημερίας (ακριβότερες και λιγότερες ει

σαγωγές ανά μονάδα εξαγωγών), δείχνει, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη πε

ρίοδο 1993-2000, τάσεις υπερεξουδετέρωσης των δυσμενών όρων εμπορίου 

από τις ευνοϊκές κινήσεις των ποσοτήτων. Αποτέλεσμα αυτών των αλληλεπι

δράσεων είναι η διατήρηση των πλεονεκτημάτων εμπορίου αγροτικών προϊό

ντων της Ελλάδας σε σχέση με την ΠΓΔΜ, δηλαδή η τάση προς διατηρήσιμη 

ανταγωνιστική ικανότητα του αγροτικού τομέα της χώρας μας έναντι του αντί

στοιχου της ΠΓΔΜ. 

Αγροτικά προϊόντα που συμβάλλουν αρνητικά για τη χώρα μας στο 

παραπάνω αποτέλεσμα (δυσμενείς όροι εμπορίου) και ταυτόχρονα είναι κα

θοριστικά της κατεύθυνσης και της κατανομής του οφέλους, στην περίπτωση 

της ΠΓΔΜ, είναι τα κρέατα, τα φρέσκα λαχανικά και τα ποτά κλπ. Θετική συμ

βολή στην κατεύθυνση του οφέλους (χωρίς όμως εξουδετέρωση της παραπά

νω αρνητικής συμβολής) για τη χώρα μας έχουν τα παρακάτω αγροτικά προϊό

ντα: ψάρια, φρέσκα φρούτα, ελαιούχοι σπόροι, ξυλεία και βαμβάκι. 

Στην περίπτωση της Σερβίας-Μαυροβούνιου (Σ-Μ) παρατηρείται (Πί

νακας 25) πτώση της τιμής του συντελεστή G την περίοδο 1996-2000, δηλαδή 

λιγότερες εισαγωγές της χώρας μας από τη Σ-Μ ανά μονάδα εξαγωγών προς 

αυτή τη χώρα, και επομένως μείωση του πραγματικού κέρδους (του οφέλους 

ευημερίας) από το αγροτικό εμπόριο της χώρας μας με τη Σ-Μ. Στο αποτέ

λεσμα αυτό (δηλαδή υπέρ της Σ-Μ) συμβάλλουν καθοριστικά τα εξής αγρο

τικά προϊόντα: ζώντα ζώα, φρέσκα φρούτα, ποτά κλπ. και τα δέρματα. Παρά 

την αύξηση του οφέλους ευημερίας για τη χώρα μας που, όπως δείχνει ο 

Πίνακας 24, προκύπτει από τα ψάρια, τα φρέσκα λαχανικά, και την ξυλεία, το 

τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που παρουσιάζεται στον Πίνακα 22, δηλαδή 

αρνητικό για τη χώρα μας. 

Ταυτόχρονα, την περίοδο 1996-2000 παρατηρείται (Πίνακας 26) μείω

ση του Τ, δηλαδή δυσμενής κίνηση των όρων εμπορίου για τα ελληνικά αγρο

τικά προϊόντα και κατά συνέπεια αύξηση του πραγματικού κόστους των ει

σαγωγών αγροτικών προϊόντων από τη Σ-Μ ως προς τις εξαγωγές ελληνικών 

αγροτικών προϊόντων προς αυτή τη χώρα. 

Οι δυσμενείς όροι εμπορίου συμβάλλουν κατά αρκετά μεγάλο ποσο

στό (59%) στη διαμόρφωση αρχικά αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου, δηλαδή 

το αρνητικό μέγεθος του οφείλεται κατά το ποσοστό αυτό αποκλειστικά και 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

Ακαθάριστος Δείκτης Ανταλλαγής G = Q, / Qe: Σερβία-Μαυροβούνιο 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Qj = 148,1 

Εισαγωγών Q, = I p 0 q n / I p 0 q 0 

Ρο~1996 

846 

5.351 

1.039 

74 

578 

640 

2.539 

771 

203 

659 

914 

2.010 

402 

9.396 

qn~2000 

12 

23 

347 

37 

4.539 

269 

5 

1.313 

7 

212 

1 

27.714 

P0q0~1996 

2.539 

224.746 

68.566 

8.888 

2.341.419 

217.127 

2.539 

219.667 

514.249 

34.283 

228.555 

24.125 

7.047.112 

46.981 

10.980.769 

Poqn-2000 

10.156 

0 

1.856.830 

0 

38.439 

0 

2.623.476 

172.293 

12.695 

0 

0 

266.565 

0 

0 

0 

139.769 

0 

2.010 

11.145.561 

0 

0 

0 

16.267.793 

Εξαγωγών Qe = I p 0 q n / I p 0 q 0 

Po~1996 

2.539 

18.377 

1.643 

1.749 

3.348 

621 

398 

3.037 

655 

1.069 

640 

2.116 

2.005 

788 

4.961 

50.790 

558 

12.063 

19.062 

2.016 

qn~2000 

56 

937 

467 

329 

1 

312 

32.070 

357 

1.072 

125 

290 

251 

231 

91 

4.453 

3.060 

17 

2.592 

81 

1.951 

Poqo-1996 

2.539 

2.682.982 

631.066 

106.659 

36.823 

314.898 

10.975.719 

1.837.328 

83.803 

499.012 

248.871 

330.135 

904.062 

695.823 

3.948.922 

50.790 

3.171.835 

24.125 

1.524.970 

6.184.952 

34.255.314 

Poqn-2000 

142.184 

17.218.864 

767.468 

575.259 

0 

3.348 

193.783 

12.763.945 

1.084.175 

701.850 

0 

309.879 

160.583 

488.854 

182.416 

3.509.060 

15.180.529 

863.430 

1.446.410 

0 

1.544.032 

3.933.130 

61.069.199 

Qe =178,3 

G = 83,1 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 19. 

μόνο στην κίνηση των τιμών. Το υπόλοιπο 4 1 % της ανταγωνιστικής ικανότητας 

οφείλεται σε εκτός των τιμών (π.χ. ποιότητα) παράγοντες που σχετίζονται με 

την κίνηση των ποσοτήτων αγροτικών προϊόντων και τελικά διαμορφώνουν, το 

2000, θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Το αποτέλεσμα αυτό, και στην περίπτωση της 

Σ-Μ, υποδεικνύει την αναζήτηση αυτών των παραγόντων. 
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Ο συνδυασμός θετικού εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων Ελ
λάδας και Σ-Μ, δυσμενών όρων εμπορίου και ταυτόχρονα αρνητικού οφέλους 
ευημερίας (ακριβότερες και λιγότερες εισαγωγές ανά μονάδα εξαγωγών αγρο
τικών προϊόντων) δείχνει, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίοδο 1996-2000, 
τάσεις υπερεξουδετέρωσης των δυσμενών όρων εμπορίου από τις ευνοϊκές 
κινήσεις των ποσοτήτων. Αποτέλεσμα αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι η 
διατήρηση των πλεονεκτημάτων εμπορίου αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας 
σε σχέση με τη Σ-Μ, δηλαδή η τάση προς διατηρήσιμη ανταγωνιστική ικανό
τητα του αγροτικού τομέα της χώρας μας έναντι του αντίστοιχου της Σ-Μ. 

Αγροτικά προϊόντα που συμβάλλουν αρνητικά για τη χώρα μας και επο
μένως θετικά για τη Σ-Μ στο παραπάνω αποτέλεσμα (δυσμενείς όροι εμπο
ρίου), και ταυτόχρονα είναι καθοριστικά της κατεύθυνσης και της κατανομής 
του οφέλους, είναι τα ζώντα ζώα, τα φρέσκα φρούτα, τα δέρματα και η ξυ
λεία. Θετική συμβολή στην κατεύθυνση του οφέλους (χωρίς όμως δυνατότητα 
εξουδετέρωσης της παραπάνω αρνητικής συμβολής) για τη χώρα μας έχουν 
τα παρακάτω αγροτικά προϊόντα: ψάρια, φρέσκα λαχανικά, ελαιούχοι σπόροι 
και ποτά κλπ. 

Στην περίπτωση της Ρουμανίας παρατηρείται (Πίνακας 27) πτώση της 
τιμής του συντελεστή G την περίοδο 1989-2000, δηλαδή λιγότερες εισαγωγές 
της χώρας μας από τη Ρουμανία ανά μονάδα εξαγωγών προς αυτή τη χώρα, 
με συνέπεια τη μείωση του πραγματικού κέρδους (του οφέλους ευημερίας) 
από το αγροτικό εμπόριο της χώρας μας με τη Ρουμανία. Στο αποτέλεσμα αυ
τό (δηλαδή υπέρ της Ρουμανίας) συμβάλλουν καθοριστικά τα εξής αγροτικά 
προϊόντα: κρέατα, γαλακτοκομικά και φρέσκα λαχανικά. Παρά την αύξηση του 
οφέλους ευημερίας για τη χώρα μας που προκύπτει από τα ποτά, κλπ., το 
τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που παρουσιάζεται στον Πίνακα 26, δηλαδή 
αρνητικό για τη χώρα μας. 

Ταυτόχρονα, την περίοδο 1989-2000 παρατηρείται (Πίνακας 28) μείω
ση του Τ, δηλαδή δυσμενής κίνηση των όρων εμπορίου για τα ελληνικά αγρο
τικά προϊόντα και κατά συνέπεια αύξηση του πραγματικού κόστους των εισα
γωγών αγροτικών προϊόντων από τη Ρουμανία ως προς τις εξαγωγές ελληνι
κών αγροτικών προϊόντων προς αυτή τη χώρα. Οι δυσμενείς όροι εμπορίου 
συμβάλλουν κατά αρκετά μεγάλο ποσοστό (54%) στη διαμόρφωση αρνητικού 
εμπορικού ισοζυγίου, δηλαδή το αρνητικό μέγεθος του οφείλεται κατά το πο
σοστό αυτό αποκλειστικά και μόνο στην κίνηση των τιμών. Το υπόλοιπο 46% 
της ανταγωνιστικής ικανότητας οφείλεται σε εκτός των τιμών παράγοντες που 
σχετίζονται με την κίνηση των ποσοτήτων αγροτικών προϊόντων και τελικά 
διαμορφώνουν, το 2000, αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Το αποτέλεσμα αυτό, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

Όροι εμπορίου Τ = Pe / Pi : Σερβία-Μαυροβούνιο 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

06 Ανθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Ρ, = 64 

Εισαγωγών Ρ, = I p n q n / I p 0 q n 

qn~2000 

12 

23 

347 

37 

4.539 

269 

5 

1.313 

7 

212 

1 

27.714 

Po-1996 

846 

5.351 

1.039 

74 

578 

640 

2.539 

771 

20 

659 

914 

2.010 

402 

9.396 

Poqn~1996 

10.156 

0 

1.856.830 

0 

38.439 

0 

2.623.476 

172.293 

12.695 

0 

0 

266.565 

0 

0 

0 

139.769 

0 

2.010 

11.145.561 

0 

0 

0 

16.267.793 

Pnqn-2000 

34.112 

15.673 

229.562 

41.487 

1.520.274 

176.090 

4.610 

160.417 

7.375 

47.941 

14.751 

8.151.767 

10.404.059 

Εξαγωγών Pe = I p n q n / I p 0 q n 

qn~2000 

56 

937 

467 

329 

1 

312 

32.070 

357 

1.072 

125 

290 

251 

231 

91 

4.453 

3.060 

17 

2.592 

81 

1.951 

Po~1996 

2.539 

18.377 

1.643 

1.749 

3.348 

621 

398 

3.037 

655 

1.069 

640 

2.116 

2.005 

788 

4.961 

50.790 

558 

12.063 

19.062 

2.016 

Poqn~1996 

142.184 

17.218.864 

767.468 

575.259 

0 

3.348 

193.783 

12.763.945 

1.084.175 

701.850 

0 

309.879 

160.583 

488.854 

182.416 

350.906 

15.180.529 

863.430 

1.446.410 

0 

1.544.032 

3.933.130 

61.069.199 

Pnqn-2000 

294.098 

1.051.930 

280.269 

426.857 

27.658 

155.807 

7.552.508 

720.033 

431.467 

23.970 

279.347 

240.626 

138.291 

114.320 

4.699.113 

6.893.323 

267.362 

923.781 

335.585 

3.854.619 

28.710.964 

Pe = 47 

Τ = 73,5 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 19. 

και στην περίπτωση της Ρουμανίας, υποδεικνύει την αναζήτηση αυτών των 

παραγόντων. 

Ο συνδυασμός αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων 

Ελλάδας και Ρουμανίας, δυσμενών όρων εμπορίου και ταυτόχρονα αρνητικού 

οφέλους ευημερίας (ακριβότερες και λιγότερες εισαγωγές ανά μονάδα εξα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27 
Ακαθάριστος Δείκτης Ανταλλαγής G = Q, / Qe: Ρουμανία 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Qi = 144,7 

Εισαγωγών Q = I p 0 q n / Ip0qo 

Ρο~ΐ989 

3.275 

2.748 

327 

787 

282 

7.712 

qn~2000 

12.796 

6 

1.163 

38 

278 

3 

88 

13 

609 

105 

352 

89.082 

42 

2 

Poqo~1989 

121.192 

2.552.755 

38.561 

16.526 

17.488.078 

161.957 

20.379.069 

Poqn~2000 

0 

19.653 

0 

3.195.753 

0 

0 

12.418 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

479.254 

0 

0 

25.763.593 

0 

0 

15.424 

29.486.095 

Εξαγωγών Qe = I p 0 q n / I p 0 q 0 

Po~1989 

0 

367 

1.997 

2.204 

264 

1.102 

2.128 

858 

6.983 

8.986 

qn-2000 

0 

687 

427 

173 

13 

4 

1.335 

53.777 

121 

10 

4.440 

0 

2.333 

29 

226 

171 

918 

57 

1.586 

0 

211 

4.452 

p0qo~1989 

8.814 

31.951 

2.204 

2.126.378 

1.102 

557.486 

81.529 

516.721 

287.557 

3.613.742 

Poqn~2000 

0 

252.301 

0 

345.470 

0 

0 

2.942.340 

14.215.593 

133.342 

0 

0 

0 

0 

0 

480.885 

146.752 

6.410.134 

512.211 

0 

0 

0 

0 

25.439.027 

Qe = 704 

G = 20,6 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 19 

γωγών αγροτικών προϊόντων) δείχνει, στη συγκεκριμένη περίοδο 1989-2000, 
τάση επικράτησης σχετικού μειονεκτήματος εμπορίου αγροτικών προϊόντων 
για την Ελλάδα. Αποτέλεσμα αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι η απώλεια 
της ανταγωνιστικής ικανότητας των αγροτικών προϊόντων της χώρας μας ένα
ντι της Ρουμανίας στην περίοδο 1989-2000. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

Όροι εμπορίου Τ = Pe / Pj : Ρουμανία 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Ρ, = 158 

Εισαγωγών Ρ, = I p n q n / Σρ0ςη 

qn-2000 

12.796 

6 

1.163 

38 

278 

3 

88 

13 

609 

105 

352 

89.082 

42 

2 

Ρο~1989 

3.275 

2.748 

327 

787 

289 

7.712 

p0qn~1989 

0 

19.653 

0 

3.195.753 

0 

0 

12.418 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

479.254 

0 

0 

25.763.593 

0 

0 

15.424 

29.486.095 

pnqn~2000 

20.774.006 

17.517 

427 

2.190.522 

13.829 

826.056 

922 

118.930 

31.346 

245.235 

215.733 

497.846 

21.211.926 

414.872 

23.970 

46.582.710 

Εξαγωγών Pe = I p n q n / I p 0 q n 

qn~2000 

0 

687 

173 

13 

4 

1.335 

53.777 

121 

10 

4.440 

0 

2.333 

29 

226 

171 

918 

57 

1.586 

0 

211 

4.452 

Po-1989 

0 

367 

1.997 

2.204 

264 

1.102 

2.128 

858 

6.983 

8.986 

Poqn~1989 

0 

252.301 

0 

345.470 

0 

0 

2.942.340 

14.215.593 

133.342 

0 

0 

0 

0 

0 

480.885 

146.752 

6.410.133 

512.211 

0 

0 

0 

0 

25.439.027 

pnqn~2000 

1.443.753 

200.982 

112.476 

17.517 

5.532 

282.113 

19.740.515 

260.908 

13.829 

1.203.128 

1.667.784 

11.985 

176.090 

591.884 

3.117.991 

950.517 

558.694 

1.271.351 

6.136.413 

37.763.462 

Pe = 148 

Τ = 94 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 19. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 28, αγροτικά προϊόντα που συμβάλ

λουν αρνητικά για τη χώρα μας, και επομένως θετικά για τη Ρουμανία, στο 

παραπάνω αποτέλεσμα (δυσμενείς όροι εμπορίου), και ταυτόχρονα είναι κα

θοριστικά της κατεύθυνσης και της κατανομής του οφέλους υπέρ της Ρου

μανίας, είναι τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά και ιδιαίτερα τα φρέσκα λαχανικά. 
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Θετική συμβολή στην κατεύθυνση του οφέλους (χωρίς όμως δυνατότητα 

εξουδετέρωσης της παραπάνω αρνητικής συμβολής) για τη χώρα μας έχουν 

τα ποτά κλπ. 

Στη συνέχεια στον Πίνακα Σι παρουσιάζονται οι συνθήκες ανταγωνιστι

κής ικανότητας της χώρας μας και οι κύριες συνιστώσες της (αγροτικά προϊό

ντα), από το αγροτικό εμπόριο της Ελλάδας με τις πέντε βαλκανικές χώρες, 

το έτος 2000. 

Στο συνοπτικό αυτόν πίνακα γίνονται συγκρίσεις, όπως είναι λογικό, μό

νο μεταξύ Αλβανίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας με βάση τη χρονική περίοδο κά

λυψης, δηλαδή την περίοδο 1989-2000. Η ΠΓΔΜ και η Σερβία-Μαυροβούνιο 

λαμβάνονται υπόψη ξεχωριστά η καθεμία. Το χαρακτηριστικό της συνοπτικής 

εικόνας είναι ότι διαφορετικά αγροτικά προϊόντα μπορούν να δώσουν το ίδιο 

αποτέλεσμα ανταγωνιστικής ικανότητας και, σπανιότερα όμως, τα ίδια προϊό

ντα δίνουν διαφορετικό αποτέλεσμα (όπως π.χ. τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά, 

τα φρέσκα λαχανικά, τα ποτά κλπ.). 

Εκτός όμως από τις παραπάνω επιδράσεις που ασκεί, με την επενέρ

γεια των δυνάμεων της αγοράς, η πίεση του ανταγωνισμού προκαλεί και ανα

διαρθρώσεις τόσο στη γεωγραφική προέλευση των εμπορευόμενων αγροτικών 

προϊόντων όσο και στο εμπορικό πρότυπο αυτών των προϊόντων. Δηλαδή τα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σι 

Συνοπτικός πίνακας συνθηκών ανταγωνιστικής ικανότητας 

Χώρες 

Αλβανία 

Βουλγαρία 

Ρουμανία 

ΠΓΔΜ 

Σερβία-

Μαυροβούνιο 

Εμπορικό 

ισοζύγιο 

Θετικό 

Θετικό 

Αρνητικό 

Θετικό 

Θετικό 

Συντελεστής G 

Κίνηση 

ποσοτήτων 

Μεταβολή 

πραγματικού 

οφέλους 

>100 (αύξηση) 

< 100 (μείωση) 

<100 (μείωση) 

< 100 (μείωση) 

<100 (μείωση) 

Συντελεστής Τ 

Κίνηση τιμών 

Κατεύθυνση οφέλους 

>100 (προς Ελλάδα) 

>100 (προς Ελλάδα) 

< 100 (προς Ρουμανία) 

<100 (προς ΠΓΔΜ) 

<100 (προςΣ-Μ) 

Ανταγωνιστική 

ικανότητα 

αγροτικού 

τομέα Ελλάδας 

Απόλυτη 

Σχετική 

Απώλεια 

Μερική απώλεια 

Μερική απώλεια 

Κύριες 

συνιστώσες: 

αγροτικά 

προϊόντα 

07, 22, 52 

04, 08 

02, 04, 07 

02, 07, 22 

01, 08, 41, 44 

01: ζώντα ζώα, 02: κρέατα, 04: γαλακτοκομικά, 07: φρέσκα λαχανικά, 08: φρέσκα φρούτα, 22: ποτά, οι
νοπνεύματα, ξύδι, 41: δέρματα, 44: ξυλεία, 52: βαμβάκι. 

Πηγή: Στοιχεία Πινάκων 14 έως και 18, αποτελέσματα Πινάκων 19 έως και 28. 
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συνολικά οφέλη συνδέονται κατά ένα μέρος με τις παραπάνω αναδιαρθρώ

σεις, όπως δείχνουν οι δείκτες Διαρθρωτικής Μεταβολής Εμπορίου στον Πί

νακα 12 (σελ. 62-63). Η αναμενόμενη ένταξη των χωρών αυτών στην ΕΕ 

ύστερα από μια μελλοντική διεύρυνση της και η πλήρης απελευθέρωση του 

αγροτικού εμπορίου προβλέπεται να εντείνουν την πίεση του ανταγωνισμού, 

να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές στη δομή του αγροτικού εμπορίου 

της Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών και αύξηση του συνολικού 

οφέλους στους εμπορικούς εταίρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

4.1. Γενικά 

Πρόσθετα οφέλη είναι δυνατόν να προκύψουν από την ανάπτυξη ενδο-

κλαδικών εμπορικών ανταλλαγών αγροτικών προϊόντων, πέρα και πάνω από τα 

οφέλη που προέρχονται από την πρόοδο των εμπορικών ανταλλαγών και τη δια-

κλαδική εξειδίκευση (Krugman, 1981). Το είδος αυτό των εμπορικών ανταλλα

γών, οι οποίες όπως δείχνουν διάφορες εμπειρικές μελέτες αυξάνουν διαχρο

νικά [μεταξύ άλλων Greenaway and Milner (1986) και Krugman and Venables 

(1996)], παίζει ένα σημαντικό θετικό ρόλο: παρέχει πρόσθετα οφέλη στους 

αγρότες μιας χώρας από το διεθνές εμπόριο πέρα και πάνω από εκείνα που 

σχετίζονται με το συγκριτικό πλεονέκτημα που αυτή εμφανίζει σε συγκεκριμέ

να αγροτικά προϊόντα. Ο λόγος για κάτι τέτοιο είναι ότι η ανάπτυξη του ενδο-

κλαδικού εμπορίου στα αγροτικά προϊόντα επιτρέπει σε μια χώρα να εκμεταλ

λευθεί μεγαλύτερο μέγεθος αγορών που, με τη σειρά του, παρέχει δυνατότη

τες αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας, δηλαδή δυνατότητα εξασφάλισης 

ανταγωνιστικής ικανότητας από το διμερές εμπόριο. 

Με την ανάπτυξη του ενδοκλαδικού εμπορίου, μια χώρα έχει τη δυνα

τότητα, με βάση τη ζήτηση και τις προτιμήσεις των καταναλωτών για διαφο

ροποιημένα προϊόντα, να μειώσει την παραγωγή ενός αριθμού προϊόντων που 

μπορεί να εισάγει, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ποικιλία των προϊόντων που 

είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές. Από αυτό το επιχείρημα προκύπτει εναλ

λακτική διατύπωση του ορισμού του ενδοκλαδικού εμπορίου: είναι το εμπόριο 

που βασίζεται στη διαφοροποίηση των προϊόντων του ίδιου κλάδου. 

4.2. Μέτρηση του ενδοκλαδικού εμπορίου 

Η συνολική αξία του εμπορίου ενός κλάδου i αγροτικών προϊόντων, π.χ. 

ζώντα ζώα (σύμφωνα με την εμπορική ονοματολογία αγροτικών προϊόντων σε 

διψήφιο κωδικό της Eurostat, σελ. 55), δηλαδή το άθροισμα των εξαγωγών Χ, 

και των εισαγωγών Mj είναι το άθροισμα του ενδοκλαδικού και του διακλαδικού 

εμπορίου αυτού του κλάδου και εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση13: 

13. Αν Χ, + Μ, είναι το πρώτο μέλος της σχέσης (1), τότε το δεύτερο μέλος 
της προκύπτει από την προσθαφαίρεση, στο πρώτο μέλος της, της απόλυτης τιμής της 
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Τ = Χι + Mi = [(Xi + Mi) - |Xj - Mi|] + |Xi - Mj| (1). 

Από τη σχέση (1) προκύπτει ο δείκτης IITjk [σχέση (1)'] του ενδο-

κλαδικού εμπορίου του κλάδου i, γνωστός και ως τύπος των Grubel και Lloyd 

(1975): 

IITjk = 1 - IXijk - Mijk| / (Xjjk + Ml]k) (1)' 

όπου Xjjk και Myk αντιπροσωπεύουν εξαγωγές και εισαγωγές αγροτικών προϊό

ντων του κλάδου i στη χώρα j προς και από τη χώρα κ. 

Ο δείκτης IITjk κυμαίνεται από 0 ως 1. Μεγαλύτερες τιμές του δείκτη 

προκύπτουν από μεγαλύτερη εγγύτητα στο επίπεδο των αγροτικών εξαγωγών 

και εισαγωγών μεταξύ των αγροτικών προϊόντων του ίδιου κλάδου ανάμεσα 

σε δύο εμπορευόμενες χώρες. Η οικονομική ερμηνεία και η σημασία του δεί

κτη είναι η εξής: υψηλή τιμή του δείκτη για τους διάφορους κλάδους αγρο

τικών προϊόντων σημαίνει ότι οι εμπορευόμενες χώρες καρπούνται περισσό

τερα καθαρά οφέλη από την ενδοκλαδική εξειδίκευση. Επιπλέον, αν η τιμή 

του δείκτη διαχρονικά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, οι εν λόγω χώρες αυξά

νουν τον βαθμό ενσωμάτωσης των αγροτικών τους οικονομιών. 

Με βάση τη νεοκλασική θεωρία14 του διεθνούς εμπορίου και της εξει

δίκευσης, και με δεδομένη την αδυναμία χρησιμοποίησης οικονομετρικού υπο

δείγματος λόγω του σοβαρού προβλήματος της έλλειψης ικανού αριθμού πα

ρατηρήσεων (υπάρχουν από 5 έως το πολύ 12 παρατηρήσεις) χρονολογικών 

σειρών για τις βαλκανικές χώρες, προτείνεται ένα πλαίσιο υποθέσεων για την 

εξέλιξη και συμπεριφορά του συνολικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων Ελλά

δας και βαλκανικών χωρών που αφορά τις δύο συνιστώσες του (δηλαδή την 

ενδοκλαδική και τη διακλαδική) σε ένα μάλλον υψηλό επίπεδο αφαίρεσης: 

διαφοράς Xj - Mj. Τότε η ποσότητα [(Χ, + Mj) - |Χ, - Mj|] είναι η συνιστώσα του 
ενδοκλαδικού εμπορίου και η ποσότητα |Χ, - Mj| είναι η συνιστώσα του διακλαδικού 
εμπορίου. Από τη διαίρεση με Χ, + Μ, κατά μέλη της πρώτης ποσότητας προκύπτει ο 
δείκτης του ενδοκλαδικού εμπορίου των Grubel και Lloyd στην (1)'. Βλ. και Grubel 
(1981), σελ. 69. 

14. Όπως είναι γνωστό η (νεοκλασική) θεωρία του διεθνούς εμπορίου και της 
εξειδίκευσης εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορές ανάμεσα σε χώρες, τόσο 
από την πλευρά του κόστους της προσφοράς όσο και της διάρθρωσης της ζήτησης 
εμπορεύσιμων προϊόντων, επηρεάζουν το ύψος και τη σύνθεση του διεθνούς εμπορίου 
κατά χώρα και κατά προϊόν (δηλαδή ποια χώρα ανταλλάσσει με άλλες χώρες ποια 
προϊόντα και γιατί). 
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F(X, HT, G, Yh) = 0 (2) 

όπου Χ: ύψος εξαγωγών, 

ΠΤ: δείκτης ενδοκλαδικού εμπορίου, 

G: παραγωγικότητα (καθαρή προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο), 

Yh: κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα. 

Από την (2), που είναι σε άρρητη μορφή, καθορίζονται δύο συγκεκρι

μένες σχέσεις μεταξύ αυτών των μεταβλητών που περιγράφουν και απεικο

νίζουν το είδος της συσχέτισης και την κατεύθυνση της αιτιότητας μεταξύ 

τους. Η πρώτη σχέση15, έστω Fi, απεικονίζει την ενδοκλαδική εξειδίκευση του 

εμπορίου και η άλλη, έστω F2, τη διακλαδική και η καθεμία χρησιμεύει ως 

βάση στη διατύπωση αντίστοιχων υποθέσεων προς εμπειρικό έλεγχο. 

Η σχέση Fi ως απλοποίηση της σύνθετης πραγματικότητας ορίζεται ως 

εξής: 

ΠΤ = fi(Yh) (3). 

Η (3) προβλέπει ότι οι διαφορές του εισοδηματικού επιπέδου ανάμεσα 

σε διάφορες χώρες είναι ο κύριος παράγοντας που δημιουργεί και μεταβάλ

λει ένα συγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα σε έναν τομέα μιας χώρας 

(όπως ο αγροτικός), δηλαδή το ενδοκλαδικό του εμπόριο. Το ενδοκλαδικό 

εμπόριο με τη σειρά του θεωρείται ότι συμβάλλει τόσο στην επιτάχυνση της 

μεγέθυνσης όσο και στη διαδικασία διαρθρωτικών μεταβολών του τομέα. 

Από την Fi, με τη διαδικασία της λογικής αφαίρεσης και με σκοπό τον 

εμπειρικό της έλεγχο, δημιουργείται η Υπόθεση 1 από την αρχική παραδοχή 

ότι οι οικονομικοί φορείς ενός κλάδου εμπορεύσιμων προϊόντων συμπεριφέ

ρονται ορθολογικά κατά τον καθορισμό των στόχων τους και στη συνέχεια 

λαμβάνουν αποφάσεις που συμφωνούν με τους στόχους. 

Η Υπόθεση 1 προς εμπειρικό έλεγχο διατυπώνεται ως εξής: το εξω

τερικό αγροτικό εμπόριο μεταξύ της Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χω

ρών της έρευνας χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο βαθμό ενδοκλαδικής εξει

δίκευσης καθώς αυξάνει το εισοδηματικό επίπεδο αυτών των χωρών. Ή σύμ

φωνα με τη μαθηματική της έκφραση 

15. Η σχέση F-\ έχει ως πηγή προέλευσης τη θεωρία της ομοιότητας των προ
τιμήσεων (preference similarity theory), η οποία είναι μια θεωρία ερμηνείας του διεθνούς 
εμπορίου από την πλευρά της ζήτησης προϊόντων ενός τομέα (στην περίπτωση μας 
του αγροτικού) και εντάσσεται στο σώμα της θεωρίας του διεθνούς εμπορίου και της 
εξειδίκευσης. Για περισσότερα βλ. π.χ. Gandolfo (1998) και Krugman (1994). 
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aπτ / 3Yh > ο 

ότι οι εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των παραπάνω χωρών σχετίζονται θε

τικά με τον βαθμό ενδοκλαδικής εξειδίκευσης του αγροτικού εμπορίου μεταξύ 

της Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών. Επιπλέον η κατεύθυνση της 

αιτιότητας είναι από το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα προς τον ενδο-

κλαδικό δείκτη. 

Για τις εμπορευόμενες χώρες που επαληθεύουν την Υπόθεση 1, η ενδο-

κλαδική εξειδίκευση αναμένεται να έχει δυναμικές επιπτώσεις στις οικονομίες 

τους, κυρίως16 όταν οι επιχειρήσεις και οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων 

έχουν την ικανότητα, λόγω αύξησης του μεγέθους της αγοράς: (α) να αξιο

ποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή που οδηγούν σε μείωση 

του κόστους προσφοράς των προϊόντων τους, και (β) να ικανοποιήσουν τη ζή

τηση των καταναλωτών-πελατών τους σε μια διευρυμένη αγορά με μεγαλύ

τερη ποικιλία και υψηλότερη ποιότητα αγροτικών προϊόντων. 

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την Υπόθεση 1, με την ανάπτυξη των εμπο

ρικών ανταλλαγών η ποικιλία των αγροτικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα 

στους καταναλωτές διευρύνεται, και τα οφέλη από το εμπόριο προκύπτουν όχί 

μόνο από τις χαμηλότερες τιμές στις οποίες δίνει έμφαση η συμβατική θεωρία 

του συγκριτικού πλεονεκτήματος, αλλά και από την ικανότητα επιλογής των κα

ταναλωτών να αγοράζουν το συγκεκριμένο επώνυμο αγροτικό προϊόν ή την 

ποικιλία αγροτικών προϊόντων με συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές. Στην 

περίπτωση αυτή είναι σαφές ότι η έμφαση δίνεται στο επίπεδο ποιότητας των 

αγροτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, ο ρόλος της εκτός των τιμών ανταγωνιστι

κής ικανότητας, ιδιαίτερα στη μακροχρόνια περίοδο, είναι αυξημένος και ση

μαντικός. 

Η Υπόθεση 1 μπορεί να ελεγχθεί με βάση τον υπολογισμό της τιμής 

του δείκτη του ενδοκλαδικού αγροτικού εμπορίου μεταξύ της Ελλάδας και 

καθεμίας από τις πέντε βαλκανικές χώρες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοι

χεία, για τις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία η περίοδος αναφοράς 

είναι 1989-2000, για την ΠΓΔΜ 1993-2000 και για τη Σερβία- Μαυροβούνιο 

1995-2000. Ωστόσο το μικρό μέγεθος του δείγματος δεν επιτρέπει αμερόληπτο 

16. Εκτός από τις οικονομίες κλίμακας λόγω αυξημένου μεγέθους αγοράς 
υπάρχουν ακόμη δύο άλλες δυναμικές επιπτώσεις της ενδοκλαδικής εξειδίκευσης. 
Αυτές είναι: (α) η μεταβολή στη μορφή της αγοράς λόγω της έντασης του ανταγω
νισμού και (β) η μεταβολή στον μακροχρόνιο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας λόγω 
μεγέθυνσης των επιχειρήσεων και της διάθεσης πόρων για έρευνα και ανάπτυξη. 
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και συνεπές στατιστικό συμπέρασμα, σύμφωνα με τη θεωρία της δειγματολη

ψίας (ο απαιτούμενος αριθμός παρατηρήσεων είναι πάνω από 10). Για τον λό

γο αυτόν, αυξάνει το μέγεθος του με την προσθήκη των 25 χωρών της ΕΕ (15 

"παλαιές" και 10 "νέες" χώρες, ύστερα από την πρόσφατη διεύρυνση). Επι

πλέον, πολλές από αυτές τις βαλκανικές χώρες είναι μελλοντικοί εταίροι της 

ΕΕ και έτσι, εκτός από τον τυπικά στατιστικό λόγο επιλογής των 25, υπάρχει 

και ο ουσιαστικός λόγος που είναι η διαδικασία "ενσωμάτωσης" τους μέσα 

στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Ως προς το επίπεδο αθροιστικότητας των κλάδων αγροτικών προϊό

ντων που χρησιμοποιείται στην έρευνα, δηλαδή το διψήφιο, για τον υπολογι

σμό του ενδοκλαδικού εμπορίου, συμμεριζόμαστε την επικρατούσα γενικά 

άποψη ότι ένα μικρότερο επίπεδο αθροιοτικότητας κλάδων (διψήφιο, τριψή

φιο, κ.ο.κ.) "αποδίδει την ενδεδειγμένη έννοια του κλάδου ως συνόλου προϊό

ντων με κοινά χαρακτηριστικά από πλευράς παραγωγής και κατανάλωσης" 

(Δημέλη, 2004, σελ. 122-123). Κατά τη γνώμη μας, σε ένα μικρότερο επίπεδο, 

π.χ. τριψήφιο ή ακόμη μικρότερο, μειώνεται ο βαθμός αφαίρεσης της έννοιας 

εμπόρευμα που αποκτά πλέον συγκεκριμένη μορφή και συγκρίσιμα χαρακτη

ριστικά. Τότε, η αφηρημένη έννοια "κλάδος εμπορευμάτων" γίνεται συγκε

κριμένη. 

Η ορθή τιμή του δείκτη ενδοκλαδικού εμπορίου σε όλους τους πίνακες 

(Πίνακας 30 έως και 34) για το σύνολο των εξαγωγών και των εισαγωγών κά

θε χώρας με την Ελλάδα είναι η διορθωμένη τιμή του, που προκύπτει αν, για 

κάθε κλάδο αγροτικών προϊόντων σε κάθε πίνακα με μηδενική τιμή του δεί

κτη, δηλαδή με διακλαδικό εμπόριο, απαλειφθεί ακριβώς η διακλαδική συνι

στώσα της σχέσης (1). Αυτό επιτυγχάνεται όταν στον υπολογισμό του συνο

λικού δείκτη δεν ληφθούν υπόψη τόσο οι μονοεισαγωγικοί όσο και οι μονοε-

ξαγωγικοί κλάδοι αγροτικών προϊόντων. Η τιμή του δείκτη που προκύπτει με 

αυτόν τον τρόπο είναι η διορθωμένη τιμή του δείκτη και εμφανίζεται στην τε

λευταία γραμμή κάθε πίνακα για κάθε έτος. 

Η ισχύς της Υπόθεσης 1 ελέγχεται ως εξής: εκτός από τους εκτιμηθέ-

ντες δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου μεταξύ της Ελλάδας και των πέντε βαλκα

νικών χωρών, στους Πίνακες 30, 31, 32, 33 και 34 για τους 22 κλάδους αγρο

τικών προϊόντων, σύμφωνα με την εμπορική ονοματολογία αγροτικών προϊό

ντων σε διψήφιο κωδικό της Eurostat, απαιτούνται επιπλέον εκτιμήσεις του ει

σοδηματικού επιπέδου που εκφράζει τον βαθμό ανάπτυξης της Ελλάδας, των 

πέντε βαλκανικών χωρών, των 15 αλλά και των 10 νέων που, με την τελευταία 

διεύρυνση, αποτελούν πλέον την ΕΕ των 25 (Πίνακας 29). Ως κατάλληλο μέ-
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τρο του βαθμού ανάπτυξης ορίζουμε το ετήσιο Ακαθάριστο κατά κεφαλήν 

Εθνικό Εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Αυτό το, πλήρως συγκρί

σιμο διαχρονικά, μέγεθος είναι διαθέσιμο μετά το 1996 (ελλιπές πριν από το 

1997), και η πηγή προέλευσης του είναι η World Bank, World Development 

Indicators, ενότητα 1.1. Size of the Economy, εκδόσεις 1999-2002. (Τα στοι

χεία δεν είναι διαθέσιμα για τη Σερβία-Μαυροβούνιο σε όλα τα έτη). 

Στον Πίνακα 29, που ακολουθεί, εμφανίζεται η διαχρονική (1997-2000) 

εξέλιξη του Ακαθάριστου κατά κεφαλήν Εθνικού Εισοδήματος (ΑκκΕΕ) της χώ

ρας μας, των τεσσάρων βαλκανικών χωρών και των χωρών της τελευταίας δι

εύρυνσης της ΕΕ το 2005. Από αυτές τις χώρες, δώδεκα έχουν ΑκκΕΕ κατώ

τερο της Ελλάδας, και δεκατέσσερις ΑκκΕΕ ανώτερο της Ελλάδας. 

Από τον Πίνακα 29 είναι δυνατή η ταξινόμηση των χωρών του πίνακα 

κατά κατηγορίες επιπέδων ανάπτυξης. Χώρες με σχετικά υψηλό επίπεδο ανά

πτυξης (με ΑκκΕΕ ανώτερο π.χ. εκείνου της Ελλάδας), χώρες χαμηλότερου 

επιπέδου (με ΑκκΕΕ κατώτερο εκείνου της Ελλάδας) και χώρες με χαμηλό 

επίπεδο ανάπτυξης. Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται χώρες όπως το Βέλ-

γιο-Λουξεμβούργο, η Δανία, η Ιταλία και η Ισπανία, στη δεύτερη βρίσκονται η 

Τσεχία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η ΠΓΔΜ και στην τρίτη η 

Αλβανία και η Μολδαβία. 

Σύμφωνα με την Υπόθεση 1 και με βάση συγκρίσεις μεταξύ Ελλάδας και 

καθεμίας από τις χώρες του Πίνακα 29, αναμένεται ότι υψηλότερο (χαμηλό

τερο) εισοδηματικό επίπεδο συσχετίζεται θετικά με υψηλότερο (χαμηλότερο) 

δείκτη ενδοκλαδικού εμπορίου. 

Στη συνέχεια εξετάζεται η ισχύς της Υπόθεσης 1 για καθεμία από τις 

αναφερόμενες χώρες και την Ελλάδα, με τη βοήθεια του Πίνακα 29 σε συν

δυασμό με τους Πίνακες 30, 31, 32, 33 και 34 για τα έτη 1997, 1998, 1999 

και 2000. Εκτιμήσεις δεικτών ενδοκλαδικού εμπορίου για τις χώρες Λεττονία, 

Λιθουανία, Εσθονία και Μολδαβία τα προαναφερόμενα έτη δεν είναι δυνατόν 

να γίνουν λόγω ανεπαρκών στατιστικών στοιχείων εισαγωγών-εξαγωγών (μο-

νοεξαγωγικές-μονοεισαγωγικές χώρες και δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου στο 

0 ή πλησίον του μηδενός). Η συσχέτιση είναι μεταξύ ΑκκΕΕ και συνολικού 

βαθμού ενδοκλαδικής εξειδίκευσης των αγροτικών κλάδων. 

Για τον εμπειρικό έλεγχο της Υπόθεσης 1 ακολουθείται η μέθοδος της 

απαραμετρικής μέτρησης της συσχέτισης (συσχέτιση κατά τάξεις) και χρη

σιμοποιείται ο συντελεστής τ του Kendall17. Ο έλεγχος της υπόθεσης μηδέν 

17. Βλ. Kendall, Μ. et al. (1990). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

Ακαθάριστο κατά κεφαλήν Εθνικό Εισόδημα 

(σε δολάρια και μονάδες αγοραστικής δύναμης) 

Βέλγιο-Λουξεμβούργο 

Δανία 

Αυστρία 

Ολλανδία 

Ιρλανδία 

Γερμανία 

Φινλανδία 

Γαλλία 

Σουηδία 

Ην. Βασίλειο 

Ιταλία 

Ισπανία 

Σλοβενία 

Πορτογαλία 

Ελλάδα 

Τσεχία 

Ουγγαρία 

Σλοβακία 

Εσθονία 

Πολωνία 

Λεττονία 

Λιθουανία 

Ρουμανία 

Βουλγαρία 

ΠΓΔΜ 

Αλβανία 

Μολδαβία 

Κύπρος 

Μάλτα 

1997 

23.090 

23.450 

22.010 

21.300 

17.420 

21.170 

19.660 

22.210 

19.010 

20.710 

20.100 

15.690 

11.880 

14.180 

12.540 

10.380 

6.970 

7.860 

5.090 

6.510 

3.970 

4.140 

4.270 

3.870 

3.180 

2.170 

1.450 

-

-

1998 

23.662 

23.855 

23.145 

22.325 

17.991 

22.026 

20.641 

22.214 

19.848 

20.314 

20.365 

15.960 

14.400 

14.569 

13.994 

12.197 

9.832 

9.624 

7.563 

7.543 

5.777 

6.283 

5.572 

4.683 

4.224 

2.864 

1.995 

-

-

1999 

25.710 

25.600 

24.600 

24.410 

22.460 

23.510 

22.600 

23.020 

22.150 

22.220 

22.000 

17.850 

16.050 

15.860 

15.800 

12.840 

11.050 

10.430 

8.190 

8.390 

6.220 

6.490 

5.970 

5.070 

4.590 

3.240 

2.100 

-

-

2000 

27.470 

27.250 

26.330 

25.850 

25.520 

24.920 

24.570 

24.420 

23.970 

23.550 

23.470 

19.260 

17.310 

16.990 

16.860 

13.780 

11.990 

11.040 

9.340 

9.000 

7.070 

6.980 

6.360 

5.560 

5.020 

3.600 

2.230 

-

-

Πηγή: World Bank, World Development Indicators, ενότητα 1.1. Size of the Economy, εκδόσεις 1999, 
2000, 2001 και 2002. 

-: Για τις χώρες αυτές η ως άνω πηγή δεν δημοσιεύει στοιχεία Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος. 

101 



είναι Ho: τ = Ο (δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ χωρών), έναντι της εναλλακτι

κής Η-ι: τ * 0. Στον παρακάτω Πίνακα Σ2 συνοψίζονται οι τιμές του συντελεστή 

τ του Kendall (στον Πίνακα Σ2 εκτός παρενθέσεων) που είναι στατιστικά ση

μαντικές σε 5% (στις παρενθέσεις η τυπική απόκλιση του τ), και περιλαμβά

νονται οι χώρες, διαφορετικές κάθε φορά, που επαληθεύουν την Υπόθεση 1: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ2 

Χώρες που επαληθεύουν την Υπόθεση 1 

1997 

1998 

1999 

2000 

0,487 
(0,210) 

Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, 
Σλοβενία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Αυστρία 

0,564 
(0,234) 

Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Πορτογαλία, Τσεχία, 
Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία 

0,582 
(0,234) 

Αλβανία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ιταλία, Σουηδία, 
Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, Αυστρία 

0,618 
(0,234) 

Αλβανία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, 
Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Αυστρία 

Σχετικά με τα παραπάνω αποτελέσματα γίνονται οι εξής παρατηρήσεις: 

(α) Από τις βαλκανικές χώρες η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αν και το 

κατά κεφαλήν εισόδημα τους είναι κατά πολύ κατώτερο της Ελλάδας, έχουν 

σχετικά πολύ έντονη ενδοκλαδική εξειδίκευση στο αγροτικό εμπόριο με τη 

χώρα μας (ο συντελεστής ενδοκλαδικής εξειδίκευσης κυμαίνεται από 0,94-

0,99% στην περίπτωση της Βουλγαρίας και από 0,59-0,98% στην περίπτωση 

της Ρουμανίας). Το αποτέλεσμα της αντιστοιχίας χαμηλών κατά κεφαλήν 

εισοδημάτων με υψηλούς ενδοκλαδικούς δείκτες εμφανίζεται εκ πρώτης 

όψεως ως παράδοξο (και αντιφατικό), επειδή δείχνει, για τις δύο αυτές χώρες 

και κυρίως για τη Βουλγαρία, εμμένουσα ισχυρή διαφοροποίηση των εμπορεύ

σιμων με την Ελλάδα αγροτικών τους προϊόντων και - στην περίπτωση της 

Βουλγαρίας το 1999 και το 2000 - μη επαλήθευση της Υπόθεσης 1. Επομένως 
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η κατανόηση της σχέσης (και βεβαίως η άρση της παραδοξότητας) δέον να 
αναζητηθεί σε άλλους παράγοντες πέραν του κατά κεφαλήν εισοδήματος. 
Τέτοιοι παράγοντες είναι η παρουσία παραγόμενων εμπορεύσιμων αγροτικών 
προϊόντων των οποίων η γραμμή παραγωγής εξακολουθεί να παραμένει επι
κερδής, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα (π.χ. 1997-2000), σε συνδυασμό με την 
ποιότητα τους. 

(β) Υπάρχουν χώρες της ΕΕ, όπως η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ολλανδία, 
η Γαλλία και η Δανία, που έχουν αντιστοιχία υψηλών, σε σχέση με την Ελλάδα, 
κατά κεφαλήν εισοδημάτων με χαμηλούς ενδοκλαδικούς δείκτες αγροτικού 
εμπορίου, δηλαδή μικρή διαφοροποίηση των εμπορεύσιμων με την Ελλάδα 
αγροτικών τους προϊόντων και επομένως δεν επαληθεύουν την Υπόθεση 1. 
Εκτός από τον παράγοντα κατά κεφαλήν εισόδημα ο παράγων τυποποίηση θεω
ρείται πιθανόν υπεύθυνος για την κατανόηση της παραπάνω αντιστοιχίας. 
Συγκεκριμένα η τάση για τυποποίηση (δηλαδή ο περιορισμός του αριθμού των 
εμπορεύσιμων αγροτικών προϊόντων με απόρριψη ζημιογόνων γραμμών παρα
γωγής) στις περιπτώσεις αυτές επικρατεί της διαφοροποίησης (που είναι η ακρι
βώς αντίθετη τάση της τυποποίησης). Σύμφωνα με τον Kenen (1999, σελ. 250) 
"....η τυποποίηση οδηγεί στην εξειδίκευση παρά στο ενδοκλαδικό εμπόριο". 

Πιο λεπτομερειακά, για τις τέσσερις βαλκανικές χώρες (που είναι το 
αντικείμενο έρευνας της Έκθεσης) και κατά κλάδους αγροτικών προϊόντων, 
σημειώνονται τα εξής: 

Η εξέλιξη του ενδοκλαδικού αγροτικού εμπορίου της Ελλάδας με τις 
πέντε βαλκανικές χώρες παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4 που κατασκευάζεται 
με βάση τους διορθωμένους δείκτες του συνολικού ενδοκλαδικού αγροτικού 
εμπορίου των Πινάκων 30 έως και 34 παρακάτω. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση Αλβανίας-Ελλάδας το χαμηλό εισοδημα
τικό επίπεδο της Αλβανίας σε σχέση με εκείνο της Ελλάδας (Πίνακας 29) 
αντιστοιχεί σε, και συσχετίζεται με, αρκετά χαμηλό δείκτη ενδοκλαδικού εμπο
ρίου μεταξύ των δύο χωρών (Πίνακας 30) στην περίοδο σύγκρισης 1997-2000. 

Το 1997 σε σύνολο 15 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, δεκατρείς είναι με χαμηλό ως πολύ χαμηλό δείκτη (< 0,50) και αυτοί 
είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης χαμηλού συνολικού δείκτη, 
γιατί έχουν υψηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή υψηλό δείκτη πλεονά
σματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν τους υπόλοιπους 
δύο κλάδους. Οι δεκατρείς αυτοί κλάδοι είναι: ψάρια, λοιπά προϊόντα ζωικής 
προέλευσης, φρέσκα φρούτα, καφές, σιτηρά, προϊόντα αλεύρου, ζωικά και 
φυτικά λίπη και έλαια, ποτά κλπ., καπνός, δέρματα, ξυλεία, μαλλί, βαμβάκι. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

Εξέλιξη ενδοκλαδικού αγροτικού εμπορίου της Ελλάδας 
με τις πέντε βαλκανικές χώρες 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

—• Αλβανία —— Βουλγαρία ΠΓΔΜ — Σερβία/Μαυροβούνιο — Ρουμανία 

Πηγή: Πίνακες 30 έως και 34. 

Το 1998 σε σύνολο 14 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, δεκατρείς κλάδοι είναι με χαμηλό ως πολύ χαμηλό δείκτη (< 0,50) 
και αυτοί είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης χαμηλού συνολικού 
δείκτη, γιατί έχουν υψηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή υψηλό δείκτη 
πλεονάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν 
τον ένα κλάδο. Οι δεκατρείς αυτοί κλάδοι είναι: κρέατα, ψάρια, φρέσκα λα
χανικά, φρέσκα φρούτα, καφές, σιτηρά, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια, ποτά 
κλπ., καπνός, δέρματα, ξυλεία, μαλλί, βαμβάκι. 

Το 1999, σε σύνολο 13 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, δέκα κλάδοι είναι με χαμηλό ως πολύ χαμηλό δείκτη (< 0,50) και 
αυτοί είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης χαμηλού συνολικού δεί
κτη, γιατί έχουν υψηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή υψηλό δείκτη πλεο
νάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν τους 
υπόλοιπους τρεις κλάδους. Οι δέκα αυτοί κλάδοι είναι: ζώντα ζώα, γαλακτο
κομικά, λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης, άνθη-φυτά-δενδρίλια, φρέσκα 
λαχανικά, φρέσκα φρούτα, καφές, ποτά κλπ., καπνός, ξυλεία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30 
Δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου: Αλβανία 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα 

ζωικής προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη 

& έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Σύνολο 

Διόρθωση 

1990 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,7308 

1,0000 

0 

0 

0,1192 

0 

0,0097 

0,2948 

0,1023 

1991 

0,1587 

0,7103 

0,0566 

0 

0,0869 

0,2249 

0,0213 

0 

0 

0,2151 

0,2857 

0 

0 

0,0184 

0,2579 

0,2945 

0 

0 

0 

0,4634 

0,7406 

1992 

0,3371 

0,3962 

0 

0 

0 

0 

0,3656 

0,9133 

0,0259 

0,0143 

0 

0,3629 

0,0378 

0 

0 

0 

0,8247 

0,9412 

0,9774 

0,0051 

0,0011 

0,3405 

0,4528 

1993 

0,7059 

0,0040 

0,1018 

0,0010 

0,0339 

1,0000 

0,7412 

0,1245 

0,0432 

0,0090 

0,0028 

0,3340 

0,0026 

0 

0 

0,0012 

0,0230 

0,1668 

0,3463 

0 

0,0180 

0,1045 

0,1090 

1994 

0,3250 

0 

0,0633 

0,1789 

0,1266 

0,5919 

0,0238 

0 

0 

0,0008 

0,0779 

0 

0 

0,0017 

0,0013 

0,0106 

0,7879 

0,1818 

0,0273 

0,0426 

0,1386 

0,1759 

1995 

0,1064 

0,0051 

0,1818 

0 

0,0769 

0,4040 

0,0004 

0 

0,0258 

0 

0,5155 

0,0699 

0 

0 

0,0019 

0,0021 

0,5564 

0,2034 

0,4076 

0,0817 

0,1711 

0,1930 

1996 

0 

0 

0,1998 

0 

0,0678 

0 

0,4890 

0,0012 

0,0082 

0 

0 

0,9988 

0,1398 

0 

0 

0 

0,0238 

0,1509 

0,2051 

0,1017 

0,0112 

0,1088 

0,2165 

1997 

0 

0 

0,4143 

0 

0,1702 

0 

0,6668 

0,0052 

0,0033 

0,0047 

0,0009 

0,9278 

0,0013 

0 

0 

0,0002 

0,0235 

0,0997 

0,4065 

0,3310 

0,0200 

0,1066 

0,1126 

1998 

0 

0,1624 

0,4360 

0 

0 

0 

0,4236 

0,0031 

0,2708 

0,0192 

0 

0,9174 

0,0006 

0 

0 

0,0061 

0,0472 

0,0474 

0,4838 

0 

0,1789 

0,3443 

0,1656 

0,2256 

1999 

0,0053 

0 

0,8091 

0,1534 

0,0515 

0,0303 

0,4293 

0,0008 

0,0161 

0 

0 

0,9985 

0 

0 

0 

0,0050 

0,0404 

0,8717 

0,4529 

0 

0 

0 

0,1248 

0,1670 

2000 

0,0759 

0 

0,2987 

0 

0,0325 

0 

0,6064 

0 

0,0187 

0 

0 

0,9411 

0 

0 

0 

0,0011 

0,0602 

0,2824 

0,4519 

0 

0,0095 

0,1187 

0,2089 

Πηγή: Eurostat, Intra-Extra EU Trade, 2001 και επεξεργασία στοιχείων. 

Το 2000, σε σύνολο 11 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, εννέα κλάδοι είναι με χαμηλό ως πολύ χαμηλό (< 0,50) δείκτη και 
αυτοί είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης χαμηλού συνολικού δεί
κτη, γιατί έχουν υψηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή υψηλό δείκτη πλεο
νάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν τους 
υπόλοιπους δύο κλάδους. Οι εννέα αυτοί κλάδοι είναι: ζώντα ζώα, ψάρια, λοι-
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πά προϊόντα ζωικής προέλευσης, καφές, ποτά κλπ., καπνός, δέρματα, ξυλεία, 

βαμβάκι. 

Από τους κλάδους με χαμηλό ως πολύ χαμηλό δείκτη (<0,50) ενδοκλα-

δικού εμπορίου, εκείνοι που εμφανίζονται πάντα με ει/δοκλαδίκό εμπόριο Αλβα-

νίας-Ελλάδας σε όλα αυτά τα 4 χρόνια είναι: καφές, ποτά κλπ., καπνός, ξυλεία. 

Από την ίδια κατηγορία κλάδων, εκείνοι που εμφανίζονται σχεδόν πάντα με 

ενδοκλαδικό εμπόριο είναι: ψάρια, φρέσκα φρούτα, δέρματα, βαμβάκι, λοιπά 

προϊόντα ζωικής προέλευσης. Εκείνοι που εμφανίζονται με ενδοκλαδικό εμπό

ριο μία ή δύο φορές είναι: κρέατα, γαλακτοκομικά, άνθη-φυτά-δενδρίλια, φρέ

σκα λαχανικά, σιτηρά, προϊόντα αλεύρου, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια, 

μαλλί. 

Στην περίπτωση Βουλγαρίας-Ελλάδας το εισοδηματικό επίπεδο της Βουλ

γαρίας, που είναι υψηλότερο εκείνου της Αλβανίας και απέχει λιγότερο από 

εκείνο της Ελλάδας (Πίνακας 29), αντιστοιχεί σε, και συσχετίζεται με, υψηλό

τερο (αρκετά υψηλό, πλησίον της 1) δείκτη ενδοκλαδικού εμπορίου μεταξύ 

των δύο χωρών (Πίνακας 31) στην περίοδο σύγκρισης 1997-2000. 

Το 1997, σε σύνολο 20 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 

εμπόριο, έξι κλάδοι είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και αυτοί 

είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού δείκτη 

γιατί έχουν χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη, πλεο

νάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν τους 

υπόλοιπους δεκατέσσερις κλάδους. Οι έξι αυτοί κλάδοι είναι: λοιπά προϊόντα 

ζωικής προέλευσης, φρέσκα φρούτα, ελαιούχοι σπόροι, ζάχαρη & είδη ζαχα

ροπλαστικής, ποτά κλπ., καπνός. 

Το 1998, σε σύνολο 19 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 

εμπόριο, έξι κλάδοι είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και αυτοί 

είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού δείκτη, για

τί έχουν χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη πλεονά

σματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν τους υπό

λοιπους δεκατρείς κλάδους. Οι έξι αυτοί κλάδοι είναι: ψάρια, γαλακτοκομικά, 

άνθη-φυτά-δενδρίλια, ελαιούχοι σπόροι, ζάχαρη & είδη ζαχαροπλαστικής, 

δέρματα. 

Το 1999, σε σύνολο 21 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 

εμπόριο, τέσσερις κλάδοι είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και 

αυτοί είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού δεί

κτη, γιατί έχουν χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη 

πλεονάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

Δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου: Βουλγαρία 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Σύνολο 

Διόρθωση 

1990 

0 

0,0091 

0,0332 

0,0053 

0 

0 

0,5810 

0,1111 

0,6316 

0 

0 

0,0663 

0,9216 

0 

0 

0,3830 

0 

0,9343 

0,0002 

0,6579 

0,2245 

0,8267 

0,8637 

1991 

0 

0,0437 

0,1387 

0,0346 

0,0157 

0 

0,8942 

0,5499 

0,1558 

0,0796 

0 

0,0636 

0,9903 

0 

0 

0,0629 

0 

0,9178 

0,0025 

0,0690 

0,0793 

0,9281 

0,9213 

1992 

0 

0,0505 

0,0530 

0,0296 

0,2933 

0,0180 

0,4629 

0,3343 

0,2955 

0,0894 

0,0845 

0,0282 

0,3304 

0,8177 

0 

0,0526 

0 

0,9141 

0,0075 

0,5235 

0,2063 

0,9467 

0,8356 

1993 

0,0016 

0,1094 

0,3709 

0,0878 

0 

0,1818 

0,8065 

0,1166 

0,0130 

0,8713 

0,0094 

0,0955 

0,9564 

0,4646 

0,0042 

0,0064 

0,0034 

0,6689 

0,1063 

0 

0,6880 

0,3249 

0,7363 

0,7363 

1994 

0 

0,0517 

0,1743 

0,1694 

0,1816 

0,0506 

0,5180 

0,0569 

0,0030 

0,5867 

0,1062 

0,7202 

0,7553 

0,2831 

0,0037 

0,0050 

0,0266 

0,7908 

0,1815 

0,5088 

0,3262 

0,6697 

0,6037 

1995 

0 

0,1459 

0,3277 

0,6945 

0,8176 

0,7733 

0,3018 

0,0967 

0,0028 

0,3982 

0,1973 

0,6471 

0,9666 

0,4840 

0 

0,0100 

0 

0,2847 

0,2434 

0 

0,5588 

0,1291 

0,8013 

0,7886 

1996 

0 

0,0436 

0,9213 

0,2314 

0,3502 

0,0983 

0,1023 

0,3847 

0,0393 

0,6836 

0,0088 

0,5260 

0,2100 

0,0763 

0 

0,0073 

0,5962 

0,3241 

0,1071 

0,7984 

0,1175 

0,9810 

0,9586 

1997 

0,2535 

0,4205 

0,2429 

0,4091 

0,6579 

0,4167 

0,2614 

0,5793 

0,0452 

0,1323 

0,0210 

0,6055 

0,0382 

0,8122 

0 

0,7594 

0,9916 

0,1832 

0,0789 

0,3423 

0,1086 

0,9872 

0,9782 

1998 

0,2273 

0,4598 

0,5418 

0,5807 

0 

0,7104 

0,4193 

0,4424 

0,0283 

0,3798 

0,0175 

0,8286 

0 

0,9675 

0,0196 

0,3370 

0,0644 

0,5672 

0,0821 

0 

0,1348 

0,1522 

0,9314 

0,9565 

1999 

0,6069 

0,0529 

0,4247 

0,5385 

0,1509 

0,3018 

0,3188 

0,3227 

0,1791 

0,4596 

0,0354 

0,7940 

0,0700 

0,3850 

0,0927 

0,3493 

0,0876 

0,5702 

0,0783 

0,0167 

0,1571 

0,9950 

0,9950 

2000 

0 

0,0805 

0,4896 

0,4491 

0,2857 

0,5778 

0,6243 

0,2201 

0,3100 

0,8474 

0 

0,4337 

0,0099 

0,2185 

0,1753 

0,1020 

0,0601 

0,6210 

0,0711 

0,0082 

0,0956 

0,9332 

0,9414 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 30. 

τους υπόλοιπους δεκαεπτά κλάδους. Οι τέσσερις αυτοί κλάδοι είναι: ζώντα 

ζώα, γαλακτοκομικά, ελαιούχοι σπόροι, δέρματα. 

Το 2000, σε σύνολο 19 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 

εμπόριο, τέσσερις κλάδοι είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και 

αυτοί είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού 

δείκτη, γιατί έχουν χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη 
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πλεονάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν 
τους υπόλοιπους δεκαπέντε κλάδους. Οι τέσσερις αυτοί κλάδοι είναι: άνθη-
φυτά-δενδρίλια, φρέσκα λαχανικά, σιτηρά, δέρματα. 

Από τους κλάδους με χαμηλό ως πολύ χαμηλό δείκτη (<0,50) ενδο-
κλαδικού εμπορίου, εκείνοι που εμφανίζονται σχεδόν πάντα με ενδοκλαδικό 
εμπόριο Βουλγαρίας-Ελλάδας σε αυτά τα 4 χρόνια είναι: ελαιούχοι σπόροι, 
δέρματα. Κλάδοι που εμφανίζονται με ενδοκλαδικό εμπόριο μία ή δύο φορές 
είναι: ζώντα ζώα, ψάρια, γαλακτοκομικά, λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης, 
άνθη-φυτά-δενδρίλια, φρέσκα λαχανικά, φρέσκα φρούτα, σιτηρά, ζάχαρη & 
είδη ζαχαροπλαστικής, ποτά κλπ., καπνός. 

Στην περίπτωση Po υ μανίας-Ελλάδας το εισοδηματικό επίπεδο της Ρου
μανίας είναι υψηλότερο εκείνου της Αλβανίας αλλά και της Βουλγαρίας και 
απέχει λιγότερο από εκείνο της Ελλάδας (Πίνακας 29) αντιστοιχεί σε, και συ
σχετίζεται με, υψηλότερο (αρκετά υψηλό) δείκτη ενδοκλαδικού εμπορίου 
μεταξύ των δύο χωρών (Πίνακας 32) στην περίοδο σύγκρισης 1997-2000. 

Το 1997, σε σύνολο 15 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, τέσσερις κλάδοι είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και 
αυτοί είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού δεί
κτη, γιατί έχουν χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη πλεο
νάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν τους 
υπόλοιπους έντεκα κλάδους. Οι τέσσερις αυτοί κλάδοι είναι: κρέατα, ψάρια, 
ζάχαρη & είδη ζαχαροπλαστικής, δέρματα. 

Το 1998, σε σύνολο 11 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, ένας κλάδος είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και αυτός 
είναι που συμβάλλει στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού δείκτη, γιατί 
έχει χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη πλεονάσματος ή 
ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνει τους υπόλοιπους δέκα 
κλάδους. Ο κλάδος αυτός είναι τα ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια. 

Το 1999, σε σύνολο 12 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, δύο κλάδοι είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και αυτοί 
είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού δείκτη, για
τί έχουν χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη πλεονά
σματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν τους υπό
λοιπους δέκα κλάδους. Οι δύο αυτοί κλάδοι είναι: φρέσκα λαχανικά, δέρματα. 

Το 2000, σε σύνολο 12 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, δύο κλάδοι είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και αυτοί 
είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού δείκτη, 
γιατί έχουν χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη πλεονά-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32 

Δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου: Ρουμανία 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη 

ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Σύνολο 

Διόρθωση 

1990 

0 

0,0342 

0 

0,1244 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0691 

0 

0 

0 

0 

0,9906 

0,3132 

1991 

0 

0,4397 

0 

0 

0,0156 

0 

0 

0 

0 

0,7255 

0 

0 

0,0618 

0 

0,7379 

0 

0,0581 

0,6036 

0,1761 

1992 

0,0082 

0,9333 

0 

0,3235 

0 

0 

0,0709 

0,0069 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0541 

0 

0,6906 

0,0018 

0,8148 

0 

0,2687 

0,5423 

1993 

0 

0,5182 

0,0331 

0,0806 

0 

0 

0,8152 

0,0324 

0 

0,2114 

0 

0,0132 

0,0214 

0 

0 

0,1259 

0,0275 

0,5909 

0,0366 

0,1176 

0,0770 

0,3653 

0,4061 

1994 

0 

0,1375 

0,0776 

0,0928 

0,4286 

0,8750 

0,0704 

0 

0,0131 

0 

0,0122 

0 

0 

0 

0,0363 

0 

0,1732 

0,0440 

0,5797 

0,1614 

0,7597 

0,8276 

1995 

0 

0,2662 

0,3886 

0,7656 

0,0816 

0 

0,0826 

0,0344 

0 

0 

0,7442 

0,1111 

0 

0 

0,0068 

0 

0,5476 

0,1976 

0,2482 

0,1634 

0,4669 

0,5651 

1996 

0 

0,0796 

0,5862 

0,5913 

0 

0 

0,0119 

0,0896 

0 

0,7072 

0,0205 

0,3437 

0,0941 

0 

0 

0 

0,0048 

0,5902 

0,0608 

0,2022 

0,2290 

0,5353 

0,4345 

1997 

0 

0,9565 

0,6460 

0,4792 

0 

0 

0,0182 

0,0507 

0,3490 

0 

0 

0,2483 

0,1179 

0,8739 

0 

0,0042 

0,0592 

0,8708 

0,0192 

0,3049 

0,1148 

0,7875 

0,5927 

1998 

0 

0 

0 

0,3545 

0 

0,1348 

0,1543 

0 

0,0044 

0 

0,0650 

0,6111 

0 

0 

0,0258 

0,0037 

0,4943 

0,0300 

0,2069 

0,0542 

0,9455 

0,7727 

1999 

0 

0 

0 

0,1912 

0 

0 

0,5248 

0,1598 

0 

0 

0 

0,0073 

0,3746 

0,4186 

0,0392 

0,1303 

0,5580 

0,0190 

0,3127 

0,0163 

0,7792 

0,9808 

2000 

0 

0,0240 

0 

0,0977 

0 

0 

0,0935 

0,0803 

0 

0 

0,0015 

0 

0,0369 

0 

0 

0,5859 

0,1294 

0,6875 

0,0513 

0,4921 

0,0078 

0,8954 

0,818 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 30. 

σματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν τους υπό

λοιπους δέκα κλάδους. Οι δύο αυτοί κλάδοι είναι: ποτά κλπ., δέρματα. 

Ο κλάδος που εμφανίζεται σχεδόν πάντα με ενδοκλαδικό εμπόριο Ρου-

μανίας-Ελλάδας σε όλα αυτά τα 4 χρόνια είναι τα δέρματα. Κλάδοι που εμφα

νίζονται με ενδοκλαδικό εμπόριο μία φορά είναι: κρέατα, ψάρια, φρέσκα λαχα

νικά, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια, ζάχαρη & είδη ζαχαροπλαστικής, ποτά κλπ. 
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Στην περίπτωση ΠΓΔΜ-Ελλάδας το εισοδηματικό επίπεδο της ΠΓΔΜ, 
που είναι υψηλότερο από εκείνο της Αλβανίας αλλά κατώτερο της Βουλγα
ρίας και της Ρουμανίας και βεβαίως κατώτερο από εκείνο της Ελλάδας (Πί
νακας 29), αντιστοιχεί σε, και συσχετίζεται με, χαμηλότερο δείκτη ενδοκλα-
δικού εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών (Πίνακας 33) στην περίοδο σύγκρισης 
1993-2000. 

Το 1997, σε σύνολο 13 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, εννέα κλάδοι είναι με χαμηλό ως πολύ χαμηλό δείκτη (< 0,50) και 
αυτοί είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης χαμηλότερου σχετικά 
συνολικού δείκτη, γιατί έχουν υψηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή υψη
λό δείκτη πλεονάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετε
ρώνουν τους υπόλοιπους τέσσερις κλάδους. Οι εννέα αυτοί κλάδοι είναι: 
ψάρια, λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης, φρέσκα φρούτα, καφές, σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, ποτά κλπ., καπνός, βαμβάκι. 

Το 1998, σε σύνολο 14 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, έντεκα κλάδοι είναι με χαμηλό ως πολύ χαμηλό δείκτη (< 0,50) και 
αυτοί είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης χαμηλότερου σχετικά 
συνολικού δείκτη, γιατί έχουν υψηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή υψη
λό λόγο πλεονάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετε
ρώνουν τους υπόλοιπους τρεις κλάδους. Οι έντεκα αυτοί κλάδοι είναι: ζώντα 
ζώα, ψάρια, άνθη-φυτά-δενδρίλια, φρέσκα φρούτα, ελαιούχοι σπόροι, ζωικά 
και φυτικά λίπη και έλαια, ποτά κλπ., καπνός, δέρματα, μαλλί, βαμβάκι. 

Το 1999, σε σύνολο 12 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, οκτώ κλάδοι είναι με χαμηλό ως πολύ χαμηλό δείκτη (< 0,50) και 
αυτοί είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης χαμηλότερου σχετικά 
συνολικού δείκτη, γιατί έχουν υψηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή υψη
λό δείκτη πλεονάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετε
ρώνουν τους υπόλοιπους τέσσερις κλάδους. Οι οκτώ αυτοί κλάδοι είναι: ζώ
ντα ζώα, ψάρια, φρέσκα φρούτα, καφές, ποτά κλπ., καπνός, μαλλί, βαμβάκι. 

Το 2000, σε σύνολο 17 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, 16 κλάδοι είναι με χαμηλό ως πολύ χαμηλό δείκτη (< 0,50) και αυτοί 
είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης χαμηλότερου σχετικά συνο
λικού δείκτη, γιατί έχουν υψηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλ. υψηλό δείκτη 
πλεονάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν 
τον κλάδο φρέσκα λαχανικά. Οι 16 αυτοί κλάδοι είναι: ζώντα ζώα, κρέατα, 
ψάρια, γαλακτοκομικά, λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης, φρέσκα φρούτα, 
καφές, ελαιούχοι σπόροι, ζάχαρη & είδη ζαχαροπλαστικής, κακάο, ποτά κλπ., 
καπνός, δέρματα, ξυλεία, μαλλί, βαμβάκι. 

110 



ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

Δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου: ΠΓΔΜ 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Σύνολο 

Διόρθωση 

1993 

0 

0,3793 

0,0542 

0 

0 

0 

0,4322 

0,2050 

0,0193 

0 

0 

0,4397 

0,5251 

0 

0 

0,0182 

0 

0 

0,7601 

0 

0 

0,3329 

0,3116 

0,5156 

1994 

0 

0 

0 

0,3404 

0,2738 

0,0994 

0 

0 

0,9259 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,6113 

0 

0,7768 

0,4727 

0,7064 

1995 

0 

0 

0 

0 

0 

0,1789 

0,2032 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,1944 

0 

0 

0,5704 

0 

0 

0,2855 

0,9100 

1996 

0 

0 

0,4285 

0 

0 

0,0317 

0,9730 

0,0371 

0 

0 

0 

0,0905 

0,0173 

0 

0 

0,0585 

0 

0,3986 

0,9233 

0 

0 

0,2896 

0,3428 

0,4359 

1997 

0 

0 

0,3582 

0 

0,1296 

0 

0,5234 

0,0132 

0,0113 

0,0022 

0 

0,0536 

0 

0 

0 

0,0138 

0,0792 

0,5692 

0,8058 

0,7405 

0,3085 

0,3862 

0,4352 

1998 

0,3063 

0 

0,3113 

0 

0,7859 

0,0345 

0,6518 

0,0059 

0 

0 

0,0639 

0,0062 

0 

0 

0,0080 

0,0998 

0,1445 

0,9064 

0,3249 

0,1467 

0,2819 

0,3019 

1999 

0,0320 

0 

0,1487 

0 

0,6225 

0 

0,8880 

0,0198 

0,0127 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0106 

0,0016 

0,8333 

0,5330 

0,1000 

0,1360 

0,1615 

0,1837 

2000 

0,0119 

0,1275 

0,0761 

0,0128 

0,0792 

0 

0,9602 

0,0016 

0,0056 

0 

0 

0,0964 

0 

0,0054 

0,0028 

0,0128 

0,1558 

0,4389 

0,3598 

0,3170 

0,2706 

0,2855 

0,2940 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 30. 

Οι κλάδοι που εμφανίζονται πάντα με ενδοκλαδικό εμπόριο ΠΓΔΜ-
Ελλάδας σε όλα αυτά τα 4 χρόνια είναι: ψάρια, φρέσκα φρούτα, ποτά κλπ., 
καπνός, βαμβάκι. Οι κλάδοι που εμφανίζονται σχεδόν πάντα με ενδοκλαδικό 
εμπόριο είναι: ζώντα ζώα, καφές, ελαιούχοι σπόροι, μαλλί. Κλάδοι που εμφα
νίζονται με ενδοκλαδικό εμπόριο μία ή δύο φορές είναι: κρέατα, γαλακτο
κομικά, άνθη-φυτά-δενδρίλια, σιτηρά, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια, ζάχαρη 
& είδη ζαχαροπλαστικής, κακάο, δέρματα, ξυλεία. 

Στην περίπτωση Σερβίας-Μαυροβουνίου-Ελλάδας ο έλεγχος της Υπό
θεσης 1 δεν είναι δυνατός, γιατί δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία για το ΑκκΕΕ 
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της βαλκανικής αυτής χώρας για το διάστημα 1995-2000 και για αυτό τον λό
γο δεν εμφανίζονται στον Πίνακα 29. 

Ωστόσο από τον Πίνακα 34 είναι δυνατή η ταξινόμηση των αγροτικών 
προϊόντων με βάση τον χαμηλό ή υψηλό δείκτη ενδοκλαδικού εμπορίου στην 
περίοδο 1997-2000. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνολικοί δείκτες ενδοκλα
δικού εμπορίου Σερβίας-Μαυροβουνίου-Ελλάδας την παραπάνω χρονική πε
ρίοδο είναι σε υψηλό επίπεδο, υψηλότερο (>0,50) εκείνου των αντίστοιχων της 
Αλβανίας και της ΠΓΔΜ αλλά χαμηλότερο εκείνου της Βουλγαρίας. 

Το 1997, σε σύνολο 10 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, δύο κλάδοι είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και αυτοί 
είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού δείκτη, για
τί έχουν χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη πλεονά
σματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν τους υπό
λοιπους οκτώ κλάδους. Οι δύο αυτοί κλάδοι είναι: ψάρια, ελαιούχοι σπόροι. 

Το 1998, σε σύνολο 10 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, πέντε κλάδοι είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και 
αυτοί είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού 
δείκτη, γιατί έχουν χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη 
πλεονάσματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν 
τους υπόλοιπους πέντε κλάδους. Οι πέντε αυτοί κλάδοι είναι: ζώντα ζώα, ψά
ρια, φρέσκα λαχανικά, ελαιούχοι σπόροι, δέρματα. 

Το 1999 σε σύνολο 10 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, τρεις κλάδοι είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και αυτοί 
είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού δείκτη, για
τί έχουν χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη πλεονά
σματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν τους 
υπόλοιπους επτά κλάδους. Οι τρεις αυτοί κλάδοι είναι: ψάρια, άνθη-φυτά-δεν-
δρίλια, φρέσκα λαχανικά. 

Το 2000, σε σύνολο 11 κλάδων αγροτικών προϊόντων με ενδοκλαδικό 
εμπόριο, δύο κλάδοι είναι με υψηλό ως πολύ υψηλό δείκτη (>0,50) και αυτοί 
είναι που συμβάλλουν στην τάση διαμόρφωσης υψηλού συνολικού δείκτη, για
τί έχουν χαμηλό σχετικό εμπορικό άνοιγμα (δηλαδή χαμηλό δείκτη πλεονά
σματος ή ελλείμματος προς συνολικό εμπόριο) και εξουδετερώνουν τους υπό
λοιπους εννέα κλάδους. Οι δύο αυτοί κλάδοι είναι: ψάρια, ελαιούχοι σπόροι. 

Ο κλάδος που εμφανίζεται πάντα με ενδοκλαδικό εμπόριο Σερβίας-
Μαυροβουνίου-Ελλάδας σε όλα αυτά τα 4 χρόνια είναι τα ψάρια και ο κλάδος 
που εμφανίζεται σχεδόν πάντα με ενδοκλαδικό εμπόριο είναι οι ελαιούχοι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 34 

Δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου: Σερβία-Μαυροβούνιο 

01 Ζώντα ζώα 

02 Κρέατα 

03 Ψάρια 

04 Γαλακτοκομικά 

05 Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης 

06 Άνθη, φυτά, δενδρίλια 

07 Φρέσκα λαχανικά 

08 Φρέσκα φρούτα 

09 Καφές, τσάι, κλπ. 

10 Σιτηρά 

11 Προϊόντα αλεύρου 

12 Ελαιούχοι σπόροι 

15 Ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια 

17 Ζάχαρη & είδη ζαχαροπλαστικής 

18 Κακάο 

22 Ποτά, οινοπνεύματα, ξίδι 

24 Καπνός & προϊόντα του 

41 Δέρματα 

44 Ξυλεία 

45 Φελλός 

51 Μαλλί 

52 Βαμβάκι 

Σύνολο 

Διόρθωση 

1995 

0 

0,1524 

0 

0 

0 

0,1667 

0,0504 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,4457 

0 

0,0999 

0,4178 

1996 

1,0000 

0 

0,5252 

0 

0 

0,3889 

0,2371 

0,0388 

0,0028 

0,5523 

0,9850 

0 

0 

0 

0,0939 

0,1094 

0,6441 

0,6208 

0 

0 

0,0151 

0,4855 

0,5547 

1997 

0,0510 

0 

0,6817 

0 

0 

0 

0 

0,0205 

0,0462 

0 

0 

0,8813 

0 

0 

0 

0,0249 

0 

0,4950 

0,4323 

0,0916 

0,1191 

0,4310 

0,7223 

1998 

0,9524 

0 

0,9842 

0 

0 

0 

0,9670 

0,0221 

0 

0 

0 

0,9691 

0 

0 

0 

0,0487 

0 

0,7368 

0,3040 

0,0046 

0,0446 

0,5183 

0,7652 

1999 

0,2069 

0 

0,8779 

0 

0 

0,6667 

0,9883 

0,2216 

0 

0 

0 

0 

0,1604 

0 

0 

0,0682 

0,0101 

0,4921 

0,3253 

0 

0 

0,4441 

0,5939 

2000 

0,2079 

0,0294 

0,9005 

0 

0 

0 

0,1859 

0,0456 

0,0127 

0 

0 

0,7296 

0,0595 

0 

0 

0,0202 

0 

0,1046 

0,2036 

0 

0 

0,5320 

0,7725 

Πηγή: Όπως ο Πίνακας 30. 

σπόροι. Κλάδοι που εμφανίζονται με ενδοκλαδικό εμπόριο μία ή δύο φορές 

είναι: ζώντα ζώα, άνθη-φυτά-δενδρίλια, φρέσκα λαχανικά, δέρματα. 

4.3. Σύγκριση με τη διακλαδική εξειδίκευση του εμπορίου 

Όπως προαναφέρθηκε (στη σελ. 97), η σχέση F2 περιγράφει τη διακλα

δική εξειδίκευση του εμπορίου και έχει ως πηγή προέλευσης τη θεωρία του 

συγκριτικού πλεονεκτήματος του Ricardo, η οποία είναι μια θεωρία ερμηνείας 
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του διεθνούς εμπορίου από την πλευρά της προσφοράς προϊόντων ενός το

μέα (στην περίπτωση μας του αγροτικού) και εντάσσεται ομοίως στο σώμα 

της θεωρίας του διεθνούς εμπορίου και της εξειδίκευσης. 

Η σχέση F2, και προς αποφυγήν επαναλήψεων, ορίζεται ως εξής: 

Χ = f2(G) (4). 

Η (4) προβλέπει ότι οι διαφορές στην αγροτική παραγωγικότητα με

ταξύ διαφόρων χωρών αντιστοιχούν και συσχετίζονται με τις διαφορές σε ένα 

συγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα, στην περίπτωση μας στην εξαγωγική 

επίδοση ενός τομέα (όπως ο αγροτικός) μεταξύ των ίδιων χωρών, ως έκφρα

ση της ικανότητας του να ανταγωνίζεται επιτυχώς τα αγροτικά προϊόντα άλ

λων χωρών. 

Η Υπόθεση 2, που προέρχεται από την F2, διατυπώνεται ως εξής: μια 

χώρα, έστω Α, με συγκριτικά υψηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν αγροτικού 

εισοδήματος, δηλαδή προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο στον αγροτικό το

μέα, δυνητικά παρουσιάζει ανώτερες εξαγωγικές επιδόσεις αγροτικών προϊό

ντων έναντι άλλων χωρών. Ή σύμφωνα με τη μαθηματική της έκφραση: 

3Χ/ dG > 0. 

Με άλλα λόγια, υψηλός σχετικός βαθμός εξαγωγικής επίδοσης στα 

αγροτικά προϊόντα που ανταλλάσσουν δύο χώρες συσχετίζεται θετικά με υψη

λή ανά εργαζόμενο προστιθέμενη αξία (παραγωγικότητα) στους αγροτικούς 

τομείς αυτών των χωρών. Σύμφωνα με το υπόδειγμα του συγκριτικού πλεονε

κτήματος του Ricardo, η κατεύθυνση της αιτιότητας είναι από την παραγω

γικότητα προς την εξαγωγική επίδοση. 

Σύμφωνα με την Υπόθεση 2, και με βάση συγκρίσεις μεταξύ Ελλάδας 

και καθεμίας από τις λοιπές χώρες, αναμένεται ότι υψηλότερη (χαμηλότερη) 

αγροτική παραγωγικότητα συσχετίζεται θετικά με υψηλότερη (χαμηλότερη) 

εξαγωγική επίδοση. Η συσχέτιση διέπεται από μια εσωτερική λογική και συ

νοχή (υπό συνθήκες) και αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση αιτιό

τητας 1 8: η ενδοκλαδική εξειδίκευση οδηγεί σε μεγαλύτερα μεγέθη αγορών 

18. Η δικαιολόγηση της κατεύθυνσης της αιτιότητας δύναται να έχει ως πηγή 
προέλευσης και ως βάση το γενικό σχήμα κατεύθυνσης της διαδικασίας σωρευτικής 
αιτιότητας (π.χ. George et al., 1991, σελ. 19) που διέπει τις δυναμικές επιπτώσεις της 
ενδοκλαδικής εξειδίκευσης αλλά και τη συσχέτιση του δείκτη με το επίπεδο "ανά
πτυξης" μιας χώρας (κυρίως σε όρους αγροτικών πόρων και επιχειρηματικών ικανο
τήτων) και την αγροτική παραγωγικότητα αντίστοιχα (Υπόθεση 1 και Υπόθεση 2). Ένα 
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που εξασφαλίζουν (μέσω των επενδύσεων) οικονομίες κλίμακας. Αυτές μαζί με 

την τεχνολογική πρόοδο (ως συνθήκη) οδηγούν σε μεγαλύτερη παραγωγικότη

τα (δηλαδή χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα προϊόντος και μεγαλύτερο όφε

λος) που με τη σειρά της οδηγεί σε αυξημένη ανταγωνιστική ικανότητα. Αυτή 

εκδηλώνεται με τη μορφή υψηλότερου επιπέδου εξαγωγικών επιδόσεων που 

οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες: στις χαμηλότερες τιμές μέσω του χαμη

λότερου κόστους και/ή στη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων 

(ανταγωνιστική ικανότητα τιμών και ανταγωνιστική ικανότητα εκτός των τιμών). 

Ο έλεγχος της Υπόθεσης 2 απαιτεί εκτιμήσεις της αγροτικής παραγω

γικότητας που εκφράζει το επίπεδο και τον βαθμό της επίδοσης του αγροτικού 

τομέα της Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών. Ορίζουμε την παραγω

γικότητα του αγροτικού τομέα ως προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο και την 

υπολογίζουμε ως μέσο όρο τριών ετών. Αυτό το, πλήρως συγκρίσιμο διαχρο

νικά, μέγεθος είναι διαθέσιμο μετά το 1994 (ελλιπές πριν από το 1995), και η 

πηγή προέλευσης του είναι η World Bank, World Development Indicators, Πίνα

κες 3.3.: Agricultural output and productivity, εκδόσεις 1999, 2001 και 2002. 

Τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα για τη Σερβία-Μαυροβούνιο σε όλα τα έτη. 

Για λόγους συγκρισιμότητας περιλαμβάνονται και μια σειρά άλλων χωρών της 

ΕΕ (οι περισσότερες μετά την τελευταία διεύρυνση) με διαφορετικές αγρο

τικές παραγωγικότητες. 

Στον Πίνακα 35, που ακολουθεί, εμφανίζεται η διαχρονική (ανά τριετία) 

εξέλιξη της Αγροτικής Προστιθέμενης Αξίας ανά εργαζόμενο (ΑΠΑαε) των πα

ρακάτω χωρών. 

Από τον Πίνακα 35 είναι δυνατή η ταξινόμηση των χωρών κατά κατη

γορίες ανάλογα με το μέτρο της αγροτικής τους επίδοσης: χώρες με σχετικά 

υψηλή αγροτική παραγωγικότητα, χώρες χαμηλότερου επιπέδου και χώρες με 

χαμηλό επίπεδο (με ΑΠΑαε κατώτερη του αμέσως προηγουμένου επιπέδου). 

Στην πρώτη κατηγορία βρίσκεται η Δανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο-Λουξεμβούρ-

γο και η Γαλλία, στη δεύτερη βρίσκονται η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ 

στην τρίτη οι λοιπές χώρες του πίνακα. 

Στη συνέχεια εξετάζεται η ισχύς της Υπόθεσης 2 για καθεμία από τις 

χώρες και την Ελλάδα (η έμφαση στις τέσσερις βαλκανικές), με τη βοήθεια 

προτεινόμενο σχήμα κατεύθυνσης της αιτιότητας για την εξεταζόμενη περίπτωση, με 
ανατροφοδοτικά αποτελέσματα, είναι το εξής: επίπεδο "ανάπτυξης" -> ενδοκλαδικό 
εμπόριο -> παραγωγικότητα —• ανταγωνιστική ικανότητα (εξαγωγική επίδοση) -• νέο 
επίπεδο "ανάπτυξης", κ.ο.κ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 35 

Προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο στον αγροτικό τομέα 

(μέσοι όροι, σε δολ. 1995) 

ΠΓΔΜ 

Πολωνία 

Αλβανία 

Λιθουανία 

Λεττονία 

Ρουμανία 

Εσθονία 

Σλοβακία 

Βουλγαρία 

Ουγγαρία 

Τσεχία 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Ελλάδα 

Αυστρία 

Ιταλία 

Γερμανία 

Σλοβενία 

Φινλανδία 

Σουηδία 

Ην. Βασίλειο 

Γαλλία 

Ολλανδία 

Δανία 

Βέλγιο-Λουξεμβούργο 

Ιρλανδία 

1995-1997 

1.528 

1.647 

1.717 

2.907 

3.125 

3.170 

3.342 

3.347 

4.351 

4.655 

-

5.574 

12.022 

12.611 

15.474 

19.001 

19.930 

26.006 

28.296 

-

-

34.760 

43.836 

46.621 

-

-

Πολωνία 

Αλβανία 

ΠΓΔΜ 

Λεπονία 

Λιθουανία 

Ρουμανία 

Σλοβακία 

Εσθονία 

Ουγγαρία 

Τσεχία 

Βουλγαρία 

Πορτογαλία 

Ελλάδα 

Ισπανία 

Ιταλία 

Αυστρία 

Γερμανία 

Σλοβενία 

Σουηδία 

Ην. Βασίλειο 

Φινλανδία 

Βέλγιο-Λουξεμβούργο 

Γαλλία 

Ολλανδία 

Δανία 

Ιρλανδία 

1997-1999 

1.554 

1.934 

2.141 

2.523 

3.192 

3.228 

3.491 

3.646 

4.860 

5.091 

6.007 

7.621 

12.711 

21.687 

23.906 

28.410 

28.924 

30.136 

34.285 

34.730 

36.384 

48.529 

50.171 

51.594 

52.809 

-

Πολωνία 

Αλβανία 

Λεπονία 

Λιθουανία 

Ρουμανία 

Εσθονία 

ΠΓΔΜ 

Σλοβακία 

Ουγγαρία 

Τσεχία 

Βουλγαρία 

Πορτογαλία 

Ελλάδα 

Ισπανία 

Ιταλία 

Αυστρία 

Γερμανία 

Σλοβενία 

Σουηδία 

Ην. Βασίλειο 

Φινλανδία 

Γαλλία 

Ολλανδία 

Δανία 

Βέλγιο-Λουξεμβούργο 

Ιρλανδία 

1998-2000 

1.864 

1.978 

2.499 

4.270 

3.592 

3.698 

4.270 

-

5.016 

5.637 

6.252 

7.235 

13.400 

21.824 

24.827 

28.523 

29.553 

31.539 

34.556 

34.938 

36.557 

53.785 

53.819 

54.090 

55.874 

-

Πηγή: World Bank, World Development Indicators, ενότητα 3.3: Agricultural output and productivity, 
εκδόσεις 1999, 2001, 2002. 
To σύμβολο - δείχνει μη διαθέσιμο στοιχείο από την ως άνω πηγή. 

του Πίνακα 35 σε συνδυασμό με τους Πίνακες 14, 15, 16 και 18 στο διψήφιο 

επίπεδο αθροιστικότητας κλάδων. Να σημειωθεί ότι τα μεγέθη των θετικών 

ή/και αρνητικών εμπορικών ισοζυγίων Ελλάδας και των υπολοίπων ευρωπαϊκών 
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χωρών του Πίνακα 35 που έχουν ως πηγή προέλευσης την Eurostat (Intra-Extra 
EU Trade), για λόγους εξοικονόμησης χώρου, δεν παρουσιάζονται στην παρού
σα έρευνα. 

Για τον εμπειρικό έλεγχο της Υπόθεσης 2 συγκρίνονται οι διαφορές στην 
αγροτική παραγωγικότητα (μεγαλύτερη και μικρότερη) με τις εξαγωγικές επι
δόσεις (μεγαλύτερες και μικρότερες) μεταξύ Ελλάδας και καθεμίας χώρας 
του Πίνακα 35 για τα χρονικά διαστήματα 1995-1997, 1997-1999 και 1998-2000. 
Η Υπόθεση 2 γίνεται δεκτή αν οι περισσότερες χώρες με αγροτική παραγωγι
κότητα μικρότερη (μεγαλύτερη) εκείνης της Ελλάδας παρουσιάζουν ταυτόχρο
να και μικρότερη (μεγαλύτερη) εξαγωγική επίδοση. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα του εμπειρικού ελέγχου 
της Υπόθεσης 2 στους Πίνακες 36, 37 και 38 για τις τρεις προαναφερθείσες 
χρονικές περιόδους. 

Από τον Πίνακα 36 προκύπτει ότι για την περίοδο 1995-1997 η Υπό
θεση 2 (δηλαδή το απλό υπόδειγμα του Ricardo) έχει υψηλή προγνωστική ικα
νότητα, με 80% [(10+6)/20] κάλυψη του συνόλου των χωρών για τις οποίες 
είναι διαθέσιμα στοιχεία αγροτικής παραγωγικότητας. Από το σύνολο των 20 
χωρών που εξετάζονται, σε 12 χώρες η αγροτική παραγωγικότητα της Ελλά
δας είναι σχετικά μεγαλύτερη, αλλά μόνο στις 10 από αυτές η Ελλάδα έχει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι 10 αυτές χώρες είναι: ΠΓΔΜ, Πολωνία, Αλβα
νία, Λιθουανία, Λεττονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Πορτογαλία και 
Ισπα-νία. Εξαιρούνται η Σλοβακία και η Ουγγαρία έναντι των οποίων η Ελλάδα 
έχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα. 

Στις υπόλοιπες 8 χώρες η αγροτική παραγωγικότητα της Ελλάδας εί
ναι σχετικά μικρότερη και στις 6 από αυτές η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό μειο
νέκτημα. Οι 6 αυτές χώρες είναι: Αυστρία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ολλαν-

ΠΙΝΑΚΑΣ 36 

Αγροτική προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο και συγκριτικές 
εξαγωγικές επιδόσεις, 1995-1997 

Αγροτική παραγωγικότητα 
Ελλάδας μεγαλύτερη 

Αγροτική παραγωγικότητα 
Ελλάδας μικρότερη 

Σύνολο 

Χώρες 

12 

8 

20 

Εξαγωγές Ελλάδας 
μεγαλύτερες 

10 

2 

Εξαγωγές Ελλάδας 
μικρότερες 

2 

6 
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δία και Δανία. Εξαιρούνται η Ιταλία και η Σλοβενία έναντι των οποίων η Ελ

λάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Στον Πίνακα 37 η Υπόθεση 2 έχει επίσης μεγάλη προγνωστική ικανό

τητα, με 83% [(10+10)/24] κάλυψη του συνόλου των χωρών. Σε 12 χώρες η 

αγροτική παραγωγικότητα της Ελλάδας είναι σχετικά μεγαλύτερη, αλλά μόνο 

στις 10 από αυτές η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι 10 αυτές 

χώρες είναι: Πολωνία, Αλβανία, ΠΓΔΜ, Λεττονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Εσθο

νία, Τσεχία, Βουλγαρία και Πορτογαλία. Εξαιρούνται η Σλοβακία και η Ουγγα

ρία έναντι των οποίων η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα. 

Στις υπόλοιπες 12 χώρες η αγροτική παραγωγικότητα της Ελλάδας εί

ναι σχετικά μικρότερη και ως προς τις 10 από αυτές η Ελλάδα έχει ανταγω

νιστικό μειονέκτημα. Οι 10 αυτές χώρες είναι: Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία, Σουη

δία, Ην. Βασίλειο, Φινλανδία, Βέλγιο-Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ολλανδία και Δα

νία. Εξαιρούνται η Ιταλία και η Σλοβενία έναντι των οποίων η Ελλάδα έχει αντα

γωνιστικό πλεονέκτημα. 

Τέλος, στον Πίνακα 38 η Υπόθεση 2 έχει την ίδια προγνωστική ικανό

τητα (κάλυψη 83% [(9+10)/23]) με εκείνη του Πίνακα 37. Σε 11 χώρες η αγρο

τική παραγωγικότητα της Ελλάδας είναι σχετικά μεγαλύτερη, αλλά μόνο στις 

9 από αυτές η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι 9 αυτές χώρες 

είναι: Πολωνία, Αλβανία, Λεττονία, Λιθουανία, Εσθονία, ΠΓΔΜ, Τσεχία, Βουλ

γαρία και Πορτογαλία. Εξαιρούνται η Ρουμανία και η Ουγγαρία, έναντι των 

οποίων η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα. 

Στις υπόλοιπες 12 χώρες η αγροτική παραγωγικότητα της Ελλάδας εί

ναι σχετικά μικρότερη και ως προς τις 10 από αυτές η Ελλάδα έχει ανταγω

νιστικό μειονέκτημα. Οι 10 αυτές χώρες είναι: Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία, Σουη

δία, Ην. Βασίλειο, Φινλανδία, Γαλλία, Δανία, Ολλανδία, και Βέλγιο-Λουξεμβούρ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 37 

Αγροτική προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο και συγκριτικές 

εξαγωγικές επιδόσεις, 1997-1999 

Αγροτική παραγωγικότητα 
Ελλάδας μεγαλύτερη 

Αγροτική παραγωγικότητα 
Ελλάδας μικρότερη 

Σύνολο 

Χώρες 

12 

12 

24 

Εξαγωγές Ελλάδας 
μεγαλύτερες 

10 

2 

Εξαγωγές Ελλάδας 
μικρότερες 

2 

10 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38 

Αγροτική προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο και συγκριτικές 

εξαγωγικές επιδόσεις, 1998-2000 

Αγροτική παραγωγικότητα 
Ελλάδας μεγαλύτερη 

Αγροτική παραγωγικότητα 
Ελλάδας μικρότερη 

Σύνολο 

Χώρες 

11 

12 

23 

Εξαγωγές Ελλάδας 
μεγαλύτερες 

9 

2 

Εξαγωγές Ελλάδας 
μικρότερες 

2 

10 

γο. Εξαιρούνται η Ιταλία και η Σλοβενία, έναντι των οποίων η Ελλάδα έχει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Από τα αποτελέσματα των Πινάκων 36, 37 και 38 και με βάση την εμπει

ρική επαλήθευση της Υπόθεσης 2, είναι δυνατόν να συναχθούν ορισμένα ενδια

φέροντα συμπεράσματα που αφορούν ειδικά τις 4 βαλκανικές χώρες (χωρίς 

Σερβία-Μαυροβούνιο) αλλά και τα αγροτικά προϊόντα κατά χώρα που συμβάλ

λουν στη διαμόρφωση εξαγωγικών επιδόσεων, δηλαδή στην πραγματοποίηση 

θετικού ή αρνητικού εμπορικού ανοίγματος της Ελλάδας με αυτές τις χώρες. 

Στις περιόδους 1995-1997 και 1997-1999 μπορεί να γίνει η παρατήρη

ση ότι και οι τέσσερις εξεταζόμενες βαλκανικές χώρες, δηλαδή η Αλβανία, η 

Βουλγαρία, η ΠΓΔΜ και η Ρουμανία, έχουν έναντι της Ελλάδας ανταγωνιστικό 

μειονέκτημα (με άλλα λόγια η Ελλάδα έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα) για 

το σύνολο των εμπορεύσιμων αγροτικών προϊόντων που ανταλλάσσουν με την 

Ελλάδα. 

Ωστόσο η γενική αυτή εικόνα μπορεί να γίνει πληρέστερη αν αναφερ

θούν, κατά χώρα, τα συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα που συμβάλλουν σε 

αυτό το (θετικό ή αρνητικό κατά περίπτωση) ανταγωνιστικό αποτέλεσμα. Σε 

όλες τις περιπτώσεις πηγή προέλευσης των στοιχείων και βάση υπολογισμού 

των τιμών των δεικτών διακλαδικού εμπορίου της Ελλάδας και των τεσσάρων 

βαλκανικών χωρών είναι η Eurostat (Intra-Extra EU Trade, διάφορα έτη). 

Η επιλογή τους κατά χώρες και κατά προϊόντα γίνεται με κριτήριο τη 

θετική τιμή του δείκτη διακλαδικού εμπορίου (Χ - Μ)/(Χ + Μ) πλησίον της 

μονάδας (Χ - Μ > 0). Έτσι επιλέγονται τα παραγόμενα στην Ελλάδα και 

εμπορεύσιμα αγροτικά προϊόντα, με δείκτες διακλαδικής εξειδίκευσης +0,9 

και + 1 . Στην περίπτωση βαλκανικής χώρας (όπως η Ρουμανία την περίοδο 

1998-2000) με την οποία δεν είμαστε ανταγωνιστικοί (X - Μ < 0), επιλέγονται 
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τ α παραγόμενα στην Ελλάδα και εμπορεύσιμα αγροτικά προϊόντα, με δείκτες 

διακλαδικής εξειδίκευσης -0,9 και - 1 . 

Τα αγροτικά προϊόντα με δείκτες διακλαδικής εξειδίκευσης +0,9 και 

+ 1 είναι κατά χώρα: 

(α) Στην περίοδο 1995-1997: 

Αλβανία Ζώντα ζώα, κρέατα, γαλακτοκομικά, άνθη-φυτά-κλπ., φρέσκα φρούτα, 

σιτηρά, προϊόντα αλεύρου, ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια, ζάχαρη και 

είδη ζαχαροπλαστικής, ποτά-οινοπνεύματα-ξίδι, καπνός & προϊόντα 

καπνού, βαμβάκι. 

Βουλγαρία Προϊόντα αλεύρου, φελλός. 

ΠΓΔΜ Ζώντα ζώα, κρέατα, γαλακτοκομικά, άνθη-φυτά-κλπ., φρέσκα φρούτα, 

σιτηρά, προϊόντα αλεύρου, ελαιούχοι σπόροι, ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια, ζάχαρη και είδη ζαχαροπλαστικής, ποτά-οινοπνεύματα-ξίδι, 

καπνός & προϊόντα καπνού, φελλός. 

Ρουμανία Άνθη-φυτά-κλπ., φρέσκα λαχανικά, φρέσκα φρούτα, προϊόντα αλεύρου, 

ποτά-οινοπνεύματα-ξίδι, καπνός & προϊόντα καπνού. 

(β) Στην περίοδο 1997-1999: 

Αλβανία Ζώντα ζώα, κρέατα, γαλακτοκομικά, φρέσκα φρούτα, σιτηρά, προϊόντα 

αλεύρου, ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια, ποτά κτλ., καπνός κτλ. 

Βουλγαρία Προϊόντα αλεύρου, ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια, φελλός. 

ΠΓΔΜ Ζώντα ζώα, κρέατα, γαλακτοκομικά, άνθη-φυτά-κλπ., φρέσκα φρούτα, 

σιτηρά, προϊόντα αλεύρου, ελαιούχοι σπόροι, ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια, ζάχαρη και είδη ζαχαροπλαστικής, ποτά-οινοπνεύματα-ξίδι, κα

πνός & προϊόντα καπνού. 

Ρουμανία Κρέατα, φρέσκα λαχανικά, προϊόντα αλεύρου, ποτά-οινοπνεύματα-ξίδι, 

καπνός & προϊόντα καπνού, βαμβάκι. 

(γ) Στην περίοδο 1998-2000: 

Αλβανία Ζώντα ζώα, κρέατα, άνθη-φυτά-κλπ., φρέσκα φρούτα, σιτηρά, προϊόντα 

αλεύρου, ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια, ζάχαρη και είδη ζαχαροπλαστικής, 

ποτά κτλ., καπνός κτλ., φελλός, μαλλί. 

Βουλγαρία Προϊόντα αλεύρου, ζωικά & φυτικά λίπη & έλαια, καπνός κτλ., φελλός, 

μαλλί. 

ΠΓΔΜ Ζώντα ζώα, κρέατα, γαλακτοκομικά, άνθη-φυτά-κλπ., φρέσκα φρούτα, 

σιτηρά, προϊόντα αλεύρου, ελαιούχοι σπόροι, ζωικά & φυτικά λίπη & 

έλαια, ζάχαρη και είδη ζαχαροπλαστικής, ποτά-οινοπνεύματα-ξίδι, 

καπνός & προϊόντα καπνού. 

Ρουμανία Ζώντα ζώα, σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, ξυλεία. 
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Συνοπτικά, για όλη την περίοδο 1995-2000, αγροτικά προϊόντα, που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της παράλληλης κίνησης διακλαδικής εξειδίκευ

σης αγροτικού εμπορίου και αγροτικής παραγωγικότητας κάθε χώρας, είναι 

κατά χώρα τα εξής (Πίνακας 39): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39 

Χώρες και αγροτικά προϊόντα που επαληθεύουν ταυτόχρονα 

τις Υποθέσεις 1 και 2 

Αλβανία Ζώντα ζώα, κρέατα, φρέσκα φρούτα, σιτηρά, προϊόντα αλεύρου, ζωικά 
& φυτικά λίπη & έλαια, ποτά-οινοπνεύματα-ξίδι, καπνός & προϊόντα 
καπνού. 

Βουλγαρία Φελλός. 
ΠΓΔΜ Ζώντα ζώα, κρέατα, γαλακτοκομικά, άνθη-φυτά-κλπ., φρέσκα φρούτα, 

σιτηρά, προϊόντα αλεύρου, ελαιούχοι σπόροι, ζωικά & φυτικά λίπη & 
έλαια, ζάχαρη και είδη ζαχαροπλαστικής, ποτά-οινοπνεύματα-ξίδι, κα
πνός & προϊόντα καπνού. 

Ρουμανία* Φρέσκα λαχανικά, προϊόντα αλεύρου, ποτά-οινοπνεύματα-ξίδι, καπνός 
& προϊόντα καπνού. 

Ρουμανία** Ζώντα ζώα, σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, ξυλεία. 

* Την περίοδο 1995-1999 (η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα). 
** Την περίοδο 1998-2000 (η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα). 

Επειδή η ταυτόχρονη επαλήθευση των Υποθέσεων 1 και 2 είναι προ

φανές ότι ενισχύει τον βαθμό εγκυρότητας και βεβαιότητας των συμπερα

σμάτων, στη συνέχεια γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων του εμπειρικού 

ελέγχου των Υποθέσεων 1 και 2 από κοινού, ως εξής: 

(α) Κατά χώρες 

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού εμπορίου μεταξύ της Ελλάδας και 

των τεσσάρων βαλκανικών χωρών, για την εξεταζόμενη περίοδο 1997-2000, 

καλύπτει η συνιστώσα της διακλαδικής εξειδίκευσης. Αυτή κλιμακώνεται ιε

ραρχικά, ως προς τον βαθμό έντασης, κατά χώρα ως εξής: ΠΓΔΜ, Αλβανία, 

Ρουμανία, Βουλγαρία. Ιδιαίτερα η τελευταία, που εμφανίζει έντονη ενδοκλαδι-

κή αγροτική εξειδίκευση στο αγροτικό εμπόριο με τη χώρα μας το 1997 και 

1998, αποτελεί εξαίρεση το 1999 και 2000, με τη Ρουμανία σε ενδιάμεση 

θέση. Να σημειωθεί ότι η έντονα ενδοκλαδική σχέση εξειδίκευσης Ελλάδας-

Βουλγαρίας, με σχεδόν μηδενική διακλαδική εξειδίκευση, επιβεβαιώνεται και 

ενισχύεται από την Υπόθεση 2. 
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Σε τελική ανάλυση και σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το συ

νολικό αγροτικό εμπόριο Ελλάδας-Αλβανίας και Ελλάδας-ΠΓΔΜ (με ελληνικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα) μπορεί να κατανοηθεί ταυτόχρονα (δηλαδή ταυ

τόχρονη επαλήθευση των Υποθέσεων 1 και 2) περισσότερο από την πλευρά 

της προσφοράς αγροτικών προϊόντων και πολύ λιγότερο από την πλευρά της 

ζήτησης τους. Τα αντίθετα ισχύουν για τη Βουλγαρία: πέραν των τιμών, σχετι

κά μεγαλύτερη σημασία στην κατανόηση του αγροτικού εμπορίου Ελλάδας-

Βουλγαρίας (επίσης με ελληνικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα) έχουν οι προτι

μήσεις των καταναλωτών για ανώτερα, από άποψη ποιότητας, αγροτικά 

προϊόντα. 

(β) Κατά προϊόντα 

Στην περίοδο 1995-2000 εμπορεύσιμα αγροτικά προϊόντα που επαλη

θεύουν την Υπόθεση 1 και την Υπόθεση 2 ταυτόχρονο (και μόνο τα συγκεκρι

μένα και μόνο για αυτή την περίοδο) είναι τα ποτά-οινοπνευματα-ξίδι, ο καπνός 

και τα προϊόντα καπνού (Πίνακας 30, Πίνακας 32, Πίνακας 33 και Πίνακας 39), 

τα φρέσκα φρούτα (Πίνακας 33 και Πίνακας 39) με ανταγωνιστικό πλεονέκτη

μα και η ξυλεία (Πίνακας 32 και Πίνακας 39) με ανταγωνιστικό μειονέκτημα. 

Συμπερασματικά: η αγροτική παραγωγικότητα είναι μια - ίσως η πιο 

σημαντική - αιτία του διακλαδικού αγροτικού εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και 

των ευρωπαϊκών χωρών του Πίνακα 35. Σημαντική όμως αναδεικνύεται και η 

έννοια του ενδοκλαδικού εμπορίου. Έτσι υπάρχει πράγματι ο κρίσιμος κρίκος 

της σχέσης αιτιότητας: επίπεδο ανάπτυξης (εξηγεί, ceteris paribus, την ενδο-

κλαδική εξειδίκευση)-παραγωγικότητα (εξηγεί, ceteris paribus, τη διακλαδική 

εξειδίκευση). Οι δύο έννοιες ενδέχεται να είναι ανάμεσα στους παράγοντες 

εκείνους οι οποίοι, συμπεριφερόμενοι ως ανεξάρτητες μεταβλητές, ερμη

νεύουν τις εξαγωγικές επιδόσεις. Η εξέταση όμως αυτού του ζητήματος είναι 

πάνω και πέρα από τον σκοπό της παρούσας Έκθεσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η ανάλυση που προηγήθηκε σκόπευε να ρίξει φως σε μερικά "σκοτει
νά" σημεία τα οποία, πριν αναληφθεί η προσπάθεια, δεν ήταν γνωστά. Άλλω
στε από το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται ο λόγος για τον οποίον αυτή έγινε, αλ
λά και η χρησιμότητα της. Η σύνθεση των ευρημάτων της έρευνας έδωσε συνο
πτικά τα εξής αποτελέσματα: 

Στο Κεφάλαιο 2 έγινε σαφές ότι, γενικά, οι αγροτικές οικονομίες των 
πέντε βαλκανικών χωρών, ως προς τα συνολικά μεγέθη, είναι σχετικά μικρές 
αγροτικές οικονομίες με βαθμό ανοίγματος έναντι της Ελλάδας μικρό και με 
παραγωγικότητα κατώτερη της ελληνικής. 

Στη δεκαετία 1991-2001 οι διαρθρωτικές μεταβολές στην παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και οι μεταβολές στις αποδόσεις των πιο 
σημαντικών αγροτικών προϊόντων συμβάλλουν στη δημιουργία μεταβαλλόμε
νων διαχρονικά συγκριτικών πλεονεκτημάτων στις βαλκανικές χώρες και στην 
Ελλάδα. Από την ανάλυση των στοιχείων απόδοσης στην παραγωγή βασικών 
αγροτικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής προκύπτει ότι: οι πέντε 
βαλκανικές χώρες είχαν συγκριτικό πλεονέκτημα στα προϊόντα ζωικής παρα
γωγής (χοιρινό κρέας και πρόβειο κρέας) την περίοδο 1989-1991 και στα στα
φύλια, πρόβειο κρέας, κρέας αιγών και χοιρινό κρέας την περίοδο 1999-2001. 
Η Ελλάδα είχε συγκριτικό πλεονέκτημα στα προϊόντα φυτικής παραγωγής (κα
πνός, ζαχαρότευτλα και βαμβάκι) την περίοδο 1989-1991 και στο γάλα αγε
λάδας, φασόλια ξερά, τομάτα και βαμβάκι την περίοδο 1999-2001. 

Είναι αυτονόητο ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε χώρας προσ
διορίζονται με βάση το σύνολο των προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) που 
αυτή παράγει και όχι με βάση μόνο τα αγροτικά προϊόντα φυτικής και ζωικής 
παραγωγής. Η ανάλυση της παρούσας Έκθεσης αφορά τα κυριότερα αγρο
τικά προϊόντα που παράγει η χώρα μας και απαντά στο ερώτημα ύπαρξης 
συγκριτικού πλεονεκτήματος ή μειονεκτήματος σε αυτά, χωρίς όμως και να 
το ερμηνεύει. Επίσης στην παρούσα Έκθεση δεν εξηγούνται συστηματικά οι 
παρατηρούμενες διαφορές στις σχετικές αποδόσεις των αγροτικών προϊόντων 
που εξετάζονται, μεταξύ των διαφόρων χωρών. Βεβαίως, το ζήτημα αυτό μπο
ρεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας ξεχωριστής μελέτης. Πάντως, από τα απο
τελέσματα της Έκθεσης προκύπτει η δυνατότητα εξειδίκευσης και στον αγρο
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τικό τομέα μεταξύ των βαλκανικών χωρών και η δυνατότητα αποκόμισης ση
μαντικού οφέλους από το μεταξύ τους εμπόριο αγροτικών προϊόντων. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην παραγωγή αποτελούν κίνητρο για 
επικερδή ανταλλαγή που οδηγεί σε αμοιβαία οφέλη από το εξωτερικό εμπό
ριο αγροτικών προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και καθεμίας από τις πέντε 
βαλκανικές χώρες. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι από τους μεγαλύτερους 
εμπορικούς εταίρους στο αγροτικό εμπόριο με την Ελλάδα, ενώ το εξωτερικό 
εμπόριο αγροτικών προϊόντων με την ΠΓΔΜ και τη Σερβία-Μαυροβούνιο ανα
πτύσσεται σημαντικά. 

Ωστόσο το ερώτημα παραμένει: αν και το όφελος από τις εμπορικές 
αγροτικές συναλλαγές είναι αμοιβαίο, ποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη ωφε
λείται περισσότερο; Με άλλα λόγια προς ποια κατεύθυνση οδεύει το όφελος 
από το αγροτικό εμπόριο ή πώς αυτό κατανέμεται τελικά μεταξύ των μερών; 

Από το Κεφάλαιο 3, με βάση εκτιμήσεις του μεριδίου αγροτικών εξα
γωγών και τη διείσδυση των αγροτικών εισαγωγών, προκύπτει ότι, σε γενικές 
γραμμές, ο αγροτικός τομέας της Ελλάδας στο σύνολο του διαθέτει την ικα
νότητα να ανταγωνίζεται επιτυχώς τους αγροτικούς τομείς των πέντε βαλκα
νικών χωρών στις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους αλλά με διαφορετικό 
βαθμό την καθεμία. Κατά συνέπεια, έναντι όλων αυτών των χωρών, αυτός επι
δεικνύει ανταγωνιστική υπεροχή. Ο βαθμός ανταγωνιστικής υπεροχής είναι 
μεγάλος στην περίπτωση της Αλβανίας και της ΠΓΔΜ και μικρότερος στις πε
ριπτώσεις της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας-Μαυροβουνίου. 

Από το ίδιο κεφάλαιο συνάγεται ότι, όταν η ως άνω γενική εικόνα εξει
δικεύεται στα επιμέρους αγροτικά προϊόντα, οι επιδόσεις των ελληνικών αγρο
τικών προϊόντων συνεπάγονται υψηλό ανταγωνιστικό αποτέλεσμα στις περιπτώ
σεις της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ και της Σερβίας-Μαυροβουνίου. Το ανταγωνιστι
κό αποτέλεσμα γίνεται επισφαλές στην περίπτωση της Βουλγαρίας, με τη 
Ρουμανία σε ενδιάμεση κατάσταση. Η ομάδα προϊόντων στα οποία η χώρα μας 
υπερέχει από κοινού έναντι των πέντε βαλκανικών χωρών αφορά τέσσερα 
ελληνικά φυτικά προϊόντα: φρέσκα φρούτα, βαμβάκι, καπνό και ποτά. Η Ρου
μανία και, κυρίως, η Βουλγαρία, υπερέχουν στην ξυλεία και σε προϊόντα ζωι
κής προέλευσης όπως γαλακτοκομικά, κρέατα, και ζώντα ζώα. 

Από την περαιτέρω εξειδίκευση και ανάλυση των συνθηκών ανταγωνι
στικής ικανότητας της χώρας μας έναντι καθεμίας από τις βαλκανικές χώρες, 
στο τελικό έτος της περιόδου με βάση το αρχικό έτος, προκύπτει ότι η αντα
γωνιστική ικανότητα του αγροτικού τομέα της Ελλάδας έναντι: (α) της Αλβα
νίας είναι απόλυτη, με κύριες συνιστώσες τα φρέσκα λαχανικά, τα ποτά και 
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το βαμβάκι, (β) της Βουλγαρίας είναι σχετική, με κύριες συνιστώσες τα γαλα
κτοκομικά και τα φρέσκα φρούτα, (γ) της Ρουμανίας παρουσιάζει απώλεια, με 
κύριες συνιστώσες τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά και τα φρέσκα λαχανικά, (δ) 
της ΠΓΔΜ παρουσιάζει μερική απώλεια, με κύριες συνιστώσες τα κρέατα, τα 
φρέσκα λαχανικά και τα ποτά, και (ε) της Σερβίας-Μαυροβουνίου παρουσιάζει 
μερική απώλεια, με κύριες συνιστώσες τα ζώντα ζώα, τα φρέσκα φρούτα, τα 
δέρματα και την ξυλεία. 

Η εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης της ανταγωνιστικής θέσης της 
Ελλάδας στον αγροτικό τομέα μπορεί να γίνει με βάση αφενός την προστιθέ
μενη αξία ανά εργαζόμενο και αφετέρου τη διαχρονική εξέλιξη των εμπορικών 
ανταλλαγών μεταξύ των χωρών στα προϊόντα του τομέα. 

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο 
είναι ένας δείκτης μέτρησης της παραγωγικότητας (βλέπε και σελίδα 114 της 
Έκθεσης) και προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες όπως η κε
φαλαιακή ένταση και η μηχανική υποστήριξη της παραγωγής, το μέγεθος του 
αγροτικού κλήρου και η μείωση του αγροτικού πληθυσμού, καθώς και από το 
αν τα παραγόμενα προϊόντα αντιμετωπίζουν ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης στην 
εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα οι παράγοντες αυτοί έχουν εξε
λιχθεί περισσότερο από τις άλλες βαλκανικές χώρες, γιατί η χώρα μας βρί
σκεται σε υψηλότερο συγκριτικά επίπεδο ανάπτυξης από αυτές τις χώρες. 

Στην παρούσα Έκθεση αναγνωρίζεται ότι η ανταγωνιστικότητα είναι 
έννοια ευρύτερη από την παραγωγικότητα της εργασίας ενός συγκεκριμένου 
τομέα. Σε κάθε περίπτωση, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα αυξά
νουν όταν η παραγωγή της χώρας είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με τα συγκρι
τικά της πλεονεκτήματα. Στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Siggel, 2003) έχει ήδη 
αναγνωριστεί η διασύνδεση μεταξύ της ανταγωνιστικής θέσης μιας χώρας και 
των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. 

Από την άλλη πλευρά, το μέγεθος του καθαρού οικονομικού οφέλους 
(σε όρους καθαρής εισροής συναλλάγματος) καθορίζεται από το μέγεθος του 
θετικού ή του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου. Το τελευταίο παρέχει μια γε
νική εικόνα των εμπορικών επιδόσεων του αγροτικού τομέα μιας χώρας ένα
ντι μιας άλλης (πλεονέκτημα από το εμπόριο). Βέβαια, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και το γεγονός ότι το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο μιας χώρας μπορεί 
να είναι σημαντικά αρνητικό, όπως στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα αυτή η 
χώρα να έχει μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο των υπηρεσιών και των με
ταβιβαστικών πληρωμών και στον λογαριασμό κεφαλαίων. Αυτό συμβαίνει για
τί η Ελλάδα κατέχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στη 
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ναυτιλία και/ή σε άλλους τομείς. Επομένως, η εξέταση του αγροτικού τομέα 
ξεχωριστά από τους άλλους τομείς δεν μειώνει την αξία των ευρημάτων και 
των συμπερασμάτων, αλλά δεν μπορεί να παραγνωρίζει και τις εξελίξεις σε 
άλλους τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία ή η βιομηχανία. Η ραγδαία ανά
πτυξη ή η επιβράδυνση αυτών των τομέων επηρεάζει μεταξύ άλλων και την 
ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. Έτσι η ανάπτυξη του αγροτικού το
μέα σε κάθε χώρα προσδιορίζεται από την ικανότητα του να αναπτύσσει 
εμπορικές ανταλλαγές με όλο τον κόσμο αλλά και από την ανάπτυξη και τη 
γενικότερη διάρθρωση της οικονομίας της. Το τελευταίο αυτό ζήτημα αυτό εί
ναι έξω από τα όρια της παρούσας Έκθεσης και μπορεί να αποτελέσει αντι
κείμενο ξεχωριστής μελέτης. 

Στο Κεφάλαιο 4 έγινε η ανάλυση των ενδοκλαδικών εμπορικών ανταλ
λαγών για την εκτίμηση του πρόσθετου οφέλους που προκύπτει από την ενδο-
κλαδική εξειδίκευση πέραν του οφέλους της διακλαδικής εξειδίκευσης του 
αγροτικού εμπορίου. Η ανάπτυξη του ενδοκλαδικού εμπορίου στηρίζεται στην 
εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας, όταν και όπου αυτές υπάρχουν, κα
θώς και στην προσπάθεια επίτευξης μεριδίων αγοράς μέσω της διαφοροποίη
σης των παραγόμενων προϊόντων. Με τον στατιστικό έλεγχο δύο υποθέσεων 
έγιναν κατανοητές οι δύο συνιστώσες εξειδίκευσης του συνολικού αγροτικού 
εμπορίου. Ο έλεγχος των υποθέσεων έδειξε ότι υπάρχουν διαφορές στο 
εμπόριο αγροτικών προϊόντων ενδοκλαδικού τύπου (ανταγωνιστική υπεροχή 
εκτός των τιμών, δηλαδή πέρα από τις διαφορές στις τιμές) μεταξύ των βαλ
κανικών χωρών. Στην περίπτωση του αγροτικού εμπορίου Ελλάδας-Αλβανίας 
και Ελλάδας-ΠΓΔΜ, μεγαλύτερη σχετικά σημασία στην κατανόηση του συνο
λικού αγροτικού εμπορίου έχει η διακλαδική εξειδίκευση και στην περίπτωση 
του αγροτικού εμπορίου Ελλάδας-Βουλγαρίας, η ενδοκλαδική εξειδίκευση. 

Υπάρχουν κλάδοι αγροτικών προϊόντων που επαληθεύουν ταυτόχρονα 
και τις δύο υποθέσεις των δύο επιμέρους στατιστικών ελέγχων. Τα αγροτικά 
προϊόντα αυτών των κλάδων, με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας, 
είναι: τα ποτά-οινοπνεύματα-ξίδι, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού και τα 
φρέσκα φρούτα. Στα αγροτικά προϊόντα με ταυτόχρονη επαλήθευση των δύο 
υποθέσεων, αλλά με ανταγωνιστικό μειονέκτημα της χώρας μας έναντι των 
Βαλκανίων ανταγωνιστών της, ανήκει η ξυλεία. 

Η γενική παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι ότι οι πολιτικές και κοι
νωνικές εξελίξεις στις χώρες αυτές, με διαφορετικές θετικές ή αρνητικές επιδρά
σεις, δεν φαίνεται ότι αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη εμπορικών και 
οικονομικών συναλλαγών με την Ελλάδα. Τη διαπίστωση αυτή ενισχύουν η ικανο
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ποιητική ανάπτυξη του αγροτικού εμπορίου και η πρόοδος της διαρθρωτικής 
μεταβολής του, όπως προκύπτει από την ενότητα 3.1.1. του Κεφαλαίου 3. 

Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας, με τις προϋποθέσεις και τους πε
ριορισμούς στα επιμέρους κεφάλαια, καθώς και οι προτάσεις πολιτικής μπο
ρούν να συνοψιστούν ως εξής: 

Η αναμενόμενη σύνδεση και ένταξη των πέντε βαλκανικών χωρών στην 
ΕΕ (η Βουλγαρία και η Ρουμανία εντάχθηκαν από 1/1/2007), με την κατάργηση 
όλων των διασυνοριακών εμποδίων και την υιοθέτηση του θεσμοθετούμενου 
καθεστώτος της φιλελευθεροποιούμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, συμβάλ
λει στην οικονομική ενοποίηση και προδιαγράφει την περαιτέρω ενίσχυση του 
αμοιβαίου οφέλους των αγροτικών τομέων Ελλάδας και αυτών των χωρών. 

Η ανάλυση και τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν αλλά και 
καθιστούν απαραίτητη την άσκηση μιας σύγχρονης πολιτικής, που επιδιώκει 
την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διεθνούς ανταγωνιστικής ικανότητας 
των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Η ανταγωνιστική ικανότητα, ως γνωστόν, 
εκφράζεται υπό δύο μορφές: ως ανταγωνιστικότητα των τιμών και ως εκτός 
των τιμών ανταγωνιστικότητα, με επίκεντρο την άσκηση πολιτικής προϊόντος 
από τις επιχειρήσεις παραγωγής και εξαγωγής τους. 

Η άσκηση μιας τέτοιας σύγχρονης πολιτικής πρέπει να γίνει σε δύο 
επίπεδα: στο γενικό, μακροοικονομικό και στο επίπεδο των επιμέρους κλάδων 
επιχειρήσεων που εξάγουν αγροτικά προϊόντα. 

Στο πρώτο επίπεδο, ο έλεγχος των ρυθμών του εγχώριου πληθωρι
σμού αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας 
των ελληνικών μονάδων παραγωγής και εξαγωγής αγροτικών προϊόντων, σε 
συνδυασμό με τη διατήρηση "ρεαλιστικών" συναλλαγματικών ισοτιμιών, με 
σκοπό τη μείωση των ανταγωνιστικών πιέσεων. Η ένταξη της Ελλάδας στην 
ΟΝΕ έχει, ως γνωστόν, αφαιρέσει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση συναλ
λαγματικής πολιτικής εντός της Ευρωζώνης, με συνέπεια η πίεση του ανταγω
νισμού να εξουδετερώνεται πλέον από τις διαφορές στην παραγωγικότητα 
των κλάδων μεταξύ Ελλάδας και ανταγωνιστριών χωρών-μελών, δηλαδή από 
τις διαφορές στο μοναδιαίο κόστος παραγωγής και κατ' επέκταση από τις 
διαφορές των τιμών (ανταγωνισμός τιμών). 

Στο δεύτερο επίπεδο, η βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας των 
εγχώριων επιχειρήσεων των κλάδων αγροτικών προϊόντων ενισχύεται με, και 
προϋποθέτει την, από μέρους τους, εφαρμογή ενεργού πολιτικής προϊόντος που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: την προσφορά προς τους πελάτες του εξωτερικού 
ελκυστικών νέων προϊόντων, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την 
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ικανοποίηση των πελατών από τη χρήση τους καθώς και την παράδοση των 

προϊόντων μέσα στα συμβατικά χρονικά όρια (ανταγωνισμός εκτός των τιμών). 

Η εξασφάλιση, η διατήρηση και η επαύξηση του οφέλους από τις εμπο

ρικές αγροτικές συναλλαγές μακροχρόνια, δηλαδή του ανταγωνιστικού πλεο

νεκτήματος στα διεθνώς εμπορεύσιμα αγροτικά προϊόντα της χώρας μας, αλ

λά και από τις άμεσες επενδύσεις (με εξαγορές και/ή συγχωνεύσεις) στους 

αγροτικούς τομείς των πέντε βαλκανικών χωρών, υπαγορεύει τη χάραξη 

μακροχρόνιας στρατηγικής και την άσκηση πολιτικής που έχουν ως γενικό 

στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών και τη διαχείριση των πολιτικών και 

οικονομικών κινδύνων. Τα μέτρα και τα μέσα της πολιτικής που εξασφαλίζουν 

πλεονεκτήματα απόλυτου και σχετικού κόστους, και κατ' επέκταση τιμής, πε

ριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση και την οργάνωση φορέων εξαγωγών 

αγροτικών προϊόντων, τη χρησιμοποίηση ποιοτικά ανώτερης τεχνολογίας πα

ραγωγής, την κάθετη ολοκλήρωση της προσφοράς εισροών και των λειτουρ

γιών της γραμμής παραγωγής, καθώς και την εκμετάλλευση των οικονομιών 

κλίμακας στην παραγωγή και στο μάρκετινγκ. Στη μακροχρόνια στρατηγική 

πλεονεκτημάτων κόστους μπορούν ακόμα να προστεθούν τα εξής μέσα: η 

ανανέωση των εργοστασιακών εγκαταστάσεων, η πρώιμη υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών καθώς και η ανάπτυξη καινοτομιών. 

Μέτρα και μέσα πολιτικής που υπαγορεύονται από την ανάπτυξη του 

ενδοκλαδικού εμπορίου και την ενδοκλαδική εξειδίκευση, και επομένως εξα

σφαλίζουν στους επιμέρους κλάδους αγροτικών προϊόντων πλεονεκτήματα από 

τη διαφοροποίηση του προϊόντος, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την ικανότη

τα προσφοράς αγροτικών προϊόντων που θεωρούνται από τους καταναλωτές 

ότι έχουν μοναδικές ποιοτικά ιδιότητες ή ότι είναι λειτουργικά καλύτερα από 

τα προϊόντα των ανταγωνιστών, τη διαφήμιση και την προώθηση των πωλή

σεων ως μέσων επικοινωνίας και προβολής προς τους καταναλωτές των επι

μέρους λεπτών διαφορών και ψυχολογικών εικόνων που είναι "εδραιωμένα" 

μέσα στα αγροτικά προϊόντα των κλάδων. 

Όπως και στην περίπτωση του πλεονεκτήματος κόστους και με δεδο

μένη τη δυναμική φύση των αγορών, η διατήρηση του πλεονεκτήματος που 

προέρχεται από τη διαφοροποίηση των προϊόντων μπορεί να εξασφαλιστεί με 

τη χρησιμοποίηση των εξής επιπλέον μέσων: έχοντας υπόψη και τον κύκλο 

ζωής του προϊόντος, εφαρμογή ενεργού καινοτομικού προγράμματος γραμ

μής παραγωγής νέων προϊόντων και αναβάθμιση ήδη υφιστάμενων γραμμών 

παραγωγής. 
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Η ανάπτυξη και η επεξεργασία του περιεχομένου καθώς και η επιλογή 
της στρατηγικής, της πολιτικής και των κατάλληλων μέτρων και μέσων που 
αντιστοιχούν σε αυτές είναι έξω από τα όρια της παρούσας Έκθεσης. Ωστό
σο, η διερεύνηση τους δύναται να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης. 

Τελικά, εφόσον το συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά και το απόλυτο, συν
δυαστούν με την έμπρακτη επιχειρηματική ικανότητα εφαρμογής αΐ/ταναΜσπ-
κής στρατηγικής και κατάλληλων μέτρων ανταγωνισμού (πολιτική τιμών και πο
λιτική εκτός των τιμών) δυνητικά μετατρέπονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτη
μα ως αποτέλεσμα που προκύπτει ακριβώς από την εν λόγω συνεργεία. Η 
συμβολή της επιχειρηματικότητας (η εξέταση της οποίας υπερβαίνει τα όρια 
της παρούσας έρευνας) έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι αυτή "κατευθύνει" 
το, αμοιβαίο από το εμπόριο, όφελος προς τη χώρα εξαγωγής αγροτικών 
προϊόντων και έτσι της προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ως αι/τανωι/ίστίκά μειονέκτημα. 
Μερίδιο ευθύνης, για ένα τέτοιο αποτέλεσμα, αναλογεί στην επιχειρηματικό
τητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

Για να γίνει κατανοητή η μέθοδος υπολογισμού του συγκριτικού πλεο
νεκτήματος από το κόστος ευκαιρίας, σύμφωνα με τον Haberler, παρατίθεται 
το παρακάτω παράδειγμα: 

Υποτίθεται ότι δύο οικονομικές οντότητες (χώρες, άτομα, επιχειρήσεις), 
έστω Α και Β, έχουν στη διάθεση τους μια μονάδα εισροής ως ένα σπάνιο 
παραγωγικό πόρο (ώρα εργασίας, στρέμμα εδάφους, μονάδα ζωικού κεφα
λαίου) που μπορούν να την αναλώσουν στην παραγωγή είτε του προϊόντος Χ 
είτε του προϊόντος Ψ. Έτσι, όπως φαίνεται στον Πίνακα ΑΒΧΨ, σε μια ώρα η 
χώρα Α μπορεί να παράγει π.χ. 5 μονάδες προϊόντος Χ (δηλαδή η απόδοση 
της είναι 5 μονάδες Χ ανά ώρα) ή εναλλακτικά 1 μονάδα προϊόντος Ψ (δηλα
δή η απόδοση της είναι 1 μονάδα Ψ ανά ώρα), ενώ η χώρα Β μπορεί να πα
ράγει 20 μονάδες προϊόντος Χ ή εναλλακτικά 2 μονάδες προϊόντος Ψ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΒΧΨ 

Χώρα Α 

Χώρα Β 

Προϊόν Χ 

5 μονάδες/ώρα 

20 μονάδες/ώρα 

Προϊόν Ψ 

1 μονάδα/ώρα 

2 μονάδες/ώρα 

Εύκολα παρατηρείται ότι η χώρα Β είναι περισσότερο αποδοτική στην 
παραγωγή και των δύο προϊόντων Χ και Ψ από ό,τι είναι η χώρα Α και έτσι 
η χώρα Β έχει απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή και των δύο προϊόντων 
(η σύγκριση τους είναι δυνατή μόνο μέσω της απόδοσης τους στην παρα
γωγή και έτσι η έννοια της απόδοσης είναι το αναγκαίο συστατικό στοιχείο 
του υπολογισμού του κόστους ευκαιρίας για τα δύο προϊόντα Χ και Ψ). 

Τα κόστη ευκαιρίας των δύο προϊόντων για τη χώρα Α υπολογίζονται 
ως ακολούθως: 
• Το κόστος ευκαιρίας 1 μονάδας του προϊόντος Ψ είναι 5 μονάδες 

του προϊόντος Χ: Αν επιλέξω ως χώρα να παράγω το Ψ, θα παράγω 
1 μονάδα/ώρα από το Ψ και ταυτόχρονα θα εγκαταλείψω την ευκαιρία 
παραγωγής, ή θα απωλέσω το όφελος, των 5 μονάδων/ώρα από το Χ. 
Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή 1 μονάδας/ώρα προϊόντος από το Ψ θα 
μου "κοστίσει" ως χώρα σε όρους του Χ 5 μονάδες/ώρα από το Χ που 
θα παρήγαγα αν το είχα επιλέξει, αλλά τώρα δεν το επιλέγω. 
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• Το κόστος ευκαιρίας 1 μονάδας!ώρα του Χ είναι 1/5 μονάδες του Ψ. 
Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται το κόστος ευκαιρίας των δύο προϊό

ντων για τη χώρα Β: 
• Το κόστος ευκαιρίας 1 μονάδας του προϊόντος Ψ είναι 10 (20/2) μο

νάδες του Χ ή ισοδύναμα: 
• Το κόστος ευκαιρίας 1 μονάδας του Χ είναι 1/10 (2/20) μονάδες του Ψ. 

Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα ΑΒΧΨ1: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΒΧΨ1 
Κόστη ευκαιρίας των χωρών Α και Β στα προϊόντα Χ και Ψ 

Χώρα Α 

Χώρα Β 

Προϊόν Χ 

1/5=0,2 

2/20=1/10=0,1 

Προϊόν Ψ 

5/1=5 

20/2=10 

Στο κελί (1,1) του Πίνακα ΑΒΧΨ1 βρίσκεται, για τη χώρα Α, το κόστος 
ευκαιρίας 1 μονάδας του Χ εκφρασμένο σε όρους του Ψ, δηλαδή 1/5=0,2. 
Στο κελί (1,2) βρίσκεται, για τη χώρα Α, το κόστος ευκαιρίας 1 μονάδας του 
Ψ εκφρασμένο σε όρους του Χ, δηλαδή 5/1 =5. Παρόμοιες αναφορές ισχύουν 
και για τα κελιά (2,1) - κόστος ευκαιρίας 0,1 και (2,2) - κόστος ευκαιρίας 10. 

Ο Haberler υποστήριζε (όπως και η σύγχρονη βιβλιογραφία, π.χ. Sla-
vin, 1999) ότι ένας οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας (χώρες, άτομα, επιχει
ρήσεις) έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα προϊόν εάν έχει ένα συγκριτικά 
χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας σε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Στο ανωτέρω 
παράδειγμα είναι προφανές ότι η χώρα Α έχει χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας 
(και επομένως συγκριτικό πλεονέκτημα) στην παραγωγή του προϊόντος Ψ 
(κόστος ευκαιρίας 5 έναντι 10 της χώρας Β), ενώ η χώρα Β έχει χαμηλότερο 
κόστος ευκαιρίας (και επομένως συγκριτικό πλεονέκτημα) στην παραγωγή του 
προϊόντος Χ (κόστος ευκαιρίας 0,1 έναντι 0,2 της χώρας Α). 

Έτσι, σύμφωνα με την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος, η χώρα 
Β θα διαθέσει τους πόρους της και θα εξειδικευτεί στην παραγωγή 20 μονά
δων/ώρα από το προϊόν Χ, ενώ η χώρα Α θα διαθέσει τους πόρους της και 
θα εξειδικευτεί στην παραγωγή 1 μονάδας/ώρα από το προϊόν Ψ. Στη συνέ
χεια οι δύο χώρες μπορούν να προβούν σε εμπορική ανταλλαγή. Έστω, λοι
πόν, ότι η χώρα Β προσφέρει (εξάγει) στην Α 6 μονάδες από το προϊόν Χ που, 
λόγω εξειδίκευσης, δεν παράγει η χώρα Α σε ανταλλαγή 1 μονάδας από το 
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προϊόν Ψ που, λόγω εξειδίκευσης, παράγει η χώρα Α. Μια τέτοια προσφορά 
μπορεί να γίνει από τη χώρα Β και θα γίνει δεκτή από τη χώρα Α, επειδή και 
οι δύο χώρες, ως αποτέλεσμα του μεταξύ τους εμπορίου, θα ωφεληθούν. Το 
γεγονός αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό ως εξής: μετά το εμπόριο η χώρα Α 
διαθέτει 6 μονάδες από το προϊόν Χ, ενώ πριν από το εμπόριο η καλύτερη δυ
νατή ποσότητα που μπορούσε να παράγει (και να καταναλώσει) ήταν 5 μονά
δες από το X. Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά το εμπόριο η χώρα Β διαθέτει 1 μο
νάδα προϊόντος. Ψ (που θα εισάγει από τη χώρα Α) και 14 μονάδες από το 
προϊόν X, ενώ πριν από το εμπόριο η καλύτερη δυνατή ποσότητα που μπορού
σε να παράγει (και να καταναλώσει) ήταν 1 μονάδα προϊόντος Ψ και 10 
μονάδες προϊόντος X. Συμπερασματικά, πρώτον, μετά την εξειδίκευση και το 
εμπόριο η χώρα Α ωφελείται κατά 1 μονάδα προϊόντος X, ενώ η χώρα Β 
ωφελείται κατά 4 μονάδες προϊόντος Χ. Παρατηρείται ότι, αν και το όφελος 
είναι αμοιβαίο, η χώρα Β ωφελείται περισσότερο από την Α στο προϊόν Χ. Το 
προϊόν Χ είναι το προϊόν του οποίου το κόστος ευκαιρίας, σε σχέση με το 
προϊόν Ψ, είναι 0,1 και είναι το μικρότερο, όπως δείχνει ο Πίνακας ΑΒΧΨ1. Δεύ
τερον, εύκολα συνάγεται ότι το όριο του οφέλους για κάθε προϊόν το κα
θορίζει το μικρότερο κόστος ευκαιρίας σε σχέση πάντα με το άλλο προϊόν. 

Στην περίπτωση των χωρών που παράγουν περισσότερα από δύο προϊό
ντα η μέτρηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος απαιτεί την παραδοχή ότι οι 
τιμές πώλησης των προϊόντων είναι τιμές ισορροπίας και δεδομένες για κάθε 
επιχείρηση και για κάθε χώρα και ότι η μέτρηση του κόστους παραγωγής 
γίνεται σε νομισματικές μονάδες (π.χ. σε Ευρώ), αντί σε πραγματικό κόστος 
ευκαιρίας. Τότε η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος παραμένει σταθερή 
για οποιοδήποτε αριθμό προϊόντων και συντελεστών παραγωγής και για κάθε 
είδος εμπορίου (διακλαδικό, ενδοκλαδικό, κλπ)19. 

19. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Siggel (2003). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΑΠΟΔΌΣΕΙς 

Σιτηρά (κιλά/εκτάριο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 
2.609 

4.121 

3.084 
3.727 

4.383 

1997 
2.708 
3.010 
2.748 
4.344 

3.540 

3.599 

3.211 

1998 
2.743 
2.682 

3.079 
3.666 

2.631 
3.526 

2.946 

1999 
2.647 
2.924 

3.720 
4.146 
3.172 

3.669 

3.263 

2000 
2.609 
2.619 
2.572 

2.640 

1.853 
3.748 

3.247 

2001 
2.609 
2.544 

2.291 
3.767 

2.681 

3.165 

3.495 

Πατάτες (κιλά/εκτάριο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 
8.409 

11.987 

10.517 

19.888 

20.614 

1997 
10.987 

10.528 
11.403 

9.270 
12.664 

18.506 

15.356 

1998 
12.271 

9.404 

13.118 

8.543 
12.830 

18.091 

15.001 

1999 
14.202 
10.829 

12.445 

8.160 
14.458 
18.247 

14.748 

2000 
14.400 

7.518 
12.615 

6.610 
12.274 

18.936 

16.359 

2001 
14.400 

8.491 
12.571 

6.610 
13.571 

19.298 

14.906 

Όσπρια (κιλά/εκτάριο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 
729 

1021 

889 
1.512 

2.567 

1997 
792 
734 

2.359 
1.752 

1.555 
1.678 

2.164 

1998 
891 
726 

2.573 

1.737 
1.223 
1.592 

2.034 

1999 
931 
819 

2.601 

1.661 
1.703 
1.704 

2.004 

2000 
922 

538 
2.601 
1.259 

893 
1.655 

2.017 

2001 
922 
756 

2.546 

1.259 
1.016 
1.682 

2.053 

Φασόλια ξερά (κιλά/εκτάριο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΠΓΔΜ 
ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 
817 
914 

841 
1.684 

950 

1997 
949 
654 

2.988 
1.302 

1.630 
2.041 

1.435 

1998 
1085 

602 

3.030 
1.280 
1.046 
1.843 

1.246 

1999 

1.140 
706 

2.978 
1304 

1.698 
2.066 

1.275 

2000 

1.099 
281 

2.978 
605 
767 

1.996 

1.155 

2001 
1.099 

500 

2.978 
605 

889 
2.108 

1.811 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (συνέχεια) 

Ηλιόσπορος (κιλά/εκτάριο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 

821 

1.636 

1.402 

1.765 

1.699 

1997 

1.486 

968 

1.129 

1.622 

1.125 

1.339 

1.161 

1998 

1.601 

973 
1.087 

1.752 

1.132 

1.290 

1.053 

1999 

1.688 

1.024 

1.400 

1.484 

1.247 

1.604 

1.095 

2000 

1.625 

826 

1.000 

1.523 

822 

1.410 

1.164 

2001 
1.625 

845 

1.000 

2.250 

1.000 

1.489 
1.071 

Τομάτες (κιλά/εκτάριο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 

17.146 

28.781 

16.648 

46.009 

36.393 

1997 

29.412 

12.558 

16.776 

6.524 

10.911 

46.566 
27.264 

1998 

30.000 

17.490 

18.651 
9.452 

14.328 

46.458 

30.008 

1999 

30.189 

15.379 

18.701 
8.027 

14.918 

44.271 

31.745 

2000 

30.000 

13.828 

19.618 
8.027 

14.634 

46.754 

30.800 

2001 

30.000 

12.333 

18.395 
8.027 

16.279 
52.904 

29.626 

Σταφύλια (κιλά/εκτάριο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 

4.940 

5.316 

4.075 

9.035 

6.518 

1997 

16.371 

5.953 

9.202 

7.327 

4.683 

9.777 

6.533 

1998 
15.868 

3.525 
8.454 

6.159 

3.475 

9.086 

6.502 

1999 

13.093 

3.623 
8.554 

3.550 

4.449 
9.677 

7.224 

2000 

13.158 

3.745 
9.974 

6.044 

5.232 

9.677 

7.019 

2001 

13.158 

3.478 

8.266 
6.044 

4.490 
9.677 

7.328 

Ζαχαρότευτλα (κιλά/εκτάριο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 

26.918 

20.851 

23.313 

64.185 

46.023 

1997 

30.398 

15.420 

33.142 

36.788 

21.757 

56.834 

36.982 

1998 

30.492 

14.935 

32.562 
36.667 

20.678 
48.657 

37.046 

1999 

30.692 
17.667 

33.500 

35.182 

21.608 

56.740 

39.214 

2000 

30.303 
10.507 

28.000 

23.941 

10.000 

63.905 

40.644 

2001 
29.412 

17.949 

19.000 

40.323 

21.449 

65.669 

38.216 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (συνέχεια) 

Καπνός (φύλλα) (κιλά/εκτάριο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 

643 

1.306 

1.016 
1.762 

1.706 

1997 

1.044 

1.474 

1.208 

1.446 

1.545 

2.079 

1.940 

1998 
1.047 

1.151 

1.268 

1.200 

1.350 

2.102 

1.886 

1999 

1.090 
1.324 

1.280 

1.652 

1.349 

2.152 

1.987 

2000 

1.096 
762 

1.273 

1.150 

965 

2.171 

1.836 

2001 

1.096 
714 

1.273 

1.150 

965 
2.134 

1.814 

Σύσπορο βαμβάκι (κιλά/εκτάριο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 
972 

1.070 

789 

2.690 

2.675 

1997 

-
634 

-
-
-

2.764 
2.811 

1998 

-
701 
-
-
-

2.802 
2.854 

1999 

975 

1.125 
-
-
900 

3.222 
3.302 

2000 

975 

670 
-
-
889 

3.046 
3.017 

2001 

975 
944 
-
-
833 

3.364 

3.333 

Βοδινό κρέας (κιλά/ζώο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 

110 

201 

147 

213 

246 

1997 

108 

176 

105 
214 

141 

222 

209 

1998 

105 

183 
111 

259 

140 
221 

215 

1999 

105 

182 

109 

226 

104 

221 

216 

2000 

106 

180 

109 

226 

116 

221 

216 

2001 

106 

180 
141 

226 

118 

220 

219 

Πρόβειο κρέας (κιλά/ζώο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 

8 

16 

11 

11 

14 

1997 

11 

20 

19 

16 

9 
11 

15 

1998 

11 

20 

19 

15 

9 
11 

15 

1999 

9 

20 

19 

15 

9 
11 

15 

2000 

9 

20 

19 

15 

9 
11 

15 

2001 

9 

20 

20 

15 

9 
11 

15 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (συνέχεια) 

Κρέας αιγών (κιλά/ζώο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 

11 

14 

9 

11 

9 

1997 

6 

13 
-
18 

8 

10 

10 

1998 

7 

13 
-
18 

8 

10 

10 

1999 

8 

12 

-
18 

8 

10 

10 

2000 

8 

12 
-
18 

9 

10 

11 

2001 

8 

13 
-

18 

9 

10 

10 

Χοιρινό κρέας (κιλά/ζώο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 

64 

73 

83 

57 

84 

1997 

65 

81 

95 

80 

80 

64 

85 

1998 

65 

82 

95 

79 

78 

64 

85 

1999 

65 

81 

95 

77 

74 

63 

85 

2000 

65 

81 

95 

79 

75 

64 

85 

2001 

72 

79 

95 

73 

76 

64 

85 

Γάλα αγελάδας (κιλά/ζώο) 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΠΓΔΜ 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ 

1989-91 

1.384 

3.370 

1.867 

2.523 

4.177 

1997 

1.637 

3.092 

1.450 

1.957 

2.635 

4.103 

3.684 

1998 

1.707 

3.243 

1.864 

2.093 

2.636 

4.471 

3.865 

1999 

1.762 

3.240 

1.837 

2.100 

3.172 

4.625 

4.011 

2000 

1.701 

3.247 

1.837 

2.100 

3.166 

4.457 

4.032 

2001 

1.701 

3.000 

1.837 

2.100 

3.154 

4.529 

4.149 

Πηγή: FAO (2001), σελ. 72-242. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Ένας πρακτικός τρόπος εκτίμησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος 
για κάθε χώρα, με βάση τα δεδομένα στο Παράρτημα Β, είναι η σύγκριση των 
μέσων αποδόσεων ενός προϊόντος στις δύο αυτές χώρες με τις αντίστοιχες 
μέσες αποδόσεις του άλλου προϊόντος. 

Αποδόσεις 

Ελλάδα 

Αλβανία 

1989-1991 

Σύσπορο βαμβάκι 

2.690 

972 

Χοιρινό κρέας 

57 

64 

1999-2001 

Σύσπορο βαμβάκι 

3.211 

975 

Σταφύλια 

9.677 

13.136 

Πηγή: Πίνακας 2β. 

Επειδή το ζητούμενο είναι ο προσδιορισμός του ελάχίοτοι; κόστους 
ευκαιρίας που, σύμφωνα με τον Haberler, μετράει το συγκριτικό πλεονέκτημα, 
λογικά έπεται ότι ο υπολογισμός του γίνεται για τα αγροτικά προϊόντα με τις 
μέγιστες διαφορές στις αποδόσεις μεταξύ των δύο συγκεκριμένων χωρών (Ελ-
λάδας-Αλβανίας) και σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Ελάχιστο κόστος ευκαιρίας 

Ελλάδα 

Αλβανία 

1989-1991 

Σύσπορο βαμβάκι 

57/2.690=0,027 

64/972=0,066 

Χοιρινό κρέας 

2.690/57=47,2 

972/64=15,2 

1999-2001 

Σύσπορο βαμβάκι 

9.677/3.211 =3,014 

13.136/975=13,5 

Σταφύλια 

3.211/9.677=0,332 

975/13.136=0,074 

Πηγή: Πίνακας 2β. 

Έτσι, στην περίοδο 1989-1991 η Ελλάδα είναι πιο παραγωγική σε όλα τα 
παραπάνω αγροτικά προϊόντα, εκτός από το χοιρινό κρέας. Ωστόσο, η Ελλάδα 
στην περίοδο αυτή υπερέχει (μέγιστη διαφορά ως αύξηση και κατά συνέπεια 
ελάχιστο κόστος ευκαιρίας ίσο με 0,021=57/2.690) κατά 176,7% στο σύσπορο 
βαμβάκι {(2.690 - 972)/ 972 · 100} και υπολείπεται κατά -10,9% (μέγιστη 
αρνητική διαφορά για την Ελλάδα) στο χοιρινό κρέας {(57 - 64)/64 · 100}. Αυτό 
σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή σύσπο-
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ρου βαμβακιού. H Αλβανία είναι λιγότερο παραγωγική σε σχέση με την Ελ
λάδα σε όλα τα παραπάνω αγροτικά προϊόντα, εκτός από το χοιρινό κρέας. 
Στο προϊόν αυτό η διαφορά στην απόδοση του είναι αρνητική για την Ελλάδα 
(δηλαδή μέγιστη διαφορά ως αύξηση για την Αλβανία, άρα ελάχιστο κόστος ευ
καιρίας ίσο με 15,2=972/64) και συνεπώς το συγκριτικό πλεονέκτημα της Αλ
βανίας είναι στην παραγωγή χοιρινού κρέατος την περίοδο 1989-1991. 

Δέκα χρόνια αργότερα, στην περίοδο 1999-2001, η εικόνα αλλάζει. Η Ελ
λάδα είναι πιο παραγωγική στην πλειονότητα των παραπάνω αγροτικών προϊό
ντων, εκτός από τα σταφύλια, τον ηλιόσπορο και το χοιρινό κρέας. Η Ελλάδα 
στην περίοδο αυτή υπερέχει (ελάχιστο κόστος ευκαιρίας ίσο με 3,014= 
9.677/3.211) κατά 229,3% στο σύσπορο βαμβάκι {(3.211 - 975)/975 · 100 και 
υπολείπεται κατά -8,8% στον ηλιόσπορο {(1.501 - 1.646)/1.646 · 100}, κατά 
-26,3% στα σταφύλια {(9.677 - 13.136)/13.136 · 100} και κατά -4,5% στο 
χοιρινό κρέας {(64 - 67)/67 · 100}. Κατά συνέπεια, στην περίοδο 1999-2001, 
η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή σύσπορου βαμβακιού. 
Η Αλβανία είναι λιγότερο παραγωγική σε σχέση με την Ελλάδα στα παρα
πάνω αγροτικά προϊόντα εκτός από τα σταφύλια, τον ηλιόσπορο και το χοι
ρινό κρέας. Η μέγιστη αρνητική διαφορά για την Ελλάδα είναι στην παραγωγή 
των σταφυλιών (δηλαδή μέγιστη θετική διαφορά για την Αλβανία, άρα ελά
χιστο κόστος ευκαιρίας ίσο με 0,074=975/13.136) και συνεπώς το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της Αλβανίας είναι στην παραγωγή σταφυλιών την περίοδο 
1999-2001. 

141 





ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δημέλη, Σ. (2004), Συγκριτικά Πλεονεκτήματα της Ελληνικής Οικονομίας: Συνο

λική και Κλαδική Ανάλυση 1990-2001, Μελέτες 53, Εκδ. ΚΕΠΕ. 

Θεοφανίδης, Σ. (1982), Οικονομική των Διεθνών Ενοποιήσεων: Στοιχεία 

Θεωρητικής και Εμπειρικής Διερεύνησης, Εκδ. Παπαζήση. 

ΙΣΤΑΜΕ, Παρατηρητήριο Βαλκανίων: Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, 

2000. 

Allen, R. G. D. et al. (eds) (1953), International Trade Statistics, John Wiley & 

Sons, Inc. 

Argyrou, M. and Bazina, E. (2003), "Competitiveness and the External Trade of 

Greece in the 1990s: A Cross-Sectoral Investigation", Journal of Econ

omic Integration. 18(4): 763-93. 

Collis, D. J. et al. (1997), Corporate Strategy: A Resource-Based Approach ( 1 s t 

Edition), McGraw-Hill/lrwin. 

Daly, J. (2001), Pricing for Profitability: Active-Based Pricing for Competitive 

Advantage ( 1 s t Edition), John Wiley & Sons. 

Deardorff, A. (2001), "The General Validity of the Law of Comparative Advan

tage", in Learner, E. (ed.), International Economics, New York: Worth, 55-

70. 

Economist Intelligence Unit: Country Profile, 2001 και Country Report, 2002. 

EUROSTAT (2001), Intra and Extra EU Trade, Luxembourg. 

FAO (1996), Production Yearbook, Vol. 50, Rome. 

FAO (2001), Production Yearbook, Vol. 55, Rome. 

FAO (2004), Statistical Yearbook, Vol. 1, Rome. 

Foss, N. J. (1997), Resources, Firms, and Strategies: A Reader in the Resource-

Based Perspective (Oxford Management Readers), Oxford University 

Press, USA. 

Gandolfo, G. (1998), International Trade Theory and Policy ( 1 s t Edition), 

Springer. 

George, K. D. et al. (1991), Industrial Organisation: Competition, growth and 

structural change (4 t h Edition), Routledge: London and New York. 

Golub, S. and Hsieh, C. (2000), "Classical Ricardian Theory of Comparative 

Advantage Revisited", Review of International Economics, 8(2): 21-34. 

Greenaway, D. and Milner, C. (1986), The Economics of Intra-lndustry Trade, 

Oxford: Basil Blackwell. 

143 



Grubel, H. G. (1981), International Economies, Revised Edition, Homewood, III.: 

R. D. Irwin. 

Grubel, H. G. and Lloyd, P. T. (1975), Intra-Industry Trade, London: Macmillan. 

Haberler, G. (1933), The Theory of International Trade: with applications to com

mercial policy, 1936 translation, New York: McMillan. 

Kendall, M. and Gibbons, J. D. (1990), Rank Correlation Methods (5 th Edition), 

New York: Oxford University Press. 

Kenen, P. B. (1999), Διεθνής Οικονομική (1°s Τόμος), Εκδ. Παπαζήση. 

Krause, D. (2001), The Book of Five Rings for Executives: Musashi's Classic 

Book of Competitive Tactics, Nicholas Brealey. 

Krugman, P. (1981), "Intra-industry Trade Specialisation and the Gains from 

Trade", Journal of Political Economy, 89: 959-73. 

(1994), Rethinking International Trade, Reprint Edition, The MIT Press. 

Krugman, P. and Venables, A. J. (1996), "Integration, Specialization and Ad

justment", European Economic Review, 40: 959-67. 

Montgomery, C. A. (ed.) (1995), Resource-Based and Evolutionary Theories of 

the Firm: Towards a Synthesis ( 1 s t Edition), Springer. 

Neary, P. (2003), "Competitive versus Comparative Advantage", World Econo

my, 26(4): 457-70. 

Porter, M. (1998a), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance, Free Press. 

(1998b), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors, Free Press. 

Siggel, E. (2003), "Concepts and Measurements of Competitiveness and Com

parative Advantage: Towards an Integrated Approach". Prepared for the 

International Industrial Organization Conference at Northeastern Universi

ty, Boston Massachusetts, April 4-5. 

Slavin, S. (1999), Economics: A Self-Teaching Guide (2 n d Edition), John Wiley 

& Sons. 

Totev, S. and Shahollari L (2001), "Agricultural Development and Trade in Bul

garia, FYR of Macedonia and Albania in the context of the Common Agri

cultural Policy", South-East Europe Review, 3: 51-69. 

UNCTAD (2002), Handbook of Statistics 2002, United Nations, New York. 

Wieser, F. von (1876), "Über das Verhältnis der Kosten zum Wert" ("On the 
Relation of Cost to Value"), reprinted in Wieser, Gesammelte Abhandlun
gen, pp. 377-404. 

World Bank (2001), World Development Indicators. 

144 



ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ 

No 1 Πρόγραμμα Αμβρακικού: Α Φάση: Η Προγραμματική Σύμβαση (Τόμος 1). 

Αθήνα, 1990. 

Β Φάση: Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης-Τε-

λική Έκθεση (Τόμος 2). Αθήνα, 1989. 

Β Φάση: Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης-Το-

μεακή Ανάλυση (Τόμος 3). Αθήνα, 1990. 

Ειδικές Μελέτες (Τόμος 4). Αθήνα, 1990. 

Επισκόπηση της Παγκόσμιας Αγοράς Χελιών (Τό

μος 5). Αθήνα, 1990. 

No 2 Προστασία και ανάπτυξη περιοχής λίμνης Καστοριάς. Αθήνα, 1990. 

No 3 Μεταφορά και ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφόρησης στην Ελλάδα, 

του Δ. Ουζουνίδη. Αθήνα, 1990. 

No 4 Χωροταξική κατανομή και κλαδική σύνθεση των επενδύσεων του Ν. 1262/ 

1982, του Γ. Γεωργίου. Αθήνα, 1991. 

No 5 Το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών: Επιπτώσεις από την ένταξη και την 

ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ, του Δ. Μαρούλη. Αθήνα, 1991. 

No 6 Shipbuilding and Shiprepairing Industry in Greece, των Φρ. Τζαμουζάκη 

και Σ. Σπαθή. Αθήνα, 1991. 

No 7 ΚΑΠΗ Μελισσιών, των Α. Ριτσατάκη, Α. Κώτση και Χρ. Αυγουστή. Αθή

να, 1992. 

No 8 Εξελίξεις στο διεθνές νομισματοπιστωτικό σύστημα και η ενοποίηση της 

ευρωπαϊκής αγοράς: Επιπτώσεις για την Ελλάδα, του Δ. Μαρούλη. 

Αθήνα, 1992. 

No 9 Δημοσιονομικές εξελίξεις στη δεκαετία του '80, του Α. Μπαλφούσια σε 

συνεργασία Ν. Μανωλά. Αθήνα, 1993. 

No 10 Ανθρώπινοι πόροι: Πληθυσμός, αγορά εργασίας, εκπαίδευση, του Κ. Κα

νελλόπουλου. Αθήνα, 1994. 

No 11 Χωροταξική ανάλυση, του Π. Κομίλη. Αθήνα, 1994. 

No 12 /\ξίθΛόν/7σ/7 της συμβολής των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων στην προ

στασία του ελληνικού περιβάλλοντος, των Δ. Κατοχιανού και Σ. Σπαθή. 

Αθήνα, 1994. 



No 42 Franchising: Αξιολόγηση και προοπτικές της δικαιόχρησης στον ελληνικό 

χώρο, των Δ. Κάζη και Θ. Τσαγκούρη. Αθήνα, 2004. 

No 43 Εξελίξεις στην αγορά κατοικιών, της Στ. Χειμωνίτη-Τερροβίτη. Αθήνα, 

2005. 

No 44 Ο συστημικός μετασχηματισμός των βαλκανικών χωρών και οι εξελίξεις 

στις οικονομικές ανταλλαγές με την Ελλάδα, των Ν. Βαγιονή, Β. Κα-

φούρου και Ε. Παναγιώτου. Αθήνα, 2005. 

No 45 Europe and the international economic environment in 2005: Recent 

developments and outlook, των St. Sawa-Balfoussias, E. Athanassiou, 

St. Karagiannis, K. Tsouma. Athens, 2006. 

No 46 Η ελληνική γεωργία ενώπιον των νέων συνθηκών και θεσμικού πλαισίου, 

της Κ. Παχάκη, σε συνεργασία Π. Τονικίδου. Αθήνα, 2006. 

No 47 Μέθοδοι και στρατηγικές αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης του σιδη

ροδρόμου και των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, του Δ. Θ. Αθα-

νασακόπουλου. Αθήνα, 2006. 

No 48 Η Επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα: Εξελίξεις και προοπτικές, 

του Κ. Κάρμα. Αθήνα, 2006. 



No 28 Μελέτη αξιολόγησης των ΠΕΠ του ΚΠΣ 1994-1999, Μελετητικής Ομάδας 

ΚΕΠΕ. Αθήνα, 1997. 

No 29 Ο ιαματικός τουρισμός και η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στην Ελλά

δα, της Σ. Σπαθή. Αθήνα, 2000. 

No 30 Η κοινωνικοοικονομική ταυτότητα των υδατικών διαμερισμάτων, των Β. 

Δεδεγιάν, Δ. Κατοχιανού, Α. Λαμπροπούλου. Αθήνα, 2000. 

No 31 Αλληλόχρεοι λογαριασμοί του Δημοσίου, των Θ. Μπαλφούσια, Β. Ράπα-

νου, σε συνεργασία Κ. Κωτσή, Ν. Μανωλά. Αθήνα, 2000. 

No 32 Ο πολιτισμός ως κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, των Καλλ. Πα-

χάκη, Φ. Αγγελίδου, Ζ. Αναστασάκου, Β. Δεδεγιάν, Εμ. Κουνάρη, Σ. 

Λέρτα, Π. Μπαλτζάκη, Στ. Χειμωνίτη-Τερροβίτη. Αθήνα, 2000. 

No 33 Το «μέγεθος» και ο ρόλος του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα: Εξελίξεις 

και συγκρίσεις με άλλες χώρες, των Λ. Αθανασίου, Δ. Αθανασακόπουλου, 

Χ. Δημητριάδου, Εμ. Κουνάρη, Α. Κώτση, Ν. Μανωλά, Π. Παπακωνστα-

ντίνου, θ. Τερροβίτη. Αθήνα, 2000. 

No 34 Διαχειριστικό κόστος του ελληνικού φορολογικού συστήματος, του Αθ. 

Μπαλφούσια. Αθήνα, 2000. 

No 35 Ελληνικές φορολογικές δαπάνες, του Αθ. Μπαλφούσια, σε συνεργασία 

Ζ. Αναστασάκου, Χ. Κάλλια, Εμ. Κουνάρη, Μ. Χλέτσου. Αθήνα, 2001. 

No 36 Διερεύνηση των εξελίξεων στην κατοικία τις τελευταίες ΙΟετίες. Πα

ρατηρήσεις και ενδείξεις για τις αστικές κυρίως περιοχές, της Στ. Χει

μωνίτη-Τερροβίτη. Αθήνα, 2001. 

No 37 Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης Νομού Ευβοίας, των Π. Κομίλη, Ν. Βα-

γιονή, Κ. Κάρμα, Α. Μυλωνά, Μ. Παπαδημητρίου και Γ. Παπαπολυμέρου. 

Αθήνα, 2001. 

No 38 Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών: Επιπτώσεις στην 

απασχόληση του κλάδου, του Θ. Τερροβίτη. Αθήνα, 2002. 

No 39 Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και η αναπτυξιακή διαδικασία στην 

Ελλάδα: Αλληλεπιδράσεις, του Λ. Αθανασίου. Αθήνα, 2002. 

No 40 Συμμετοχή ιδιωτών στα έργα υποδομής και αυτοχρηματοδότηση, της Στ. 

Χειμωνίτη-Τερροβίτη. Αθήνα, 2003. 

No 41 Η εγκληματικότητα των αλλοδαπών: τα στατιστικά δεδομένα, των Θ. Π. 

Λιανού και Θ. Μπένου, σε συνεργασία Αγγ. Δαρίτση. Αθήνα, 2003. 



No 42 Franchising: Αξιολόγηση και προοπτικές της δικαιόχρησης στον ελληνικό 

χώρο, των Δ. Κάζη και Θ. Τσαγκούρη. Αθήνα, 2004. 

No 43 Εξελίξεις στην αγορά κατοικιών, της Στ. Χειμωνίτη-Τερροβίτη. Αθήνα, 

2005. 

No 44 Ο συστημικός μετασχηματισμός των βαλκανικών χωρών και οι εξελίξεις 

στις οικονομικές ανταλλαγές με την Ελλάδα, των Ν. Βαγιονή, Β. Κα-

φούρου και Ε. Παναγιώτου. Αθήνα, 2005. 

No 45 Europe and the international economic environment in 2005: Recent 

developments and outlook, των St. Sawa-Balfoussias, E. Athanassiou, 

St. Karagiannis, K. Tsouma. Athens, 2006. 

No 46 Η ελληνική γεωργία ενώπιον των νέων συνθηκών και θεσμικού πλαισίου, 

της Κ. Παχάκη, σε συνεργασία Π. Τονικίδου. Αθήνα, 2006. 

No 47 Μέθοδοι και στρατηγικές αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης του σιδη

ροδρόμου και των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, του Δ. Θ. Αθα-

νασακόπουλου. Αθήνα, 2006. 

No 48 Η Επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα: Εξελίξεις και προοπτικές, 

του Κ. Κάρμα. Αθήνα, 2006. 



Επιμέλεια έκδοσης: Ελένη Σουλτανάκη 

Μακέτα εξωφύλλου: Βικτώρια Δεδεγιάν 

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 
γραφικές τέχνες, χωροσυνθέσεις, διαδίκτυο 

Ασκληπιού 80, 114 71 Αθήνα, 
Τηλ.: 210-36.24.728, Fax: 210-36.01.679 

www.papanikolaou.gr 
info@pananikolaou.gr 

http://www.papanikolaou.gr
mailto:info@pananikolaou.gr










ISBN: 978-960-341-071-3 
ISSN: 1108-5797 


