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Εμπορικό Ισοζύγιο 

Στο Διάγραμμα Ι παρουσιάζονται οι συνολικές ετήσιες Πληρωμές και Εισπράξεις, 

καθώς και το Έλλειμμα του Εμπορικού Ισοζυγίου για τα έτη 2000 έως και το 2014. 

Διάγραμμα I  Εμπορικό Ισοζύγιο 

 

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει ότι το Εμπορικό Ισοζύγιο επιδεινώθηκε δραματικά 

από το 2004 έως το 2008. Ενδεικτικά οι Πληρωμές και οι Εισπράξεις το 2000 ήταν 

29,403 δις. € και 6,650 δισ. €, ενώ το έτος 2008 διαμορφώθηκαν στα 63,262 δις. € και 

15,956 δις. € αντίστοιχα. Όλα τα μεγέθη του Ισοζυγίου υπερδιπλασιάστηκαν στο 

διάστημα αυτό, με αποτέλεσμα να υπερδιπλασιαστεί και το Έλλειμμα του Ισοζυγίου, 

το οποίο έφτασε από τα 22,753 δις. € που ήταν το 2000 στα 47,305 δις. € το έτος 2008. 

Επίσης, παρατηρείται ότι για τη δεκαετία 2000 έως και το 2009 οι μέσες Πληρωμές 

ήταν στα 3,528 δις. €/μήνα, ενώ οι μέσες Εισπράξεις ήταν στα 0,892 δις. €/μήνα. Στην 

δεκαετία από το 2004 έως και το 2013 οι μέσες Πληρωμές ήταν στα 3,467 δις. €/μήνα, 

ενώ οι μέσες Εισπράξεις ήταν στο 1,093 δις. €/μήνα. 

Από τα ίδια στοιχεία και τα στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας 

της ΕΛ.ΣΤΑΤ., προκύπτει το παρακάτω Διάγραμμα ΙΙ για το έλλειμμα του Εμπορικού 

Ισοζυγίου ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Διάγραμμα II  Έλλειμμα Εμπορικού Ισοζυγίου ως % του ΑΕΠ 

 



Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, το Έλλειμμα του Εμπορικού Ισοζυγίου 

έχει την τάση από το 2012 και μετά να σταθεροποιηθεί στο περίπου 10% του ΑΕΠ. 

Ειδικά για το Εμπορικό Ισοζύγιο στα τρόφιμα 

Από τα στοιχεία που συγκέντρωνε η ΤτΕ για το Εμπορικό Ισοζύγιο, για τα προϊόντα 

που αποτελούν την ομάδα των τροφίμων έχουμε τις εξής χρονοσειρές: 

Διάγραμμα III  Εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων 

 

Στην πενταετία από το 2000 έως και το 2005 οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση 

16,25%. Ενώ στην τριετία από το 2005 έως το 2008 παρουσίασαν αύξηση 35,38%! 

Από το 2008 έως το 2012 οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 28,24%, αλλά από το 2012 

άρχισαν να αυξάνουν και το 20014 έφτασαν τα 4,4 δις € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

11,73%. 

Οι εξαγωγές τροφίμων της χώρας από το 2000 παρουσιάζουν μια ομαλά αυξητική 

πορεία και έφτασαν τα 3,15 δις € το 2014, αύξηση κατά 156,23%. 

Το Εμπορικό Ισοζύγιο στα τρόφιμα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα ΙV. 
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Διάγραμμα IV Εμπορικό Ισοζύγιο Τροφίμων 

 

• Το Ισοζύγιο τροφίμων είναι διαχρονικά αρνητικό.  

• Το 2008 έφτασε στο μέγιστο ετήσιο έλλειμα των -3.328.957.533,63 €.  

• Από το 2009 και μετά παρατηρείται σταθερή μείωση του ελλείματος του 

Ισοζυγίου τροφίμων, το οποίο το 2014 κλείνει με έλλειμα των -

1.271.316.682,96 €. 

• Αν υποτεθεί ότι η τάση που παρατηρείται από το 2008 έως το 2014 διατηρηθεί, 

τότε η γραμμική τάση των τιμών αυτών του Ισοζυγίου τροφίμων δίνουν τιμές 

πρόβλεψης που απεικονίζονται στο Διάγραμμα ΙΙΙ για τα έτη από το 2015 και 

έως το 2020. Το Ισοζύγιο τροφίμων τότε θα κλείσει με πλεόνασμα το 2019 με 

109.068.201,01 €.  

Οι προβλέψεις αυτές βέβαια δεν είναι σε καμιά περίπτωση ασφαλείς, αφού ήδη 

η πρόβλεψη για το έλλειμα του Ισοζυγίου τροφίμων για το 2015 είναι ήδη 

μεγαλύτερη από την πρόβλεψη που δίνει η γραμμική τάση του Διαγράμματος. (βλ 

κυρώσεις Ρωσία) 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας νόμισμα. Από την υιοθέτηση του ευρώ η 

εγχώρια παραγωγή τροφίμων δέχτηκαν μεγάλη πίεση από το σκληρό ευρώ (έως και 

1,5980$/€ στις 21/04/2008). Από το 2008 η ισοτιμία του € / $ έχει πτωτική πορεία, 

όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα Ι. 
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Εικόνα I  Συναλλαγματική ισοτιμία € / $ από την  

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) - European Central Bank (ECB) 

• Το ισχυρό νόμισμα της χώρας επιβάρυνε σημαντικά τις εξαγωγές εγχώριων 

προϊόντων, αφού αυτά με τη σειρά τους παράγονται με μεγαλύτερο κόστος.  

• Αντίστοιχα, ευνόησε τις εισαγωγές αγαθών από άλλες χώρες, έναντι των 

ακριβών εγχώριων.  

• Η άνεση αγοράς εισαγόμενων αγαθών, οδήγησε σε αλλαγή της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς των Ελλήνων, με αποτέλεσμα για τα 

προϊόντα που πριν γινόταν μικρή κατανάλωση ή που δεν κατανάλωνε, να 

αρχίσει να καταναλώνει. 

• Ιδιαίτερα θετική επίδραση αποδείχτηκε ότι έχει για το Εμπορικό Ισοζύγιο 

τροφίμων και συνολικά στο Εμπορικό Ισοζύγιο η μείωση της ισοτιμίας του 

ευρώ έναντι του δολαρίου, τόσο στις εξαγωγές, όσο και στις εισαγωγές, 

δεδομένης της σύνδεσης των νομισμάτων πολλών χωρών με το δολάριο. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του Ισοζυγίου τροφίμων παρουσιάζεται το Διάγραμμα V 

στο οποίο έχουν παρθεί τα αθροιστικά ποσά για την κάθε κατηγορία αγαθών των 

τροφίμων για τα έτη 2010 – 2014 και διατάχθηκαν ως προς τις Εξαγωγές (Εισπράξεις) 

και τις Εισαγωγές (Πληρωμές). Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την αθροιστική εικόνα 

της πενταετίας που εξετάζεται. 



Διάγραμμα V  Το αθροιστικό Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων για τα έτη 2010 – 2014 

εξεταζόμενο ως προς τις Εισπράξεις και τις Πληρωμές 

 

Στο Διάγραμμα αυτό τα αγαθά που βρίσκονται στην έλλειψη (άνω αριστερή γωνία) 

είναι εκείνα τα οποία η χώρα εισάγει σε μεγάλες αξίες και εξάγει σε μικρές. Τα αγαθά 

που βρίσκονται στο ορθογώνιο είναι εκείνα τα οποία η χώρα κυρίως εξάγει και 

λιγότερο εισάγει, θεωρώντας πάντα σε αξίες. 

 

Από τα στοιχεία αυτά μπορούν τα αγαθά διατροφής να ομαδοποιηθούν όπως στον 

παρακάτω πίνακα: 

Μεγάλες Εισαγωγές Μεγάλες Εξαγωγές 

 Γάλα, αυγά, μέλι. Βρώσιμα ζωϊκά 

προϊόντα, τυριά 

 Κρέατα & παραπροϊόντα βρώσιμα 

 Διάφορα παρασκευάσματα 

διατροφής - παγωτά, σάλτσες, 

εκχυλίσματα 

 Είδη ζαχαροπλαστικής, 

παρασκευάσματα δημητριακών 

 Παρασκευάσματα, κονσέρβες, 

λαχανικών - φρούτων κλπ. 

 Καρποί - φρούτα βρώσιμα 

 Λίπη, λάδια ζωικά - φυτικά βρώσιμα 

ή μη, κεριά 

 

Ποσά Πληρωμών: 7.607.909.675,33 € Ποσά Εισπράξεων: 7.093.278.546,27 € 

Μικρές Εισαγωγές Μικρές Εξαγωγές 

 Δημητριακά  Λαχανικά - φυτά - ρίζες βρώσιμα 

Γάλα, αυγά, μέλι. 
Βρώσιμα ζωϊκά 
προϊόντα, τυριά

Κρέατα & παραπροϊόντα 
βρώσιμα

Διάφορα 
παρασκευάσματα 

διατροφής - παγωτά, 
σάλτσες, εκχυλίσματα

Δημητριακά
Καρποί - φρούτα 

βρώσιμα

Τροφές για ζώα. Υπολείμματα 
βιομηχ. διατροφής

Ζάχαρο και 
παρασκευάσματα Λίπη, λάδια ζωικά-

φυτικά βρώσιμα ή μη, 
κεριάΠοτά αλκοολούχα, ξύδι

Κακάο και παρασκευάσματα -
σοκολάτες

Ψάρια & μαλακόστρακα 
- υδρόβια Είδη 

ζαχαροπλαστικής, 
παρασκευάσματα 

δημητριακών

Ξηροί καρποί, βιομηχανικά, 
φαρμ. φυτά, καρποί, Άχυρα

Παρασκευάσματα, 
κονσέρβες, λαχανικών -

φρούτων κλπ.

Ζώα ζωντανά

Καφές - τσάι -
μπαχαρικά Λαχανικά - φυτά -

ρίζες βρώσιμα
Άλευρα διάφορα, 
βύνη, άμυλα κλπ Παρασκευάσματα, κονσέρβες 

κρεάτων-ψαριών
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Π
Λ

Η
Ρ

Ω
Μ

ΕΣ
 σ

ε 
εκ

α
το

μ
μ

ύ
ρ

ια
 €

ΕΠΙΣΠΑΡΑΞΕΙΣ  σε εκατομμύρια €

Ισοζύγιο τροφίμων αθροιστικά για τα έτη 2010 - 2014

Περιοχή αγαθών – 
Υπερτερούν οι 
Εισαγωγές 

Περιοχή αγαθών – 
Υπερτερούν οι 
Εξαγωγές 



 Τροφές για ζώα. Υπολείμματα 

βιομηχ. διατροφής 

 Ζάχαρο και παρασκευάσματα 

 Ποτά αλκοολούχα, ξύδι 

 Κακάο και παρασκευάσματα - 

σοκολάτες 

 Ξηροί καρποί, βιομηχανικά, φαρμ. 

φυτά, καρποί, Άχυρα 

 Καφές - τσάι - μπαχαρικά 

 Άλευρα διάφορα, βύνη, άμυλα κλπ 

 Παρασκευάσματα, κονσέρβες 

κρεάτων-ψαριών 

 Ζώα ζωντανά 

Ποσά πληρωμών: 7.963.040.070,00 € 

 Ψάρια & μαλακόστρακα – υδρόβια 

Ποσά Εισπράξεων:2.061.512.388,84  € 

Μέσες ετήσιες Πληρωμές: 
3.114.189.949,07 € 

Μέσες ετήσιες Εισπράξεις: 
1.830.958.187,02 € 

Στο Διάγραμμα VΙ παρουσιάζεται το Ισοζύγιο τροφίμων με την ίδια διάταξη με το 

προηγούμενο, αλλά με τα στοιχεία μόνο του έτους 2014.  
Διάγραμμα VI  Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων έτους 2014 

 

Γάλα, αυγά, μέλι. 
Βρώσιμα ζωϊκά 
προϊόντα, τυριά

Κρέατα & παραπροϊόντα 
βρώσιμα

Διάφορα παρασκευάσματα 
διατροφής - παγωτά, σάλτσες, 

εκχυλίσματα

Δημητριακά

Καρποί - φρούτα 
βρώσιμα

Τροφές για ζώα. 
Υπολείμματα βιομηχ. …

Ζάχαρο και 
παρασκευάσματα

Λίπη, λάδια ζωικά-
φυτικά βρώσιμα ή 

μη, κεριά
Ποτά αλκοολούχα, …

Κακάο και 
παρασκευάσματα -

σοκολάτες

Ψάρια & 
μαλακόστρακα -

υδρόβια

Είδη 
ζαχαροπλαστικής, 
παρασκευάσματα 

δημητριακώνΞηροί καρποί, 
βιομηχανικά, φαρμ. 
φυτά, καρποί, Άχυρα

Παρασκευάσματα, 
κονσέρβες, 

λαχανικών - φρούτων 
κλπ.

Καφές - τσάι -
μπαχαρικά

Λαχανικά - φυτά -
ρίζες βρώσιμα

Άλευρα διάφορα, 
βύνη, άμυλα κλπ

Παρασκευάσματα, 
κονσέρβες κρεάτων-…

Ζώα ζωντανά
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ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ σε εκατομμύρια €

Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων για το έτος 2014

Περιοχή αγαθών – 
Υπερτερούν οι 
Εξαγωγές 

Περιοχή αγαθών – 
Υπερτερούν οι Εισαγωγές 



Όπως και προηγουμένως, σχηματίζεται ο πίνακας με τις ομαδοποιήσεις των αγαθών:  

Μεγάλες Εισαγωγές Μεγάλες Εξαγωγές 

 Διάφορα παρασκευάσματα 

διατροφής - παγωτά, σάλτσες, 

εκχυλίσματα 

 Κακάο και παρασκευάσματα – 

σοκολάτες 

 Κρέατα & παραπροϊόντα βρώσιμα 

 Γάλα, αυγά, μέλι. Βρώσιμα ζωϊκά 

προϊόντα, τυριά 

 Είδη ζαχαροπλαστικής, 

παρασκευάσματα δημητριακών  

 Παρασκευάσματα, κονσέρβες, 

λαχανικών - φρούτων κλπ 

 Καρποί - φρούτα βρώσιμα 

 Ψάρια & μαλακόστρακα - υδρόβια  

 Λίπη, λάδια ζωικά-φυτικά βρώσιμα ή 

μη, κεριά 

 Ποσά Πληρωμών: 1.900.112.863,36 €  Ποσά Εισπράξεων: 2.037.987.540,66 € 

Μικρές Εισαγωγές Μικρές Εξαγωγές 

 Ζάχαρο και παρασκευάσματα 

 Ξηροί καρποί, βιομηχανικά, φαρμ. 

φυτά, καρποί, Άχυρα 

 Δημητριακά 

 Ποτά αλκοολούχα, ξύδι 

 Καφές - τσάι – μπαχαρικά 

 Άλευρα διάφορα, βύνη, άμυλα κλπ 

 Παρασκευάσματα, κονσέρβες 

κρεάτων-ψαριών 

 Ζώα ζωντανά 

 Λαχανικά - φυτά - ρίζες βρώσιμα 

 Τροφές για ζώα. Υπολείμματα 

βιομηχ. Διατροφής 

Ποσά Πληρωμών: 1.189.186.742,60 € Ποσά Εισπράξεων: 277.421.025,55 € 

Συνολικές Πληρωμές: 
3.089.299.605,96 € 

Συνολικές Εισπράξεις: 
2.315.408.566,21 € 

 

Ερμηνεία των Διαγραμμάτων 

Συγκρίνοντας τους δύο πίνακες με τις ομαδοποιήσεις των αγαθών προκύπτει για τα 

αγαθά αυτά ότι: 

1. Για τα αγαθά της κατηγορίας «Γάλα, αυγά, μέλι. Βρώσιμα ζωικά προϊόντα, 

τυριά», η χώρα μείωσε την εξάρτησή της από τις εισαγωγές τους, αφού την 

πενταετία 2010 – 2014 αθροιστικά ήταν τα πρώτα σε εισαγωγές, ενώ το έτος 

2014 ήταν σχεδόν ισοσκελισμένο το ισοζύγιό τους. 

2. Τα αγαθά της κατηγορίας «Κρέατα & παραπροϊόντα βρώσιμα» διατηρούν 

να έχουν μεγάλο αρνητικό ισοζύγιο. Είναι ένα από τα αδύνατα σημεία της 

ελληνικής οικονομίας. 

3. Άλλη αδυναμία της ελληνικής οικονομίας είναι τα αγαθά «Διάφορα 

παρασκευάσματα διατροφής - παγωτά, σάλτσες, εκχυλίσματα». Έχει τα ίδια 

χαρακτηριστικά με το προηγούμενο αγαθό. 

4. Τα «Δημητριακά» παρουσιάζουν μικρή βελτίωση, παρ’ ότι συνεχίζουν να 

είναι στην ομάδα με αρνητικό ισοζύγιο. 

5. Τα αγαθά «Τροφές για ζώα. Υπολείμματα βιομηχ. Διατροφής» 

παρουσιάζουν μια ευχάριστη εξέλιξη, από τα αγαθά με μικρό αρνητικό 

ισοζύγιο, έχουν αναταξινομηθεί σε αγαθά με μικρό θετικό ισοζύγιο. 

6. Τα αγαθά «Ζάχαρο και παρασκευάσματα» έχουν μια μικρή επιδείνωση. 



7. Τα «Ποτά αλκοολούχα, ξύδι» δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη μεταβολή και 

παραμένουν στην ομάδα με αρνητικό ισοζύγιο, αφού οι ανάγκες για εισαγωγές 

ποτών από το εξωτερικό παραμένουν και η ελληνική ποτοποιία δείχνει να μη 

μπορεί να αντιστρέψει το αρνητικό ισοζύγιο αυξάνοντας τις εξαγωγές της δικής 

της παραγωγής. Υπάρχει και το θέμα του καταναλωτικού προτύπου των 

Ελλήνων. 

8. Τα αγαθά «Κακάο και παρασκευάσματα – σοκολάτες» παρουσιάζουν το 

2014 ιδιαίτερα αρνητική τάση, αφού από αγαθά με μικρό αρνητικό ισοζύγιο 

μεταπήδησαν στην ομάδα με μεγάλο αρνητικό ισοζύγιο. 

9. Τα αγαθά «Ξηροί καρποί, βιομηχανικά, φαρμ. φυτά, καρποί, Άχυρα», 

«Καφές - τσάι – μπαχαρικά», «Άλευρα διάφορα, βύνη, άμυλα κλπ», 

«Παρασκευάσματα, κονσέρβες κρεάτων-ψαριών», «Ζώα ζωντανά» 

παραμένουν στην ομάδα αγαθών με μικρό αρνητικό ισοζύγιο.  

10. Τα αγαθά «Είδη ζαχαροπλαστικής, παρασκευάσματα δημητριακών», 

«Παρασκευάσματα, κονσέρβες, λαχανικών - φρούτων κλπ.», «Καρποί - 

φρούτα βρώσιμα» και «Λίπη, λάδια ζωικά - φυτικά βρώσιμα ή μη, κεριά» 

παρουσιάζουν σταθερή συμπεριφορά και διατηρούνται στην ομάδα με το 

μεγάλο θετικό ισοζύγιο. Αποτελούν τα δυνατά σημεία της ελληνικής 

οικονομίας. 

11. Στην ομάδα των δυνατών της ελληνικής οικονομίας το 2014 εμφανίζονται και 

τα αγαθά «Ψάρια & μαλακόστρακα – υδρόβια». 

12. Τέλος, τα «Λαχανικά - φυτά - ρίζες βρώσιμα» διατηρούν τη θέση τους στην 

ομάδα με μικρό θετικό ισοζύγιο και έτσι είναι και αυτά που στηρίζουν της 

ελληνική οικονομία 

Η συνολική εικόνα για δεδομένα του Εμπορικού Ισοζυγίου για τα 

τρόφιμα είναι : 

• Η κατάσταση ήδη βελτιώνεται με τον χρόνο. 

• Αγαθά που αποτελούν τα δυνατά σημεία της ελληνικής οικονομίας 

διατηρούν τα μερίδια αγοράς τους και συνεχίζουν να συνεισφέρουν 

θετικά στο Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων της χώρας. 

• Διατηρούνται σημαντικά προβλήματα σε σειρά κατηγορίας αγαθών. 

• Τα αγαθά με αρνητικό ισοζύγιο δεν είναι όλα της ίδιας βαρύτητας για 

την συντήρηση του πληθυσμού. Έτσι σ’ αυτά υπάρχουν αγαθά που είναι 

πρώτης αναγκαιότητας, αλλά και αγαθά, τα οποία δεν είναι σημαντικά για 

την διατήρηση της κοινωνίας. 

• Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει η σημαντική δυνατότητα για 

μεγάλη ανατροπή του αρνητικού ισοζυγίου, αφού οι κατηγορίες των 

προϊόντων που επιβαρύνουν σημαντικά το ισοζύγιο τροφίμων θα 

μπορούσαν να παράγονται εγχώρια. 

  



Καίριο Ερώτημα:  Αν η Ελλάδα καθιερώσει τη δραχμή για το 

νόμισμά της, τι θα γίνει με τα τρόφιμα; Θα μπορέσει η χώρα να 

ανταπεξέλθει στις ανάγκες της; 

Όπως έχουν ήδη παρουσιαστεί τα στοιχεία του Ισοζυγίου τροφίμων για το έτος 2014 

τα τρόφιμα της κατηγορίας Μεγάλων Εισαγωγών (ΠΛΗΡΩΜΩΝ) είναι: 

1. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής - παγωτά, 

σάλτσες, εκχυλίσματα 
678.133.374 € 

2. Γάλα, αυγά, μέλι. Βρώσιμα ζωικά προϊόντα, 

τυριά 
426.549.587 € 

3. Κακάο και παρασκευάσματα – σοκολάτες 411.601.827 € 

4. Κρέατα & παραπροϊόντα βρώσιμα 383.828.075 € 

Την ίδια στιγμή για το έτος 2014 τα συνολικά ποσά του Εμπορικού Ισοζυγίου 

τροφίμων της Ελλάδας καταγράφηκαν τα εξής δεδομένα: 

Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων 2014 

Πληρωμές έτους 4.429.989.591,64 

Εισπράξεις έτους 3.158.672.908,68 

Έλλειμμα Ισοζυγίου -1.271.316.682,96 

• Το έτος 2014 για την Ελλάδα έκλεισε με αρνητικό Ισοζύγιο τροφίμων. Την ίδια 

χρονιά Τα αγαθά «Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής - παγωτά, σάλτσες, 

εκχυλίσματα» και «Κακάο και παρασκευάσματα – σοκολάτες» από μόνα τους 

επιβάρυναν το Ισοζύγιο του 2014 κατά 1.089.735.201 €! Ίσος είναι και ευκαιρία να 

ασχοληθεί η χώρα με την παραγωγή αυτών των αγαθών. 

• Τα δύο άλλα αγαθά, δηλαδή τα «Γάλα, αυγά, μέλι. Βρώσιμα ζωικά προϊόντα, 

τυριά» και «Κρέατα & παραπροϊόντα βρώσιμα» είναι καθοριστικής σημασίας 

για την συντήρηση του πληθυσμού. Για αυτά τα αγαθά πληρώθηκαν το έτος 2014 

το ποσό των 810.377.662 €. Σίγουρα όμως το Ισοζύγιο Υπηρεσιών της χώρας, το 

οποίο είναι σημαντικά θετικό, εξασφαλίζει άνετα και αυτό το ποσό. Εξασφαλίζεται 

έτσι το θέμα της διατροφικής ασφάλειας της χώρας και της ασφαλούς διατήρησης 

του σημερινού βιοτικού επιπέδου. Όπως και να έχει, αυτά τα αγαθά και μπορούν 

και πρέπει οπωσδήποτε να παράγονται εγχώρια. 

Στην περίπτωση που η Ελλάδα μεταβεί στη δραχμή, τότε το πιο πιθανό είναι η 

δραχμή να υποτιμηθεί. Εξετάζονται σενάρια υποτίμησης του νομίσματος: 

 

Σενάριο 1 Μείωση 10% Σενάριο 2 Μείωση 10% 

Οι Πληρωμές μειώνονται κατά 5% και οι 

Εισπράξεις αυξάνουν κατά 2,5% 

Οι Πληρωμές μειώνονται κατά 2,5% και 

οι Εισπράξεις αυξάνουν κατά 5% 

Πληρωμές 4.208.490.112,06 Πληρωμές 4.319.239.851,85 

Εισπράξεις 3.237.639.731,40 Εισπράξεις 3.316.606.554,11 

Ισοζύγιο -970.850.380,66 Ισοζύγιο -1.002.633.297,74 

  
  

1.089.735.201 € 

810.377.662 € 



Σενάριο 3 Μείωση 10% Σενάριο 4 Μείωση 20% 

Οι Πληρωμές μειώνονται κατά 5% και οι 

Εισπράξεις αυξάνουν κατά 5% 

Οι Πληρωμές μειώνονται κατά 5% και οι 

Εισπράξεις αυξάνουν κατά 10% 

Πληρωμές 4.208.490.112,06 Πληρωμές 4.208.490.112,06 

Εισπράξεις 3.316.606.554,11 Εισπράξεις 3.190.259.637,77 

Ισοζύγιο -891.883.557,94 Ισοζύγιο -1.018.230.474,29 

    

Σενάριο 5 Μείωση 20% Σενάριο 6 Μείωση 20% 

Οι Πληρωμές μειώνονται κατά 10% και 

οι Εισπράξεις αυξάνουν κατά 5% 

Οι Πληρωμές μειώνονται κατά 10% και 

οι Εισπράξεις αυξάνουν κατά 10% 

Πληρωμές 3.986.990.632,48 Πληρωμές 3.986.990.632,48 

Εισπράξεις 3.316.606.554,11 Εισπράξεις 3.474.540.199,55 

Ισοζύγιο -670.384.078,36 Ισοζύγιο -512.450.432,93 

    

Σενάριο 7 Μείωση 20%   

Οι Πληρωμές μειώνονται κατά 20% και 

οι Εισπράξεις αυξάνουν κατά 20% 

  

Πληρωμές 3.543.991.673,31   

Εισπράξεις 3.221.846.366,85   

Ισοζύγιο -322.145.306,46   

Το σημερινό Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων παρουσιάζει έλλειμα 1.271.316.682,96 € 

και όλα τα σενάρια της υποτίμησης βελτιώνουν το ισοζύγιο. 

Όπως και να έχει, τα τρόφιμα και μπορούν και πρέπει οπωσδήποτε να παράγονται 

στην Ελλάδα. Για αυτό υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο 

κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων είναι πρωταθλητής της ελληνικής 

Μεταποίησης. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας, 

Μποζοβίτης Δημήτριος 

 


