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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Αυτή η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε για την απόκτηση μεταπτυχιακού 
διπλώματος διοίκησης επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η 
διπλωματική εργασία εκπονήθηκε κατά τους μήνες Απρίλιο – Σεπτέμβριο του έτους 
2009.  

Η εργασία αφορά στη μελέτη της αγοράς νωπών και κατεψυγμένων λαχανικών της 
Ιταλίας και στο εξαγωγικό πλάνο της επιχείρησης «Νικόλαος Ουσουλτζόγλου Α.Ε.» 
για τον κλάδο των κατεψυγμένων λαχανικών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια σύντομη εισαγωγή πάνω στο 
αντικείμενο που μελετήθηκε, στους λόγους για τους οποίους ο συγγραφέας 
αποφάσισε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα καθώς και στους στόχους της 
εργασίας.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται η πολιτισμική ανάλυση της 
Ιταλίας. Στην ανάλυση περιλαμβάνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της χώρας, η 
γεωγραφία της, οι κοινωνικοί θεσμοί, η εκπαίδευση, το πολιτικό και νομικό σύστημα 
της χώρας, η θρησκεία, οι κοινωνικές οργανώσεις, οι τέχνες και ο πολιτισμός και τα 
διάφορα επιχειρηματικά έθιμα που τηρούνται στη χώρα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η οικονομική ανάλυση της Ιταλίας. Σημαντικά 
κομμάτια όπως τα βασικά οικονομικά μεγέθη, τα στοιχεία της οικονομικής 
δραστηριότητας και το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, παρουσιάζονται και 
αναλύονται με σκοπό την αξιολόγηση της χώρας από τον αναγνώστη – εξαγωγέα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται η αγορά της Ιταλίας στον κλάδο που ενδιαφέρει 
την εταιρία. Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται στοιχεία που αντλήθηκαν από επίσημες 
πηγές εντός και εκτός Ε.Ε. για τα έτη 2002 -2008. Στοιχεία που παρατίθενται 
αφορούν: 

• Την αγορά των φρέσκων λαχανικών 

• Την αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών 

Η ανάλυση είναι η ίδια και για τις δύο αγορές και εμπεριέχει στοιχεία για τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, την παραγωγή, την κατανάλωση, τις εισαγωγές και 
τις εξαγωγές της χώρας, την εμπορική δομή και τις τιμές. Στην ανάλυση 
συμπεριελήφθη και η αγορά των φρέσκων λαχανικών, με στόχο την βαθύτερη 
κατανόηση των προϊόντων από τον αναγνώστη αλλά και την ενημέρωση του 
δυνητικού επενδυτή για παραπλήσιο κλάδο που μπορεί να συνυπάρξει με τον κλάδο 
των κατεψυγμένων λαχανικών στην ίδια εταιρία. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται το επιχειρηματικό σχέδιο της 
εταιρίας «Νικόλαος Ουσουλτζόγλου Α.Ε.» στον κλάδο των κατεψυγμένων 
λαχανικών. Το κεφάλαιο ξεκινά με την παρουσίαση της εταιρίας και του προέδρου 
της. Παρουσιάζεται η ιστορία της εταιρίας, το βιογραφικό του επιχειρηματία, οι 
τωρινές δραστηριότητες της εταιρίας, η διάρθρωσή της και οι διαθέσιμες 
εγκαταστάσεις της. Στη συνέχεια εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους η εταιρία 
αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο των κατεψυγμένων λαχανικών στην 
αγορά της Ιταλίας τα επόμενα έτη και αναφέρονται τα προϊόντα στα οποία αποφάσισε 
να δραστηριοποιηθεί η εταιρία. Η παρουσίαση συνεχίζεται με την ανάλυση του 
εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και την εξέταση των παραγόντων του 
εξωτερικού περιβάλλοντός της (ανάλυση παρούσας κατάστασης). Έπειτα από την 
ανάλυση της παρούσας κατάστασης, ακολουθεί η συγκέντρωση των δυνατοτήτων και 
των αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και των ευκαιριών 
και των απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος, με τη μορφή της SWOT ανάλυσης. 
Στις τελευταίες δύο ενότητες του κεφαλαίου, παρουσιάζεται η επιχειρηματική 
πρόταση, τίθενται οι στόχοι των επενδυτών για τα επόμενα έτη και αναλύεται το 
πλάνο δράσης, επικεντρωμένο στα 4P του μάρκετινγκ. 

Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας, η ανάλυση επικεντρώνεται σε αριθμητικά μεγέθη, 
με σκοπό την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της νέας επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μέσω του προϋπολογισμού των χρηματικών ροών. Στο κεφάλαιο 
παρατίθενται pro forma καταστάσεις που εξετάζουν: 

• τις εκροές που θα υπάρξουν στην αρχή της επένδυσης,  

• τους τρόπους χρηματοδότησης των εκροών 

• την παραγωγή 

• τις πωλήσεις 

• τα αναμενόμενα αποτελέσματα χρήσης 

Οι καταστάσεις δημιουργήθηκαν με τη συγκέντρωση στοιχείων από δυνητικούς 
προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες, καθώς και από συνέντευξη του συγγραφέα με 
οικονομικό διευθυντή μεγάλης εταιρίας στον χώρο των κατεψυγμένων λαχανικών. 
Για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων αστάθμητων παραγόντων που 
επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη, ο συγγραφέας αποφάσισε να παρουσιάσει τρεις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με τρία διαφορετικά σενάρια πορείας 
των αστάθμητων παραγόντων (απαισιόδοξη, ουδέτερη και αισιόδοξη προσέγγιση). 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης της 
επένδυσης που είναι συνυφασμένα με τους στόχους που τέθηκαν από το συγγραφέα. 
Τέλος, εξετάζονται κάποια εναλλακτικά σενάρια που μελετούν την αντιστροφή της 
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πορείας της επιχείρησης ή τη βύθισή της και τα κόστη που απορρέουν, σε περίπτωση 
που η επένδυση δεν επιτύχει τους στόχους της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η αρχική ιδέα για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας με θέμα σχετικό με τα 
λαχανικά «έπεσε στο τραπέζι» πριν από περίπου δύο χρόνια, στη διάρκεια μιας 
συζήτησης των στελεχών της εταιρίας «Νικόλαος Ουσουλτζόγλου Α.Ε.»  και 
κάποιων συνεργατών, σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της 
εταιρίας. Τα στελέχη τότε ήθελαν να πληθύνουν τις δραστηριότητες της εταιρίας με 
στόχο την απαγκίστρωση από τον κλάδο του βάμβακος, του οποίου το μέλλον ήταν –
και ακόμη είναι- αβέβαιο στην ελληνική επικράτεια. Είχε γίνει ακόμη μια προσπάθεια 
στο πρόσφατο παρελθόν με την εισαγωγή νέου αντικειμένου και συγκεκριμένα με την 
ξήρανση μηδικής, όμως το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης σε συνδυασμό με το 
μικρό μέγεθος και την ανωριμότητα της αγοράς, δεν ήταν δυνατό να προσφέρουν το 
βαθμό απεξάρτησης από τη βασική δραστηριότητα, που αναζητούσαν τα στελέχη. Ο 
γράφων εκείνη την περίοδο ξεκινούσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Τα στελέχη ήθελαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες της εταιρίας, παραμένοντας 
όμως στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και 
ταυτόχρονα αναζητώντας κλάδο με υψηλά περιθώρια κέρδους. Οι δυνατότητες του 
κάμπου της Ημαθίας και των γύρω νομών σε συνδυασμό με την πληροφόρηση που 
αποκόμισαν τα στελέχη από τις συζητήσεις με συνεργάτες της εταιρίας (εμπόρους, 
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων) οδήγησαν στην απόφαση για περαιτέρω έρευνα 
πάνω στον κλάδο των λαχανικών. Μετά από πολύωρες συζητήσεις με ανθρώπους της 
αγοράς και συνεργάτες της επιχείρησης, η αγορά της Ιταλίας φάνταζε ιδανική για το 
ξεκίνημα της νέας δραστηριότητας, με κυρίαρχους παράγοντες στη λήψη της 
απόφασης τις στενές διασυνδέσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της 
εταιρίας Κου Νικολάου Ουσουλτζόγλου καθώς και την πολύχρονη επιχειρηματική 
συνεργασία της εταιρίας με Ιταλούς επιχειρηματίες στον κλάδο του βάμβακος. Έτσι 
λοιπόν δόθηκε το κίνητρο στο συγγραφέα να ασχοληθεί με την αγορά των λαχανικών 
της Ιταλίας. 

Οι κύριοι στόχοι της εργασίας είναι δύο: 

1.  Η τεκμηρίωση των απόψεων των στελεχών σχετικά με την καταλληλότητα 
της αγοράς και του κλάδου στον οποίο προτίθεται να επεκταθεί η εταιρία, 
μέσω της ενδελεχούς έρευνας των κοινωνικών και οικονομικών 
χαρακτηριστικών και μεγεθών που μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση για 
επέκταση. 

2. Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού πλάνου με σαφείς και ξεκάθαρες τακτικές 
υλοποίησης της στρατηγικής επέκτασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Ιταλία έχει στρατηγική θέση στην κεντρική Μεσόγειο και προσφέρει πρόσβαση 
στη δυτική Ευρώπη και στην Αφρικανική ήπειρο. Η Ρώμη είναι η πρωτεύουσα της 
χώρας. Έχει επίσης 2 μεγάλα νησιά -τη Σικελία και τη Σαρδηνία. Η Ιταλία είναι 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης ( από το 1999), του ΝΑΤΟ, του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΗΕ (για τη διετία 2007-2008 συμμετείχε ως μη-
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού) και της ομάδας G8 των 
οκτώ πλουσιοτέρων χωρών. Τα πιο έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι η 
παράνομη διείσδυση μεταναστών, το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά, το μεγάλο 
ποσοστό ανεργίας, η αργή οικονομική ανάπτυξη και η μεγάλη διαφορά στο εισόδημα 
και στα τεχνικά χαρακτηριστικά μεταξύ της νότιας και της βόρειας Ιταλίας. Η 
επίσημη γλώσσα που ομιλείται από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι η 
ιταλική. Το 90% των Ιταλών ακολουθούν το Ρωμαιοκαθολισμό. Η μουσουλμανική 
κοινότητα εμφανίζει αυξητικές τάσεις. Η οικογένεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της ζωής στη χώρα. Στη Βόρεια Ιταλία η οικογένεια είναι πυρηνική. Στη Νότια Ιταλία 
εκτεταμένη. Δύο ή και περισσότερες πυρηνικές οικογένειες σχηματίζουν ένα 
νοικοκυριό στις Νότιες περιοχές. Οι άντρες της οικογένειας παραδοσιακά δένονται 
περισσότερο με τη μητέρα τους και εμφανίζουν κοινή συμπεριφορά. Το 98,5% των 
Ιταλών έχουν τουλάχιστον βασική εκπαίδευση και η μόρφωση αποτελεί ένδειξη 
κοινωνικής θέσης. 

 To πολίτευμα της Ιταλίας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Οι 
εκλογές γίνονται κάθε 5 έτη. Το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι σταθερό. Εν έτει 
2009 κυβερνά η Κεντροδεξιά Συμμαχία με πρωθυπουργό το Σίλβιο Μπερλουσκόνι. 
Το νομικό σύστημα της χώρας βασίζεται στο κωδικοποιημένο δίκαιο, οι εφέσεις 
αντιμετωπίζονται ώς νέες δίκες ενώ η χώρα δεν έχει δεχθεί τη δικαιοδοσία του 
διεθνούς δικαστηρίου. Χωρίζεται ταξικά στην ανώτερη και στην εργατική τάξη. 

 Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ανάπτυξη μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Ιταλίας. 
Η πρώτη εντύπωση είναι πολύ σημαντική για τους Ιταλούς. Η έννοια «bella figura» 
είναι σημαντικό στοιχείο. Ο τρόπος ντυσίματος, συμπεριφοράς και το γενικότερο 
«στήσιμο» ενός ατόμου παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη σχέσεων. Η 
θρησκεία ασκεί επιρροές στον επιχειρηματικό κόσμο αφού στα περισσότερα γραφεία 
και στους χώρους αναμονής υπάρχει κάποιο θρησκευτικό σύμβολο ενώ οι Ιταλοί 
δίνουν μεγάλη σημασία στην ιεραρχία με βάση την κοινωνική και επαγγελματική 
θέση, την ηλικία και τη μόρφωση. Η οπτική επαφή, οι εγκάρδιοι εναγκαλισμοί και η 
ειλικρίνεια θεωρούνται σημαντικά στοιχεία στις διαπροσωπικές επαφές. Οι Ιταλοί 
λειτουργούν κατά κύριο λόγο συναισθηματικά ακόμη και στη δουλειά τους οπότε, 
είναι σημαντικό για κάποιον να είναι συμπαθητικός και να κάνει καλή πρώτη 
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εντύπωση. Οι Ιταλοί είναι πολύ εκφραστικοί. Επίσης είναι εύγλωττοι, έχουν 
ρητορικές ικανότητες και είναι επιδεικτικοί στο λόγο τους. Χρησιμοποιούν 
χειρονομίες και εκφράσεις του προσώπου για να γίνουν κατανοητοί και πολλές φορές 
υψώνουν τον τόνο της φωνής τους. 

 Τα παζάρια και οι έντονες διαφωνίες είναι σύνηθες φαινόμενο στις 
διαπραγματεύσεις. Οι συναντήσεις θα πρέπει να κανονίζονται 2-3 εβδομάδες 
νωρίτερα και γραπτά ενώ θα πρέπει να γίνει και επιβεβαίωση τηλεφωνικά ή με φαξ. 
Οι άντρες στις επιχειρηματικές συναντήσεις συνήθως φοράνε μαύρα, συντηρητικά, 
επίσημα κοστούμια. Οι γυναίκες φοράνε είτε συντηρητικά επίσημα κοστούμια ή 
συντηρητικά φορέματα. Η συνέπεια στις συναντήσεις είναι απαραίτητη, ιδίως στο 
Βορρά όπου ο χρόνος θεωρείται χρήμα. Οι Ιταλοί όμως μπορεί να καθυστερήσουν 
στα ραντεβού τους. Οι επιχειρηματίες προτιμούν να κάνουν δουλειές με υψηλά 
στελέχη και οι διαπραγματεύσεις συνήθως διαρκούν αρκετό διάστημα.  

Η διατροφή των Ιταλών περιέχει σχεδόν σε καθημερινή βάση ζυμαρικά ή αμυλούχα 
προϊόντα (ρύζι, πατάτες) και λαχανικά, ενώ το ελαιόλαδο και το κρασί αποτελούν τα 
σημαντικότερα στοιχεία της διατροφής τους. Παραδοσιακά μουσικά όργανα που 
χρησιμοποιούνται και σήμερα είναι η κιθάρα, το φλάουτο και το ακορντεόν.  

Ακολουθεί η ανάλυση των στοιχείων της κουλτούρας των Ιταλών με σκοπό τη 
βαθύτερη κατανόηση των διαφορών μεταξύ ελληνικής και ιταλικής κουλτούρας, 
διαφορών που μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση των επιχειρηματικών σχέσεων 
μεταξύ των δύο λαών. 

 

2.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Η ιστορία της Ιταλίας είναι στενά συνδεδεμένη με τον πολιτισμό όλης της περιοχής 
της Μεσογείου αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Η χερσόνησος της Ιταλίας 
κατοικείται ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Η σύγχρονη Ιταλία διαμορφώθηκε το 
1861, όταν ενώθηκαν πολλά από τα κρατίδια της χερσονήσου οπότε και ιδρύθηκε το 
Βασίλειο της Ιταλίας. Το 1926 ο Μπενίτο Μουσολίνι εγκαθίδρυσε το πολίτευμα της 
φασιστικής δικτατορίας, πολίτευμα το οποίο άλλαξε με την ήττα της Ιταλίας στο 
τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου. Το σημερινό πολίτευμά της είναι η 
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, μετά από δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στις 2 
Ιουνίου 1946, μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και το οποίο τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1948.  
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2.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 
(source: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html 

20/01/09) 

Η Ιταλία αποτελείται κυρίως από μία μεγάλη χερσόνησο σε σχήμα μπότας, που 
εισχωρεί στην Μεσόγειο, ανάμεσα στην Αδριατική θάλασσα, το Ιόνιο πέλαγος και το 
Τυρρηνικό πέλαγος. Περιβάλλεται από θάλασσα κατά μήκος της νότιας, της 
ανατολικής και της δυτικής πλευράς. Βόρεια συνορεύει με την Ελβετία και την 
Αυστρία, δυτικά με τη Γαλλία και ανατολικά με τη Σλοβενία, ενώ ανήκει στην Ιταλία 
και η πόλη Καμπιόνε ντ'Ιτάλια, που βρίσκεται στο έδαφος της Ελβετίας. Οι 
ανεξάρτητες χώρες του Σαν Μαρίνο και του Βατικανού βρίσκονται εξ ολοκλήρου 
μέσα σε ιταλικό έδαφος. Η έκτασή της είναι 301.230 τ.χμ. από τα οποία τα 294.020 
είναι στεριά. Το κλίμα της είναι κυρίως μεσογειακό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 
Στα νότια της Ιταλίας το κλίμα είναι ζεστό και ξερό ενώ στα βορειότερα μέρη της 
όπου ενώνονται τα Απέννινα όρη με τις Άλπεις το κλίμα είναι αλπικό. Το έδαφός της 
περιλαμβάνει κυρίως βουνά και τραχειές επιφάνειες ενώ υπάρχουν πεδιάδες κυρίως 
στις παράλιες περιοχές.  Η Ελλάδα βρίσκεται νοτιοανατολικά της Ιταλίας και η 
πρόσβαση στην Ιταλία μπορεί να γίνει από θαλάσσης, οδικώς, αεροπορικώς ή με 
τραίνο.  

 

2.4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Η οικογένεια αποτελεί μια πολύ σημαντική διάσταση στη ζωή των ιταλών και είναι ο 
πυρήνας της ζωής τους. Τα περισσότερα παιδιά μένουν στο σπίτι της οικογένειας όχι 
μόνο μέχρι την ενηλικίωση, αλλά μέχρι τη στιγμή που θα παντρευτούν. Ακόμη και 
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μετά το γάμο αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο η τακτική επαφή των παιδιών με τους 
γονείς τους. Η οικογένεια στην Ιταλία είναι η βασική μονάδα του νοικοκυριού. 
Πολλές φορές οι Ιταλοί όταν αναφέρονται στην οικογένεια, εννοούν την εκτεταμένη 
οικογένεια, δηλαδή το σόϊ. Είναι πιθανό να ζουν δύο οικογένειες στο ίδιο σπίτι, 
δηλαδή να αποτελούν ένα νοικοκυριό. Επίσης συχνό φαινόμενο είναι η συμβίωση 
γονέων, παιδιών και παππούδων-γιαγιάδων. Στη βόρεια Ιταλία πλέον τα νοικοκυριά 
αποτελούνται συνήθως μόνο από τους γονείς και τα παιδιά. Οι νεόπαντροι πολλές 
φορές ζουν στο σπίτι των γονέων της γυναίκας για κάποιο διάστημα, εώς ότου 
ανεξαρτητοποιηθούν. 

 Παραδοσιακά, η οικογένεια στην Ιταλία θεωρούνταν πατριαρχική. Ο πατέρας-άντρας 
ρύθμιζε τους κανόνες στο σπίτι ενώ η γυναίκα ασχολούνταν με τις καθημερινές 
εργασίες του νοικοκυριού και τα παιδιά. Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι αρκετά 
διαφορετικά, αφού πολλές μητέρες εργάζονται, τα περισσότερα παιδιά μορφώνονται 
πηγαίνοντας στο σχολείο και τα διαζύγια έχουν νομιμοποιηθεί. Σήμερα, οι γυναίκες 
συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Οι 
γυναίκες της Ιταλίας θεωρούνται οι πιο απελευθερωμένες γυναίκες στην Ευρώπη, 
όμως η χαλάρωση των δεσμών μεταξύ της γυναίκας που δουλεύει και της οικογένειάς 
της πολλές φορές είναι δυσβάσταχτη και για το λόγο αυτό πολλές γυναίκες στην 
Ιταλία δουλεύουν στο καθεστώς της ημιεργασίας, φροντίζοντας την οικογένεια και 
αναλαμβάνοντας παράλληλα νέες ευθύνες. Ακόμη και σήμερα, η οικογένεια 
παραμένει βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη ζωή των Ιταλών οι οποίοι τη 
χρησιμοποιούν πολύ συχνά –τον πυρήνα ή και την εκτεταμένη οικογένεια- και τους 
δεσμούς με αυτή ακόμη και ως επιχείρημα στις καθημερινές εργασίες και στις 
σχέσεις τους με τον κοινωνικό περίγυρο (χαρακτηριστική εδώ η λέξη “famiglia” που 
σημαίνει στα ιταλικά «οικογένεια» και η χρήση και η έννοιά της δε σταματά στην 
πυρηνική οικογένεια  αλλά επεκτείνεται σε ευρύτερη βάση). Οι άντρες της 
οικογένειας παραδοσιακά δένονται περισσότερο με τη μητέρα τους και εμφανίζουν 
κοινή συμπεριφορά.  

 

2.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Το θέμα της εκπαίδευσης λαμβάνεται αρκετά σοβαρά στην Ιταλία και απορροφά 
περίπου το 4,5% του Α.Ε.Π. της χώρας(2005). Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 
έχει πολλά κοινά με αυτό της Ελλάδας, κυρίως στη διάρθρωση, τη διάρκεια της 
σχολικής περιόδου, τις περιόδους των διακοπών (καλοκαίρι, Χριστούγεννα και 
Πάσχα) και τις μεθόδους διδασκαλίας και εξετάσεων. Χωρίζεται σε 6 μέρη, 
ιεραρχικά: 

1) Προσχολική εκπαίδευση 

2) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) 
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3) Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) 

4) Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (λύκειο) 

5) Μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

6) Τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστήμιο) 

Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Ιταλίας, την περίοδο 2005-2006 
το ποσοστό των ατόμων 14-18 ετών που εισήχθησαν στην ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ήταν 92,8%. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των αναλφάβητων άνω των 6 
ετών ήταν μόλις 1,5%. Στις πρώτες τέσσερις κατηγορίες της παραπάνω αρίθμησης –
δηλαδή μέχρι και το λύκειο- φοιτούν περίπου 9.000.000 μαθητές. Από το 1999 και 
μετά η φοίτηση στα πανεπιστήμια χωρίζεται σε 2 διαφορετικά προγράμματα, το 
ταχύρρυθμο που διαρκεί 3 έτη και το κανονικό που διαρκεί 5 έτη, με το πρώτο να 
κυριαρχεί και το δεύτερο να εφαρμόζεται κυρίως σε ιατρικές και πολυτεχνικές 
σχολές. Το 2005-2006 το 75% των αποφοίτων λυκείου συνέχισε σε κάποιο 
πανεπιστήμιο (www.istat.it ). Στην Ιταλία τα σχολεία λειτουργούν 6 μέρες την 
εβδομάδα, εκτός Κυριακής. Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και 
Ανάπτυξη (www.oecd.org) κατέταξε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ιταλίας στην 
36η θέση στον κόσμο (αρκετά χαμηλά σε σχέση με το μέσο όρο) και παρατήρησε πως 
η διαφορά στην ποιότητα της εκπαίδευσης μεταξύ βόρειας και νότιας Ιταλίας ήταν 
πολύ μεγάλη, με τη βόρεια Ιταλία να προσφέρει πολύ καλύτερα επίπεδα εκπαίδευσης. 
Η Ελλάδα στον ίδιο τομέα βρίσκεται στην 38η θέση. Τα λύκεια στην Ιταλία 
χωρίζονται σε διάφορους τομείς και προσφέρουν δυνατότητες εξειδίκευσης. Υπάρχει 
το κλασσικό λύκειο στο οποίο διδάσκονται κυρίως αρχαία ελληνικά, λατινικά, 
ιταλικά, ιστορία και φιλοσοφία. Στο επιστημονικό λύκειο δίνεται έμφαση στα 
μαθηματικά, τη χημεία και τη φυσική. Επίσης υπάρχει το γλωσσικό λύκειο, το 
καλλιτεχνικό, το τεχνικό και το επαγγελματικό. Όλα τα παραπάνω λύκεια δίνουν 
έμφαση στους τομείς που αναφέρουν τα ονόματά τους. Τέλος, η απόκτηση 
τουλάχιστον πτυχίου από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θεωρείται απαραίτητο 
προσόν για σχεδόν οποιαδήποτε εργασία.  

 

2.6 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
To πολίτευμα της Ιταλίας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Στις 
22 Ιουλίου του 2008 με 171 ψήφους υπέρ, 128 κατά και έξι αποχές, η Ιταλική 
Γερουσία ενέκρινε το νόμο ο οποίος προστατεύει τους τέσσερις ανώτατους 
αξιωματούχους του κράτους από ποινικές διώξεις, περιλαμβανομένου και του 
πρωθυπουργού. Το 2008 παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Ρομάνο Πρόντι και νικητής 
των εκλογών του Απριλίου, αναδείχθηκε ξανά ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Οι εκλογές 
λαμβάνουν χώρα κάθε 5 έτη, εκτός απροόπτου. Στη χώρα υπάρχουν δύο νομοθετικά 
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σώματα. Το ένα αποτελείται από 315 άτομα που αποτελούν τη γερουσία και το άλλο 
αποτελείται από 630 μέλη που αποτελούν τους βουλευτές (deputies). Και τα δύο 
σώματα εκλέγονται κάθε 5 έτη. Υπάρχουν επίσης και κάποια μόνιμα μέλη στη βουλή 
τα οποία από το Μάϊο του 2006 είναι 7. Η ιταλική προεδρευόμενη κοινοβουλευτική 
δημοκρατία αποτελείται από 15 διοικητικές περιφέρειες και 5 αυτόνομες διοικητικές 
περιφέρειες (που στην παρακάτω αναφορά συνοδεύονται από το σύμβολο * στο 
τέλος): 

• Abruzzo 

• Basilicata 

• Calabria 

• Campania 

• Emilia-Romagna 

• Friuli-Venezia Giulia* 

• Lazio (Latium) 

• Liguria 

• Lombardia 

• Marche 

• Molise 

• Piemonte (Piedmont) 

• Puglia (Apulia) 

• Sardegna* (Sardinia) 

• Sicilia* 

• Toscana (Tuscany) 

• Trentino-Alto Adige* (Trentino-South Tyrol) 

• Umbria 

• Valle d'Aosta* (Aosta Valley) 

• Veneto 

 Τα κύρια κόμματα που απαρτίζουν το πολιτικό σύστημα της Ιταλίας είναι: 

1) Η κεντροδεξιά συμμαχία «Popolo della Liberta (PDL)» που κυβερνά και 

αποτελείται από τα κόμματα Forza Italia (FI), Alleanza Nazionale (AN) και με 

το κόμμα Democrazia Cristiana per le Autonomie (DCA). Στο βορρά έχει 

συμμαχήσει με το κόμμα «Lega Nord» και στο νότο με το κόμμα «Movimento 

per l’Autonomia». 
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2) Το κεντροαριστερό δημοκρατικό κόμμα (PD) που συμμάχησε με το κόμμα 

Italia dei Valori (IDV), το «Unione di Centro (UDC)» και τους ριζοσπάστες, 

σχηματίζοντας την Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro 

(ένωση χριστιανοδημοκρατών και δημοκρατών του κέντρου). 

3) Η άκρα αριστερά Sinistra Arcobaleno (αριστερό ουράνιο τόξο) που δεν 

κατάφερε να μπεί στη βουλή. 

Τα υπουργεία της Ιταλίας είναι τα εξής: 

• Πρωθυπουργείο 

• Αγροτών - αγροτικής ανάπτυξης 

• Πολιτισμού 

• Άμυνας 

• Οικονομικής ανάπτυξης 

• Οικονομίας και χρηματοοικονομικών 

• Εκπαίδευσης, έρευνας και πανεπιστημίων 

• Απασχόλησης, υγείας και κοινωνικών υποθέσεων 

• Περιβάλλοντος 

• Εξωτερικών υποθέσεων 

• Υποδομών και μεταφορών 

• Εσωτερικών 

• Δικαιοσύνης  

Υπάρχουν όμως κι άλλοι υπουργοί χωρίς υπουργεία, όπως ο υπουργός ευρωπαϊκών 
υποθέσεων, ο υπουργός νεολαίας, ο υπουργός ολοκλήρωσης προγραμμάτων κ.ά. 
Διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας αυτή την περίοδο (Ιανουάριος 2009) είναι ο 
Mario Draghi. Το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα της Ιταλίας θεωρείται σταθερό, 
όπως και κάθε δημοκρατικό σύστημα. Η κυβέρνηση της χώρας είναι νεοεκλεγμένη 
και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα δημοτικότητας, ούτε ιδιαίτερες ιδεολογικές 
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διαφορές με τη μείζονα αντιπολίτευση. Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι πως η Ιταλία 
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωζώνης που σημαίνει πως πληρεί 
τους όρους του συμφώνου σταθερότητας. Επομένως κανείς συμπεραίνει πως η Ιταλία 
καθώς και όλες οι χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης και της Ευρωζώνης 
προσφέρουν τουλάχιστον ένα σταθερό πολιτικό αλλά και οικονομικό περιβάλλον. Η 
ασφαλιστική εταιρία «Ducroire | Delcredere» αξιολογεί τον πολιτικό κίνδυνο στην 
Ιταλία με βαθμολογία 1 στην κλίμακα αξιολόγησης, με την πιο επικίνδυνη πολιτικά 
χώρα να αξιολογείται με 5 και την λιγότερο επικίνδυνη με 1. 

 

2.7 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Στην Ιταλία υπάρχει το συνταγματικό δικαστήριο το οποίο αποτελείται από 15 
δικαστές. Το ένα τρίτο από αυτούς τοποθετείται με απόφαση του προέδρου της 
δημοκρατίας, το ένα τρίτο εκλέγεται από τη βουλή και το ένα τρίτο εκλέγεται από τα 
υπόλοιπα δικαστήρια. Το νομικό σύστημα βασίζεται στο κωδικοποιημένο δίκαιο. 
Χαρακτηριστικό είναι πως οι εφέσεις θεωρούνται νέες δίκες, εκτός από κάποιες 
εξαιρέσεις στο συνταγματικό δικαστήριο. Η Ιταλία δεν έχει δεχθεί τη δικαιοδοσία του 
διεθνούς δικαστηρίου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει εμπόδια σε οποιαδήποτε 
εταιρία αναμιχθεί σε δικαστική διαμάχη με την ιταλική κυβέρνηση. 

 

2.8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
Ταξική δομή: η ιταλική ταξική δομή είναι χωρισμένη στην ανώτερη και την 
εργατική τάξη. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στη Βόρεια και στη Νότια 
Ιταλία, σε ότι αφορά το οικονομικό επίπεδο των δύο περιοχών. Η Βόρεια Ιταλία είναι 
πολύ περισσότερο ανεπτυγμένη οικονομικά. Στη βόρεια περιοχή της Ιταλίας, η 
οικονομική θέση αποτελεί και κοινωνική θέση. Στο νότιο μέρος της Ιταλίας το 
οικογενειακό μέγεθος και η δομή είναι σημαντικότερα από την οικονομική θέση. Με 
άλλα λόγια, στη βόρεια περιοχή της Ιταλίας η ανώτερη και η εργατική τάξη 
διαχωρίζονται με κριτήριο την οικονομική ευχέρεια. Εντούτοις, στο νότιο μέρος της 
Ιταλίας είναι σημαντικότερο να είναι κανείς από μια μεγάλη και σταθερή οικογένεια 
παρά από μια μικρότερη πλούσια οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα. 

Εθνικές ομάδες: τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως η κύρια εθνική ομάδα είναι η 
Ιταλική και συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες μικρότερες ομάδες: 

• Οι Γερμανο-Ιταλοί 

• Οι Γαλλο-Ιταλοί 

• Οι Σλοβενο-Ιταλοί 
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• Οι Αλβανο-Ιταλοί 

• Οι Ελληνο-Ιταλοί 

Οι πρώτες 3 ομάδες συναντώνται στη Βόρεια Ιταλία και οι υπόλοιπες 2 στο Νότο. 

Οργανώσεις: Η μαφία αποτελεί μελανό σημείο στην οικονομία και στο γενικότερο 
κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του 
«Confesercenti», οι τέσσερις μεγάλες οργανώσεις της μαφίας (Cosa Nostra, 
Camorra, Ndrangheta, Sacra Corona Unita) ακόμη και σήμερα αποτελούν τη 
μεγαλύτερη εταιρία στην Ιταλία, αν αθροιστεί ο τζίρος και τα κέρδη τους. Ο ετήσιος 
τζίρος τους φτάνει τα 130 δις € ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από επενδύσεις και 
διάφορα άλλα έξοδα αγγίζουν τα 70δις €. Η πιο επικερδής δραστηριότητα της μαφίας 
σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι η κυκλοφορία ναρκωτικών. Δεύτερη έρχεται η 
παράνομη διαχείριση απορριμάτων, ενώ τρίτη κατά σειρά είναι η τοκογλυφία, η 
οποία υπολογίζεται ότι έχει πλήξει πάνω από 180.000 επιχειρηματίες στη χώρα. 
Τέταρτη κατά σειρά δραστηριότητα είναι η εξαγορά επιχειρήσεων με τη βία.   

 

2.9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 
Κάθε εταιρία που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Ιταλική αγορά και να 
αναπτύξει δεσμούς εμπιστοσύνης, θα πρέπει να συμπεριλάβει υπόψιν της τρία βασικά 
στοιχεία που διαφοροποιούν τη συμπεριφορά του ιταλικού πληθυσμού από αυτή των 
Ελλήνων: 

• Ατομικότητα (Individualism): σύμφωνα με τον Hofstede, η Ιταλία βρίσκεται 

πολύ ψηλά στον πίνακα των χωρών που εμφανίζουν το στοιχείο της 

ατομικότητας και συγκεκριμένα βρίσκεται στην έβδομη θέση με σκορ 71 

(πρώτες είναι οι Η.Π.Α. με σκορ 91), γεγονός που σημαίνει πως οι Ιταλοί 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική ευθύνη και πρωτοβουλία. Επίσης 

έχουν ισχυρούς δεσμούς με το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Αυτό με 

απλά λόγια σημαίνει πως οι Ιταλοί φροντίζουν πάνω απ’ όλα τον εαυτό τους 

και την πυρηνική οικογένεια. Το φαινόμενο αυτό έχει αντίκτυπο στην 

επιχειρηματικότητα των Ιταλών. Στη χώρα υπάρχουν πολλές ατομικές και 

οικογενειακές επιχειρήσεις. Τέλος, οι Ιταλοί προτιμούν να συνάπτουν 

επιχειρηματικούς δεσμούς και να συνεργάζονται με άτομα τα οποία τα 

γνωρίζουν πολύ καλά και τα εμπιστεύονται. 
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• “Bella figura”: ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

ικανότητα-αρετή κάποιου να παρουσιάζει τον εαυτό του με όμορφο τρόπο. Η 

ταπεινότητα, η ειλικρίνεια, η αυτοπεποίθηση, το στυλ, το όμορφο 

παρουσιαστικό και η επισημότητα θεωρούνται σημεία κλειδιά στη δημιουργία 

καλής εντύπωσης. Το ντύσιμο επίσης αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο που 

μπορεί να επηρεάσει τη γνώμη των Ιταλών, αφού λαμβάνεται ως κριτήριο 

κοινωνικού επιπέδου, μόρφωσης και οικογενειακού υπόβαθρου. Το ντύσιμο, 

τα αξεσουάρ, τα παπούτσια και το στύλ ενός ατόμου είναι κύριοι παράγοντες 

που συμβάλλουν στη δημιουργία εντύπωσης. Η πρώτη εντύπωση είναι 

σημαντική για τους Ιταλούς και δεν αλλάζει εύκολα. 

• Συναισθηματική επικοινωνία: πολύ σημαντικό στοιχείο της ιταλικής 

κουλτούρας αποτελεί ο τρόπος επικοινωνίας. Οι Ιταλοί εκφράζουν τις σκέψεις 

τους και τα συναισθήματά τους και περιμένουν αντίστοιχη συμπεριφορά από 

τον συνομιλητή τους. Οι εμφανείς κινήσεις των χεριών και η στενή επαφή 

αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στην επικοινωνία. Οι επιχειρηματίες πολλές 

φορές οδηγούνται σε συναισθηματικές αποφάσεις, γι’αυτό είναι απαραίτητο 

να συμπαθήσουν και να εμπιστευτούν το άτομο που έχουν απέναντί τους. 

Στην επόμενη ενότητα αναλύονται τα έθιμα και οι πρακτικές που πρέπει να λάβει 
υπόψιν του ο Έλληνας που ενδιαφέρεται να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με 
τον Ιταλό. 

 

2.10 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 
Πρότυπα συνάντησης 

• Οι χαιρετισμοί είναι έντονοι αλλά επίσημοι. 

• Η συνηθισμένη χειραψία με ταυτόχρονη οπτική επαφή αρκεί ανάμεσα σε 

ξένους. 

• Αν έχει αναπτυχθεί εμπιστοσύνη-φιλία, το αερο-φίλημα στα μάγουλα 

θεωρείται καλός τρόπος χαιρετισμού. Στους άντρες είναι καλοδεχούμενο κι 

ένα φιλικό χτύπημα στον ώμο. 
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• Ο πληθυντικός είναι απαραίτητος μέχρι να υπάρξει προτροπή για 

χρησιμοποίηση του ενικού. 

• Πολλοί Ιταλοί έχουν κάρτες (όχι επιχειρηματικές) που τις δίνουν σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις και σ’αυτές αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η 

διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και ακαδημαϊκοί τίτλοι, εάν υπάρχουν. 

Οι επιχειρηματικές κάρτες δε δίνονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Πρότυπα δώρων 

• Τα χρυσάνθεμα χρησιμοποιούνται σε κηδείες. Δεν αποτελούν επιλογή δώρου. 

• Τα κόκκινα λουλούδια δείχνουν μυστικότητα. 

• Τα κίτρινα λουλούδια δείχνουν ζήλεια. 

• Αν επιλεχθεί για δώρο το κρασί, θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, αφού 

πολλοί Ιταλοί είναι γευσιγνώστες. 

• Το μαύρο είναι το χρώμα του πένθους. Τα περιτυλίγματα των δώρων δε θα 

πρέπει να είναι ούτε μαύρα, ούτε μωβ. Το μώβ συμβολίζει κακοτυχία. 

• Τα δώρα ανοίγονται συνήθως τη στιγμή που δίνονται. 

• Δε συνίσταται η παράδοση δώρων πριν τη λήψη ενός. 

Πρόσκληση σε δείπνο 
 

• Ακόμη κι αν η πρόσκληση αφορά δείπνο σε σπίτι, το ντύσιμο θα πρέπει να 

είναι σχετικά επίσημο (γραβάτα, παντελόνι, πουκάμισο). 

• Η συνέπεια δεν αποτελεί «must». 15 λεπτών καθυστέρηση είναι αποδεκτή από 

τον οικοδεσπότη ενώ σε πάρτυ ακόμη και μισή ώρα καθυστέρησης είναι 

αποδεκτή. 

• Σε πρόσκληση σε γεύμα, συνήθεις επιλογές δώρου αποτελούν το κρασί και τα 

γλυκά. 

• Τα λουλούδια καλό είναι να αποσταλούν τη μέρα της συνάντησης. 
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• Παραμένεις όρθιος, μέχρι να προσκληθείς να καθίσεις στο τραπέζι. 

• Ισχύουν οι επίσημοι τρόποι φαγοποσίας (το πηρούνι αριστερά, το μαχαίρι 

δεξιά, όχι αγκώνες στο τραπέζι κλπ.). 

• Η σπιτονοικοκυρά πρωτοστατεί σε όλες τις ενέργειες. Κάθεται πρώτη και 

σηκώνεται πρώτη από το τραπέζι. 

• Ο σπιτονοικοκύρης κάνει την πρώτη πρόποση.  

• Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν προπόσεις. 

• Το τυρί το παίρνεις με το μαχαίρι. 

• Αν δε θέλεις άλλο κρασί, άφησε σχεδόν γεμάτο το ποτήρι σου. 

 

2.11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Πρότυπα σχέσεων και επικοινωνίας 
 

• Οι Ιταλοί προτιμούν να δημιουργούν επιχειρηματικούς δεσμούς με άτομα που  

γνωρίζουν καλά και εμπιστεύονται. 

• Είναι απαραίτητες οι συστάσεις μέσω τρίτου προσώπου ή οργανισμού και η 

διαδικασία δημιουργίας προσωπικών σχέσεων και βάσεων για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικής βάσης μπορεί να αποβεί χρονοβόρα. 

• Οι Ιταλοί προτιμούν την “face to face” επαφή και γι’αυτό το λόγο ο Έλληνας 

επιχειρηματίας πρέπει να επισκεφτεί τη χώρα αρκετές φορές για την ανάπτυξη 

σχέσεων. 

• Οι Ιταλοί επιχειρηματίες ενδιαφέρονται και για τα προσωπικά ενδιαφέροντα 

ενός ανθρώπου και επηρεάζονται από αυτά. Δημιουργεί καλή εντύπωση η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον συνομιλητή για στοιχεία όπως η οικογένεια, 

τα χόμπυ κ.ά.  
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• Η συμπεριφορά είναι πολύ σημαντική και ειδικότερα στις πρώτες 

συναντήσεις, αφού οι Ιταλοί δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στην πρώτη 

εντύπωση. 

• Οι Ιταλοί είναι διαισθητικοί. Θα πρέπει να συμπαθήσουν κάποιον για να 

συνάψουν σχέσεις. 

• Η ομαδική εργασία είναι στοιχείο που χαρακτηρίζει τους Ιταλούς. 

•  Οι Ιταλοί είναι πολύ εκφραστικοί. Επίσης είναι εύγλωττοι, έχουν ρητορικές 

ικανότητες και είναι επιδεικτικοί στο λόγο τους. Χρησιμοποιούν χειρονομίες 

και εκφράσεις του προσώπου για να γίνουν κατανοητοί. 

• Η απόσταση εξουσίας στην Ιταλία είναι μεγάλη και οι ρόλοι στην ιεραρχία 

είναι διακριτοί. Θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στα ανώτερα 

στελέχη. 

Επιχειρηματικές συναντήσεις 
 

• Οι συναντήσεις έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και θα πρέπει να κανονίζονται 

2-3 βδομάδες νωρίτερα και γραπτά, κατά προτίμηση στην ιταλική γλώσσα. 

• Καλό είναι να επιβεβαιώνονται οι συναντήσεις τηλεφωνικά ή με fax. 

• Πολλές εταιρίες είναι κλειστές την περίοδο του Αυγούστου και ακόμη κι αν 

λειτουργούν, τα περισσότερα στελέχη είναι συνήθως σε άδεια, γι’ αυτό είναι 

καλό να μην κανονίζονται συναντήσεις τον Άυγουστο. 

• Η συνέπεια στις συναντήσεις είναι απαραίτητη, ιδίως στο Βορρά. Οι Ιταλοί 

εταίροι παρόλ’ αυτά, μπορεί να μην είναι συνεπείς, φαινόμενο που τείνει να 

εξαλειφθεί στη Βόρεια Ιταλία. 

• Ο σκοπός της πρώτης συνάντησης δεν είναι η σύναψη συμφωνίας, αλλά η 

δημιουργία σχέσεων αλληλοσεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

• Η χρήση του πληθυντικού και της επαγγελματικής ιδιότητας είναι απαραίτητη 

στην αρχή και μέχρι να υπάρξει πρόσκληση για τη χρήση ενικού. 



«Μελέτη σκοπιμότητας για την εξαγωγή νωπών και κατεψυγμένων λαχανικών στην αγορά της Ιταλίας» 

23 | P a g e  

 

• Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας είναι πολύ χρήσιμη. Σε περιπτώσεις όπου τα 

στελέχη δε μιλάνε την Αγγλική γλώσσα, καλό είναι να υπάρχει διερμηνέας 

από την ελληνική πλευρά. 

• Είναι σύνηθες φαινόμενο να διακόπτεται κάποιος στη διάρκεια της συζήτησης 

ή ακόμη, να μιλάνε πολλά άτομα μαζί. 

• Πολλές φορές οι Ιταλοί ανεβάζουν τον τόνο της φωνής τους για να τους 

προσέξουν όλοι κι όχι επειδή έχουν νευριάσει. 

• Στις συναντήσεις είναι σύνηθες να εκφράζονται ανοιχτά οι διαφωνίες και να 

υπάρχει δημιουργική σύγκρουση απόψεων. 

• Παρόλο που υπάρχουν συνήθως θεματικές ατζέντες, αυτές είναι πιθανό να 

μην ακολουθούνται πιστά. 

• Στις επιχειρηματικές συναντήσεις δε λαμβάνονται αποφάσεις τις περισσότερες 

φορές. Οι συναντήσεις αντιμετωπίζονται ως ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων. 

• Οι επιχειρηματικές κάρτες θα πρέπει να είναι μεταφρασμένες στα ιταλικά από 

τη μία πλευρά και να παρέχουν σαφή πληροφόρηση σχετικά με το 

ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τον τίτλο της θέσης του στελέχους. Επίσης θα 

πρέπει να δίνονται στην αρχή της πρώτης συνάντησης, μετά τις συστάσεις.  

• Καλό είναι να δίνεται προσοχή στα στοιχεία της κάρτας που λαμβάνεται, πριν 

αυτή μπει στο πορτοφόλι, ή στη θήκη καρτών κλπ. 

Διαπραγματεύσεις  
 

• Στο Βορρά, οι άνθρωποι είναι πιο άμεσοι, θεωρούν πως ο χρόνος είναι χρήμα 

και δεν αναλώνονται πάρα πολύ σε κοινωνικές συζητήσεις. Αντίθετα, μπορεί 

από την πρώτη συνάντηση να μιλήσουν για δουλειές. 

• Στο Νότο, συμβαίνει σχεδόν το αντίθετο. Οι άνθρωποι αφιερώνουν πολύ 

χρόνο στο να γνωρίσουν καλά ένα άτομο, πριν ξεκινήσουν επαγγελματική 

συζήτηση. 

• Οι χειραψίες με κάθε στέλεχος ξεχωριστά είναι απαραίτητες.  
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• Οι άντρες πρέπει να περιμένουν τη χειραψία των γυναικών. 

• Είναι πολύ σημαντική η οπτική επαφή κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Οι 

Ιταλοί θεωρούν πως η απώλεια οπτικής επαφής ταυτίζεται με το ψέμα. 

• Ο Έλληνας επιχειρηματίας θα πρέπει να αφήσει την τύχη της πορείας της 

συζήτησης στα χέρια των Ιταλών και να τους ακολουθεί. 

• Οι Ιταλοί προτιμούν να κάνουν δουλειές με υψηλά στελέχη. 

• Οι Ιταλοί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην επιχειρηματική ιεραρχία και 

σέβονται την εξουσία και την ηλικία. 

• Οι διαπραγματεύσεις είναι συνήθως παρατεταμένες. 

• Δε συνίσταται η χρήση πιεστικών-βιαστικών τακτικών στις διαπραγματεύσεις. 

• Η τήρηση της προφορικής συμφωνίας είναι πολύ σημαντική για τους Ιταλούς. 

Ο επιχειρηματίας πρέπει να τηρεί το λόγο του. 

• Οι διαφωνίες και οι υψηλοί τόνοι κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης 

είναι κάτι το φυσιολογικό για τους Ιταλούς, αφού είναι απλώς η απόρροια της 

ελεύθερης έκφρασης ιδεών. 

• Τα «παζάρια» είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στις διαπραγματεύσεις. 

• Πολλές φορές οι αποφάσεις λαμβάνονται με κύριο κριτήριο τη συνολική 

εικόνα-γνώμη που έχουν τα στελέχη γι’ αυτόν που έχουν απέναντί τους, παρά 

με αντικειμενικά επιχειρηματικά κριτήρια. 

Πρότυπο ντυσίματος 
 

• Είναι απαραίτητο το καλό ντύσιμο. 

• Οι άντρες φοράνε μαύρα, συντηρητικά, επίσημα κοστούμια. 

• Οι γυναίκες φοράνε είτε συντηρητικά επίσημα κοστούμια ή συντηρητικά 

φορέματα. 



«Μελέτη σκοπιμότητας για την εξαγωγή νωπών και κατεψυγμένων λαχανικών στην αγορά της Ιταλίας» 

25 | P a g e  

 

• Τα κομψά αξεσουάρ (ρολόγια, δαχτυλίδια, κοσμήματα, φουλάρια κ.ά.) 

δημιουργούν καλή εντύπωση και είναι εξίσου απαραίτητα και για τα δύο 

φύλα. 

 

2.12 ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
Το ιταλικό σύστημα διακρίνει τρεις κατηγορίες θρησκευμάτων: την Καθολική 
Εκκλησία (σαφώς προνομιούχο), τα δόγματα που έχουν συνάψει συμφωνίες με το 
Κράτος (μέση κατάσταση) και τα άλλα δόγματα. Η πόλη του Βατικανού θεωρείται το 
κέντρο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η Αγία Έδρα είναι το νομικό πρόσωπο 
διεθνούς δικαίου, που προΐσταται της Καθολικής Εκκλησίας και του Κράτους του 
Βατικανού (44 εκτάρια). Στην Ιταλία το Σύνταγμα του 1948 κατοχύρωσε αμοιβαία 
ανεξαρτησία κράτους και εκκλησίας. Το Φεβρουάριο του 1984 με μια νέα συμφωνία 
με την Αγία Έδρα καταργήθηκε ο καθολικισμός ως επίσημη εκκλησία του ιταλικού 
κράτους, ενώ μεταξύ του 1984 και του 1993 υπογράφηκαν έξι συμφωνίες με άλλες 
θρησκευτικές κοινότητες. 

 Το 90% του πληθυσμού της Ιταλίας είναι Ρωμαιοκαθολικοί. Το άλλο 10% 
αποτελείται από Εβραίους, Μουσουλμάνους – οι οποίοι αυξάνονται με γοργούς 
ρυθμούς-, Ορθόδοξους και κάποιους Καθολικούς που ακολουθούν το Ανατολικό 
δόγμα. Το «μάτι», τα ξόρκια και η ερμηνεία των ονείρων υπάρχουν σε ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού ώς στοιχεία θρησκευτικής κουλτούρας, αν και στα αστικά 
κέντρα στη Βόρεια Ιταλία, υπάρχουν σε μικρότερο βαθμό. Η Ρωμαιοκαθολική 
Εκκλησία στην Ιταλία ασκεί μεγάλη επιρροή στην πολιτική κοινωνική και 
οικονομική ζωή της χώρας. Κάποια σημαντικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη είναι τα παρακάτω: 

• Στην Ιταλία υπάρχουν οι περισσότερες κατά κεφαλήν Καθολικές εκκλησίες 

από οποιαδήποτε άλλη χώρα. 

• Η επιρροή της εκκλησίας στον πληθυσμό είναι πολύ μεγάλη, παρόλο που η 

προσέλευση του κόσμου στην εκκλησία είναι μικρή. 

• Πολλά επιχειρηματικά κτίρια έχουν στο χώρο αναμονής κάποιο θρησκευτικό 

σύμβολο. 

• Κάθε μέρα υπάρχει ονομαστική εορτή κάποιου Αγίου της Ρωμαιοκαθολικής 

εκκλησίας. 
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• Υπάρχει Άγιος για κάθε επάγγελμα. 

• Η Εκκλησία διακυρήσσει την αρχή της ιεραρχίας, γεγονός που απ’ότι 

φαίνεται έχει αντίκτυπο στις οικογένειες και στις επιχειρήσεις. 

• Οι εκκλησίες και τα θρησκευτικά μνημεία της Ιταλίας αποτελούν τουριστικό 

κράχτη και προσελκύουν πολλούς τουρίστες. 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΕΣ 
Η Ιταλία είναι γνωστή για τις τέχνες, τον πολιτισμό, και πολλά μνημεία της, όπως ο 
Πύργος της Πίζα και το Ρωμαϊκό Κολοσσαίο, όπως και για την κουζίνα της (πίτσα, 
μακαρονάδες, κλπ.), το κρασί, τη μόδα, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη 
λογοτεχνία, την ποίηση, τις εικαστικές τέχνες, τη μουσική (κυρίως όπερα). 

Πιο συγκεκριμένα η Ιστορία Τέχνης της Ιταλίας ξεκινάει με τους Ετρούσκους. Η 
ομώνυμη τέχνη ξεκίνησε στη Βόρεια Ιταλία μεταξύ 9ου και 2ου αιώνα π.Χ. 
Χαρακτηριστικά της τέχνης αυτής είναι οι φιγούρες από μπρούντζο καθώς και 
αγαλματίδια από ψημένη λάσπη. Είναι η εποχή που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
ξεκινάει να οργανώνεται για να εξελιχθεί στην υπερδύναμη που όλοι γνωρίζουν. 

Η Ρωμαϊκή περίοδος ξεκίνησε  με την εισβολή σε ελληνικές πόλεις και προσπάθεια 
κατάληψης της Μεσογείου. Με τη σταδιακή κατάκτηση της Ελλάδος, ξεκινάει και η 
υιοθέτηση από τους Ρωμαίους και στοιχείων της ελληνιστικής περιόδου. Ακόμη και 
σήμερα η ευαισθησία και ο σεβασμός, που έχουν οι Ιταλοί ως προς τον ελληνικό 
πολιτισμό είναι άξιος λόγου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το γεγονός ότι στις 
εμπορικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στην Ιταλία, δανείζονται αρχαίες 
ελληνικές λέξεις όταν θέλουν να δώσουν κύρος και ιδιαιτερότητα σε ονόματα 
καταστημάτων, εμπορευμάτων κ.α. 

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της Ιταλικής Ιστορίας είναι και εκείνο της 
μεταφοράς της πρωτεύουσας στο Βυζάντιο. Η ανάμειξη του ελληνικού στοιχείου με 
το ρωμαϊκό αλλά και οι ανατολίτικες επιρροές δημιούργησαν ένα κράμα πολιτισμού 
ιδιαίτερο. Για περίπου 1.000 χρόνια η δυναμική του Βυζαντινού πολιτισμού άφησε τα 
σημάδια της σε πολλά σημαντικά έργα εντός της Ιταλίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα 
μωσαϊκά αλλά και άλλα παρόμοια έργα της βυζαντινής περιόδου δεσπόζουν ακόμη 
και σήμερα στην Ιταλία όπως για παράδειγμα τα μωσαϊκά του Σαν Βιτάλε στη 
Ραβέννα ή ακόμη και η πασίγωστη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. 

Το πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση πραγματοποιήθηκε μέσω της 
Γοτθικής περιόδου. Στην περίοδο αυτή η τέχνη και η κουλτούρα της Ιταλίας 
επηρεάστηκαν από Δομινικανή και Φραγκισκανή τέχνη των μοναχών, των οποίων 
πρωτοστάτησαν ο Άγιος Δομίνικος (1170-1221) και ο Άγιος Φραγκίσκος (1181-
1226) αντίστοιχα. Ήταν μια περίοδος βαθιάς κρίσης και διαφωνιών μέσα στη 
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ρωμαϊκή Εκκλησία και τα δύο αυτά ρεύματα προσπάθησαν να ενώσουν ξανά τον 
θρησκευτικό κόσμο. 

  Η Αναγεννησιακή περίοδος της Ευρώπης ξεκίνησε στην Ιταλία το 14ο και 15ο 
αιώνα. Λογοτεχνικά αριστουργήματα είναι η ποίηση του Δάντη, Πετράρχη, 
Tορκουάτο Τάσσο και Λουδοβίκου Αριόστο και η πεζογραφία του Βοκάκκιου. Η 
μουσική επιρροή των Ιταλών συνθετών Παλεστρίνα, Κλάουντιο Μοντεβέρντι, 
Αρκάντζελο Κορέλλι και Αντόνιο Βιβάλντι αποδείχτηκε τεράστια. Στην περίοδο που 
ακολούθησε καλλιτέχνες όπως ο Ραφαέλο, Τιτσιάνο, Καραβάτζιο κ.α. έδωσαν άλλη 
ώθηση στις τέχνες και δημιούργησαν σχολές που επηρέασαν ολόκληρη την 
καλλιτεχνική Ευρώπη. Αξίζει βέβαια να γίνει αναφορά και στις εποχές Μπαρόκ και 
Ροκοκό οι οποίες ξεκίνησαν από τη Γαλλία, επηρέασαν όμως και την ιταλική 
κουλτούρα αλλά και τέχνες. 

Τον 19ο αιώνα, η ιταλική ρομαντική όπερα άνθισε με συνθέτες, όπως ο Τζοακίνο 
Ροσίνι, Τζουζέπε Βέρντι, και Τζάκομο Πουτσίνι. Στην Ιταλία, το δείπνο συνήθως 
σερβίρεται με τη συνοδεία χαλαρής Ιταλικής μουσικής. Οι Ιταλοί γενικά είναι λαός 
που χορεύει, ενώ η μουσική στο σπίτι και κατά τη διάρκεια του φαγητού θεωρείται 
μέσο χαλάρωσης από την κούραση της ημέρας. Παραδοσιακά μουσικά όργανα που 
χρησιμοποιούνται και σήμερα είναι η κιθάρα, το φλάουτο και το ακορντεόν. Το 
ιταλικό στυλ και ο σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων είναι παγκοσμίως γνωστά, 
κυρίως για τις κατασκευές που χρονολογούνται από τη Ρωμαϊκή και την Ετρουσκική 
εποχή. Τα γυμνά αγάλματα είναι κάτι το συνηθισμένο στην Ιταλία και αναδεικνύουν 
τον πολιτισμό της χώρας, μαζί με πίνακες και άλλα γλυπτά που βρίσκονται σε 
μουσεία, μνημεία και πλατείες. 

 

2.13 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Η διατροφή των Ιταλών βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή και συμπεριλαμβάνει 
κυρίως την απλή παρασκευή εύγευστων πιάτων χάρη στην ευρεία γκάμα προϊόντων 
που παράγονται στη χώρα. Η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε φρούτα και 
λαχανικά και περιλαμβάνει ζυμαρικά, ψωμί, δημητριακά, ρύζι και πατάτες, κρέας, 
πουλερικά και ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, κυρίως όμως δύο βασικά 
συστατικά:το ελαιόλαδο και το κρασί. Η διατροφή των Ιταλών περιέχει σχεδόν σε 
καθημερινή βάση ζυμαρικά ή αμυλούχα προϊόντα (ρύζι, πατάτες) και λαχανικά. Ένα 
τυπικό Ιταλικό γεύμα αποτελείται από διάφορα στάδια. Αρχικά σερβίρονται ορεκτικά 
όπως χταπόδι, γαρίδοσαλάτες ή διάφορα αλλαντικά. Μετά ακολουθούν τα ζυμαρικά ή 
σούπες με λαχανικά. Τρίτο πιάτο στη σειρά είναι κρέας ή ψάρι και μετά έρχεται η 
σαλάτα. Το τέλος μπορεί να είναι φρούτα και γλυκό, καφές ή λικέρ. 

 Αυτό που πρέπει να προσεχθεί στα γεύματα είναι πως τα κύρια πιάτα δε 
συνοδεύονται από κάτι. Για παράδειγμα ένα φιλέτο είναι ένα πιάτο με ένα φιλέτο 
μόνο, χωρίς τη συνοδεία ρυζιού ή κάτι άλλο. Τα συνοδευτικά πιάτα μπορούν να 
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ζητηθούν ξεχωριστά. Επίσης, στα εστιατόρια τα πιάτα έρχονται με τη σειρά που 
παραγγέλνονται. Στα περισσότερα εστιατόρια υπάρχει πάντα ελαιόλαδο στο τραπέζι 
και πολλές φορές μπαλσάμικο ξύδι. Δεν υπάρχουν πιάτα που να περιέχουν ζυμαρικά 
και κρέας μαζί. Το κρέας πάντα αποτελεί ξεχωριστό πιάτο. Όπως και για τους 
Έλληνες, έτσι και για τους Ιταλούς τα επαγγελματικά γεύματα είναι κάτι παραπάνω 
από μια απλή και τυπική επέκταση των συζητήσεων μιας συνεργασίας. Βασικός 
σκοπός είναι η ευχαρίστηση του καλεσμένου και η δημιουργία φιλικού κλίματος 
ανάμεσα στους συνεργάτες, κάτι βέβαια το οποίο περιμένουν και οι ίδιοι σε χώρες 
συνεργατών τους. 
 

2.14 ΓΛΩΣΣΑ 
Η επίσημη γλώσσα της Ιταλίας είναι τα ιταλικά. Αρκετές άλλες διάλεκτοι μιλούνται, 
όμως τα ιταλικά είναι η γλώσσα που διδάσκεται στα σχολεία της Ιταλίας και 
χρησιμοποιείται. Τα σικελικά είναι διάλεκτος που έχει ελληνικές, αραβικές, 
λατινικές, ιταλικές και γαλλικές επιρροές και γενικώς δε μιλιέται από τους 
ιταλόφωνους. Τα γερμανικά μιλιούνται στην περιοχή Trentino–Alto Adige, τα 
γαλλικά στη Valle d'Aosta και τα σλοβενικά στην Trieste–Gorizia. Υπάρχουν αρκετές 
ιταλικές διάλεκτοι που έχουν σημαντικές διαφορές με τα ιταλικά και δε 
χρησιμοποιούνται, παρά μόνο μεταξύ «ντόπιων» και μόνο προφορικά, σε φιλικές 
συζητήσεις. Σε επίσημες συζητήσεις η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η επίσημη 
ιταλική. Όπως και στα ελληνικά, ο σωστός τρόπος να απευθύνεται κανείς στο 
συνομιλητή του επίσημα είναι ο πληθυντικός. 

 

2.15 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
Στην παρούσα ενότητα, αναλύθηκαν παράγοντες τους οποίους ο δυνητικός 
εξαγωγέας θα πρέπει να λάβει υπόψιν του στην προσπάθειά του για σύναψη 
επιχειρηματικών συμφωνιών με Ιταλούς επιχειρηματίες. Οι κοινωνικοί θεσμοί, το 
νομικό και το πολιτικό σύστημα, το επίπεδο μόρφωσης των Ιταλών, τα 
επιχειρηματικά έθιμα και οι επιχειρηματικές πρακτικές και γενικότερα οι 
ιδιαιτερότητες της Ιταλικής κουλτούρας και το αντίκτυπό τους στη συμπεριφορά του 
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, με σκοπό την 
κατανόηση των στοιχείων  που μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ελλήνων και των Ιταλών επιχειρηματιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σ’αυτό το μέρος ο αναγνώστης μπορεί να βρει δεδομένα που αφορούν τη 
μακροοικονομική κατάσταση της χώρας καθώς και πληροφορίες σχετικές με τα 
διαθέσιμα κανάλια διανομής. Σκοπός της παρουσίασης και της ερμηνείας των 
στοιχείων αυτών είναι αφενός η αξιολόγηση της εμπορικής ελκυστικότητας της 
χώρας και αφετέρου η βαθύτερη κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν, των 
διαύλων επικοινωνίας και του τρόπου λειτουργίας των τελευταίων. 

Ο πληθυσμός της χώρας αριθμεί 58.751.711 κατοίκους, από τους οποίους τα 
2.670.514 είναι αλλοδαποί. Στην Ιταλία υπάρχουν 23.600.370 νοικοκυριά και ο μέσος 
όρος ατόμων ανά νοικοκυριό είναι 2,5. Στο Βορρά ζουν 26.670.323 κάτοικοι, στην 
κεντρική Ιταλία 11.321.337 κάτοικοι και στο Νότο 20.760.051 κάτοικοι. Πρώτες 
χώρες σε πληθυσμό είναι η Ρώμη με περίπου 2.500.000 κατοίκους, το Μιλάνο με 
1.300.000, η Νάπολη με 980.000 και το Τορίνο με 900.000. Το 20% των πιο φτωχών 
κατέχουν το 6,5% του εισοδήματος. Αντίστοιχα το 20% των πλουσιότερων κατέχουν 
το 42%. Ο ρυθμός ανάπτυξης του κατά κεφαλή ΑΕΠ το διάστημα 1990-2005 ήταν 
1,3%. Η αύξηση των τιμών του «καλαθιού της νοικοκυράς» για το διάστημα 1990-
2005 ήταν 3,1% τη στιγμή που την περίοδο 2004-2005 ήταν μόλις 2%. Η Ιταλία 
διαθέτει 132 αεροδρόμια. Τα συνολικά χιλιόμετρα που καλύπτει ο ιταλικός 
σιδηρόδρομος είναι 19.460, από τα οποία ηλεκτρικό ρεύμα έχουν περίπου τα 11.500. 
Το οδικό της δίκτυο αποτελείται από 484.688 χλμ. τα οποία όλα θεωρούνται 
διαμορφωμένα. Μέσα σ’αυτά τα χιλιόμετρα συμπεριλαμβάνονται και 6.621 χλμ. 
αυτοκινητοδρόμων που θεωρούνται από τους πιο σύγχρονους παγκοσμίως. Το 90,5% 
των μεταφορών του συνολικού φορτίου γίνεται οδικώς. Τα κυριότερα λιμάνια της 
Ιταλίας είναι το Μπάρι , η Ανκόνα, η Γένοβα, η Τεργιέστη και η Βενετία. Το ποσοστό 
των ανθρώπων που κατέχουν σταθερό τηλέφωνο είναι περίπου 45%, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό εκείνων που κατέχουν κινητό τηλέφωνο είναι 120%. Γύρω στο 
50% των Ιταλών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και ακριβώς το ίδιο ποσοστό πολιτών 
κατέχουν τηλεόραση. Το εργατικό δυναμικό της χώρας υπολογίζεται ότι είναι γύρω 
στα 25 εκατ. Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα ανέρχεται γύρω στο 6% . Όσον αφορά 
τους τομείς στους οποίους στηρίζεται η Ιταλική οικονομία αυτοί είναι ο αγροτικός 
τομέας με 4,2% ενώ στη βιομηχανία απασχολείται το 30,7% του δυναμικού και το  
μεγαλύτερο μέρος απασχολείται στις υπηρεσίες με 65,1%. Στη Βόρειο Ιταλία το 35% 
των εργαζομένων ασχολείται με τη γεωργία, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό 
στην Κεντρική Ιταλία είναι 15% και στη Νότιο Ιταλία 50%. Στη Βόρεια Ιταλία 
«χτυπά η καρδιά» της βιομηχανίας με ποσοστό εργαζομένων της τάξεως του 60% , 
ενώ στην Κεντρική και Νότια Ιταλία το ποσοστό είναι από 20%. Όσον αφορά τις 
υπηρεσίες η Βόρεια η Ιταλία κατέχει και πάλι τα σκήπτρα με ποσοστό 50%, την ώρα 
που η Κεντρική Ιταλία κινείται στο 20% και η Νότια Ιταλία, λόγω κυρίως του 
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τουρισμού της απασχολεί το 30% των εργαζομένων στις υπηρεσίες. 22% των 
εργαζομένων στην Ιταλία απασχολείται λιγότερο από 30 ώρες την εβδομάδα, ενώ 
γύρω στο 20% εργάζεται πάνω από 45 ώρες εβδομαδιαώς. Το ποσοστό των 
εργαζομένων που εργάζεται σε μη συνηθισμένα ωράρια και ημέρες, με Κυριακές και 
αργίες ανέρχεται σε 15%, ενώ ένα 18 % δουλεύει μεν σε συνηθισμένες ημέρες αλλά 
έχει ασυνήθιστα ή πολύ μεγάλα ωράρια. Το ποσοστό των στελεχών ή 
αυτοαπασχολούμενων  που εργάζονται πάνω από 55 ώρες την εβδομάδα και είναι 
ευχαριστημένοι με το ωράριό τους είναι 40%. Στην Ιταλία πάνω από το 50 % των 
εργαζομένων, δηλώνει πως έχει άμεση ενασχόληση και συμμετέχει ενεργά στην 
οργάνωση της εργασίας. Οι κύριες βιομηχανίες στις οποίες δραστηριοποιείται η 
Ιταλία είναι η τουριστική, η βιομηχανία αυτοκινήτων και μηχανών, η παραγωγή 
μηχανημάτων, οι σιδηρουργίες και χαλυβουργίες, η χημική βιομηχανία, η 
επεξεργασία τροφίμων, η κλωστοϋφαντουργία, τα κεραμικά και φυσικά η πιο γνωστή 
λόγω της φύσης της η βιομηχανία της μόδας. Από το 2000 η αγορά της Ιταλίας 
κατατάσονταν στις πρώτες χώρες μεταξύ αυτών με τον γρηγορότερο ρυθμό 
ανάπτυξης. Βασικό πλεονέκτημα της χώρας είναι το μεγάλο ποσοστό εξειδίκευσης 
των νέων. Ένα ακόμη στοιχείο είναι και το σχετικά χαμηλό κόστος εργασίας σε 
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και η ελαστικότητα και ο χαμηλός κύκλος 
εργασιών. Ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας της χώρας είναι 61,4 που την κατατάσει 
στην 76η θέση παγκοσμίως. Η Ιταλία έχει πολύ υψηλούς δείκτες όσον αφορά την 
επαγγελματική ελευθερία (78,7), εμπορική ελευθερία (80,8) αλλά και επενδυτική 
ελευθερία (70,0). Τα φαινόμενα δωροδοκιών και μη νόμιμων διαδικασιών δεν έχουν 
εκλείψει από το κράτος και οποιαδήποτε ξένη εταιρεία θελήσει να επενδύσει, θα 
πρέπει να τα λάβει υπόψιν της. Το ύψος του δημόσιου χρέους βρίσκεται στα πολύ 
υψηλά επίπεδα του 105% του ΑΕΠ. Σχετικά με τις εισαγωγές προς την Ιταλία το 
ποσό για το 2007 ήταν 367 δις €, από τα οποία τα 209 δις ήταν από χώρες της Ε.Ε. 
Όσον αφορά την ύπαρξη περιορισμών, δασμών ή απαγορεύσεων, λόγω της 
συμμετοχής της Ιταλίας στην Ε.Ε. καθώς και σε πολλούς άλλους εμπορικούς και μη 
οργανισμούς, αυτοί είναι ελάχιστοι και δεν επηρεάζουν την εξαγωγή λαχανικών στην 
Ιταλία. 
Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τον 
πληθυσμό και τη διάρθρωσή του, την οικονομική δραστηριότητα, τις εργατικές 
συνθήκες, τα κανάλια διανομής και τους εμπορικούς περιορισμούς στη χώρα. 

 

3.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της Ιταλίας το 2007, ο 
πληθυσμός της χώρας έφτασε τους 58.751.711 κατοίκους, από τους οποίους τα 
2.670.514 ήταν αλλοδαποί. Η Ιταλία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό 
στην Ευρώπη και η εικοστή δεύτερη παγκοσμίως. Επίσης είναι η πέμπτη πιο 
πυκνοκατοικημένη χώρα στην Ευρώπη, με μέσο όρο 195 κατοίκους ανά τετραγωνικό 
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χιλιόμετρο. Παρόλ’ αυτά, ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια δεν 
ξεπερνά το 0,1% ετησίως. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού το 2006 ήταν 0,078% 
και οι προβλέψεις ώς το 2050 είναι αρνητικές. Συγκεκριμένα υπολογίζεται πως το 
2050 ο πληθυσμός της Ιταλίας θα είναι περίπου 57.000.000 κάτοικοι. Στην Ιταλία 
υπάρχουν 23.600.370 νοικοκυριά και ο μέσος όρος ατόμων ανά νοικοκυριό είναι 2,5. 
Στο Βορρά ζουν 26.670.323 κάτοικοι, στην κεντρική Ιταλία 11.321.337 κάτοικοι και 
στο Νότο 20.760.051 κάτοικοι. Το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων στο Βορρά είναι 
αρνητικό και συγκεκριμένα -19.232, που σημαίνει πως στη Βόρεια Ιταλία πεθαίνουν 
19232 άτομα περισσότερα από όσα γεννιούνται. Ο αριθμός αυτός για την κεντρική 
Ιταλία είναι -12.422 ενώ η Νότια Ιταλία παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο 18.372. Στο 
ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών σε κάθε περιοχή, τα πράγματα είναι διαφορετικά. 
Στη Βόρεια Ιταλία το ισοζύγιο είναι +220.464, στην κεντρική Ιταλία +87.800 ενώ στη 
Νότια -5.646. Σημειώνεται εδώ πως το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών αλλάζει με τις 
εσωτερικές μεταναστεύσεις από περιοχή σε περιοχή, όπως επίσης και με τις διεθνείς 
μεταναστεύσεις. Ο μέσος αριθμός γεννήσεων για κάθε γυναίκα, εκτιμούμενος για το 
2006 από την Εθνική στατιστική υπηρεσία της Ιταλίας ήταν 1,35 παιδιά. 

Η ηλικιακή πληθυσμιακή διάρθρωση έχει ως εξής: 

0-14 ετών: 13,8%;  

15-64 ετών: 66,5%;  

65 ετών και άνω: 19,7%  

 Οι δέκα μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις είναι με τη σειρά που παρουσιάζονται: 

1) Roma     2.547.677 1,094,710  

2) Milano    1.308.735 921,515  

3) Napoli    984.242 713,554 

4) Torino    900.608 613 

5) Palermo    670.820 343,148  

6) Genova    620.316 355,957  

7) Bologna    373.743 232,980  

8) Firenze    366.901 272 

9) Bari     326.915 169,062  
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10) Catania    304.144 

Πάνω από το 35% του πληθυσμού ζει στο 10% των μεγαλύτερων πόλεων και το 
φαινόμενο της αστυφυλίας γίνεται εντονότερο με την πάροδο του χρόνου, όμως είναι 
λιγότερο έντονο σε σχέση με την Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στην 
αξιολόγηση του OECD η Ελλάδα έρχεται έβδομη στις χώρες με τη μεγαλύτερη 
πληθυσμιακή συγκέντρωση στα αστικά κέντρα ενώ, η Ιταλία έρχεται δέκατη τέταρτη. 
Επίσης το 2004 το 55% του πληθυσμού της Ιταλίας ζούσε σε αστικές περιοχές, το 
35% σε ημιαστικές και το 10% σε αγροτικές.  Εύλογο είναι λοιπόν, οι πόλεις που 
αναφέρονται παραπάνω να είναι πρώτες στη λίστα με τις αγορές-στόχους της 
επιχείρησης, με βάση το κριτήριο της πληθυσμιακής διάρθρωσης. 

Η αναλογία αντρών – γυναικών είναι 1-1 περίπου, εκτός από την ηλικιακή ομάδα των 
ατόμων 65 και άνω όπου ο λόγος αυτός είναι περίπου 0,7/1. Η εκτίμηση για το μέσο 
προσδόκιμο ζωής των νεογέννητων το 2006 ήταν 78,3 χρόνια για τους άντρες και 84 
χρόνια για τις γυναίκες. 

 

3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

3.3.1 ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-Α.Ε.Π 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, μετά από μια μικρή αύξηση στο ΑΕΠ της τάξεως 
του 0,4% στο δεύτερο τέταρτο του 2008 σε σύγκριση με αυτό του 2007, στο τρίτο 
τέταρτο υποχώρησε εκ νέου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Η επιδείνωση αυτή 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γενικότερη οικονομική κρίση των τελευταίων μηνών, 
που ως αλυσίδα επηρέασε και την οικονομία της Ιταλίας. Πιο συγκεκριμένα η μείωση 
της ζήτησης για εξαγωγές καθώς και η εγχώρια πτώση της ζήτησης οδήγησαν προς 
αυτή την κατεύθυνση και δημιούργησαν ένα γενικότερο αρνητικό κλίμα. Κατά το 
τελευταίο τετράμηνο του 2008 υπήρχε μια απότομη μείωση των εξαγωγών κατά 1,6% 
συγκρινόμενες με το αντίστοιχο διάστημα του 2007. Πέραν της πτώσεως του ΑΕΠ 
κατά μισή σχεδόν ποσοστιαία μονάδα, υπήρξε και πτώση στις εταιρικές επενδύσεις, 
καθώς οι πιστωτικές συνθήκες παγκοσμίως ανατράπηκαν. 
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Με τη σειρά τους τα νοικοκυριά μείωσαν δραστικά την κατανάλωση τους, καθώς δεν 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στη συνεχή άνοδο των τιμών σε όλα τα αγαθά, γεγονός 
που προήλθε από την άνοδο των τιμών των α’ υλών, κυρίως των εισαγόμενων. Είναι 
σαφές ότι το γενικότερο αρνητικό κλίμα, οδήγησε τα νοικοκυριά στην απόφαση της 
παράτασης αγοράς αγαθών, τα οποία δεν ήταν πρώτης ανάγκης. Όλο αυτό το κλίμα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη από κάθε εταιρία, η οποία θέλει να εξάγει  στην Ιταλία, 
καθώς θα πρέπει το προϊόν της να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της λίστας με τα 
απαραίτητα αγαθά για τα νοικοκυριά.  

Όσον αφορά τα έσοδα αλλά και την κατανάλωση των νοικοκυριών της Ιταλίας, αξίζει 
να αναφερθεί ότι κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2008 η κατανάλωση μειώθηκε 
κατά 0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007, ενώ σε ολόκληρη την 
περίοδο του 2007 είχε άνοδο κατά μιάμιση σχεδόν ποσοστιαία μονάδα. Η μεγάλη 
αυτή πτώση της κατανάλωσης οφείλεται κυρίως στη μείωση του εισοδήματος των 
νοικοκυριών. Ο πληθωρισμός αλλά και η ανεργία μείωσαν τα εισοδήματα των 
νοικοκυριών, που με τη σειρά τους μείωσαν την κατανάλωση. Στοιχείο προς αναφορά 
είναι και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο ανέρχεται στις 24.300 € μειωμένο σε σχέση 
με το 2007. 
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Χαρακτηριστικός δείκτης της οικονομικής κατάστασης που βιώνουν τα νοικοκυριά 
της Ιταλίας είναι και ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα από το 2001 
μέχρι το 2007 υπάρχει σταδιακή αύξηση του χρέους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2008 
υπήρχε μικρή μείωση, που τελικά σταθεροποιήθηκε στο 49% του διαθέσιμου 
εισοδήματος, στο τέλος του 2008. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα των Ηνωμένων Εθνών (Human Development Report 
2007/2008) ο ρυθμός ανάπτυξης του κατά κεφαλή ΑΕΠ το διάστημα 1975-2005 ήταν 
2% ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το διάστημα 1990-2005 ήταν 1,3%. Το υψηλότερο 
ποσοστό αύξησης το είχε τη χρονιά του 2002, ενώ ο η αύξηση των τιμών του 
«καλαθιού της νοικοκυράς» για το διάστημα 1990-2005 ήταν 3,1% τη στιγμή που την 
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περίοδο 2004-2005 ήταν μόλις 2%. Ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον οικονομικό στοιχείο 
είναι και αυτό της κατανομής του εισοδήματος ή δαπανών ανάμεσα στα πλουσιότερα 
και φτωχότερα στρώματα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 10% των 
πιο φτωχών στην Ιταλία κατέχουν το 2,3% του συνολικού εισοδήματος, όταν το 20% 
των πιο φτωχών κατέχουν το 6,5%. Αντίστοιχα το 10% των πλουσιότερων ανθρώπων 
κατέχουν το 26,8 % του εισοδήματος ή δαπανών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 
20% των πλουσιότερων ανέρχεται σε 42%. Τα παραπάνω στοιχεία είναι χρήσιμα 
εργαλεία για κάποια εταιρεία που θέλει να επεκταθεί στην αγορά της Ιταλίας. 

 

3.3.2 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
Με εξαίρεση τις βιομηχανικές α’ύλες, η Ιταλία δεν έχει αφθονία σε μεταλλεύματα και 
φυσικούς πόρους. Τα κοιτάσματα σε άνθρακα, σίδηρο και πετρέλαιο δεν είναι σε 
ποσότητες άξιες αναφοράς. Αντιθέτως πλούσια περιοχή σε  φυσικό αέριο είναι η 
περιοχή γύρω από την Αδριατική, από την οποία η Ιταλία εκμεταλλεύεται μεγάλες 
ποσότητες. Η Ιταλία ήταν ανέκαθεν χώρα επεξεργασίας α’ υλών και εξαγωγών 
κατεργασμένων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Η Ιταλία έχει αξιόλογη παρουσία 
στην κατεργασία διαφόρων πετρωμάτων όπως μαρμάρου, ελαφρόπετρας, αστρίου και 
άλλων σχετικών. Όσον αφορά την παγκόσμια παραγωγή, η χώρα έχει δυναμική 
παρουσία στην παραγωγή τσιμέντου και ακατέργαστου χάλυβα. Αξίζει να αναφερθεί 
και η εξόρυξη μόλυβδου, ασημιού και ψευδαργύρου από εξειδικευμένες εταιρείες, σε 
ποσότητες όμως πολύ μικρές. Επίσης με τον χρυσό ασχολείται μία μόνο εταιρεία 
στην Ιταλία. 

Όσον αφορά τα παραπάνω πιο συγκεκριμένα οι εταιρείες που ασχολούνται με την 
εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων και άλλων φυσικών πόρων της Ιταλίας και 
είναι είτε μόνο ιταλικές είτε με διεθνείς συνεργασίες, δραστηριοποιούνται  στους 
παρακάτω τομείς: Βοξίτη, Αλουμίνιο,Χρυσό, Χαλκό, Ανθρακικό Κάλιο, Ασβέστη, 
Σίδηρο & Ατσάλι, Ελαφρόπετρα, Γύψο και Άνθρακα. Αξίζει να αναφερθεί ότι όσον 
αφορά των τομέα της ενέργειας και των διάφορων μορφών της είναι η μεγάλη 
συνεργασία της Ιταλίας με την Ελλάδα με σύνδεση των δύο χωρών για ηλεκτρικό 
ρεύμα. Συγκεκριμένα μια υποθαλλάσια σύνδεση 163 χλμ. ενώνει τον Άραχθο με την 
Γαλατίνα. 
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(source: http://www.scribd.com/doc/334791/The-Mineral-History-of-Italy  24/01/09) 

 

3.3.3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Οι μεταφορές γενικότερα αλλά και τα μέσα μεταφοράς και η υποδομή στην Ιταλία , 
θεωρούνται από τις πλέον οργανωμένες στην Ευρώπη αλλά και τον κόσμο 
γενικότερα. Σύμφωνα λοιπόν με το World Factbook 2008 της CIA, οι μεταφορές στην 
Ιταλία καταγράφηκαν ακολούθως ως εξής: Η Ιταλία διαθέτει 132 αεροδρόμια, όπως 
έχουν καταγραφεί κατά το 2007. Τα αεροδρόμια που έχουν διαμορφωμένους 
αεροδιαδρόμους είναι συνολικά 101 και πιο συγκεκριμένα, 7 αεροδρόμια έχουν πάνω 
από 3 χλμ. συνολικά αεροδιάδρομο, 32 έχουν από 2,5χλμ. μέχρι 3χλμ., 15 έχουν από 
1.500μ. μέχρι 2.500μ., 34 έχουν από 900 μέχρι 1.500μ., ενώ κάτω από 900μ. είναι 13 
αεροδρόμια. Αντίστοιχα τα αεροδρόμια χωρίς διαμορφωμένο αεροδιάδρομο είναι 31 
από τα οποία 1 μόνο είναι μεταξύ 1,5 και 2,5 χλμ., 11 είναι από 900μ. μέχρι 1.500μ., 
ενώ 19 είναι κάτω από 900μ. Επίσης τα ελικοδρόμια που έχουν καταγραφεί κατά το 
2007 είναι 5, ενώ αξίζει να αναφερθεί και το μήκος των αγωγών που μεταφέρουν 
αέριο και πετρέλαιο, που για το μεν πρώτο είναι 17.589 χλμ. και για το δεύτερο είναι 
1.136 χλμ. 

Ένας τομέας που συνέχεια αναπτύσσεται και μεγαλώνει στην Ιταλία, όσον αφορά τις 
μεταφορές είναι ο σιδηρόδρομος. Χαρακτηριστικά τα συνολικά χιλιόμετρα που 
καλύπτει ο ιταλικός σιδηρόδρομος είναι 19.460, από τα οποία ηλεκτρικό ρεύμα έχουν 
περίπου τα 11.500. Όσον αφορά το άλλο μεγάλο κομμάτι των μεταφορών της 
Ιταλίας, το οποίο θεωρείται και από τα καλύτερης ποιότητας παγκοσμίως, είναι το 
οδικό της δίκτυο. Αποτελείται από 484.688 χλμ. τα οποία όλα θεωρούνται 
διαμορφωμένα. Μέσα σ’αυτά τα χιλιόμετρα συμπεριλαμβάνονται και 6.621 χλμ. 
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αυτοκινητοδρόμων που θεωρούνται από τους πιο σύγχρονους παγκοσμίως. 
Χαρακτηριστικά στοιχεία του τρόπου μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ιταλία είναι 
και το γεγονός ότι το 90,5% των μεταφορών του συνολικού φορτίου γίνεται οδικώς. 
Ακόμη ανά 1.000 κατοίκους αντιστοιχούν 673 αυτοκίνητα ιδιωτικά και εμπορικά. 

Τέλος όσον αφορά τη θαλάσσια οδό αυτή καλύπτεται από 2.400 χλμ. δικτύου, 
χρησιμοποιούμενο για εμπορικές δραστηριότητες. Η Ιταλία θεωρείται από τους 
σημαντικότερους εμπορικούς σταθμούς, όπως και η Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής 
τους θέσης. Τα κυριότερα λιμάνια της Ιταλίας είναι το Μπάρι, η Ανκόνα, η Γένοβα, η 
Τεργιέστη και η Βενετία. 

 

3.3.4 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Η Ιταλία θεωρείται από τις αναπτυγμένες χώρες όσον αφορά την τεχνολογία και αυτό 
αντικατοπτρίζεται από τα στοιχεία που θα παρατεθούν. Το ποσοστό των ανθρώπων 
που κατέχουν σταθερό τηλέφωνο είναι περίπου 45%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
εκείνων που κατέχουν κινητό τηλέφωνο είναι 120%, δηλαδή κάθε άτομο διαθέτει 
πάνω από μία συσκευές. Σ’αυτό το τελευταίο στοιχείο Ελλάδα και Ιταλία έχουν 
σύμπνοια ιδεολογίας, καθώς και οι Έλληνες έχουν αντίστοιχη εξάρτηση από τα 
κινητά και η διείσδυση είναι το ίδιο μεγάλη. Ακόμη γύρω στο 50% των Ιταλών 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και ακριβώς το ίδιο ποσοστό πολιτών κατέχουν 
τηλεόραση. Γενικότερα το δίκτυο της Ιταλίας και γενικότερα οι υποδομές των 
τηλεπικοινωνιών, όσον αφορά την ποιότητα, είναι τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως 
αυτοματοποιημένο με όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό. Διαθέτει θαλάσσιες συνδέσεις 
προς Ασία, Μ.Ανατολή, Ευρώπη, Β.Αφρική και ΗΠΑ, καθώς και πληθώρα 
δορυφορικών συστημάτων.  

 

3.3.5 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το εργατικό δυναμικό της χώρας υπολογίζεται ότι είναι γύρω στα 25 εκατ. σύμφωνα 
με τελευταίες εκτιμήσεις, δηλαδή γύρω στο 43% του πληθυσμού είναι ικανοί και 
διαθέσιμοι προς εργασία. Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα ανέρχεται γύρω στο 6% , 
που σημαίνει ότι και για την Ιταλία η ανεργία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα προς 
επίλυση. Όσον αφορά τους τομείς στους οποίους στηρίζεται η Ιταλική οικονομία 
αυτοί είναι ο αγροτικός τομέας κατά 4,2%, στη βιομηχανία απασχολείται το 30,7% 
του δυναμικού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος απασχολείται στις υπηρεσίες με 65,1%. 
Παρατηρεί κανείς ότι σ’αυτό τον τομέα η Ιταλία διαφέρει από την Ελλάδα στο 
γεγονός ότι η χώρα μας στηρίζεται περισσότερο στη γεωργία και λιγότερο στη 
βιομηχανία, όμως και οι δύο χώρες έχουν υψηλά ποσοστά απασχολούμενου 
προσωπικού στις υπηρεσίες, καθώς πέραν των άλλων και οι δύο χώρες είναι άκρως 
τουριστικές. Βέβαια όσον αφορά τη γεωργία, παρόλο το μικρό ποσοστό 
απασχολούμενου εργατικού δυναμικού, η παραγωγή του αγροτικού τομέα ανέρχεται 
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στα 45 εκατ. ευρώ ενώ η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ είναι της τάξεως 
του 2,1%.  

Αν θα επιχειρηθεί να γίνει εσωτερική ανάλυση, όσον αφορά τις περιοχές της Ιταλίας 
και τον τομέα που κυρίως ασχολούνται τότε θα αναφέρει ότι στη Βόρειο Ιταλία το 
35% των εργαζομένων ασχολείται με τη γεωργία, την ώρα που το αντίστοιχο 
ποσοστό στην Κεντρική Ιταλία είναι 15% και στη Νότιο Ιταλία το πολύ υψηλό 
ποσοστό του 50%. Σχετικά με τη βιομηχανία το σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό 
καθώς στη Βόρεια Ιταλία «χτυπά η καρδιά» της βιομηχανίας με ποσοστό 
εργαζομένων σ’αυτή της τάξεως του 60% , ενώ στην Κεντρική και Νότια Ιταλία το 
ποσοστό είναι από 20%. Τέλος όσον αφορά τις υπηρεσίες η Βόρεια η Ιταλία κατέχει 
και πάλι τα σκήπτρα με ποσοστό 50%, την ώρα που η Κεντρική Ιταλία κινείται στο 
20% και η Νότια Ιταλία, λόγω κυρίως του τουρισμού της απασχολεί το 30% των 
εργαζομένων στις υπηρεσίες. Η τελευταία αυτή ανάλυση κάνει κατανοητό στον 
αναγνώστη αυτής της ανάλυσης ότι  στην Ιταλία υπάρχει ο «πλούσιος Βορράς» και ο 
«φτωχός Νότος», όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα παραπάνω 
στοιχεία κρίνονται άκρως απαραίτητα για την κατανόηση του εργασιακού 
περιβάλλοντος και των υποδομών μιας χώρας. 

Σύμφωνα με έρευνα ενός συνεργαζόμενου με την Ε.Ε. Ινστιτούτου, 22% των 
εργαζομένων στην Ιταλία απασχολείται λιγότερο από 30 ώρες την εβδομάδα, ενώ 
γύρω στο 20% εργάζεται πάνω από 45 ώρες εβδομαδιαώς. Τα ποσοστά αυτά 
διαφοροποιούνται αν τα διαχωρίσουμε με βάση το φύλο, δηλαδή οι γυναίκες σε 
ποσοστό 40,4% εργάζονται λιγότερο από 30 ώρες την εβδομάδα, την ώρα που το 
αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες είναι μόνο 10,3%. Αντίστοιχα το ποσοστό των 
γυναικών που εργάζονται πάνω από 45 ώρες είναι 9%, ενώ αυτό των αντρών είναι 
25,9%. Σύμφωνα με την έρευνα, η οικογενειακή κατάσταση είναι αυτή που ωθεί τις 
γυναίκες στο να εργαστούν πολλές ή λίγες ώρες, καθώς δύο στις τρείς διαζευγμένες ή 
χήρες δουλεύουν με πλήρη απασχόληση ενώ το αντίστοιχο ποσοστό παντρεμένων 
γυναικών είναι πολύ μικρότερο. Οι άντρες συνήθως εργάζονται πάνω από 45 ώρες 
όταν έχουν χηρέψει (35,7%), όταν είναι παντρεμένοι (26,9%), καθώς βέβαια και όταν  
είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης της οικογένειας (28,7%). 

Πάνω από τα 2/3 των εργαζομένων έχουν συνηθισμένα ωράρια και ώρες εργασίας 
και συνήθως εργάζονται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρείες. Το ποσοστό 
των εργαζομένων που εργάζεται σε μη συνηθισμένα ωράρια και ημέρες, με Κυριακές 
και αργίες ανέρχεται σε 15%, ενώ ένα 18 % δουλεύει μεν σε συνηθισμένες ημέρες 
αλλά έχει ασυνήθιστα ή πολύ μεγάλα ωράρια. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 
ανήκουν εργασίες με πολλές υπευθυνότητες, συνήθως στελεχών επιχειρήσεων ή οι 
αυτοαπασχολούμενοι. Γενικότερα λίγες ώρες με ασυνήθιστες ημέρες συσχετίζονται 
με ποιοτικά κατώτερα επαγγέλματα. Σχετικά με το ποιοι εργαζόμενοι θα ήθελαν να 
δυλεύουν περισσότερο και ποιοι λιγότερο, συναντάμε ένα 40% εργαζομένων με λίγες 
ώρες και ημιαπασχόληση, την ώρα που το 85,5 % των εργαζομένων με πλήρες 
ωράριο είναι ικανοποιημένο με τις ώρες που δουλεύουν. Εντύπωση προκαλεί το 
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ποσοστό των στελεχών ή αυτοαπασχολούμενων (δύο στους πέντε) που εργάζονται 
πάνω από 55 ώρες την εβδομάδα και είναι ευχαριστημένοι με το ωράριό τους. 

 

(source: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/IT0503SR01/IT0503SR01.pdf  
24/01/09) 

Βέβαια μόνο ένα 16% δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο με την εργασία τους, την ώρα 
που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 33,9%. 

 

Μια πολύ σημαντική πτυχή των συνθηκών εργασίας, είναι και το ποσοστό 
συμμετοχής στα εργασιακά δρώμενα και αποφάσεις. Σύμφωνα πάλι με την ίδια 
έρευνα, στην Ιταλία πάνω από το 50 % των εργαζομένων  δηλώνει πως έχει άμεση 
ενασχόληση και συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση της εργασίας. Τα ποσοστά των 
εργαζομένων που συμμετέχουν μόνο σε ένα κομμάτι των αποφάσεων και του 
σχεδιασμού της εργασίας, κυμαίνονται από 54,7% μέχρι 56,9%. Ένα σημαντικότατο 
ποσοστό του 28,2 % των εργαζομένων θεωρεί ότι είναι πλήρως αποκομμένο από 
οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την υφή της δουλειάς. Πάντως και στα ποσοστά 
της συμμετοχής στις αποφάσεις αλλά και στα αντίστοιχα της αποχής από αυτές ο 
μέσος όρος της Ευρώπης είναι υψηλότερος. Στα παραπάνω στοιχεία αξίζει κανείς να 
αναφέρει και τα ποσοστά των ατόμων που εργάζονται σε διαφορετικής φύσεως 
εργασίες. Χαρακτηριστικό των παραπάνω είναι το 40% των εργαζομένων, που 
ασχολούνται σε εργασίες με μικρές απαιτήσεις σε ένταση και πλήρη έλεγχο της 
εργασίας, αλλά και το 38,6% εκείνων που απασχολούνται σε εργασίες με υψηλές 
απαιτήσεις και πλήρη έλεγχο κάθε πτυχής του επαγγέλματος. 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της εργασιακής ζωής είναι και εκείνο των εντάσεων 
και γενικότερα της διαμάχης, της παρενόχλησης αλλά και των διακρίσεων. Στον 
εργασιακό χώρο τα στοιχεία εκείνα με τα οποία σχετίζεται  η παρενόχληση, διαμάχη 
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ή η διάκριση είναι η ηλικία (7,5%), οι πολιτικές απόψεις (5,5%) αλλά και το φύλο 
(4,9%). Σε γενικές γραμμές οι άντρες αναφέρουν με μεγαλύτερη συχνότητα 
περιπτώσεις διαμάχης στον εργασιακό χώρο από ότι οι γυναίκες καθώς και οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία σε σχέση με τους νεότερους. Μόνο σε περιπτώσεις 
σεξουαλικής παρενόχλησης οι αναφορές των γυναικών είναι πολύ περισσότερες. Σε 
γενικές γραμμές οι πιο νέοι σε ηλικία αναφέρουν πιο συχνά περιπτώσεις διακρίσεων 
και εντάσεων όσον αφορά τη θρησκεία αλλά και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις. 
Βέβαια η γνώση των δικαιωμάτων των εργαζομένων συνήθως έχει να κάνει και με 
την ηλικία και την εμπειρία, οπότε καθίσταται σαφές ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
είναι και πιο υποψιασμένοι αλλά και δυσκολότερα φοβούνται να αναφέρουν σχετικά 
περιστατικά. 

 

3.3.6 ΚΥΡΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
Οι κύριες βιομηχανίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Ιταλία είναι η τουριστική, η 
βιομηχανία αυτοκινήτων και μηχανών,η παραγωγή μηχανημάτων, οι σιδηρουργίες 
και χαλυβουργίες, η χημική βιομηχανία, η επεξεργασία τροφίμων, η 
κλωστοϋφαντουργία, τα κεραμικά και φυσικά, η πιο γνωστή λόγω της φύσης της, η 
βιομηχανία της μόδας.  

Ξεκινώντας την ανάλυση τριών από τους παραπάνω τομείς, αξίζει να αρχίσουμε από 
την τουριστική βιομηχανία που είναι και από τις βασικές στην Ιταλία. Τα 
καταγεγγραμένα σημεία διαμονής στη χώρα είναι 134.707. Τα σημεία αυτά είναι από 
ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ξενώνες, μέχρι σαλέ και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών χώρων διαμονής βρίσκεται στη Βόρεια 
Ιταλία με 96.522 μέρη, από τα οποία τα 61.000 περίπου είναι ενοικιαζόμενα δωμάτια 
και τα 21.000 είναι ξενοδοχεία. Στην Κεντρική Ιταλία το νούμερο αυτό είναι κατά 
πολύ μικρότερο και ανέρχεται μόλις στα 22.518 σημεία συνολικά, με 6.500 από αυτά 
ως ξενοδοχεία και 5.000 περίπου ως ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τέλος στη Νότια Ιταλία 
το σύνολο είναι ακόμη μικρότερο και πιο συγκεκριμένα της τάξεως των 15.667 
σημείων με 6.300 ξεοδοχεία αλλά μόλις 2.000 περίπου ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αυτά 
τα στοιχεία είναι μια ακόμη απόδειξη της εσωτερικής οικονομικής κατάστασης που 
επικρατεί στην Ιταλία. 

Σχετικά με το μέγεθος του εισερχόμενου τουρισμού αλλά και της προέλευσής του, τα 
στοιχεία δίνουν την ανάλυση μεταξύ Ιταλών τουριστών που προτιμούν διακοπές στη 
χώρα τους αλλά και των ξένων που καταφθάνουν στη χώρα. Χαρακτηριστικά το 
ποσοστό Ιταλών και ξένων τουριστών που κάνουν διακοπές στην Ιταλία είναι 
περίπου 55% με 45% αντίστοιχα.Όσον αφορά τον προορισμό τους και οι ντόπιοι 
αλλά και οι ξένοι προτιμούν κυρίως τη Βόρεια Ιταλία, διότι είναι περισσότερο 
οικονομικά ανεπτυγένη και έχει και καλύτερες και μεγαλύτερες ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις. Όσον αφορά τους Ιταλούς, μετά τη Βόρεια Ιταλία επιλέγουν με την 
ίδια συχνότητα Κεντρική και Νότια Ιταλία και αυτό γιατί πολλοί εργαζόμενοι στο 
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βορρά κατάγονται από το νότο. Σε αντίθεση οι ξένοι τουρίστες δεν επιλέγουν με 
μεγάλη συχνότητα τη Νότια Ιταλία ως τουριστικό προορισμό αλλά μετά τη Βόρεια 
Ιταλία διαλέγουν την Κεντρική και κυρίως την πρωτεύουσα Ρώμη. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το μέρος που επιλέγουν οι περισσότεροι εισερχόμενοι τουρίστες είναι η 
περιοχή της Τοσκάνης και μάλιστα σε αριθμούς 10,7 τουρίστες στους 100. 

 Συνεχίζοντας με τα στοχεία που αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία αξίζει να 
αναφέρουμε την μεγάλη ιστορική αξία που έχει ο κλάδος αυτός στην Ιταλία. Η πολύ 
γνωστή Fiat και πλέον το Fiat Gruppo (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati) 
είναι το σήμα κατατεθέν της χώρας. Από την περιοχή του Πιεμόντε, στο Τορίνο, 
ξεκίνησε η Fabbrica Italiana Automobili Torino, γνωστή και ως Fiat, το 1889 από 
μια ομάδα επενδυτών, μεταξύ των οποίων και ο Τζιοβάνι Ανιέλι. Η εταιρεία ήταν για 
την εποχή που δημιουργήθηκε, μια «σανίδα» σωτηρίας για τους χιλιάδες ανέργους 
της Νότιας Ιταλίας, οι οποίοι κατά κύματα μετανάστευαν εσωτερικά προς τον 
«πλούσιο Βορρά», με σκοπό μια  θέση εργασίας. Πέραν των αυτοκινήτων η εταιρεία 
ασχολήθηκε και με την κατασκευή αεροπλάνων και τάνκς. Η κύρια βέβαια ασχολία 
της τη σημερινή εποχή είναι η κατασκευή αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων. 
Τα τελευταία όμως χρόνια οι δραστηριότητές της διευρύνθηκαν και στους τομείς των 
οικονομικών υπηρεσιών, των κατασκευών, των ασφαλειών, των μέσων ενημέρωσης 
και άλλων παρεμφερών. Όσον αφορά την παραγωγή αυτοκινήτων πιο συγκεκριμένα, 
η Ιταλία και η Fiat περάσαν από περιόδους κρίσης και μάλιστα χαρακτηριστικά είναι 
τα στοιχεία που δείχνουν την πορεία της παραγωγής η οποία από 1,4 εκατ. το 2000 
έπεσε σε 1,2 εκατ. το 2001, σε 1,1 εκατ. το 2002, 1 εκατ. το 2003 μέχρι και 725 χιλ. 
το 2005. Τα τελευταία δύο χρόνια βρισκόταν σε ανάκαμψη, αλλά με την οικονομική 
κρίση και τις νεώτερες οικονομικές συνθήκες, μπαίνει πάλι σε νέες περιπέτειες. 

 Μπορεί να μην είναι η πιο κερδοφόρα κατηγορία βιομηχανίας στην Ιταλία, αλλά η 
βιομηχανία της μόδας και συγκεκριμένα της ένδυσης, είναι αυτή που την έχει κάνει 
και θα την κάνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας λαός, που όπως έχει 
προαναφερθεί δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμφάνιση και το παρουσιαστικό, δεν 
μπορεί παρά να το εξάγει και στις υπόλοιπες χώρες και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. 
Θα ήταν ακατόρθωτο να αναφερθούν όλες οι γνωστές μάρκες που έχουν διαγράψει 
λαμπρή διαδρομή στη βιομηχανία της μόδας παγκοσμίως. Αξίζει όμως να 
αναφερθούν μερικές από αυτές όπως Armani, Gucci, Prada, D&G, Versace, Fendi, 
Cavalli, Zegna και πολλές άλλες. Χαρακτηριστικά η ένδυση και η 
κλωστοϋφαντουργία ως κλάδος, συνεισφέρουν στη συνολική βιομηχανία το 11,2% 
του τζίρου της. Αν και θα γίνει περαιτέρω ανάλυση των εξαγωγών και του εμπορίου 
σε επόμενη ενότητα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι όσον αφορά την αντρική ένδυση, η 
παραγωγή της Ιταλίας που εξάγεται αντικατοπτρίζει το 4% της παγκόσμιας 
παραγωγής, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη γυναικεία ένδυση ανέρχεται στο 9%. 
Ακόμη, στην παραγωγή υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, η χώρα κατέχει το 17,9 
% του παγκόσμιου μεριδίου. Ενδεικτικό του τζίρου που κατέχει ο παραπάνω κλάδος, 
αρκεί να αναφέρει κανείς το γεγονός ότι μόνο κατά τους πρώτους 7 μήνες του 2008 
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το ποσό ανερχόταν σε 10,6 δις € αυξημένος κατά 4,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του 2007. 

 

3.3.7 ΚΥΡΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Η παραπάνω οικονομική ανάλυση έδωσε στον αναγνώστη μερικές πτυχές της 
Ιταλικής οικονομίας και αυτές οι πτυχές είναι που θα προσελκύσουν τους ξένους 
επενδυτές. Βασικό πλεονέκτημα της αγοράς της Ιταλίας, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο 
διάστημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, είναι το γεγονός ότι αναπτύσσεται με 
σχετικά γρήγορους ρυθμούς. Ήδη από το 2000 η αγορά της Ιταλίας κατατάσονταν 
στις πρώτες χώρες μεταξύ αυτών με τον γρηγορότερο ρυθμό ανάπτυξης. Βασικό 
πλεονέκτημα της αγοράς είναι επίσης το μεγάλο ποσοστό εξειδίκευσης των νέων, που 
ενσωματώνονται στο εργατικό δυναμικό, μετα την αποφοίτηση από το σχολείο. Ένα 
ακόμη στοιχείο είναι και το σχετικά χαμηλό κόστος εργασίας σε σχέση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και η ελαστικότητα και ο χαμηλός κύκλος εργασιών. Ακόμη 
η χώρα επενδύει συνεχώς και μεγαλύτερα ποσά στα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης 
και με αυτό τον τρόπο δίνει ώθηση στην εγχώρια αγορά. Ο φόρος των επιχειρήσεων 
από 01/01/08 είναι 27,5% και με την προσθήκη ενός τοπικού φόρου φτάνει το 31,4%, 
ενώ ο Φ.Π.Α. έχει τρεις διαβαθμίσεις (20%, 10% και 4%). 

Στα παραπάνω σημεία της οικονομικής ανάλυσης αναφέρθηκαν ορισμένοι τομείς της 
εγχχώριας βιομηχανίας, που είναι κατάλληλοι να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις. 
Τηρουμένων πάντα των αναλογιών και δεδομένης της παγκόσμιας ύφεσης, οι τομείς 
που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να επενδύσουν ξένοι επενδυτές είναι τα δυνατά 
σημεία της ιταλικής οικονομίας και βιομηχανίας, δηλαδή ο τουρισμός, η 
αυτοκινητοβιομηχανία, η χημική βιομηχανία και φυσικά ο χώρος της μόδας και της 
ένδυσης. Δεδομένης της γενικότερης πολιτικής, από την πλευρά της Ε.Ε. σχετικά με 
τον αγροτικό τομέα, αν και υπάρχει αρκετός χώρος για επενδύσεις, ωστόσο υπάρχει 
ένα γενικότερα πιο απαισιόδοξο κλίμα για τα επόμενα χρόνια, χωρίς βέβαια αυτό να 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει μια προσεκτική έρευνα για τον αγροτικό τομέα και 
στη συνέχεια να παρθεί οποιαδήποτε απόφαση. 

Ένας όμως τομέας που δεν έχει αναφερθεί και έχει μια γενικότερη άνθηση σε 
ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, είναι ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας. 
Οι ανάγκες της ιταλικής αγοράς και οι αντίστοιχες εισαγωγές σε προϊόντα υψηλής 
τεχνολογίας είναι γύρω στο 50% της εγχώριας ζήτησης, ενώ οι εξαγωγές αποτελούν 
το 40% της εγχώριας παραγωγής.  Ο τομέας αυτός στις αρχές του 2000 απαριθμούσε 
πάνω από 62.000 εταιρείες, οι οποίες απασχολούσαν το 48,1% των εργαζομένων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 72,6% των εταιρειών ασχολούνταν με την παραγωγή 
λογισμικών, το 12,6% με την κατασκευή hardware, ενώ το 11,9% ήταν τεχνική 
υποστήριξη. Ανακεφαλαιώνοντας τον τομέα αυτό, αξίζει να επενδύσει κάποιος στις 
εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, καθώς είναι παγκοσμίως ανερχόμενες, ειδικότερα 
στην Ιταλία, το εργατικό δυναμικό θεωρείται από τα πλέον εξειδικευμένα, η 
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συγκεκριμένη αγορά απασχολεί μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού και 
υπάρχουν περιοχές στη χώρα όπου το ποσοστό ανεργίας είναι μεγάλο και τα εργατικά 
χέρια είναι φθηνά και οι πιο πολλές είναι συγκεντρωμένες στη Νότια Ιταλία και 
Σικελία. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναλυθούν και μερικά πολύ σημαντικά σημεία, τα 
οποία πέραν από τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει μια τοπική αγορά, βιομηχανία 
ή τομέας  ώστε να προσελκύσει ξένους επενδυτές, είναι και οι γενικότερες 
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και κατά πόσο είναι εύκολο για μια 
εταιρεία να ξεκινήσει διαδικασίες έναρξης εργασιών. Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης 
οικονομικής ελευθερίας της χώρας είναι 61,4 που την κατατάσει στην 76η θέση 
παγκοσμίως.Ο γενικότερος αυτός δείκτης οικονομικής ελευθερίας είναι αποτέλεσμα 
συνυπολογισμού άλλων δεικτών, όπως η γραφειοκρατία, ο σεβασμός και η 
κατοχύρωση των επαγγελατικών δικαιωμάτων και άλλοι σχετικοί. Με το 61,4 (1,4 
λίγοτερο από τον αντίστοιχο δείκτη του 2008) ως δείκτη οικονομικής ελευθερίας, η 
Ιταλία βρίσκεται στην 32η θέση μεταξύ 43 στην Ευρώπη. Θα πρέπει σ’αυτό το σημείο 
να αναφερθεί ότι η κλίμακα κυμαίνεται από 0, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό 
οικονομικής ελευθερίας, μέχρι το 100, που είναι το υψηλότερο ποσοστό οικονομικής 
ελευθερίας. 

  Πέραν του δείκτη οικονομικής ελευθερίας, η Ιταλία έχει πολύ υψηλούς δείκτες όσον 
αφορά την επαγγελματική ελευθερία (78,7), εμπορική ελευθερία (80,8) αλλά και 
επενδυτική ελευθερία (70,0). Η γραφειοκρατία για τις εγχώριες επιχειρήσεις 
βελτιώθηκε κατά πολύ, το ποσοστό των δασμών επίσης αλλά η ύπαρξη ακόμη 
κάποιων γραφειοκρατικών κωλυμάτων, είναι πιθανό να απομακρύνει ένα ποσοστό 
υποψηφίων ξένων επενδυτών. Η νομισματική πολιτική της, λόγω της συμμετοχής της 
χώρας στην Ε.Ε. και όχι μόνο, είναι συγκεκριμένη και το ύψος του πληθωρισμού 
σχετικά χαμηλό και ελεγχόμενο. Η ελευθερία της ιδιοκτησίας (πνευματικής κ.α.) 
καθώς και ελευθερία από δωροδοκίες και «λαδώματα», είναι και οι δύο σαν δείκτες 
περίπου στη μέση, 50 για την πρώτη και 52 για την δεύτερη, δηλαδή πολύ χαμηλά και 
για τις δύο. Παρόλη την οργάνωση και την σύμπλευση με τη σύγχρονη και 
αναπτυγμένη Ευρώπη, τα φαινόμενα δωροδοκιών και μη νόμιμων διαδικασιών, δεν 
έχουν εκλείψει από το κράτος και οποιαδήποτε ξένη εταιρεία θελήσει να επενδύσει, 
θα πρέπει να τα λάβει υπόψιν της. Στους τομείς αυτούς Ελλάδα και Ιταλία δεν 
διαφέρουν κατά πολύ, και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις καταγγελιών ακόμη και 
υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών ακόμη και κυβερνήσεων. Δεν πρέπει φυσικά να 
ξεχνάμε και την ύπαρξη της μαφίας, η οποία όπως έχει προαναφερθεί, «αναπτύσσει» 
συνεχώς της δραστηριότητές της και αυξάνει τους τζίρους της. 

Δε θα πρέπει βέβαια να ξεχάσουμε και τη φορολογική ελευθερία (55,8) και το 
μέγεθος της κρατικής παρουσίας (24,7), των οποίων οι δείκτες βρίσκονται χαμηλά 
και αυτό λόγω της έντονης προσπάθειας αναδιοργάνωσης του κράτους κοινωνικής 
πρόνοιας. Οι δαπάνες του κράτους αντιστοιχούν περίπου στο 50% του ΑΕΠ και το 
ύψος του δημόσιου χρέους βρίσκεται στα πολύ υψηλά επίπεδα του 105% του ΑΕΠ. 
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Ακόμη η χώρα πέραν από κάποιες μικρές τάσεις αποσταθεροποίησης, γενικότερα έχει 
μια σταθερή πορεία και μια ισχυρή παρουσία παγκοσμίως, για παράδειγμα μέσω του 
ΝΑΤΟ και της G-8. 

Ανακεφαλαιώνοντας την εξέταση των συνθηκών για πραγματοποίηση ξένων 
επενδύσεων στην Ιταλία, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι η Ιταλία θέλει να 
προσελκύσει ξένους επενδυτές, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις επιθετικών 
εξαγορών και συμμαχιών, στις οποίες η κυβέρνηση να θέσει βέτο. Ακόμη η 
γενικότερη πολιτική της σχετικά με τις ξένες επενδύσεις αλλά και τα διαδικαστικά 
θέματα, διέπεται από τις κοινοτικές οδηγίες, πλην περιπτώσεων που περιλαμβάνουν 
ευαίσθητους τομείς όπως η εθνική άμυνα, η κατασκευή αεροσκαφών, η εξόρυξη 
πετρελαίου αλλά και η ναυτιλία. Με βάση τα παραπάνω και κρίνοντας το γενικότερο 
οικονομικό περιβάλλον θα μπορέσει μια ξένη εταιρεία να αποφασίσει αν και σε ποιόν 
τομέα θα επενδύσει.  

 

3.4 ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Πραγματοποιώντας κανείς την ανάλυση των διεθνών εμπορικών στοιχείων που 
αφορούν την Ιταλία, θα πρέπει να αναφέρει τον κύριο όγκο των εξαγωγών και για 
ποια προϊόντα συγκεκριμένα, τις τάσεις και τη συνεισφορά στο παγκόσμιο εμπόριο. 
Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνει και για την πλευρά των εισαγωγών, ώστε να έχει 
κάποιος μια εμπεριστατωμένη άποψη για την εικόνα της οικονομίας αλλά και για την 
πορεία της. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές το ποσό αυτό για το 2007 κυμαίνονταν στα 359 δις ευρώ 
από τα οποία τα 145 δις ήταν προς χώρες εκτός Ε.Ε. και τα υπόλοιπα 214 δις προς 
χώρες της Ε.Ε. Αναλυτικότερα όσον αφορά τη γεωργία και την αλιεία το ποσό 
κυμάινονταν στα 4,8 δις € το 2007 έναντι 4,4 δις € το 2006. Τα μηχανήματα και ο 
μηχανολoγικός εξοπλισμός είχαν το μεγαλύτερο ποσό με 74 δις € το 2007 έναντι 67 
δις το 2006. Ένας ακόμη σημαντικός τομέας εξαγωγών είναι και αυτός των μετάλλων 
και των μεταλλικών προϊόντων, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν για το 2007 
εξαγωγές της τάξεως των 42,8 δις  € έναντι 37,8 δις € τη χρονιά του 2006. Επίσης ο 
τομέας των χημικών και των επεξεργασμένων ινών, συνεισέφερε στις συνολικές 
εξαγωγές το ποσό των 34 δις  € την ώρα που το 2006 το ποσό αυτό ήταν 32 δις € . 
Σχετικά με τον τομέα των ηλεκτρικών και των οργάνων ακριβείας , το ποσό των 
εξαγωγών ανήλθε για το 2007 στα 31 δις €, τη στιγμή που το 2006 ήταν στα 29,9 δις. 
Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό σε ευρώ κατά το 2007, συνείσφερε η εξαγωγή 
μεταφορικών μέσων και μάλιστα της τάξεως των 40 δις  €, ποσό το οποίο ήταν κατά 
5 δις  € αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς. Ο πολύ 
γνωστός χώρος της μόδας και πιο συγκεκριμένα της ένδυσης και της 
κλωστοϋφαντουργίας γενικότερα πέραν της φήμης που εξάγει για την Ιταλία, 
προσθέτει στο ποσό των εξαγωγών για το 2007 27 δις ευρώ, σχεδόν τα ίδια με το 
2006. Ενδεικτικά θα γίνει αναφορά και στον κλάδο των τροφίμων-ποτών και καπνού, 
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οποίος εξήγαγε εμπορεύματα της τάξεως των 18,8 δις  €, 1 δις παραπάνω από το 
2006. Τελευταίος κλάδος θα αναφερθεί αυτός των δερμάτινων ειδών και του 
δέρματος, από τον οποίο εξήχθαν 14 δις € σε εμπορεύματα, ενώ το 2006 το ποσό 
αυτό ήταν 13,8 δις  € . 

Σχετικά με τις εισαγωγές προς την Ιταλία το ποσό για το 2007 ήταν 367 δις €, από τα 
οποία τα 158 ήταν από χώρες εκτός Ε.Ε. και τα 209 δις ήταν από χώρες της Ε.Ε. Το 
μεγαλύτερο ποσό σε εισαγωγές δαπανήθηκε στην αγορά ενέργειας και παραγώγων 
μεταλλευμάτων. Το ποσό αυτό ήταν περίπου 55 δις  € για το 2006, ενώ για το 2007 
ήταν μειωμένο κατά περίπου 1δις €. Αυτό οφείλεται φυσιολογικά σε κάποιες 
επενδύσεις και συνεργασίες που πραγματοποίησε η Ιταλία, όσον αφορά τον τομέα της 
ενέργειας, στον οποίο συνεχίζει να επενδύει και από τον οποίο προσπαθεί να 
εξοικονομήσει και χρήματα αλλά και να παρουσιάσει ένα οικολογικό πρόσωπο. 
Αμέσως πιο κάτω έρχεται ο κλάδος των μεταλλευμάτων και μεταλλικών προϊόντων, 
τα οποία εισήγαγε σε ύψος 49,3 δις € έναντι 43 δις το 2006. Στις πιο κάτω θέσεις με 
σχεδόν ισόποσες εισαγωγές βρίσκονται τα χημικά προϊόντα αλλά και τα μεταφορικά 
μέσα. Και οι δύο κλάδοι συμμετέχουν στις εισαγωγές για το 2007 καταβάλλοντας 
ποσά της τάξεως των 47 δις €, τα οποία για τα μεν χημικά το 2006 ήταν 45 δις και για 
τα δε μεταφορικά μέσα ήταν 43,3 δις  €. Με 39,4 δις  € για το 2007, ακολουθεί τη 
λίστα των εισαγωγών, ο κλάδος των ηλεκτρικών και των οργάνων ακριβείας , ο 
οποίος για το 2006 είχε εισάγει εμπορεύματα της τάξεως των 40 δις €. Δε θα πρέπει 
να παραβλέψει κανείς τον κλάδο των τροφίμων-ποτών και καπνού, ο οποίος ενώ 
εξήγαγε 18,8 δις € το 2007 , εισήγαγε το ίδιο διάστημα 22,9 δις Το αντίστοιχο ποσό 
εισαγωγών για την προηγούμενη χρονιά ήταν περίπου στα ίδια μεγέθη με 22,3 δις  € . 
Κλείνοντας με τις εισαγωγές θα πρέπει να γίνει αναφορά και στον 
πολυδιαφημιζόμενο κλάδο της ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας, ο οποίος ενώ είχε 
ιδιαίτερη αισθητή παρουσία στις εξαγωγές, παρουσιάζει επίσης μεγάλα ποσά σε 
εισαγωγές. Τα ποσά αυτά κυμαίνονται στα 17,5 δις για το 2007 και 17,3 δις για το 
2006. Τα ποσά αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλα, καθώς είναι ιδιαίτερα 
δυναμική η είσοδος αρκετών φθηνών προϊόντων ένδυσης, κυρίως από χώρες εκτός 
Ε.Ε. με φθηνό κόστος εργασίας, όπως η Κίνα, η Ινδία κ.ά.  

Ανακεφαλαιώνοντας την μελέτη των εισαγωγών και εξαγωγών και των γενικότερων 
διεθνών εμπορικών στοιχείων της Ιταλίας, κρίνεται επιτακτικό να σχολιασθεί το 
γεγονός ότι για το 2007 η εικόνα του εμπορικού ισοζυγίου βελτιώθηκε αισθητά σε 
σχέση με το 2006 αλλά ακόμη παραμένει σε αρνητικά επίπεδα. Όσον αφορά τον 
κλάδο των τροφίμων που μας απασχολεί για τα προϊόντα που θέλουμε να εισάγουμε 
και το οποίο είναι από τα πολύ βασικά της ιταλικής διατροφής, οι εισαγωγές 
παραμένουν σε σταθερά υψηλά επίπεδα. Αυτό το τελευταίο οικονομικό 
χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό γιατί αθροιστικά μαζί και με άλλους δείκτες 
που αναλύθηκαν, προσφέρει στοιχεία για τους υποψήφιους εξαγωγείς ή ακόμη και 
επενδυτές. Αναλυτικά στοιχεία για τις εισαγωγές αλλά και για όλα τα οικονομικά 
δεδομένα του κλάδου παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4. 
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3.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΔΑΣΜΟΙ 
Όσον αφορά την ύπαρξη περιορισμών, δασμών ή απαγορεύσεων, αυτά λόγω της 
συμμετοχής της Ιταλίας στην Ε.Ε. καθώς και σε πολλούς άλλους εμπορικούς και μη 
οργανισμούς, είναι ελάχιστα. Πέραν από συγκεκριμένους δασμούς σε προϊόντα, 
κυρίως από χώρες εκτός Ε.Ε., οι οποίοι κυμαίνονται σε ποσοστά 5% με 8% (οι α’ 
ύλες συνήθως δεν έχουν δασμούς), συνήθως δεν υπάρχουν περιορισμοί. Βέβαια για 
τους υποψήφιους εισαγωγείς, και πιο συγκεκριμένα λαχανικών που εξετάζονται στην 
παρούσα ανάλυση, υπάρχουν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές που υπάρχουν στις 
περισσότερες χώρες με έντονη εμπορική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα οι 
βασικοί περιορισμοί όσον αφορά τις εισαγωγές είναι οι εξής: 

• Μεταφορά ανθρώπινων μελών και ανθρώπινων οργάνων ή οργάνων ζώων. 

• Εκρηκτικά (εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες εκρηκτικών, που γίνονται 

αποδεκτές από ορισμένες χώρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η 

Ιταλία). 

• Όπλα και μέρη αυτών. 

• Τρόφιμα και ποτά τα οποία αλλοιώνονται ή χρειάζονται ψύξη, και τα οποία 

πρέπει να μεταφερθούν σε ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, με ειδικά 

διαμορφωμένες συσκευασίες. Αυτός ο παράγοντας επηρεάζει την εξαγωγή 

λαχανικών, η οποία πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

•  Ζώα και φυτά εκτός αν γίνεται κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

• Συσκευές και αντικείμενα τζόγου, τα οποία απαγορεύει η κυβέρνηση. 

• Νοσοκομειακό υλικό, που δεν πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές 

μεταφοράς. 

• Παράνομο πορνογραφικό υλικό. 

• Γενικότερα συσκευασίες ανεξαρτήτου εμπορεύματος, που είναι αλλοιωμένες 

και επικίνδυνες για μεταφορά. 
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3.6 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Ιταλίας και 
αναλύθηκαν σε βαθμό που επιτρέπει στον αναγνώστη να εξάγει χρήσιμα 
συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Τα στοιχεία του 
παρόντος κεφαλαίου μπορούν να φανούν χρήσιμα σε οποιονδήποτε αναγνώστη θέλει 
να ενημερωθεί για τη μακροοικονομική κατάσταση της Ιταλίας, αφιερώνοντας 
σχετικά λίγο χρόνο, αφού η παράθεση των περισσοτέρων στοιχείων γίνεται με τη 
χρήση πινάκων και η ανάλυση των στοιχείων αυτών έγινε με γνώμονα την 
περιεκτικότητα. 

Βασικός άξονας της ανάλυσης που έγινε ήταν -πέραν της περιεκτικότητας- η 
χρησιμότητα των στοιχείων για τον επιχειρηματία που θέλει να ασχοληθεί με την 
αγορά της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση της αγοράς των φρέσκων και κατεψυγμένων 
λαχανικών της Ιταλίας. Για λόγους ευκολότερης κατανόησης των χαρακτηριστικών 
της κάθε μιας από τις δύο αγορές, η ανάλυση θα γίνει ξεχωριστά. Οι παράγοντες που 
αναλύονται και για τις δύο αγορές είναι οι παρακάτω: 

• Χαρακτηριστικά της ομάδας προϊόντων 

• Κατανάλωση  
• Παραγωγή  
• Εισαγωγές 
• Εξαγωγές 
• Εμπορική δομή 
• Τιμές 

 
Θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί πως επειδή η ανάλυση αυτού του κεφαλαίου αφορά 
ομάδες προϊόντων κι όχι κάθε προϊόν της κάθε ομάδας ξεχωριστά, τα στοιχεία που 
παρατίθενται παρακάτω καθώς και η ερμηνεία τους αφορούν το σύνολο των 
προϊόντων της κάθε ομάδος και κινούνται σε καθολικό επίπεδο. Ο σκοπός της 
παρακάτω ανάλυσης είναι η παροχή βοήθειας στον αναγνώστη σχετικά με την αγορά 
των λαχανικών της Ιταλίας και τις τάσεις που επικρατούν, με στόχο την κατανόηση 
των θετικών και αρνητικών στοιχείων της αγοράς, ανάλογα με τους στόχους του 
αναγνώστη. Στο κεφάλαιο «Εξωτερική αξιολόγηση» στο δεύτερο μέρος της μελέτης, 
η ανάλυση της αγοράς επικεντρώνεται στα προϊόντα που αποφασίστηκε να ληφθούν 
υπόψη στο επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας. 
 

4.2 ΑΓΟΡΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
 

4.2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Τα φρέσκα λαχανικά είναι μια ομάδα προϊόντων που βρίσκεται σε αφθονία όλο το 
χρόνο στην Ε.Ε. και φυσικά και στην Ιταλία, η οποία είναι πολύ μεγάλη παραγωγός 
χώρα και ταυτόχρονα κρατά και τα ηνία στην κατανάλωση. Το βασικότερο 
πλεονέκτημα που έχουν τα λαχανικά σε σχέση με άλλα «υγιεινά προϊόντα» όπως τα 
φρούτα, είναι πως τα πρώτα –όχι όλα-  μπορούν να καλλιεργηθούν σε θερμοκήπια 
όλο το χρόνο. Η Ε.Ε. στο θέμα των φρέσκων λαχανικών θεωρείται «αυτάρκης» αφού 
η εσωτερική κατανάλωση καλύπτεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος από την 
εσωτερική παραγωγή. Ακόμη και στις περιόδους που συγκεκριμένες κατηγορίες 



«Μελέτη σκοπιμότητας για την εξαγωγή νωπών και κατεψυγμένων λαχανικών στην αγορά της Ιταλίας» 

49 | P a g e  

 

λαχανικών θεωρούνται «off-season», τα θερμοκήπια καλύπτουν τις ανάγκες 
κατανάλωσης και επιμηκύνουν την περίοδο παραγωγής των λαχανικών. Οι μόνες 
ευκαιρίες για χώρες εκτός Ε.Ε. παρουσιάζονται όταν οι κλιματικές συνθήκες σε 
κάποια περίοδο δεν ευνοούν την παραγωγή στην Ε.Ε., και πάλι όμως τα λαχανικά που 
θεωρούνται ευαίσθητα (όπως το μαρούλι και άλλα φυλλώδη λαχανικά) δε μπορούν 
να εισαχθούν από χώρες που βρίσκονται μακριά από τη χώρα εισαγωγής. Τα 
βασικότερα λαχανικά στα οποία η Ε.Ε. – και η Ιταλία- θεωρείται αυτάρκης, είναι το 
μαρούλι (99% αυτάρκεια στη Ε.Ε.), τα καρότα (97%) τα αγούρια, τα λάχανα και οι 
γλυκές πιπεριές. Το πιο δημοφιλές φρέσκο λαχανικό στην Ιταλία είναι η ντομάτα, 
υπαίτια για το 19% της εγχώριας κατανάλωσης σε ποσότητα. Ακολουθούν  το 
μαρούλι, το κολοκύθι, τα κρεμμύδια και τα αγγούρια τα οποία παράγονται εγχώρια. 
Προϊόντα για τα οποία η προσφορά δε μπορεί να καλύψει τη ζήτηση σε περιόδους 
«off-season», είναι τα φρέσκα φασολάκια και ο αρακάς, για τα οποία οι εισαγωγές 
από χώρες εκτός Ε.Ε. παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση τους μήνες Σεπτέμβριο-Μάϊο, 
όπου δεν υπάρχει παραγωγή στην Ε.Ε. Κύριες χώρες που εξάγουν τα προϊόντα αυτά 
είναι η Κένυα, η Γουατεμάλα, η Αίγυπτος κ.ά.  

Πρόγραμμα ταξινόμησης προϊόντων: τον Ιανουάριο του 1998, εισήχθη από τον WCO 
(WORLD CUSTOMS ORGANISATION) ένα ενοποιημένο σύστημα ταξινόμησης 
των εμπορικών προιόντων το οποίο ονομάστηκε “HS” (Harmonised Commodity 
Description System). Περισσότερες από 179 χώρες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό 
ως βάση για ότι έχει να κάνει με την επιβολή δασμών και τα στατιστικά στοιχεία. Το 
σύστημα χρησιμοποιεί για κάθε προϊόν ένα εξαψήφιο κωδικό ο οποίος μπορεί να 
επεκταθεί με περισσότερα ψηφία εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν. Η Ε.Ε. 
χρησιμοποιεί 8-ψήφιους κωδικούς για τα προϊόντα. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται οι 4-ψήφιοι κωδικοί για τις ομάδες των φρέσκων λαχανικών. Οι 
κωδικοί αναλύονται σε περισσότερα ψηφία – για τις ντομάτες για παράδειγμα ο 6-
ψήφιος κωδικός είναι 070200- που για τις ανάγκες της ανάλυσης δε θεωρούνται 
απαραίτητα. 
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4.2.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Το 2006, η συνολική κατανάλωση φαγητού από τα νοικοκυριά (εντός και εκτός 
σπιτιού) ανήλθε στα 206 δις €. Από αυτά, η κατανάλωση φρέσκων λαχανικών είχε 
μερίδιο 7,2 % ή 14,6 δις €. Το 2007, η αξία της κατανάλωσης για τα φρέσκα 
λαχανικά αυξήθηκε σε 15 δις € ή 255 € ανά άτομο. Σύμφωνα με το Confcommercio 
2007, το 1/3 περίπου της κατανάλωσης αφορά κατανάλωση εκτός σπιτιού. Από το 
2005 μέχρι και το 2007 η αξία κατανάλωσης λαχανικών αυξήθηκε κατά περίπου 6%. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν την κατανάλωση 
φρέσκων λαχανικών για την περίοδο 2005-2007 με τη σειρά των στηλών: 

 

Σε όρους ποσοτήτων, η κατανάλωση φρέσκων λαχανικών των νοικοκυριών στην 
Ιταλία το 2006 ανήλθε σε 3 εκ. τόνους.  Από το 2002 μέχρι το 2006, ο όγκος των 
φρέσκων λαχανικών που κατανάλωσαν τα ιταλικά νοικοκυριά μειώθηκε κατά 
περίπου 11%. Το αξιόλογο είναι πως ενώ ο όγκος των φρέσκων λαχανικών που 
καταναλώνονται μειώνεται, η αξία αυξάνεται και αυτή η τάση υπάρχει για το μέλλον. 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατανάλωσης των 
νοικοκυριών σε όρους ποσοτήτων, σε χιλιάδες τόνους. 
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως τα φρεσκοκομμένα και καθόλου επεξεργασμένα 
λαχανικά έχουν αρχίσει να αγοράζονται από τους καταναλωτές, σε μικρό βαθμό. 
Σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή Roberto Della Casa του πανεπιστημίου της 
Bologna για το 2008, η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση φρεσκοκομμένων 
λαχανικών ανήλθε σε 1,17 κιλά ανά άτομο. Η συνολική αξία του κλάδου λιανικής της 
κατηγορίας αυτής σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ανήλθε σε 680 εκ. € ή 80.000χιλ. 
τόνους. Οι δύο τελευταίες παρατηρήσεις φαίνονται στο γράφημα και τον πίνακα που 
ακολουθούν παρακάτω: 
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Τμηματοποίηση της αγοράς: η κατανάλωση στην Ιταλία διαφέρει από περιοχή σε 
περιοχή. Σε γενικές γραμμές, οι κάτοικοι του Βόρειου και του κεντρικού μέρους της 
χώρας είναι περισσότερο αστικοποιημένοι και ενστερνίζονται το σύγχρονο 
ευρωπαϊκό στυλ και ρυθμό ζωής, σε αντίθεση με τους κάτοικους του Νότου οι οποίοι 
τείνουν να είναι περισσότερο παραδοσιακοί και «επαρχιώτες». Οι κάτοικοι του 
Νότου αγοράζουν περισσότερα φρέσκα λαχανικά και υλικά για φαγητό εις βάρος των 
έτοιμων γευμάτων. Επίσης είναι μεγαλύτεροι καταναλωτές -σε όρους ποσοτήτων- σε 
σχέση με τους κατοίκους του Βορρά. Οι κάτοικοι των Βορειοανατολικών περιοχών 
είναι οι μικρότεροι καταναλωτές της χώρας σε αξία και σε όγκο. Τέλος, οι κάτοικοι 
των Βορειοδυτικών περιοχών θεωρούνται μεσαίοι (average) καταναλωτές φρέσκων 
λαχανικών σε αξία και σε όγκο. 

Την περίοδο 2002-2006, η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε όρους 
ποσοτήτων, αυξήθηκε κατά 0,4% στη Βορειοδυτική περιοχή της Ιταλίας, κατά  0,3% 
στη Νότια και μειώθηκε κατά 2,1% στη Βορειοανατολική Ιταλία και κατά 1,5% στην 
Κεντρική Ιταλία. Σε όρους αξιών, η κατανάλωση αυξήθηκε στο Νότο, τη 
Βορειοδυτική Ιταλία και τη Βορειοανατολική Ιταλία κατά 2,1%, 1,1% και 1% 
αντίστοιχα, ενώ στην Κεντρική Ιταλία δεν υπήρξε αλλαγή. 

Τάσεις στην κατανάλωση: οι Ιταλοί κυρίως λόγω κουλτούρας, έχουν ισχυρή 
προτίμηση στα φρέσκα προϊόντα. Είναι απαιτητικοί, προτιμούν τα φρέσκα από τα 
κατεψυγμένα και τα κατεψυγμένα από τα κονσερβοποιημένα. Παρόλα αυτά, ο τρόπος 
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ζωής αλλάζει στην Ιταλία όπως και σε όλες τις βορειοευρωπαϊκές χώρες, όμως με πιο 
αργούς ρυθμούς. Ο μέσος αριθμός των μελών της οικογένειας συνεχώς μειώνεται, τα 
άτομα παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία απ’ότι παλαιότερα και οι γυναίκες έχουν 
ενταχθεί πλήρως στο εργασιακό περιβάλλον. Τα παραπάνω δείχνουν την τάση που 
επικρατεί για αύξηση στη ζήτηση έτοιμων γευμάτων σε βάρος των αντίστοιχων 
φρέσκων και παρασκευασμένων στο σπίτι. Παρατηρείται πως η περιοδικότητα είναι 
μια μεταβλητή που παίζει σημαντικό ρόλο στην αγορά των λαχανικών, όμως η χρήση 
νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και στη μεταφορά έχουν μειώσει την επίδραση του 
παράγοντα αυτού, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό. Η ζήτηση σε πολλά λαχανικά δε 
συμβαδίζει με την προσφορά πλέον κι αυτό επειδή οι καταναλωτές έχουν υπόψιν τους 
τις περιόδους παραγωγής και συγκομιδής κάθε λαχανικού στη χώρα τους ενώ από την 
άλλη οι έμποροι έχουν ποικίλλους προμηθευτές από διάφορες χώρες με διαφορετικές 
περιόδους παραγωγής- συγκομιδής για να εξασφαλίσουν στα ράφια των πωλητών τα 
προϊόντα καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. 
 Μια άλλη μεταβλητή που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν, είναι η γεωγραφική 
τοποθεσία. Για παράδειγμα, στις βορειότερες χώρες η κατανάλωση φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών είναι πολύ μικρότερη από αυτή των νοτιότερων χωρών, όπως 
η Ιταλία και η Ελλάδα. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει επειδή οι λαοί των βορειότερων 
χωρών έχουν μάθει από παλιά να τρέφονται με άλλα συστατικά, λόγω της έλλειψης 
παραγωγής σε λαχανικά και φρούτα, γεγονός που οφειλόταν καθαρά στη γεωγραφική 
τους θέση. Τέλος, οι Ιταλοί πλέον έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα υγείας και 
διατροφής και αναζητούν υγιεινά φαγητά, ασφαλή, χαμηλά σε λιπαρά και πλούσια σε 
διατροφική αξία. 
 
Συνοψίζοντας, τα βασικά στοιχεία που εξάγονται από την παραπάνω ανάλυση είναι: 

1. Η κατανάλωση φρέσκων λαχανικών αυξάνεται σε χρηματικούς όρους 
2. Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα «off-season» 
3. Η παραγωγή φρέσκων λαχανικών παρουσιάζει αυξομειώσεις όμως, δε 

μειώνεται συνολικά, ενώ έχει τάσεις αύξησης, με ότι αυτό συνεπάγεται στη 
ζήτηση για εισαγωγές λαχανικών από άλλες χώρες. 

4. Οι Ιταλοί δίνουν μεγάλη σημασία στην υγιεινή διατροφή, στην ασφάλεια και 
τη φρεσκάδα των λαχανικών. 

5. Τα αστικά κέντρα στην Ιταλία τείνουν να εξομοιωθούν στο στυλ ζωής με τα 
κέντρα βορειότερων Ευρωπαϊκών χωρών, ανοίγοντας το δρόμο στα έτοιμα και 
ημιέτοιμα γεύματα. 

 

4.2.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός φρέσκων λαχανικών στη Ε.Ε. Το 2006, η 
συνολική παραγωγή λαχανικών στη χώρα ανήλθε στους 14 εκ. τόνους ή 23% της 
συνολικής παραγωγής λαχανικών στην Ε.Ε. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η 
παραγωγή της Ιταλίας το 2002, 2004 και 2006. 



«Μελέτη σκοπιμότητας για την εξαγωγή νωπών και κατεψυγμένων λαχανικών στην αγορά της Ιταλίας» 

54 | P a g e  

 

  

 

Η παραγωγή φρέσκων λαχανικών παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις τα 
τελευταία 5 χρόνια. Από το 2002 ώς το 2004 η παραγωγή φρέσκων λαχανικών 
αυξήθηκε κατά 16%. Έπειτα και μέχρι το 2006, μειώθηκε κατά 8%. Η συνολική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 7% από το 2002 μέχρι το 2006. Το μεγαλύτερο σε 
παραγωγή λαχανικό στην Ιταλία είναι η ντομάτα η παραγωγή της οποίας αποτελεί το 
45% της συνολικής παραγωγής λαχανικών της Ιταλίας και το 38% της συνολικής 
παραγωγής ντομάτας της Ε.Ε. Μεταξύ του 2002 και του 2004, η παραγωγή ντομάτας 
στη χώρα αυξήθηκε κατά 34% ενώ τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 2006 μειώθηκε 
κατά σχεδόν 17%. Μόνο το 12% της παραγωγής της ντομάτας καταναλώνεται 
φρέσκο. Το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για κονσερβοποιημένη ντομάτα ενώ ένα μικρό 
μέρος γίνεται σάλτσες και πάστα ντομάτας (FAS/USDA 2005).  

Το 2005 η Ιταλία παρήγαγε 965.000 τόνους μαρούλια και ραδίκια ή το 28% της 
συνολικής παραγωγής της Ε.Ε. Σ’αυτά τα 2 προϊόντα. η παραγωγή καρότων και 
κραμβών (κουνουπίδια, λάχανα κ.ά. σταυρανθή) ανήλθε στους 615.000 τόνους ή 10% 
της παραγωγής της Ε.Ε. Ένα ακόμη σημαντικό προϊόν της Ιταλίας είναι οι κολοκύθες 
και τα κολοκύθια (512.000 τόνοι). Άλλα σημαντικά φρέσκα λαχανικά στα οποία η 
Ιταλία έχει πολύ μεγάλη παραγωγή είναι τα κουνουπίδια, τα μπρόκολα, οι αγκινάρες 
και οι μελιτζάνες. Η παραγωγή όλων των παραπάνω λαχανικών αυξήθηκε από το 
2002 μέχρι το 2006 εκτός από τα μαρούλια, τις αγκινάρες και τα ραδίκια των οποίων 
η παραγωγή έχει αυξομειώσεις.  

Τάσεις και προβλέψεις στην παραγωγή: η Ιταλία αναμένεται να είναι μεγάλος 
παίχτης στην παραγωγή λαχανικών τα επόμενα χρόνια. Το μεσογειακό κλίμα στις 
Βορειότερες περιοχές και το υπο- τροπικό κλίμα νοτιότερα, αποτελούν εξαιρετικό 
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συνδυασμό για την παραγωγή ποικίλλων ειδών λαχανικών. Παρολ’αυτά, η παραγωγή 
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και έτσι είναι πολύ 
πιθανόν η συνολική παραγωγή να παρουσιάζει αυξομειώσεις αναλόγως των καιρικών 
συνθηκών κάθε περιόδου παραγωγής των διαφόρων ειδών. Η συνολική εικόνα 
πάντως, καθώς και η ανάλυση της παραγωγής των παρελθόντων ετών δείχνει πως τα 
επόμενα χρόνια η παραγωγή λαχανικών στη χώρα δεν πρόκειται να μειωθεί και 
επομένως η Ιταλία θα εξακολουθεί να είναι μεγάλη παραγωγός χώρα στην Ε.Ε. 
Σημειώνεται τέλος, πως ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής λαχανικών χρησιμοποιείται 
ώς πρώτη ύλη στην τοπική αλλά και ξένη βιομηχανία μεταποίησης, γεγονός που 
αναφέρεται εκτενέστερα στην ανάλυση αγοράς των κατεψυγμένων λαχανικών. 

 

4.2.4 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
Τα κύρια λαχανικά που εισάγονται στην Ιταλία είναι ντομάτες (18% της συνολικής 
αξίας εισαγωγών το 2006), γλυκές πιπεριές (14%), σκόρδο (10%), εδώδιμα μανιτάρια 
(9%) και μαρούλι (6%). Η μεγαλύτερη αξία εισαγωγών στα παραπάνω προϊόντα 
προέρχεται από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. 

Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες είναι το 
σκόρδο και τα εδώδιμα μανιτάρια (στα οποία οι χώρες αυτές είχαν μερίδιο 22% για 
κάθε προϊόν), φασόλια και αγκινάρες. Οι κύριοι προμηθευτές του σκόρδου είναι Κίνα 
και Αργεντινή. Τα μανιτάρια παρέχονται κυρίως από την Π.Γ.Δ.Μ και τη Σερβία. Οι 
αγκινάρες είναι ένα από τα ταχύτατα ανάπτυσσόμενα προϊόντα. Η Ιταλία είναι η 
δεύτερη - μεγαλύτερη εισαγωγέας των αγκιναρών στην Ε.Ε μετά από τη Γαλλία. 71% 
των εισαγωγών αγκιναρών ήταν από τις αναπτυσσόμενες χώρες, σχεδόν 
αποκλειστικά από την Αίγυπτο. 

Στην πραγματικότητα, η Αίγυπτος είναι σημαντικός προμηθευτής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πολλών άλλων φρέσκων λαχανικών, συμπεριλαμβανομένων των φασολιών, 
γλυκών πιπεριών, μαρουλιών και κρεμμυδιών. Άλλα προϊόντα που εμφανίζουν 
εμπορική-εισαγωγική δραστηριότητα από αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι ντομάτες, 
τα πράσα, τα ραδίκια και τα μαρούλια. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία εισαγωγών φρέσκων λαχανικών 
στην Ιταλία από τους σημαντικότερους προμηθευτές, σε αξία και σε όγκο: 
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Παρατηρεί κανείς πως η Ελλάδα δε βρίσκεται στους σημαντικούς προμηθευτές της 
Ιταλίας στην κατηγορία των φρέσκων λαχανικών. Βασικοί λόγοι για το φαινόμενο 
αυτό, είναι πως οι δύο υπό εξέταση χώρες έχουν πολλά κοινά στοιχεία που αφορούν 
την παραγωγή λαχανικών (γεωγραφία, κλιματικές συνθήκες) με απόρροια την 
αλληλοεπικάλυψη στα διάφορα είδη λαχανικών και πως η Ιταλία είναι σχεδόν 
αυτάρκης στον τομέα αυτό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ενώ η Ιταλία 
παράγει περίπου 14 εκ. τόνους λαχανικών το χρόνο και καταναλώνει περίπου 3 εκ. 
τόνους, οι συνολικές εισαγωγές φρέσκων λαχανικών μετα βίας υπερβαίνουν το 10% 
της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης και το 3% της παραγωγής. 

 

4.2.5 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
Το 2006, οι εξαγωγές φρέσκων λαχανικών ήταν 718 χιλιάδες τόνοι αξίας € 736 
εκατομμυρίων. Από το 2002 ώς το 2006 οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 2% σε αξία 
αλλά έχουν μειωθεί σε όγκο κατά 10%. Τα κύρια προϊόντα εξαγωγής είναι οι 
ντομάτες (21% της συνολικής αξίας εξαγωγής το 2006), τα μαρούλια και τα ραδίκια 
(16%), οι εδώδιμες ρίζες (12%) και τα κραμβολάχανα (11%). Σχεδόν το 90% όλων 
των εξαγωγών προορίζεται για άλλες χώρες της Ε.Ε. Ο κύριος προορισμός είναι η 
Γερμανία (43% της συνολικής αξίας εξαγωγών), ακολουθούμενος από την Αυστρία 
(9%), τη Γαλλία (9%), την Ελβετία (8%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (7%). 

 

4.2.6 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 

4.2.6.1 ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Υπάρχει μια ισχυρή τάση για συγκέντρωση στον ανεφοδιασμό των φρέσκων 
λαχανικών στην ΕΕ. Οι άμεσες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των παραγωγών ή των 
εξαγωγέων και των αλυσίδων λιανικής πώλησης γίνονται λιγότερο κοινές, ειδικά 
όπου η διαδικασία επεξεργασίας των λαχανικών είναι έντονη. Οι ειδικευμένοι 
εισαγωγείς ή οι ομάδες αγοραστών είναι ο άμεσος συνέταιρος των παραγωγών ή των 
εξαγωγέων. Μερικοί από αυτούς τους εισαγωγείς έχουν γίνει επίσης παροχείς 
υπηρεσιών logistics, ποιοτικοί ελεγκτές και συντονιστές της αλυσίδας εφοδιασμού 
των φρέσκων λαχανικών. 

Παρακάτω παρουσιάζεται διαγραμματικά η ροή των φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών στην Ε.Ε. 
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Στην ιταλική αγορά, ο πιο κοινός τρόπος εξαγωγής είναι μέσω των τοπικών 
εισαγωγέων ή των πρακτόρων, οι οποίοι παραδίδουν άμεσα στους λιανοπωλητές και 
στις αλυσίδες σουπερμάρκετ, ή στους χονδρεμπόρους. Οι Ιταλοί εισαγωγείς είναι 
συνήθως μικρές-μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρά μεγάλες επιχειρήσεις που 
κυριαρχούν στην αγορά της Βόρειας Ευρώπης. Αυτές οι επιχειρήσεις εισάγουν 
μικρότερους όγκους και μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων σε σχέση με τις πολύ 
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι κυρίαρχες 
στην Ιταλία. Τα περισσότερα εισαγόμενα τρόφιμα μπαίνουν στην ιταλική αγορά 
μέσω των μεσιτών ή των ειδικευμένων εμπόρων. Οι μεγάλες υπεραγορές στην Ιταλία 
έχουν  κεντρικές εγκαταστάσεις αγοράς και εισαγωγών. Τα μικρότερα supermarkets  
και τα ανεξάρτητα μαγαζιά λιανικής πώλησης τροφίμων αγοράζουν από τους 
χονδρεμπόρους και τους ειδικευμένους εισαγωγείς. Η τιμή είναι πάντα σημαντική, αν 
και η ποιότητα και η καινοτομία κινούν μερικά εισαγόμενα προϊόντα. Οι εισαγωγές 
των εκτός εποχής προϊόντων γίνονται από τους ειδικευμένους εισαγωγείς. Τα 
κυριότερα λιμάνια της Ιταλίας είναι το Μπάρι, η Ανκόνα, η Γένοβα, η Τεργιέστη και 
η Βενετία. Στη Νάπολη και το Salerno, η υποδομή λιμένων επεκτείνεται και 
εκσυγχρονίζεται (EVD 2008). 

4.2.6.2 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες λιανοπωλητών στην Ε.Ε.: 
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Ο τομέας της λιανικής πώλησης τροφίμων στην Ιταλία είναι πιο τεμαχισμένος απ' ό, 
τι σε άλλες μεγάλες χώρες της ΕΕ όπως η Γαλλία ή η Γερμανία. Οι μικροί και τοπικοί 
λιανοπωλητές τροφίμων αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των λιανικών πωλήσεων –
μεγαλύτερο από αυτό των υπεραγορών- . Οι δημόσιες αγορές κρατούν ακόμα το 
μεγαλύτερο μερίδιο των λιανικών πωλήσεων των φρέσκων προϊόντων. Παράδειγμα 
δημόσιας αγοράς αποτελεί η αγορά του δήμου του Μιλάνου. Υπάρχουν περισσότερα 
από 7.500 σημεία λιανικής πώλησης τροφίμων στην Ιταλία, από τα οποία το 50% 
είναι supermarkets, hypermarkets και εμπορικά κέντρα (FAS/USDA) και βρίσκονται 
κυρίως στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας. Ο νότος έχει λιγότερες υπεραγορές και 
λιγότερο ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής. Παρόλ’ αυτά, το μερίδιο αγοράς των 
μεγάλων καταστημάτων στην Ιταλία (supermarkets, αλυσίδες κ.ά.) αυξάνεται, κυρίως 
λόγω της αλλαγής του τρόπου ζωής των Ιταλών τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση 
νέων παραγόντων επιλογής τροφίμων στο προσκήνιο, παράγοντες όπως η ευκολία και 
η υγεία. Υπάρχει όμως ακόμη μεγάλη απόσταση να διανυθεί από τις αλυσίδες 
τροφίμων και τις υπεραγορές, για να πλησιάσουν τα μερίδια αγοράς τους τα 
αντίστοιχα της Βόρειας Ευρώπης. 

4.2.6.3 ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Οι μεγάλοι λιανωπωλητές έχουν αρχίσει να προμηθεύονται προϊόντα από μεγάλα 
groups αγοραστών τα οποία έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα στις 
συναλλαγές με τους μεγάλους προμηθευτές λαχανικών. Από την άλλη πλευρά οι 
μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησεις έχουν αρχίσει να σχηματίζουν 
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τέτοια groups, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προμήθεια των προϊόντων. Αυτή η 
τάση έχει ως αποτέλεσμα τη στροφή ακόμη και των ανεξάρτητων λιανοπωλητών στη 
δημιουργία πελατειακών σχέσεων με τα groups αγοραστών, αφού και οι ανεξάρτητοι 
λιανοπωλητές διευκολύνονται στην προμήθεια των λαχανικών με αυτόν τον τρόπο. 

 

4.2.7 ΤΙΜΕΣ 
Τα περιθώρια κέρδους ποικίλλουν έντονα, ανάλογα με τον τύπο προϊόντος, του 
διαύλου διανομής και των συνεχών αλλαγών στην προσφορά και τη ζήτηση σε κάθε 
περίοδο. Είναι αδύνατο να καταρτιστεί ένα σχέδιο των πραγματικών περιθωρίων για 
κάθε συνδυασμό προϊόντων/αγοράς. Είναι γεγονός πως οι εισαγωγείς και οι 
πράκτορες αποτελούν πολύ καλή πηγή πληροφόρησης σε θέματα τιμών για 
μεμονωμένα προϊόντα και αγορές, κάθε χρονική στιγμή και θα πρέπει να αποτελούν 
τη βασική πηγή πληροφόρησης κάθε δυνητικού εξαγωγέα λαχανικών προς την αγορά 
της Ιταλίας. Ο κάθε εξαγωγέας πάντως θα πρέπει να παρακολουθεί στενά την αγορά 
του προϊόντος ή των προϊόντων που τον ενδιαφέρουν, ούτως ώστε να μπορεί να 
μειώνει τον κίνδυνο διακυμάνσεων των τιμών, προβλέποντας την πορεία των 
τελευταίων. Στην αγορά των φρέσκων λαχανικών, ένας τρόπος μείωσης του κινδύνου 
είναι η συμβολαιακή παραγωγή προϊόντων. Συνήθως όταν υπογράφεται συμβόλαιο 
διαρκούς παράδοσης προϊόντων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ο εισαγωγέας 
εξασφαλίζει μια κατώτατη τιμή για τον εξαγωγέα. Σε πολλές περιπτώσεις ο 
εξαγωγέας απολαμβάνει και προκαταβολικά μέρος της αξίας των προϊόντων προς 
παράδοση στο άμεσο μέλλον, με σκοπό να καλύψει τα έξοδα παραγωγής. 

Σύμφωνα με το Confcommercio, ο επιμερισμός της αξίας στην αλυσίδα αξίας των 
τροφίμων το 2006, είχε ως εξής: 43% στο εμπόριο (κυρίως το λιανικό), 19% στη 
γεωργία, 16% στην επεξεργασία, 13% σε φόρους (Φ.Π.Α. κ.ά.) και 11% στις 
μεταφορές. Παρατηρεί κανείς πως η αξία που προστίθεται στην εμπορική διαδικασία 
(χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο) αποτελεί περίπου το ήμισυ της συνολικής αξίας των 
τροφίμων, ενώ σημαντικό είναι και το κόστος μεταφοράς αφού, κατά μέσο όρο 
δεσμεύει το 11% της αξίας. 

 

4.3 ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
 

4.3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η ψύξη και η βαθιά ψύξη είναι βασισμένες στην ίδια ιδέα: μετατροπή του νερού σε 
πάγο έτσι ώστε τα βακτηρίδια να μην μπορούν να επιζήσουν και να αναπαραχθούν 
στα ακατέργαστα τρόφιμα. Οι δύο διαδικασίες είναι διαφορετικές. Στην ψύξη 
επιτυγχάνονται οι χαμηλές θερμοκρασίες αργά, με συνέπεια οι σχετικά μεγάλοι 
κρύσταλλοι πάγου που δημιουργούνται να βλάπτουν τα κύτταρα των τροφίμων. Όταν 
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ξεπαγώνονται τα τρόφιμα, ένα μέρος των πρωτεϊνών, των σακχάρων και των 
βιταμινών αφαιρείται με τη διύλιση. Στην περίπτωση της βαθιάς ψύξης, οι χαμηλές 
θερμοκρασίες επιτυγχάνονται γρήγορα, με συνέπεια οι μικρότεροι κρύσταλλοι πάγου 
να προκαλούν μικρή ζημιά στα κύτταρα των τροφίμων. Τα λαχανικά μπορούν να 
ζεματιστούν πρίν παγώσουν (για να αδρανοποιηθούν τα ένζυμα που παραμένουν 
ενεργά ακόμη και στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, και να περιοριστούν οι 
επιπτώσεις στη δομή και το χρώμα των προϊόντων). Το κατεψυγμένα λαχανικά 
αυξάνονται σε δημοτικότητα. Με τη χρήση των σύγχρονων τεχνικών ψύξης, η 
ποιότητα των κατεψυγμένων προϊόντων είναι σχεδόν η ίδια με αυτή των φρέσκων 
(άσχετα με την γενική άποψη που επικρατεί, πως τα κατεψυγμένα δηλαδή είναι 
φτωχά σε συστατικά, σε σχέση με τα φρέσκα). Φυσικά οι υψηλότερες δαπάνες 
επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα 
κατεψυγμένα λαχανικά υποβάλλονται σε επεξεργασία κυρίως για τα έτοιμα γεύματα, 
τις κονσέρβες και τις σαλάτες. 

Πρόγραμμα ταξινόμησης προϊόντων: τον Ιανουάριο του 1998, εισήχθη από τον WCO 
(WORLD CUSTOMS ORGANISATION) ένα ενοποιημένο σύστημα ταξινόμησης 
των εμπορικών προιόντων το οποίο ονομάστηκε “HS” (Harmonised Commodity 
Description System). Περισσότερες από 179 χώρες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό 
ως βάση για ότι έχει να κάνει με την επιβολή δασμών και τα στατιστικά στοιχεία. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ταξινόμησης των προϊόντων 
αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο που αφορά την αγορά των φρέσκων 
λαχανικών. Τα κατεψυγμένα λαχανικά έχουν τον κωδικό 0710. 

4.3.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Η Ιταλία είναι ο δεύτερος  μεγαλύτερος καταναλωτής (κατανάλωση και βιομηχανική 
ζήτηση) των κατεψυγμένων λαχανικών στην ΕΕ, συντελώντας κατά 22% στη 
συνολική κατανάλωση στην Ε.Ε. Μεταξύ του 2001 και του 2005, η κατανάλωση 
μειώθηκε κατά 3% σε αξία. Τα κατεψυγμένα λαχανικά έχουν μερίδιο 43% στο 
συνολικό όγκο πωλήσεων των κατεψυγμένων τροφίμων στην Ιταλία. Η κατά κεφαλή 
κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων έχει αυξηθεί από 12,7 κιλά το 2003 σε 13,5 
κιλά το 2007 (ιταλική ένωση κατεψυγμένων τροφίμων (IIAS), 2008). Σύμφωνα με 
μελέτη της Marianne Lucas, στελέχους της «The Nielsen Company», η κατά κεφαλήν 
κατανάλωση κατεψυγμένων μόνο λαχανικών το 2006 στην Ιταλία ήταν 4,3 κιλά, 
όπως φαίνεται στο παρακάτω ραβδόγραμμα: 
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Σύμφωνα με μελέτη του CBI (www.cbi.eu ), η κατανάλωση κατεψυγμένων 
λαχανικών στη Ιταλία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Τμηματοποίηση της αγοράς: η κατανάλωση στην Ιταλία διαφέρει από περιοχή σε 
περιοχή. Σε γενικές γραμμές, οι κάτοικοι του Βόρειου και του κεντρικού μέρους της 
χώρας είναι περισσότερο αστικοποιημένοι και ενστερνίζονται το σύγχρονο 
ευρωπαϊκό στυλ και ρυθμό ζωής, σε αντίθεση με τους κάτοικους του Νότου οι οποίοι 
τείνουν να είναι περισσότερο παραδοσιακοί και «επαρχιώτες». Οι κάτοικοι του 
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Νότου αγοράζουν περισσότερα φρέσκα λαχανικά και υλικά για φαγητό εις βάρος των 
έτοιμων γευμάτων. Επίσης είναι μεγαλύτεροι καταναλωτές -σε όρους ποσοτήτων- σε 
σχέση με τους κατοικους του Βορρά. Οι κάτοικοι των Βορειοανατολικών περιοχών 
είναι οι μικρότεροι καταναλωτές της χώρας σε αξία και σε όγκο. Τέλος, οι κάτοικοι 
των Βορειοδυτικών περιοχών θεωρούνται μεσαίοι (average) καταναλωτές φρέσκων 
λαχανικών σε αξία και σε όγκο. 

Τάσεις στην κατανάλωση: οι Ιταλοί είναι πολύ υπερήφανοι για την παράδοση που 
έχουν στη μαγειρική. Έχουν μια ισχυρή προτίμηση για τα εγχώρια τρόφιμα και τα 
αντιλαμβάνονται ως ανώτερα από εκείνα των ξένων προμηθευτών (FAS/USDA, 
2007). Προτιμούν τα φρέσκα από τα κατεψυγμένα τρόφιμα και τα κατεψυγμένα από 
τα κονσερβοποιημένα. Εντούτοις, ο τρόπος ζωής στην Ιταλία αλλάζει ακριβώς όπως 
και στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, με πιο αργό όμως ρυθμό. Οι οικογένειες είναι 
μικρότερες και τα ζεύγη παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Επίσης, όλο και 
περισσότερες γυναίκες εργάζονται. Τα γεγονότα αυτά έχουν σαφέστατα αντίκτυπο 
στις διατροφικές συνήθειες των Ιταλών, οι οποίοι έχουν αρχίσει να δείχνουν έντονα 
την προτίμησή τους στα κατεψυγμένα τρόφιμα, στα έτοιμα φαγητά και φυσικά στα 
κατεψυγμένα λαχανικά και σε ότι έχει υψηλό βαθμό ευκολίας στη χρήση 
(convenience). Αυτό φαίνεται στα στατιστικά κατανάλωσης τροφίμων στην Ε.Ε. Η 
Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής κατεψυγμένων λαχανικών στην Ε.Ε. και ο 
δεύτερος μεγαλύτερος σε κατανάλωση κατεψυγμένων φρούτων. Στα υπόλοιπα 
κατεψυγμένα προϊόντα η χώρα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους 
καταναλωτές της Ε.Ε. Τέλος, οι Ιταλοί πλέον έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα 
υγείας και διατροφής και αναζητούν υγιεινά φαγητά, ασφαλή, χαμηλά σε λιπαρά και 
πλούσια σε διατροφική αξία. Τα κατεψυγμένα λαχανικά επιτυγχάνουν σε όλους τους 
υπόλοιπους τομείς στη συνείδηση των καταναλωτών, εκτός από το θέμα της 
διατροφικής αξίας κάτι που θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στον τομέα της 
προβολής των κατεψυγμένων λαχανικών από δυνητικούς εξαγωγείς.  
Αν και η ευκολία ώς παράγοντας, γίνεται σημαντικότερη στους Ιταλούς 
καταναλωτές, λόγω της έλλειψης χρόνου ή ενέργειας που αφιερώνουν στην 
προετοιμασία τροφίμων, τα έτοιμα γεύματα θεωρούνται ακόμα ως προσωρινή λύση. 
Μια εξαίρεση σε αυτό, εντούτοις, είναι τα κατεψυγμένα έτοιμα γεύματα. Αυτή η 
ομάδα προϊόντων αντιμετωπίζεται ως αυθεντικότερη από τα κατεψυγμένα ή 
αποξηραμένα προϊόντα. Ένας άλλος παράγοντας κλειδί στην αύξηση στις πωλήσεις 
αυτών των προϊόντων είναι η αυξανόμενη ζήτηση για τα φρέσκα και τα -ελεύθερα 
συντηρητικών- προϊόντα.  
Η ιταλική αγορά συσκευασμένων τροφίμων είναι εξαιρετικά τεμαχισμένη. Τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ωστόσο, είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το 2003. 
 
Οργανικά προϊόντα:  Η κατανάλωση οργανικών προϊόντων στην Ιταλία έχει αυξηθεί 
γρήγορα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η Ιταλία έχει τη δεύτερη 
μεγαλύτερη αγορά για τα οργανικά προϊόντα στην ΕΕ, μετά από τη Γερμανία. Η αξία 
των οργανικών αγορών υπερέβη τα € 310 εκατομμύρια το 2006 (ISTAT, 2007). Το 
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ελλοχεύον ενδιαφέρον για τις οργανικές τροφές εστιάζεται στην υγεία, την ποιότητα, 
τη βιώσιμη παραγωγή και την εμπιστοσύνη στα τοπικά τρόφιμα. 
 

 

4.3.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός των συντηρημένων φρούτων και λαχανικών 
(αποκλείοντας τους εδώδιμους καρπούς) στην Ε.Ε, αποτελώντας το 23% της 
συνολικής αξίας της Ε.Ε. Η παραγωγή ήταν 6,4 εκατομμύρια τόνοι αξίας € 6,4 
δισεκατομμυρίων το 2005, μια αύξηση 8% στην αξία έναντι του 2001 και μια μείωση 
7% στον όγκο έναντι της ίδιας χρονιάς. Το 2006, ο συνολικός κύκλος εργασιών της 
βιομηχανίας τροφίμων ανήλθε σε € 110 δισεκατομμύρια (Federalimentare, 2007). Ο 
κύκλος εργασιών αναμένεται για να αυξηθεί σε € 113 δισεκατομμύρια το 2007. Η 
βιομηχανία τροφίμων και ποτών της Ιταλίας είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην ΕΕ, μετά 
από αυτή της Γαλλίας και τη Γερμανίας. Η Ιταλία είναι η δεύτερη  μεγαλύτερη 
παραγωγός χώρα κατεψυγμένων λαχανικών στην Ε.Ε. (18%), μετά από το Βέλγιο. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία της μελέτης του CBI, σχετικά με 
την παραγωγή κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών τις χρονιές 2001, 2003 και 
2005: 
 

 

 

Κύριοι «παίχτες» της αγοράς: Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής της Ιταλίας των 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών, υποβάλλεται σε επεξεργασία από τη βιομηχανία 
τροφίμων για χυμούς, γαλακτοκομικά προϊόντα και πολτό. Η εσωτερική παραγωγή 
υπολείπεται της απαίτησης από τη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων κι έτσι η 
Ιταλία εξαρτάται από τις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών. Στην πραγματικότητα, η 
Ιταλία είναι χώρα εισαγωγών (FAS/USDA, 2007). Οι μεγαλύτεροι επεξεργαστές 
τροφίμων στην Ιταλία, που χρησιμοποιούν τα συντηρημένα φρούτα και λαχανικά 
είναι: 
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 Unilever Italia, http://www.unilever.it  

 Gruppo Orogel, http://www.orogel.it/gruppo/index.aspx  (κατεψυγμένα 
τρόφιμα και μαρμελάδες) 

 Rolli alimentari, http://www.rolli.it  

 Nestle Italia, http://www.nestle.it  

 Bofrost, http://www.bofrost.it  (κατεψυγμένα τρόφιμα). 

 

Τάσεις στην παραγωγή: Σύμφωνα με τα FAS/USDA (2007), πολλοί μεταποιητές 
τροφίμων εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα εισαγόμενα συστατικά για να 
διατηρήσουν και να αυξήσουν την παραγωγή τους. Η ιταλική αγροτική παραγωγή 
είναι ανεπαρκής και δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στην τιμή στην παγκόσμια αγορά. 
Οι κύριοι λόγοι είναι το μικρό μέγεθος, τα σύνθετα κανάλια μάρκετινγκ, και η 
έλλειψη έρευνας για τις νέες ποικιλίες και τις τεχνολογίες. Η στρατηγική «made in 
Italy», που εφαρμόζεται από την ιταλική εμπορική Επιτροπή (Italian Trade 
Commission) συμβάλλει στη διατήρηση της κατάστασης. Αυτή η στρατηγική, που 
εφαρμόζεται στα ιταλικά τρόφιμα σε όλο τον κόσμο, εστιάζει στην προώθηση και την 
προστασία της υψηλής ποιότητας και εικόνας που τα ιταλικά τρόφιμα έχουν σε όλο 
τον κόσμο, προκειμένου να διαφοροποιηθούν τα τελευταία στην αγορά. Με άλλα 
λόγια, ανταγωνίζεται βάσει της ποιότητας και όχι στην τιμή-αποδοτικότητα. 
Υποστηρίζεται από τα ιταλικά σωματεία αγροτών, την κυβέρνηση της Ιταλίας και τις 
σημαντικότερες επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων. Η εστίαση στην ποιότητα αντί 
της τιμής εξασφαλίζει τη μειωμένη αποδοτικότητα των αγροτεμαχίων των αγροτών 
και την προσκόλληση σε παλιές μεθόδους παραγωγής. 

 

4.3.4 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
Η Ιταλία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εισαγωγέας συντηρημένων φρούτων και 
λαχανικών στην ΕΕ με μερίδιο αγοράς 8% της συνολικής αξίας εισαγωγών το 2006. 
Το 2006, η Ιταλία εισήγαγε 1,5 εκατομμύριο τόνους αξίας € 1,7 δισεκατομμυρίων. 
Μεταξύ του 2002 και του 2006, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 24% στην αξία αλλά 
μειώθηκαν κατά 3% στον όγκο. Αυτή η αύξηση οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος 
στις υψηλότερες καταβληθείσες τιμές για ορισμένα προϊόντα (κυρίως εδώδιμους 
καρπούς και κατεψυγμένα φρούτα). Η Ιταλία στηρίζεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. για 
σχεδόν τη μισή σε όγκο προμήθεια συντηρημένων φρούτων και λαχανικών. Το 2006, 
48% της αξίας εισαγωγών ήταν από άλλες χώρες της Ε.Ε. Μεταξύ του 2002 και του 
2006, η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 11%. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εισαγωγές κατεψυγμένων λαχανικών στην 
Ιταλία, από τους κύριους προμηθευτές: 

 

 

 

 

 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ομάδα προϊόντων και 
αποτέλεσε το 10% της συνολικής αξίας εισαγωγών το 2006. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 14% σε αξία και 11% σε όγκο μεταξύ του 2002 και του 2006. Συνολικά 23% 
των εισαγωγών προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ οι χώρες της Ε.Ε. 
παρέχουν το υπόλοιπο. Μεταξύ του 2002 και του 2006, η αξία εισαγωγών από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες αυξήθηκε κατά 87% και ο όγκος κατά 78%. Τα κύρια 
προϊόντα είναι άλλα κατεψυγμένα λαχανικά (όπως αναφέρονται στο σύστημα HS), 
και ακολουθούν τα μπιζέλια (αρακάς), τα φασόλια, το σπανάκι, τα οσπριοειδή 
λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι. Ο κύριος προμηθευτής κατεψυγμένων λαχανικών 
της Ιταλίας είναι το Βέλγιο με 22% της αξίας των εισαγωγών και ακολουθούν οι 
Γαλλία και Κίνα με ποσοστό 11% η καθεμία. Στο παρακάτω ραβδόγραμμα 
παρουσιάζονται οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς επιλεγμένων φρούτων και λαχανικών προς 
την Ιταλία, από το 2001 ώς το 2003. 
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4.3.5 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
Η Ιταλία είναι ένας από τους κύριους παραγωγούς φρούτων και λαχανικών στην Ε.Ε. 
Ένα μεγάλο μέρος αυτών υποβάλλεται σε επεξεργασία και εξάγεται σε άλλες χώρες 
της Ε.Ε, όπως οι ντομάτες, όπου περίπου 420 χιλιάδες τόνοι εξήχθησαν το 2003. 
Σαν δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας των συντηρημένων φρούτων και λαχανικών, η 
Ιταλία εξήγαγε συντηρημένα φρούτα και λαχανικά αξίας € 1,8 δισεκατομμυρίων το 
2003. Ο εξαγόμενος όγκος ήταν 2,3 εκατομμύρια τόνοι. Το 2006, η Ιταλία εξήγαγε 
2,7 εκατομμύρια τόνους συντηρημένων φρούτων και λαχανικών αξίας € 2,2 
δισεκατομμυρίων. Το νούμερο αυτό, αποτέλεσε το 13% της αξίας εξαγωγής της Ε.Ε. 
των συντηρημένων φρούτων και λαχανικών το 2006, νούμερο που κάνει την Ιταλία 
τον τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγέα της Ε.Ε. Μεταξύ του 2002 και του 2006, οι 
εξαγωγές παρέμειναν σταθερές. Συνολικά 73% της αξίας εξήχθη σε άλλες χώρες της 
Ε.Ε. Οι κύριοι προορισμοί ήταν η Γερμανία (21% της αξίας εξαγωγής το 2006), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (17%), η Γαλλία (13%) και οι ΗΠΑ (4%). Η μεγαλύτερη ομάδα 
προϊόντων στις εξαγωγές ήταν τα κονσερβοποιημένα λαχανικά (52% της αξίας 
εξαγωγής το 2006), ακολουθούμενη από τους χυμούς φρούτων και τα συμπυκνωμένα 
φρούτα (16%), τους εδώδιμους καρπούς (12%), τα κονσερβοποιημένα φρούτα (7%), 
τα ξηρά και γλασαρισμένα φρούτα (4%), τις μαρμελάδες, τις ζελατίνες, τους 
πουρέδες και τις πάστες (3%), τα κατεψυγμένα λαχανικά (3%), τα ξηρά λαχανικά 
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(2%), και τα κατεψυγμένα φρούτα (1%). Οι εξαγωγές των χυμών και των 
συμπυκνωμένων φρούτων, των ξηρών και γλασαρισμένων φρούτων, των 
κατεψυγμένων λαχανικών και των ξηρών λαχανικών αυξήθηκαν, ενώ εκείνες των 
άλλων ομάδων προϊόντων μειώθηκαν. Τέλος, Η Ιταλία επανεξάγει μικρούς όγκους 
εισαγόμενων προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως σε χώρες κοντά στην 
Ιταλία.  

Συνοψίζοντας, τα βασικά στοιχεία που εξάγονται από την παραπάνω ανάλυση 
εισαγωγών και εξαγωγών, είναι: 

1. Η βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων της Ιταλίας βασίζεται κατά ένα μεγάλο 
μέρος σε εισαγωγές. 

2. Οι εισαγωγές συντηρημένων λαχανικών (κατεψυγμένα, κονσέρβες κ.ά.) στην 
Ιταλία έχουν αυξητική τάση 

3. Οι χώρες της Ε.Ε. αποτελούν μεγάλο εξαγωγέα για την Ιταλία. Ακολουθεί η 
Κίνα. 

4. Οι χώρες της Ε.Ε. αποτελούν κύριο εισαγωγέα για την Ιταλία. 

 

4.3.6 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 
 

4.3.6.1 ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Τα σημαντικότερα εμπορικά κανάλια για τους εξαγωγείς είναι οι εισαγωγείς και οι 
πράκτορες. Η Ιταλία είναι γνωστή για τις βιομηχανικές περιοχές της (clusters), οι 
οποίες βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές. Η ιταλική βιομηχανία τροφίμων 
βρίσκεται κυρίως σto Salerno και sto Masone (Λιγυρία) (EVD, 2008). Παρόλο που σε 
άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες οι εισαγωγείς είναι συνήθως μεγάλες επιχειρήσεις, οι 
ιταλικές επιχειρήσεις είναι συνήθως μικρομεσαίες. Εισάγουν συνήθως μικρότερους 
όγκους και μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Πολλοί μεταποιητές τροφίμων εξαρτώνται 
άμεσα ή έμμεσα από τα εισαγόμενα συστατικά για να διατηρήσουν και να αυξήσουν 
την παραγωγή τους (FAS/USDA, 2007). 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η ροή προϊόντων από την πηγή μέχρι τη λιανική 
πώληση: 
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4.3.6.2 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Ο τομέας της λιανικής πώλησης τροφίμων στην Ιταλία είναι πιο τεμαχισμένος απ' ό, 
τι σε άλλες μεγάλες χώρες της ΕΕ όπως η Γαλλία ή η Γερμανία. Οι μικροί και τοπικοί 
λιανοπωλητές τροφίμων αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των λιανικών πωλήσεων –
μεγαλύτερο από αυτό των υπεραγορών-. Οι δημόσιες αγορές κρατούν ακόμα το 
μεγαλύτερο μερίδιο των λιανικών πωλήσεων των φρέσκων προϊόντων. Παράδειγμα 
δημόσιας αγοράς αποτελεί η αγορά του δήμου του Μιλάνου. Υπάρχουν περισσότερα 
από 7.500 σημεία λιανικής πώλησης τροφίμων στην Ιταλία, από τα οποία το 50% 
είναι supermarkets, hypermarkets και εμπορικά κέντρα (FAS/USDA) και βρίσκονται 
κυρίως στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας. Ο νότος έχει λιγότερες υπεραγορές και 
λιγότερο ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής. Τα επεξεργασμένα-συντηρημένα λαχανικά 
προωθούνται κυρίως από μικρά παντοπωλεία, supermarkets και μεγάλα -discount- 
παντοπωλεία. 

 4.3.6.3 ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Οι μεγάλοι λιανωπωλητές έχουν αρχίσει να προμηθεύονται προϊόντα από μεγάλα 
groups αγοραστών τα οποία έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα στις 
συναλλαγές με τους μεγάλους προμηθευτές λαχανικών. Από την άλλη πλευρά οι 
μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης έχουν αρχίσει να σχηματίζουν 
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τέτοια groups, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προμήθεια των προϊόντων. Αυτή η 
τάση έχει ως αποτέλεσμα τη στροφή ακόμη και των ανεξάρτητων λιανοπωλητών στη 
δημιουργία πελατειακών σχέσεων με τα groups αγοραστών, αφού και οι ανεξάρτητοι 
λιανοπωλητές διευκολύνονται στην προμήθεια των λαχανικών με αυτόν τον τρόπο. 
Διάφοροι μεγάλοι πολυεθνικοί λιανοπωλητές έχουν συγχωνευτεί ή έχουν συνάψει 
συμφωνίες εξαγορών με τους τοπικούς ιταλικούς φορείς. Επίσης, τα discounters 
κερδίζουν  μερίδιο αγοράς στην Ιταλία με σχέδιο να ικανοποιήσουν τις ιταλικές 
καταναλωτικές προτιμήσεις. Σε αντίθεση με τα καταστήματα έκπτωσης (discount 
stores) σε άλλες χώρες, στην Ιταλία προσφέρεται ένα μίγμα επώνυμων προϊόντων και 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Οι λιανοπωλητές έχουν αρχίσει να προσφέρουν τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ιδιαίτερα στα οργανικά και τοπικά προϊόντα. 
(FAS/USDA, 2007). 

 

4.3.7 ΤΙΜΕΣ 
Τα περιθώρια κέρδους ποικίλλουν έντονα ανάλογα με τον τύπο και την ποιότητα του 
προϊόντος, το δίαυλο διανομής, τις συνεχείς αλλαγές στην προσφορά και τη ζήτηση 
και τις προκύπτουσες διακυμάνσεις τιμών. Υπολογίζεται ότι οι ευρωπαϊκοί 
εισαγωγείς χρειάζονται ένα εμπορικό περιθώριο κέρδους περίπου 5-10% για να 
καλύψουν τις επιχειρησιακές δαπάνες και τους κινδύνους τους. Διαφορετικές τιμές 
ισχύουν στα διαφορετικά εμπορικά κανάλια. Οι εισαγωγείς και οι πράκτορες μπορούν 
να δώσουν  πληροφορίες για τα επίπεδα τιμών μεμονωμένων προϊόντων. Η συνολική 
τιμή τροφίμων και ποτών στην Ιταλία έχει τα τελευταία χρόνια ισχυρό πληθωρισμό. 
Το 2006, ο πληθωρισμός ήταν 30,4% (Federalimentare) σε σύγκριση με το 1995. 
Στην ίδια περίοδο, η μέση τιμή καταναλωτή για τα τρόφιμα και τα ποτά αυξήθηκε 
κατά 22%. Τα συντηρημένα φρούτα και λαχανικά κυκλοφορούν στο εμπόριο στην 
παγκόσμια αγορά: γενικά, οι εθνικές τιμές δεν διαφέρουν πολύ από τις παγκόσμιες 
τιμές αγοράς. Εάν υπάρχουν διαφορές τιμών, αυτές οφείλονται συνήθως στις 
διαφορές στην ποιότητα των προϊόντων. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή για 
συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων από το 1997 εώς το 2006, με δείκτη βάσης αυτόν 
του 1995: 
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Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, οι μέσες τιμές διάθεσης στην 
κατανάλωση των τροφίμων στην Ιταλία έχουν αυξηθεί σταθερά. Σύμφωνα με το 
ιταλικό εθνικό ίδρυμα στατιστικών (ISTAT), οι δείκτες τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) 
έχουν αυξηθεί μεταξύ 1997 και 2006 για τα ξηρά και συντηρημένα φρούτα, τα 
κατεψυγμένα λαχανικά, τα ξηρά και συντηρημένα λαχανικά και τους χυμούς 
φρούτων.  

Τα περιθώρια στο διεθνές εμπόριο στα συντηρημένα φρούτα και λαχανικά είναι υπό 
πίεση. Σε έναν τομέα όπως τα φρούτα και λαχανικά, είναι σχεδόν αδύνατο να δοθεί 
μια ακριβής εικόνα των τιμών και των περιθωρίων κέρδους σε όλη την αλυσίδα 
εφοδιασμού. Οι εξαγωγείς συνίσταται να παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις 
αγοράς και τιμών στις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων τους, για να μπορούν να 
προσφέρουν ρεαλιστικές τιμές. Σημειώνεται πως οι πράκτορες και οι εισαγωγείς 
αποτελούν πολύ καλή πηγή πληροφοριών για την αγορά και τις διακυμάνσεις της σε 
κάθε περίοδο. 

 

4.4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα στοιχεία της αγοράς των νωπών και 
κατεψυγμένων λαχανικών της Ιταλίας. Κύριος στόχος του κεφαλαίου, είναι να 
επικεντρωθεί η ανάλυση στα προϊόντα που ενδιαφέρουν την εταιρία και να 
αναλυθούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά της αγοράς της Ιταλίας για κάθε μία από τις 
δύο ομάδες προϊόντων που αναφέρονται, με απώτερο στόχο την επιλογή του τομέα 
δραστηριοποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εταιρίας. 



«Μελέτη σκοπιμότητας για την εξαγωγή νωπών και κατεψυγμένων λαχανικών στην αγορά της Ιταλίας» 

72 | P a g e  

 

Ο αναγνώστης του κεφαλαίου αυτού θα πρέπει απαραίτητα να ενδιαφέρεται για τη 
συγκεκριμένη αγορά, δηλαδή αυτή των λαχανικών, αφού σε αυτό το κεφάλαιο, η 
ανάλυση εξειδικεύεται στον τομέα των λαχανικών. Στα επόμενα κεφάλαια η ανάλυση 
εξειδικεύεται ακόμη περισσότερο αφού επιλέγονται συγκεκριμένα προϊόντα και η 
ανάλυση επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επιχειρηματική δράση της εταιρίας.  

Με βάση την προαναφερθείσα προϋπόθεση λοιπόν, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης 
μπορεί να αντλήσει χρήσιμα και πρόσφατα στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσει για 
ενημερωτικούς, ακαδημαϊκούς ή επιχειρηματικούς λόγους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
 

5.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

(και διακριτικός τίτλος) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε. 

Α.Φ.Μ. 094218897 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37096/52/Β/96/10 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 

ΤΑΧ.ΚΩΔ. 59100 

ΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 23310-99635 

FAX 23310-99657 

e-mail ousoultz@otenet.gr  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

ΚΥΨΕΛΗ  

ΤΑΧ.ΚΩΔ. 59100 

Έτος ίδρυσης 1996 

Περίοδος διαχειριστικών χρήσεων 1/7/20ΧΧ-30/6/20ΧΧ 

Κλάδος δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ 016.2 

ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας 01.41.11.11  

ΚΑΔ δευτερευουσών δραστηριοτήτων 511.11.405,512.11.11.0 &014.111.20 
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Αντικείμενο εργασιών Βιομηχανική επεξεργασία (εκκοκκιστήριο)  
και εμπορία βάμβακος και κάθε άλλη 
συναφής βιομηχανική και εμπορική 
δραστηριότητα 

Σύνθεση  Μετοχικού Κεφαλαίου - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ  
(100%) 

 

Πωλήσεις 2006 7.194.913,72 

Ποσοστό τζίρου που εξάγει 65% 

Απασχόληση (εργαζόμενοι Μ.Ο.)  2006 16 

 

5.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

5.2.1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

Ο Ν. Ουσουλτζόγλου του Προδρόμου γεννήθηκε το 1952 και απεφοίτησε από την 
Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσ/νίκης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων το 
1974. Από το 1983 είναι μέλος της διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας σαν Αντιπρόεδρος ή Γραμματέας και σήμερα είναι Πρόεδρος. Είναι μέλος 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (λόγω σπουδών). Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης εκκοκιστών και εξαγωγέων βάμβακος από το 1982 ως το 1990 
και αντιπρόεδρος της από το 1990 έως και σήμερα. Διετέλεσε επί 10ετία σύμβουλος 
στον Οργανισμό Βάμβακος και Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Βέροιας. Επίσης 
είναι αντιπρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από το 1985 ως και σήμερα. Ήταν πρόεδρος στον Α.Σ. Φίλιππος Βέροιας 
από το 1984 έως το 1997. Μιλά 3 ξένες γλώσσες (Αγγλικά - Γαλλικά - Τούρκικα).  

 

5.2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΟΥ  ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
Α.Ε.  συστάθηκε με το από 17/12/1996 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βέροιας 
Προδρόμου Χαρύτωνα Παπαχρυσάνθου το οποίο καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ 
283/24.1.1997.  

Η έδρα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 
283/24.1.1997) είναι ο Δήμος Βέροιας του Νομού Ημαθίας (Θεσσαλονίκης 19). Η 
διάρκειά της ορίσθηκε  μέχρι την  17/12/2056 

Η οικογένεια δραστηριοποιείται  στο χώρο από το 1946 από τον Πρόδρομο 
Ουσουλτζόγλου, πατέρα του Νικόλαου Ουσουλτζόγλου. Το έτος 1954 ιδρύεται  
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εταιρία Αφοί Ουσουλτζόγλου – Β. Σπυρίδης Ο.Ε.  και πραγματοποιεί μια πολύ 
μεγάλη επένδυση για την εποχή με εξαιρετικές επιδόσεις και αποτελέσματα. Η 
παραγωγική δυναμικότητα  του εκκοκκιστηρίου ανέρχεται στην επεξεργασία 40 
τόνων σύσπορου βάμβακος ημερησίως. Τα παραγόμενα προϊόντα (εκκοκκισμένο 
βαμβάκι, βαμβακόσπορος) διατίθενται στην εγχώρια αγορά, σε ποσοστό 30% - 40%, 
ενώ το υπόλοιπο 60% - 70% εξάγεται στις πρώην Ανατολικές χώρες.  

Το 1978 ο Νικόλαος Ουσουλτζόγλου γίνεται Διαχειριστής της εταιρίας και εταίρος με 
ποσοστό 25%. Το επόμενο έτος πραγματοποιείται νέα επένδυση στον υπάρχοντα 
χώρο και αφ’ ενός μεν η παραγωγική ικανότητα αυξάνει από 40 σε 80 τόνους 
σύσπορου βάμβακος ημερησίως, αφ’ ετέρου δε αποκτάται η δυνατότητα 
εκκοκκισμού βάμβακος μηχανοσυλλογής.  

Τα επόμενα χρόνια η εταιρία αναπτύσσεται ραγδαία, εξάγει έως και το 100% των 
προϊόντων της και οι πωλήσεις της απευθύνονται, πέραν των πρώην Ανατολικών 
χωρών, σε όλη την Ευρώπη (Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία) καθώς και στην Άπω 
Ανατολή (Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Ινδία, κλπ). 

Το 1995 ενοικιάζεται δεύτερο εκκοκκιστήριο και η εταιρία επεξεργάζεται συνολικά 
19.000 τόνους σύσπορου βάμβακος. Το 1996 πραγματοποιείται νέα μεγάλη 
επένδυση. Η εταιρία μεταφέρει την παραγωγική της δραστηριότητα στην περιοχή της 
Κυψέλης Ημαθίας, ενώ έδρα της εταιρίας παραμένει η Βέροια, στην οδό 
Θεσσαλονίκης 19. Η παραγωγική ικανότητα της εταιρίας αυξάνει στους 700 τόνους 
σύσπορου βάμβακος ημερησίως και νέες αγορές (Τουρκία, Κίνα, Βραζιλία, 
Αργεντινή, Μεγάλη Βρετανία, Αίγυπτος, κλπ) προστίθενται στις υπάρχουσες.  

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση, με τρεις 
γενιές επιχειρηματιών (ο Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου, γιος του Νικολάου, είναι πλέον 
αντιπρόεδρος της εταιρίας και δραστηριοποιείται ενεργά σε αυτή), με μακρόχρονη 
παράδοση στον κλάδο του βάμβακος και πολλές επενδύσεις στην πολυετή ιστορία 
της. Από τα παραπάνω προκύπτει η εμπειρία, η εμπιστοσύνη και ο δυναμισμός που 
χαρακτηρίζουν την εταιρία.   

Η ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ – ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε. είναι μια 
έντονα εξαγωγική εταιρία (εξάγει το 65%), με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και 
ανοδικά οικονομικά αποτελέσματα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρίας, Νικόλαος Ουσουλτζόγλου, διατελεί πρόεδρος του εμποροβιομηχανικού 
Επιμελητηρίου του νομού Ημαθίας από το 2007. 

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που έχει αναπτυχθεί, η επιχείρηση επενδύει στον 
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής λειτουργίας και την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, επενδύει συνεχώς στην βελτίωση και στη διασφάλιση της ποιότητας των 
προϊόντων της, παράγει προϊόν ολοκληρωμένης διαχείρισης, και εστιάζει στην  
επέκταση των μεταποιητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της και την μείωση του 
κόστους των πωληθέντων προϊόντων.  
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5.2.3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι : 

Βιομηχανική επεξεργασία (εκκοκκιστήριο)  και εμπορία βάμβακος  και η 
εμπορία και παραγωγή προϊόντων  προερχομένων εκ του βάμβακος και κάθε 
άλλη συναφής βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα. 

 

5.2.4 ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Το όραμα της εταιρίας συνοψίζεται στη « διαρκή ικανοποίηση των πελατών, μέσω 
της συνεχούς εξέλιξης στους τομείς δραστηριοποίησης, της παροχής αξίας στους 
πελάτες, της προστασίας του περιβάλλοντος και της επίδειξης εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης» 

Οι κύριες αξίες της εταιρίας παραμένουν σταθερές από την έναρξή της εώς και 
σήμερα και είναι οι εξής. 

• Ακεραιότητα: βασικός επιχειρηματικός άξονας είναι η τήρηση των κανόνων 
επιχειρηματικής ηθικής 

• Προστασία του περιβάλλοντος: πολύ σημαντικός παράγοντας στον τομέα 
των αγροτικών προϊόντων. Η εταιρία από την ίδρυσή της εφαρμόζει πρότυπα 
προστασίας του περιβάλλοντος στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και στις 
πρώτες ύλες, υλοποιώντας το 2003 το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
στην καλλιέργεια βάμβακος, σε συνεργασία με τους πελάτες της. 

• Αξία στον πελάτη: η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και η επίτευξη και 
διατήρηση βέλτιστων επιχειρηματικών αλλά και προσωπικών σχέσεων με 
τους πελάτες αποτελεί βασική συνιστώσα της επιτυχούς ως τώρα πορείας της 
εταιρίας 

• Εταιρική κοινωνική ευθύνη: προτεραιότητα έχουν, η ασφάλεια των 
εργαζομένων και ο σεβασμός προς αυτούς και προς την τοπική κοινωνία. 

 

5.2.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας, όπως εξάγεται από τα παραπάνω, είναι η 
συλλογή και επεξεργασία του συσπόρου βάμβακος και η πώληση των παραγόμενων 
προϊόντων. Παρακάτω ακολουθεί το διάγραμμα της παραγωγικής διαδικασίας του 
εκκοκκιστηρίου της «ΝΙΚΟΣ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.»: 
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Η εταιρία, παρατηρώντας προσεκτικά τις εξελίξεις στις ελληνικές εκτατικές 
καλλιέργειες καθώς και στον κλάδο της κτηνοτροφίας, αποφάσισε το 2006 να 
επενδύσει στη μεταποίηση και εμπορία αφυδατωμένων ζωοτροφών και συγκεκριμένα 
μηδικής.  
Με μεταφορά τεχνογνωσίας (από Ιταλία και Κεντρική Ευρώπη) και την εφαρμογή 
της τεχνολογίας από εξειδικευμένους συνεργάτες και τεχνικούς της εταιρίας, 
εγκαταστάθηκε, με ίδιους πόρους, ξηραντήριο μηδικής (τριφυλλιού) με δυναμικότητα 
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ξήρανσης 45 τόνων τριφυλλιού ημερησίως (1.000 τόνων το μήνα). Η επένδυση 
υλοποιήθηκε κατά το έτος 2006 και περιλαμβάνει τη μετατροπή του υπάρχοντος 
λέβητα ξήρανσης βαμβακόσπορου και τον διαμοιρασμό του τροφοδοτούμενου αέρα 
σε ξεχωριστή μονάδα ξήρανσης μηδικής. Εγκαταστάθηκε κατάλληλος εξοπλισμός 
ξήρανσης δεμάτων με μέγεθος (110*100*150 εκ.). Όλες οι προδιαγραφές 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και πώλησης του προϊόντος τηρούνται. Τα 
αποτελέσματα ήταν θετικά και η έναρξη λειτουργίας του νέου αντικειμένου της 
εταιρίας έγινε κατά τον Μάρτιο του 2007 και πριν την έναρξη της περιόδου 
(1/4/2007).  

Η έρευνα αγοράς που έγινε από τον φορέα υλοποίησης της επένδυσης καταδεικνύει 
της προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των ζωοτροφών και ειδικά της αφυδατωμένης 
μηδικής ως εξαιρετικά θετικές.  

 

5.2.6 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
Παρακάτω ακολουθεί το οργανόγραμμα της εταιρίας όπως είναι σήμερα (επόμενη 
σελίδα): 
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Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Οικονομικό – Διοικητικό  
Τμήμα 

Τμήμα  Εργοστασίου / 
Παραγωγής 

 

Τμήμα  Πωλήσεων

 

Τμήμα  Αγορών 

 

Λογιστήριο 

 

Συντηρητές 

 

Παραγωγή 

Διαχείριση 
Αποθήκης 

 

Υπεύθυνοι 
Συντήρησης 

Υπεύθυνος 
Ποιοτικού Ελέγχου

Υπεύθυνοι 
Παραγωγής Βάρδιας 

1-3 

Υπεύθυνος 
Αποθήκης Α’ υλών

Υπεύθυνος 
Αποθήκης ετοίμων
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5.2.7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Η παραγωγική μονάδα της επιχείρησης βρίσκεται, από το 1996, στην Κυψέλη 
Ημαθίας ενώ η τυπική έδρα της επιχείρησης παρέμεινε στη Βέροια. Οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις στην Κυψέλη, είναι κτισμένες σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 
39.380,60 τ.μ. και, συνοπτικά, περιλαμβάνουν: 

• Μηχανοστάσιο εκκόκκισης βάμβακος συνολικής έκτασης 1.811,46 τ.μ. 
• Μηχανοστάσιο ξήρανσης βαμβακόσπορου συνολικής έκτασης 550,00 τ.μ. 
• Τέσσερις (4) αποθηκευτικούς χώρους και ένα (1) ξηραντήριο μηδικής 

συνολικής έκτασης 8.741,31τ.μ. 
• Κτίριο διοίκησης – γραφείων συνολικής έκτασης 347,00 τ.μ. 
• Βοηθητικοί χώροι – εξοπλισμός (εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου, 

εγκαταστάσεις ζύγισης, σκονοθάλαμοι, κυκλώνια, κλπ) 
 

Η επιχείρηση διαθέτει μεταφορικά μέσα για την προμήθεια πρώτης ύλης και τη 
φόρτωση και μεταφορά των τελικών προϊόντων.  

Το σύνολο των εργασιών της επιχείρησης έχουν αυτοματοποιηθεί. Όλες οι 
λειτουργίες του μηχανοστασίου παρακολουθούνται και ελέγχονται από ηλεκτρονικά 
δίκτυα, με αυτοματοποιημένες μεθόδους. Οι διοικητικές και λογιστικές εργασίες 
πραγματοποιούνται με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών και κατάλληλων 
δικτύων. Η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας και η επιχείρηση αναπτύσει τόσο φυσικά όσο και ιδεατά δίκτυα 
επικοινωνίας.     

 

5.2.8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΛΟΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η εταιρία «ΝΙΚΟΣ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.», λαμβάνοντας υπόψη τους 
παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, τις δυνατότητες και τις 
αδυναμίες της, τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά, τους διαθέσιμους πόρους, την 
πληροφόρηση από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην ιταλική αγορά, καθώς 
και τη δυναμική που διέπει την επιχείρηση, αποφάσισε να υλοποιήσει  επένδυση που 
αφορά στη δημιουργία μονάδας τυποποίησης κατεψυγμένων λαχανικών με αρχικό 
στόχο την κατάψυξη φασολακίων και αρακά. Μετά από μελέτη της ελληνικής αγοράς 
και της αγοράς της γειτονικής Ιταλίας, τα στελέχη κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η 
αγορά της γείτονος χώρας παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον στον κλάδο των 
κατεψυγμένων λαχανικών και πως υπάρχει χώρος για διάθεση των ελληνικών 
λαχανικών στην ιταλική αγορά. 

Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή, χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες 
και είναι συνοπτικά οι παρακάτω: 
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Λόγοι δημιουργίας μονάδας τυποποίησης στην Κυψέλη Ημαθίας 

1. Η ισχυρή πελατειακή βάση της εταιρίας. 
2. Η πολύχρονη επιτυχής ενασχόληση της εταιρίας στον κλάδο της μεταποίησης 

των αγροτικών προϊόντων. 
3. Οι ισχυροί δεσμοί εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρίας και των παραγωγών –

πελατών. 
4. Η ύπαρξη αχρησιμοποίητου χώρου στο οικόπεδο στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η εταιρία . 
5. Η εποχικότητα που χαρακτηρίζει την περίοδο παραγωγικής δραστηριότητας 

της επιχείρησης (η μεταποιητική δραστηριότητα στο βαμβάκι λαμβάνει χώρα 
την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, και στη μηδική την περίοδο Μαϊου – 
Ιουλίου με μικρή όμως ένταση εργασίας), αφήνει χώρο για την εισαγωγή 
δραστηριοτήτων όπως η μεταποίηση των προϊόντων «φασολάκια» και 
«αρακάς», που γίνεται την περίοδο Απριλίου – Μαϊου για τον αρακά και 
Ιουνίου – Σεπτεμβρίου για τα φασολάκια. Η επιχείρηση λοιπόν με τη 
μεταποίηση των δύο αυτών προϊόντων, μπορεί να συμπληρώσει τις «νεκρές 
περιόδους παραγωγής», καλύπτοντας έτσι μεγαλύτερο μέρος των σταθερών 
εξόδων με την εισαγωγή νέας δραστηριότητας. 

6. Η στρατηγική θέση της εταιρίας – βρίσκεται στα σύνορα των κάμπων 
Ημαθίας – Πιερίας και μόλις 15 χιλ. από τα σύνορα του κάμπου του νομού 
Πέλλης. 

7. Η τεχνογνωσία πολλών παραγωγών-πελατών της εταιρίας στην παραγωγή 
λαχανικών και κυρίως στα φασολάκια και στον αρακά, λόγω πρότερης 
συνεργασίας τους με μεγάλη εταιρία τυποποίησης στην Ελλάδα. 

8. Οι υπερεπαρκείς εκτάσεις για παραγωγή βιομηχανικών λαχανικών –όπως τα 
φασολάκια και ο αρακάς–.  

9. Η ύπαρξη εξαιρετικών για την παραγωγή συνθηκών σε πολλές περιοχές του 
κάμπου της Ημαθίας και της Πιερίας. 

10. Η δυνατότητα συμβολαιακής παραγωγής των προϊόντων, με τη σύναψη 
συμφωνιών παραγωγής με τους παραγωγούς-πελάτες αλλά και με τους 
χονδρέμπορους, πράκτορες και εισαγωγείς, λόγω της σχετικά σταθερής 
ζήτησης των κατεψυγμένων λαχανικών καθόλη τη διάρκεια του έτους, με 
απόρροια τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου. 

11. Η δυνατότητα εισαγωγής του επενδυτικού προγράμματος στο νέο 
αναπτυξιακό νόμο με επιδότηση της επένδυσης ως και 50% του ποσού. 

12. Η επέκταση της εταιρίας στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων, με σκοπό 
την απαγκίστρωση από τον κλάδο της εκκόκκισης βάμβακος που, με την 
εφαρμογή της νέας ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), το μέλλον του είναι 
αβέβαιο μετά το 2013. 

13. Οι ισχυροί πελατειακοί δεσμοί μεταξύ της εταιρίας και των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η εταιρία αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους φερέγγυους πελάτες μεγάλης τράπεζας στην περιοχή της 
Ημαθίας, λόγω του αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιείται, το οποίο 
απαιτεί υψηλό βαθμό χρηματοοικονομικής μόχλευσης. 
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Λόγοι επιχειρηματικού προσανατολισμού στην ιταλική αγορά 
 

1. Η πρότερη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης στην ιταλική αγορά. Η 
επιχείρηση την τελευταία δεκαετία εξάγει σχεδόν το 30% του όγκου του 
βαμβακοσπόρου σε εισαγωγείς της Ιταλίας (περίπου 2.500-3.000 τόνους 
ετησίως). Η αξία των εξαγωγών αυτών αποτελεί περίπου το 10% του 
συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης σε ετήσια βάση. 

2. Η Ιταλία είναι ο δεύτερος  μεγαλύτερος καταναλωτής (κατανάλωση και 
βιομηχανική ζήτηση) των κατεψυγμένων λαχανικών στην ΕΕ. 

3. Η εσωτερική πληροφόρηση από εμπόρους της Ιταλικής αγοράς και η 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά τους για εισαγωγή κατεψυγμένων 
λαχανικών και συγκεκριμένα, των προϊόντων «κατεψυγμένα φασολάκια» και 
«κατεψυγμένος αρακάς». 

4. Η ύπαρξη διαμετακομιστικού κέντρου αγροτικών και άλλων προϊόντων στην 
περιοχή του Μιλάνου. 

5. Η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα της Ιταλίας (και μέσω επανεξαγωγών) 
στις χώρες της Ε.Ε. και στους υπόλοιπους μεσογειακούς εταίρους-συνεργάτες 
(MPC’s – Mediterranean Partner Countries).  

6. Η ισχυρή εξάρτηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Ιταλίας από 
εισαγωγές. Η εσωτερική παραγωγή λαχανικών δεν αρκεί για να καλύψει τις 
ανάγκες της εγχώριας βιομηχανίας. 

7. Η μελέτη της ιταλικής αγοράς, που καταδεικνύει την αυξανόμενη ζήτηση για 
προϊόντα υγειινής διατροφής, σε συνδυασμό με τον εξευρωπαϊσμό του τρόπου 
ζωής των Ιταλών –κυρίως του Βορρά- που συνεπάγεται λιγότερο χρόνο για 
παρασκευή γευμάτων και αυξανόμενη προτίμηση στα έτοιμα και ημιέτοιμα 
γεύματα. 

8. Οι ήδη υπάρχουσες εμπορικές σχέσεις με ιταλούς εισαγωγείς και πράκτορες 
9. Η ισχυρή τεχνογνωσία της επιχείρησης στον τομέα της διανομής προϊόντων 

στην Ιταλική αγορά. 
10.  Το ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής της επιχείρησης (μεταφορικές εταιρίες, 

ναυτιλιακοί πράκτορες) που εξασφαλίζει το πλεονέκτημα της γρήγορης και 
«on-time» παράδοσης των προϊόντων. 

11. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των Ιταλών εμπόρων που στέλνουν προϊόντα 
στην Ελλάδα, για πλήρωση του φορτίου των οχημάτων τους κατά την 
επιστροφή τους στην Ιταλία (προϊόν εσωτερικής πληροφόρησης). 

12. Η έλλειψη δασμών και άλλων εξαγωγικών εμποδίων, λόγω της συμμετοχής 
αμφότερων των χωρών στην Ευρωζώνη. Το γεγονός αυτό προσδίδει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, σε σχέση με τους εξαγωγείς 
λαχανικών εκτός Ε.Ε. 

13. Η ανεπτυγμένη υποδομή στον τομέα των μεταφορών, στην Ελλάδα και στην 
Ιταλία καθώς και η κοντινή γεωγραφική απόσταση των δύο χωρών. Τα 
προϊόντα μπορούν εύκολα να μεταφερθούν μέσω θαλάσσης, από το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας στην Ελλάδα, σε αυτά του Μπάρι ή της Ανκόνα στην Ιταλία, 
μέσα σε χρονικό διάστημα μιας μέρας (αναφέρονται ενδεικτικά οι 
πλησιέστεροι λιμένες των δύο χωρών).  

14. Το κοινό νόμισμα των δύο χωρών που καθιστά εύκολη τη συγκριτική 
τιμολόγηση και εξαλείφει πολλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 
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5.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

5.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση της παρούσας κατάστασης της εταιρίας και 
της αγοράς στην οποία προτίθεται να δραστηριοποιηθεί. Παρακάτω ακολουθούν: 

1. η εσωτερική αξιολόγηση: στο μέρος αυτό αναλύονται με τη σειρά: 

• η λειτουργική δομή της επιχείρησης 

• η πρόσβαση στην τεχνολογία 

• η πρόσβαση σε εισροές 

• οι διαθέσιμοι πόροι της επιχείρησης  

• το επίπεδο και οι ικανότητες προβολής και διανομής της επιχείρησης 

2. η εξωτερική αξιολόγηση: το μέρος αυτό καλύπτεται εν μέρει με τη βοήθεια 
της ανάλυσης των πέντε (5) δυνάμεων κατά Porter (1979). Αναλύονται με τη 
σειρά: 

• οι συνθήκες της εξεταζόμενης βιομηχανίας (μοντέλο Porter) 

• νομικά θέματα 

Τελειώνοντας το κομμάτι της ανάλυσης παρούσας κατάστασης, γίνεται μια αναφορά 
των δυνατοτήτων και αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και 
των ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT Analysis). 

 

5.3.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η εσωτερική αξιολόγηση έχει σκοπό να αξιολογήσει τις δυνατότητες και τις 
αδυναμίες του περιβάλλοντος της επιχείρησης σε ότι αφορά την υλοποίηση της 
εξεταζόμενης επένδυσης. 

5.3.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων πολλές δεκαετίες. 
Η λειτουργική δομή της επιχείρησης παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα στο 
προηγούμενο κεφαλαίο.  Λόγω της επέκτασης του αντικειμένου δραστηριότητας της 
εταιρίας με παρεμφερές αντικείμενο - με διαφορετική περίοδο παραγωγής από τα 
υπόλοιπα - και της ήδη υπάρχουσας υποδομής, η λειτουργική δομή της επιχείρησης 
θα έχει ελάχιστες αλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν περισσότερο με την επέκταση 
(διπλασιασμό) των ήδη υπαρχουσών λειτουργιών και την αποτελεσματικότερη 
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διαχείριση, παρά με την προσθήκη νέων τμημάτων και λειτουργιών. Σκοπός των 
φειδωλών αλλαγών είναι αφενός η διατήρηση της μέχρι τώρα αποτελεσματικής 
λειτουργικής δομής και αφετέρου η επίτευξη αλληλοεπικάλυψης των οικονομικών 
και διοικητικών τμημάτων – όσο αυτό είναι δυνατόν – με επιθυμητό αποτέλεσμα τη 
μείωση των σταθερών εξόδων λειτουργίας της επιχείρησης ανά μονάδα παραγόμενου 
προϊόντος. Οι αλλαγές που προτίθεται να κάνει η εταιρία, σύμφωνα με τους στόχους 
της είναι οι εξής: 

• Προσθήκη τμήματος ανθρωπίνων πόρων, για την εύρεση εξειδεικευμένου 
διοικητικού προσωπικού και προσωπικού παραγωγής. Το τμήμα αυτό, λόγω 
της οικογενειακής μορφής της επιχείρησης και των περιορισμένων πόρων για 
έξοδα πιθανώς θα έχει περιορισμένες αρμοδιότητες που εξαντλούνται στον 
τομέα εύρεσης προσωπικού. Επίσης ο χαρακτήρας του θα είναι προσωρινός. 

• Διπλασιασμός των ήδη υπαρχόντων τμημάτων της παραγωγής: το 
οργανόγραμμα σε ότι αφορά την παραγωγή θα μείνει ως έχει και απλώς θα 
διπλασιαστούν τα τμήματα για την κάλυψη των αναγκών της νέας 
δραστηριότητας, αφού θεωρείται από τα στελέχη της επιχείρησης πως η 
υπάρχουσα δομή του τμήματος παραγωγής είναι η κατάλληλη για την 
υλοποίηση της νέας δραστηριότητας. Η επέκταση των τμημάτων παραγωγής 
προϋποθέτει την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής και χώρων 
αποθήκευσης της πρώτης ύλης και κατάψυξης του τελικού προϊόντος, στο ήδη 
υπάρχον οικόπεδο. 

• Επέκταση των διοικητικών και οικονομικών τμημάτων: η επέκταση των 
τμημάτων αγορών, πωλήσεων και χρηματοοικονομικών θεωρείται αναγκαία 
και πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω της επέκτασης του διοικητικού 
προσωπικού. Ο χώρος στον οποίο στεγάζονται τα γραφεία της επιχείρησης 
θεωρείται επαρκής για τη διαχείριση της νέας δραστηριότητας. Επίσης η 
ηλεκτρονική υποδομή της επιχείρησης θεωρείται επαρκής και τα συστήματα 
πληροφόρησης (ERP, CRM,) που χρησιμοποιεί η επιχείρηση μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν με τη νέα δραστηριότητα, χωρίς 
ιδιαίτερες αλλαγές. 

Σημειώνεται πως το τμήμα πωλήσεων είναι στην ουσία και τμήμα εξαγωγών, αφού οι 
εγχώριοι πελάτες με τη φθίνουσα πορεία της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, 
περιορίζονται σε 2-3 εταιρίες οι οποίες μειώνουν συνεχώς τον όγκο και τη συχνότητα 
των παραγγελιών τους. Το τμήμα απαρτίζεται από δύο άτομα, το ένα εκ των οποίων 
ασχολείται αποκλειστικά με τις εξαγωγές. Αξίζει να αναφερθεί πως το σύνολο των 
εξαγωγών τα τελευταία 8 χρόνια διενεργείται με τη συμβολή και συνεργασία  
εμπορικών εταιριών, εγχώριων και τοπικών πρακτόρων, ενώ οι αρμοδιότητες του 
τμήματος εξαγωγών έχουν μειωθεί την τελευταία δεκαετία, λόγω της εκτενούς 
χρήσης των έμμεσων εξαγωγών. Είναι λογικό το τμήμα των εξαγωγών να χρειαστεί 
να επεκταθεί με την προσθήκη της νέας δραστηριότητας, λόγω των αυξημένων 
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αναγκών που θα προκύψουν. Τα στελέχη της εταιρίας, έχουν σκεφτεί να προσλάβουν 
στέλεχος με εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα και με γνώση της ιταλικής γλώσσας. Ο 
στόχος της κίνησης αυτής είναι διττός. Αφενός το έμπειρο στέλεχος θα συμβάλλει 
στην ομαλή λειτουργία των εξαγωγών και στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης 
στα πρώτα στάδια λειτουργίας, αφετέρου θα μεταφέρει στα υπόλοιπα στελέχη 
τεχνογνωσία στον τομέα της πώλησης των συγκεκριμένων προϊόντων. 

Η μορφή της εταιρίας θα μείνει ως έχει και απλώς θα επεκταθεί το αντικείμενο 
δραστηριοποίησής της με την προσθήκη της νέας δραστηριότητας. Επειδή 
πιθανολογείται πως η νέα δραστηριότητα θα απαιτεί αυξημένες διοικητικές ευθύνες 
και με δεδομένο τον οικογενειακό χαρακτήρα της επιχείρησης, τα νέα στελέχη της 
οικογένειας (Πρόδρομος και Γιώργος Ουσουλτζόγλου) θα αναλάβουν τη διαχείριση 
των δραστηριότητων, ο ένας ως διευθυντής οικονομικών και διοικητικών τμημάτων 
και ο άλλος ως διευθυντής παραγωγής. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρίας θα παραμείνει ο Νικόλαος Ουσουλτζόγλου, ενώ οι θέσεις στο μεσαίο και 
στα κατώτερα επίπεδα θα καλυφθούν από νέο προσωπικό. 

Το νέο οργανόγραμμα της επιχείρησης θα είναι το παρακάτω (επόμενη σελίδα): 
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Διευθύνων Σύμβουλος 

Διευθυντής Οικονομικού – 
Διοικητικού  Τμήματος 

Τμήμα  Εργοστασίου / Παραγωγής 
1 

Τμήμα  Πωλήσεων    
/ Εξαγωγών 

Τμήμα  Αγορών Λογιστήριο 

Συντηρητές Παραγωγή Διαχείριση 
Αποθήκης 

Υπεύθυνοι 
Συντήρησης 

Υπεύθυνος Ποιοτικού 
Ελέγχου 

Υπεύθυνοι Παραγωγής 
Βάρδιας 1-3 

Υπεύθυνος Αποθήκης 
Α’ υλών 

Υπεύθυνος Αποθήκης 
ετοίμων 

Τμήμα  Εργοστασίου / Παραγωγής 2  

Συντηρητές 

 

Παραγωγή 

 

Διαχείριση 
Αποθήκης 

Υπεύθυνοι 
Συντήρησης 

Υπεύθυνος Ποιοτικού 
Ελέγχου 

Υπεύθυνοι Παραγωγής 
Βάρδιας 1-3 

 

Υπεύθυνος Αποθήκης 
Α’ υλών 

Υπεύθυνος Αποθήκης 
ετοίμων 

Τμήμα ανθρωπίνων 
πόρων 

Διευθυντής 
παραγωγής 
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5.3.2.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Η εταιρία έχει ήδη κάνει τις απαραίτητες επαφές για την εύρεση εξοπλισμού που θα 
καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα (χωρίς την αναφορά σε 
επωνυμίες εταιριών), τα στελέχη έχουν συγκεντρώσει προσφορές για την 
εγκατάσταση μονάδας μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης των προϊόντων 
«φασολάκια» και «αρακάς», από τέσσερις εταιρίες του ευρωπαϊκού χώρου 
(Γερμανία, Ιταλία, Δανία και Γαλλία). Επίσης έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες 
για την εξεύρεση κατασκευαστικής εταιρίας που θα υλοποιήσει το οικοδομικό μέρος 
του έργου (χώροι εγκατάστασης, αποθήκευσης, ηλεκτρολογικά κ.ά.). Η εταιρία 
«Νίκος Ουσουλτζόγλου Α.Ε.» στην παρούσα φάση, εξετάζει τις προσφορές και 
περιμένει τις προσφορές κι άλλων εταιριών, για να λάβει την τελική απόφαση 
επιλογής των συνεργατών της στην υλοποίηση του έργου. Θεωρείται όμως πως οι 
ήδη υπάρχουσες προσφορές σε συνδυασμό με την εμπειρία των στελεχών της 
εταιρίας στην αγορά, αρκούν για τον προϋπολογισμό των μελλοντικών εκροών. Η 
τεχνολογία ψύξης που προτίθεται να ακολουθήσει η εταιρία, είναι αυτή της βαθιάς 
ψύξης (deep freezing). Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα -απόρροια της χρήσης της 
τεχνολογίας- που πρόκειται να προωθήσει η εταιρία στους δυνητικούς πελάτες της, 
συνοψίζονται στη διατήρηση όλων των θρεπτικών συστατικών του φρέσκου 
προϊόντος, σχεδόν αναλλοίωτων κατά τη μετατροπή του σε κατεψυγμένο. 

Πέρα από τα παραπάνω, ο υπόλοιπος τεχνολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για τη 
λειτουργία της νέας δραστηριότητας (πληροφοριακά συστήματα, εξοπλισμός ζύγισης 
και φορτοεκφόρτωσης, δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, δίκτυα τηλεφωνικής και 
διαδικτυακής επικοινωνίας) υπάρχει και απαιτείται επέκτασή τους κι όχι δημιουργία 
νέων δικτύων. Τέλος, η πολυετής συνεργασία της εταιρίας με έτερη εταιρία που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα 
της διασφάλισης της ποιότητας, εξασφαλίζει τη συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη 
σε θέματα σποράς, καλλιεργητικής φροντίδας και συμβολής στις διαδικασίες 
πιστοποίησης της ασφάλειας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 
(πρότυπα, HACCP, AGRO 2.1 και 2.2, ISO, EUREPGAP, GLOBALGAP). 

5.3.2.3 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΡΟΕΣ 
Το βαμβάκι, το βιομηχανικό φασολάκι και ο βιομηχανικός αρακάς, είναι μονοετείς 
καλλιέργειες και μάλιστα το φασολάκι σπέρνεται και συλλέγεται δύο (2) φορές κατά 
τη διάρκεια του έτους, με την πρώτη σπορά να γίνεται στα μέσα Απριλίου 
(προσεγγιστικά) και τη δεύτερη στις αρχές Ιουλίου. Η συγκομιδή γίνεται περίπου 55 
ημέρες μετά τη σπορά. Ο αρακάς σπέρνεται στα τέλη Ιανουαρίου – αρχές 
Φεβρουαρίου σε περιοχές με ήπιο κλίμα και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την 
εποχή. Η συγκομιδή του γίνεται περίπου στα μέσα Απριλίου. Το βαμβάκι σπέρνεται 
στα τέλη Απριλίου –αρχές Μαϊου και συγκομίζεται στις αρχές του Οκτωβρίου. Ο 
αρακάς αποδίδει σε προϊόν περίπου 1500 κιλά ανά στρέμμα ετησίως ή 15 τόνους ανά 
εκτάριο. Το φασολάκι αποδίδει σε κάθε συγκομιδή περίπου 1000-1250 κιλά ανά 
στρέμμα ή 10-12,5 τόνους ανά εκτάριο. Με δεδομένο το γεγονός πως το φασολάκι 
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σπέρνεται 2 φορές μέσα στην περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου, η συνολική 
παραγωγή ανά στρέμμα καλλιεργούμενου προϊόντος προσεγγίζει τα 2000-2500 κιλά 
ανά στρέμμα ετησίως ή 20-25 τόνους ανά εκτάριο.  

Προς το παρόν  η εταιρία δε δραστηριοποιείται στον τομέα των λαχανικών και η 
σκέψη των στελεχών είναι, να ξεκινήσουν ταυτόχρονα και παράλληλα, η 
συμβολαιακή καλλιέργεια των λαχανικών και η έναρξη της νέας δραστηριότητας της 
επιχείρησης. Στην παρούσα φάση γίνονται οι απαραίτητες επαφές με προμηθευτές 
των αγροτικών προϊόντων της εταιρίας (παραγωγοί), με σκοπό να σφυγμομετρηθεί η 
πρόθεση καλλιέργειας των παραγωγών. Ο αρακάς και το φασολάκι θεωρούνται 
καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον παραγωγό, λόγω τόσο της σταθερά 
υψηλής τιμής που απολαμβάνουν, όσο και των χαμηλών εξόδων παραγωγής που 
έχουν οι δύο καλλιέργειες. Συγκριτικά με το βαμβάκι, το αναμενόμενο ανά στρέμμα 
περιθώριο κέρδους του παραγωγού από την καλλιέργεια αρακά τα τελευταία 3 χρόνια 
είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό της καλλιέργειας βαμβακιού και για το φασολάκι 
περίπου 1,8 φορές μεγαλύτερο σε σχέση πάλι με το βαμβάκι. Αυτή η τάση 
αυξημένων περιθωρίων κέρδους των λαχανικών σε σχέση με τις υπόλοιπες εκτατικές 
καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, το σιτάρι και το καλαμπόκι, επικρατεί γενικά για όλα 
τα καλλιεργούμενα λαχανικά, καθώς τα τελευταία απαιτούν περισσότερο χρόνο 
εργασίας και περνούν από λιγότερα στάδια μεταποίησης και εμπορίας, με 
αποτέλεσμα να διαμοιράζεται η αξία σε λιγότερους παραλήπτες. Οι μέχρι τώρα 
επαφές με τους παραγωγούς, δείχνουν ξεκάθαρα την πρόθεση ορισμένων να 
μεταπηδήσουν σε καλλιέργειες όπως αυτές που ενδιαφέρουν την επιχείρηση. Στόχος 
της επιχείρησης είναι να συγκεντρώσει συνολικά περίπου 500 καλλιεργούμενα 
στρέμματα με αρακά σε ετήσια βάση (περίπου 750 τόνοι το χρόνο) και 1000 
καλλιεργούμενα στρέμματα φασολακίου σε ετήσια βάση (περίπου 2500 τόνοι το 
χρόνο), ποσότητες που συμβαδίζουν με την παραγωγική δυναμικότητα των μονάδων 
παραγωγής που προτίθεται να εγκαταστήσει η εταιρία. Το μέγεθος της απαιτούμενης 
καλλιέργειας δε θεωρείται μεγάλο, καθώς μόνο στην περιοχή της Ημαθίας οι 
καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι περίπου 700000 στρέμματα, από τα οποία οι 
μονοετείς εκτατικές καλλιέργειες κατέχουν μεγάλο ποσοστό. Άλλο πλεονέκτημα της 
εταιρίας είναι πως έχει σταθερή πελατειακή βάση παραγωγών, και είναι φορέας 
υλοποίησης του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας βάμβακος 
τα τελευταία χρόνια σε έκταση 15000 στρεμμάτων, γεγονός που καταδεικνύει τις 
αμοιβαίες σχέσεις παραγωγών επιχείρησης και τη διάθεση υλοποίησης έργων και από 
τις δύο πλευρές.  

Εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί, αποτελεί το γεγονός πως λόγω του 
ολιγοπωλιακού καθεστώτος που επικρατεί στην Ελλάδα στον κλάδο των λαχανικών, 
η εταιρία δεν μπορεί να αποσπάσει πελάτες-παραγωγούς άλλων μεγάλων εταιριών 
στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, καθώς αυτή η κίνηση θα σημάνει την κατά μέτωπο 
επίθεσης μιας νεοεισερχόμενης εταιρίας –στο συγκεκριμένο κλάδο- όπως η «Νίκος 
Ουσουλτζόγλου Α.Ε.» σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις του κλάδου, πράγμα 
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αδιανόητο για το μέγεθος της εταιρίας. Επομένως τα στελέχη θα πρέπει να 
εκμεταλλευτούν την ήδη υπάρχουσα βάση των προμηθευτών της εταιρίας, οδηγώντας 
τους παραγωγούς εν μέρει στις καλλιέργειες που θέλει. Τα επιχειρήματα που 
χρησιμοποιούνται από την εταιρία για την αλλαγή καλλιεργειών και βρίσκουν 
σύμφωνο το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών, είναι τα παρακάτω: 

• Το αυξημένο περιθώριο κέρδους των νέων καλλιεργειών, σε σχέση με την 
καλλιέργεια βάμβακος 

• Η ενδυνάμωση της αλληλοστήριξης των δύο μερών και η διασφάλιση 
εισοδήματος μέσα από την επίτευξη συμφωνιών παραγωγής 

• Η πολυποικιλλότητα των καλλιεργούμενων στρεμμάτων που έχει ως 
αποτέλεσμα τη διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου για τον παραγωγό. 

• Η απαγκίστρωση από το βαμβάκι, του οποίου το μέλλον είναι αβέβαιο μετά 
το 2013 

• Ο εμπλουτισμός του γνωστικού πεδίου των παραγωγών, μέσα από τη 
διαδικασία πειραματισμού σε νέες καλλιέργειες, με την υποστήριξη 
εξειδικευμένων γεωπόνων 

• Η δυνατότητα πιστοποίησης των νέων προϊόντων 

• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με πιθανές ωφέλειες για τις οικογένειες 
των παραγωγών 

Σημειώνεται πως, η δυνητική αλλαγή 2000-3000 στρεμμάτων από το βαμβάκι στα 
λαχανικά, ελάχιστα επηρεάζει τη δραστηριότητα της μεταποίησης βάμβακος της 
εταιρίας, αφού αφενός οι εκκοκκιστικές μονάδες στην περιοχή τα επόμενα χρόνια 
αναμένεται να μειωθούν σημαντικά με αποτέλεσμα την υπερπροσφορά προϊόντος 
από την πλευρά των παραγωγών, σύμφωνα με τη δυναμικότητα των τοπικών 
εκκοκκιστηρίων και αφετέρου το βαμβάκι είναι προϊόν στο οποίο τα εκκοκκιστήρια 
ανταγωνίζονται κυρίως με βάση την τιμή και η επιχείρηση μπορεί να συμπληρώσει 
τις απαιτούμενες ποσότητες – σε περίπτωση που ο πρώτος λόγος δεν αρκεί για να 
καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης – πριμοδοτώντας κάποιο μέρος των ποσοτήτων 
(3.000 στρέμματα βάμβακος λιγότερα και στην περίπτωση που όλα 
καλλιεργόντουσαν με βαμβάκι πρωτύτερα και επαραδίδοντο στην εταιρία, δηλαδή 
στη χειρότερη των περιπτώσεων, μειώνουν την ετήσια ποσότητα που παραλαμβάνει η 
επιχείρηση κατά 5-7%, αναλόγως της περιόδου).  

Σε ότι αφορά το εργατικό δυναμικό που θα χρειαστεί για τη νέα επένδυση 
αναφέρονται τα εξής: 

1. η περιοχή της Ημαθίας χαρακτηρίζεται από έντονη αποβιομηχάνιση και 
υψηλή ανεργία 
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2. οι περισσότερες οικογένειες στην περιοχή περιμετρικά της εγκατάστασης της 
εταιρίας είναι αγροτικές 

3. ο βαθμός εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα είναι 
πολύ υψηλός 

4. η επιχείρηση διαθέτει πληθώρα εξειδεικευμένων εργατών (μονίμων και 
εποχιακών) στη βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και 
συνεργάζεται με ελεύθερους επαγγελματίες στον τομέα της φορτοεκφόρτωσης 

Τα στελέχη της εταιρίας θεωρούν πως η εξεύρεση βιομηχανικού εργατικού 
δυναμικού δεν αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια υλοποίησης της επένδυσης. 
Επίσης, οι ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό –εκτός από το τμήμα εξαγωγών- 
μπορούν να καλυφθούν από την τοπική αγορά της Βέροιας, κάτι που εφαρμόζεται και 
τώρα αφού η εταιρία διαθέτει ίδιο μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά του 
προσωπικού στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 

Ένα άλλο κομμάτι στον τομέα της εύρεσης πρώτων υλών, είναι αυτό των υλικών 
συσκευασίας. Το κομμάτι αυτό δεν έχει μελετηθεί από τα στελέχη της εταιρίας και η 
αναζήτηση προμηθευτή των υλικών συσκευασίας, τα οποία θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της μονάδας 
συσκευασίας που θα εγκατασταθεί, θα εξεταστεί μετά την επιλογή της τεχνολογίας 
που θα χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποτελεί δεξαμενή προμηθευτών σε υλικά συσκευασίας. 

Ανακεφαλαιώνοντας την ανάλυση εισροών, η εταιρία προτίθεται να δημιουργήσει 
νέους παραγωγούς λαχανικών -ή να ενεργοποιήσει παλαιούς που για διάφορους 
λόγους εγκατέλειψαν τις καλλιέργειες αυτές- χρησιμοποιώντας την ήδη υπάρχουσα 
και φερέγγυο βάση προμηθευτών, με στόχο να συνάψει συμφωνίες παραγωγής που 
σε πρώτη φάση δε θα προκαλέσουν αντιδράσεις από τις άλλες εταιρίες του χώρου και 
ταυτόχρονα θα τροφοδοτήσουν με πρώτη ύλη τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Τέλος, θεωρείται από τα στελέχη πως η προσπάθεια εύρεσης και πρόσληψης 
εργατικού δυναμικού για τη στελέχωση των λειτουργιών της επιχείρησης είναι το 
«εύκολο κομμάτι» του επιχειρηματικού σχεδίου. 

5.3.2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Σ’ αυτό το μέρος της εσωτερικής ανάλυσης, εξετάζονται οι χρηματοοικονομικοί 
πόροι που μπορεί να αντλήσει η επιχείρηση και οι πηγές από τις οποίες μπορεί να 
αντλήσει τους πόρους αυτούς και η εύρεση χώρου-γης που απαιτείται για την 
υλοποίηση της επένδυσης:  

Χρηματοοικονομικοί πόροι: πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη για την υλοποίηση της επένδυσης είναι η εύρεση τρόπων χρηματοδότησης της 
επένδυσης. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που απεκόμισε η εταιρία από τις 
προσφορές που παρέλαβε, προυπολόγισε το συνολικό κόστος της επένδυσης 
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(μονάδες παραγωγής των 2 ειδών, ελέγχου και διαχωρισμού ποιότητας, συσκευασίας, 
ψύξης, αποθήκευσης, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μελετών άδειας 
λειτουργίας) στα €5.000.000.  Λεπτομερής ανάλυση του ποσού γίνεται στο κεφάλαιο 
« χρηματοοικονομική ανάλυση». Σύμφωνα με το σχέδιο υλοποίησης, η εταιρία 
προτίθεται να υποβάλλει μελέτη ένταξης στο νέο αναπτυξιακό νόμο (3299/2004 με 
όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και τον 3752/2009), με σκοπό να καλύψει το 50% του 
ποσού της επένδυσης από την επιδότηση που προβλέπει η συγκεκριμένη δράση. Το 
υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί εν μέρει από τη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου, του 
οποίου η διάρκεια και οι όροι αναμένεται να διευθετηθούν πρίν την υποβολή του 
φακέλου για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο και εν μέρει από ίδια κεφάλαια 
(τουλάχιστον 25%). Σε περίπτωση που η εταιρία δεν καταφέρει να ενταχθεί στον 
αναπτυξιακό νόμο, η επένδυση θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα. Λεπτομέρειες 
αναφέρονται στο κεφάλαιο «εναλλακτικά σχέδια». 

Εύρεση γης: το ήδη υπάρχον οικόπεδο της εταιρίας θεωρείται αρκετό για να καλύψει 
τις ανάγκες της νέας επένδυσης. Η υλοποίηση της επένδυσης στο γεωγραφικό τόπο 
που υπάρχουν οι τωρινές εγκαταστάσεις της επιχείρησης (Κυψέλη Ημαθίας), 
προσφέρουν το πλεονέκτημα της ήδη υπάρχουσας τεχνολογικής και διοικητικής 
υποδομής, όπως αναφέρθηκε στο κομμάτι «πρόσβαση στην τεχνολογία». 
Συγκεκριμένα, το οικόπεδο έχει έκταση 39.380,60 τ.μ., από τα οποία σχεδόν τα 
15000 τ.μ. αποτελούν μια εννιαία αχρησιμοποίητη έκταση. Η αχρησιμοποίητη 
έκταση αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της νέας εγκατάστασης, με υπολογιζόμενο 
ποσοστό επάρκειας 250-300%, που σημαίνει πως η υπάρχουσα έκταση είναι 
τουλάχιστον 2,5 φορές μεγαλύτερη από την απαιτούμενη έκταση (περίπου 5000-6000 
τ.μ.).  

5.3.2.5 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Σε ότι αφορά τις ικανότητες διανομής και προβολής της επιχείρησης, μπορούν να 
αναφερθούν τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Η πρότερη και πολυετής εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης στην 
ιταλική αγορά, που εξασφαλίζει τη γνώση των εξαγωγικών παραγόντων που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

• Οι ήδη υπάρχουσες εμπορικές σχέσεις με ιταλούς εισαγωγείς και πράκτορες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δίαυλοι επικοινωνίας με νέους εισαγωγείς 
στο αντικείμενο που εξετάζει η εταιρία 

• Η ισχυρή τεχνογνωσία της επιχείρησης στον τομέα της διανομής προϊόντων 
στην Ιταλική αγορά 

• Το ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής της επιχείρησης (μεταφορικές εταιρίες, 
ναυτιλιακοί πράκτορες) που εξασφαλίζει το πλεονέκτημα της γρήγορης και 
«on-time» παράδοσης των προϊόντων. 

• Δυνατό «χαρτί» της εταιρίας αποτελεί το ισχυρό όνομα του επιχειρηματία 
στους εμπορικούς κύκλους και οι διασυνδέσεις του με αυτούς. 
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• Οι ακαδημαϊκές γνώσεις των στελεχών της οικογενείας (Νικόλαος, 
Πρόδρομος και Γιώργος Ουσουλτζογλου) και η πολυετής εμπειρία του 
επιχειρηματία στον τομέα των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων, 
αποτελούν πλεονέκτημα σε θέματα οργάνωσης, προβολής και διανομής. 

• Η ανεπτυγμένη υποδομή στον τομέα των μεταφορών, στην Ελλάδα και στην 
Ιταλία καθώς και η κοντινή γεωγραφική απόσταση των δύο χωρών. 

  

5.3.3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Συνθήκες της εξεταζόμενης βιομηχανίας: παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των 
πέντε (5) δυνάμεων του Porter για την εξεταζόμενη βιομηχανία. Το μοντέλο που 
χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της ανάλυσης παρουσιάζεται στο παρακάτω 
γράφημα: 

 

 

Porter, 1979 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω μοντέλο, οι πέντε δυνάμεις που θα εξετασθούν 
παρακάτω είναι: 

• Ο ανταγωνισμός στη βιομηχανία 

• Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

• Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών-πελατών 
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• Η απειλή νεοεισερχόμενων στη βιομηχανία 

• Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 

Ανταγωνισμός στη βιομηχανία: όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, οι εξαγωγείς 
κατεψυγμένων λαχανικών στην αγορά της Ιταλίας προέρχονται από πολλές χώρες 
εντός Ε.Ε. (Γαλλία, Ισπανία, Σουηδία, Βέλγιο κ.ά.) και εκτός Ε.Ε. (Κίνα, 
Αίγυπτος κ.ά.). Δυστυχώς για την ανάλυση, πιο εξειδικευμένα στοιχεία σχετικά 
με τα φασολάκια και τον αρακά ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν, αφού οι 
περισσότερες εταιρίες μεταποίησης λαχανικών, δραστηριοποιούνται σε 
περισσότερα του ενός προϊόντα και η ροή των προϊόντων αυτών μέχρι και τον 
τελικό καταναλωτή ήταν αδύνατο να καθοριστεί. Γεγονός πάντως είναι, πως 
κάποιοι μεγάλοι, επώνυμοι παίχτες στην αγορά των δύο αυτών κατεψυγμένων 
λαχανικών στην Ιταλία, είναι οι εταιρίες GRUPPO OROGEL, ROLLI 
ALIMENTARI (και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας) και BOFROST. Από την 
αναζήτηση στους διαδυκτιακούς τόπους των εταιριών αυτών, βρέθηκε πως και οι 
τρεις αποτελούν μεγάλες εταιρίες του χώρου, με πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων 
(λαχανικά, έτοιμα και ημιέτοιμα γεύματα, παγωτά, σάλτσες κ.ά.) και πολύχρονη 
παρουσία στο χώρο.  Οι τιμές λιανικής πώλησης της εταιρίας BOFROST- που 
δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα- ανά κιλό ανέρχονταν κατά μέσο όρο 4,95 
€/κιλό για τα φασολάκια “fine” και 4,25 €/κιλό για τον αρακά “fine”. Για τα 
αντίστοιχα προϊόντα “extra fine”, υπήρχε μια διαφορά τιμής περίπου 7-10% 
υψηλότερη και για τα δύο προϊόντα. Σημειώνεται πως οι τιμές αυτές 
εξασφαλίζουν εξαιρετικά υψηλά περιθώρια κέρδους για τις εταιρίες, ενώ στην 
ελληνική αγορά οι τιμές των προϊόντων αυτών κυμαίνονται από €3,6-5. Η 
διαφορά μεταξύ της κατηγορίας “fine” και “extra fine”, έγκειται κυρίως στη 
διαφορετική διαδικασία ψύξης. Τα προϊόντα της πρώτης κατηγορίας υπόκεινται 
σε διαδικασία ψύξης, ενώ τα προϊόντα της δεύτερης κατηγορίας υπόκεινται στη 
διαδικασία της βαθιάς ψύξης και είναι προϊόν πρώτης διαλογής ή πρώτης 
εσοδείας της περιόδου. Οι διαφορές μεταξύ της απλής ψύξης και της βαθιάς 
ψύξης εξηγούνται στην ενότητα 4.3.1. Οι τιμές των discount stores για τη 
συσκευασία 1 κιλού για τα φασολάκια κυμαίνονται μεταξύ 1,5-2,6 €/κιλό, ενώ για 
τον αρακά οι αντίστοιχες τιμές κυμαίνονται από 1,6-2,7 €/κιλό. Οι τιμές 
επηρεάζονται από την εποχικότητα των προϊόντων. Οι χαμηλότερες τιμές 
εμφανίζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η προσφορά φρέσκου αρακά 
και φασολακίου είναι μεγάλη. Παρόμοια είναι η κατάσταση στην Ιταλία. 
Σημειώνεται πως ακόμη και με αυτές τις τιμές, τα περιθώρια κέρδους των 
discount καταστημάτων παραμένουν εξαιρετικά, σε σχέση με το μέσο περιθώριο 
κέρδους τους. Ανάλυση κόστους παραγωγής και προώθησης των προϊόντων 
παρατίθεται στην ενότητα 5.7 του παρόντος. 

Συνολικά για τον ανταγωνισμό στη βιομηχανία μπορούν να ειπωθούν τα εξής: 
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• Υπάρχουν αρκετοί μεγάλοι παίχτες στην αγορά που εφαρμόζουν οικονομίες 
κλίμακας και σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματική διαχείριση των 
επιχειρηματικών λειτουργιών. 

• Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στα προϊόντα των ανταγωνιστών, πέρα 
από τις πρακτικές μάρκετινγκ που ακολουθεί η κάθε εταιρία. 

• Οι τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων των ανταγωνιστών είναι υψηλές. 

• Η βιομηχανία κατεψυγμένων λαχανικών θεωρείται πως περνά φάση 
ωριμότητας, αφού εμφανίζει σταθερή πορεία με μικρή άνοδο τα τελευταία 
έτη. 

• Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη βιομηχανία συνιστούν οι πιστοποιήσεις 
ποιότητας, τα υψηλής ποιότητας και πιστότητας κανάλια διανομής, η 
καθετοποίηση των δραστηριοτήτων, η δυνατότητα παροχής βιολογικών 
προϊόντων, η αναγνωρισιμότητα της μάρκας και η τιμή. 

Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών: στη βιομηχανία που εξετάζεται, οι 
βασικοί προμηθευτές της επιχείρησης, είναι οι παραγωγοί που προμηθεύουν την 
επιχείρηση με τη βασική πρώτη ύλη (ακατέργαστο φασολάκι και αρακάς). Η 
διαπραγματευτική δύναμη των συγκεκριμένων προμηθευτών, δηλαδή των 
παραγωγών, εκ πρώτης όψεως φαίνεται μεγάλη, αφού το φασολάκι και ο αρακάς 
είναι μονοετείς καλλιέργειες και η μετάβαση σε άλλες καλλιέργειες είναι σχετικά 
εύκολη από χρονιά σε χρονιά. Θα πρέπει όμως να συμπεριληφθούν στην ανάλυση, οι 
παρακάτω παράγοντες: 

• Στην περιοχή όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η επιχείρηση, δεν υπάρχουν 
πολλοί ανταγωνιστές. Συγκεκριμένα, ένας ανταγωνιστής βρίσκεται στη 
ΒΙ.ΠΕ. της Σύνδου, σε απόσταση 30 περίπου χιλιομέτρων και ένας δεύτερος 
ανταγωνιστής βρίσκεται στην περιοχή των Γιαννιτσών, σε απόσταση περίπου 
50 χιλιομέτρων. 

• Η επιχείρηση έχει τρομερή εξάρτηση από την πρώτη ύλη και η μόνη πηγή 
αγοράς, είναι οι τοπικοί παραγωγοί, καθώς στα αγροτικά προϊόντα, η 
μεταφορά πρώτων υλών από απομακρυσμένες περιοχές αυξάνει σημαντικά το 
κόστος απόκτησης αυτών και δημιουργεί προβλήματα κόστους και 
ανταγωνιστικότητας στην επιχείρηση. 

• Η επιχείρηση έχει στόχο να δημιουργήσει νέους παραγωγούς, με τη σύναψη 
συμβολαίων παραγωγής, με απώτερο στόχο τη δημιουργία σταθερής βάσης 
προμηθευτών, τη σταθερή ποσότητα πρώτης ύλης και τη μείωση των 
συνεπειών του ανταγωνισμού. 

• Τα δύο αγροτικά προϊόντα που αναλύονται, αποφέρουν στον παραγωγό 
υψηλά κέρδη, πράγμα που σημαίνει πως ο παραγωγός αναζητά από μια 
επιχείρηση κυρίως τη φερεγγυότητα, την παροχή επιτελικής υποστήριξης και 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη, περισσότερο από τη δημιουργία προσωρινής 
αύξησης του κέρδους. 
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• Η πλειοδοσία στις τιμές μπορεί υπό συνθήκες να μετακινήσει παραγωγούς 
που δεν παράγουν βάσει συμβολαίου, σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. 

Επομένως και όπως εξάγεται από τις παραπάνω διαπιστώσεις, η συμβολαιακή 
γεωργία αποτελεί μονόδρομο για την επιχείρηση. 

Προμηθευτές άλλων πρώτων υλών, στους οποίους όμως δεν μπορεί να γίνει καμμιά 
παρέμβαση από την πλευρά της εταιρίας, είναι οι παροχείς ηλεκτρικής ενέργειας και 
νερού. Στην Ελλάδα προς το παρόν, οι δύο αυτές πηγές τελούν υπό μονοπωλιακό 
καθεστώς και είναι δημόσιες εταιρίες. Επομένως καμιά παρέμβαση δεν μπορεί να 
γίνει στο κόστος των δύο αυτών πρώτων υλών, εκτός ίσως από την περίπτωση που η 
εταιρία θα εκμεταλλευτεί τον υδροφόρο ορίζοντα, κάνοντας γεωτρήσεις και 
εγκαθιστώντας αντλίες νερού.  

Τέλος, η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών υλικών συσκευασίας, μονάδων 
παραγωγής, οικοδομικών κατασκευών, αναλώσιμων υλικών, πληροφοριακών 
συστημάτων και άλλων προμηθειών που δεν προορίζονται εξειδικευμένα για τον 
κλάδο, θεωρείται μικρή, αφού υπάρχει πληθώρα εταιριών που παρέχουν τις 
παραπάνω υπηρεσίες. 

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι ομάδες των προμηθευτών και η 
διαπραγματευτική τους δύναμη: 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΜΑΜΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΑΙΑ-ΜΕΓΑΛΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ) ΜΕΓΑΛΗ 

ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΗ 

 

Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών: σε ότι αφορά τη δύναμη των 
αγοραστών, πρέπει να αναφερθεί πως αγοραστές θεωρούνται για την εταιρία οι 
έμποροι και οι Ιταλοί εισαγωγείς κατεψυγμένων λαχανικών. Τα πράγματα εδώ είναι 
αρκετά πιο περίπλοκα σε σχέση με τους προμηθευτές. Στην ιταλική αγορά ο 
ανταγωνισμός στα κατεψυγμένα λαχανικά που μελετώνται είναι έντονος και η αγορά 
–αν και δε θεωρείται κορεσμένη- διανύει το στάδιο της ωρίμανσης, χωρίς να είναι 
όμως ξεκάθαρο το επόμενο στάδιο. Μια νέα φάση ανάπτυξης στην Ιταλία τα επόμενα 
χρόνια, δε μπορεί να αποκλειστεί, ούτε όμως και να θεωρηθεί σίγουρη. Τα δεδομένα 
που υπάρχουν αυτή την περίοδο, είναι τα εξής: 

• Ο αριθμός των αγοραστών είναι μεγάλος: εδώ αγοραστές θεωρούνται οι 
έμποροι αγροτικών προϊόντων και οι μεγάλες αλυσίδες-εισαγωγείς. 

• Οι όγκοι αγοράς είναι μεγάλοι, όπως μεγάλη είναι και η συχνότητα 
παραγγελιών. 
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• Εύκολα οι αγοραστές μπορούν να στραφούν σε ανταγωνιστικά προϊόντα, 
αφού η διαφοροποίηση είναι μικρή. 

• Η αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών είναι ενεργή όλο το χρόνο, ακόμη και 
τους μήνες όπου υπάρχουν στην αγορά τα φρέσκα λαχανικά εποχής. 

• Λόγω του ότι σχεδόν όλες οι εταιρίες παραγωγής κατεψυγμένων λαχανικών 
έχουν πιστοποιημένη ποιότητα, ο παράγοντας τιμή παίζει σημαντικό ρόλο 
στην επιλογή προμηθευτή συμβατικών κατεψυγμένων λαχανικών. 

Επομένως, η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών υπό εξέταση, θεωρείται 
μεγάλη και η εταιρία θα πρέπει να ανταγωνιστεί με βάση: 

1. την ταχύτητα παράδοσης  
2. τη συνέπεια και  
3. τη σχέση κόστους – ωφέλειας για τον εισαγωγέα. 

Απαραίτητη θεωρείται η εφαρμογή των διάφορων προτύπων ποιότητας,ούτως ώστε η 
επιχείρηση να μην υστερεί στον τομέα αυτό, σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 4, το κανάλι διανομής των κατεψυγμένων 
λαχανικών αποτελείται από τους φορείς που παρουσιάζονται στο παρακάτω 
διάγραμμα: 

 

 

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των καταναλωτών σύμφωνα με τα 7 Ο’s του Kotler: 

1. Ποιος είναι στην αγορά: η αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών 
αποτελείται από τις παρακάτω κατηγορίες:  

• Εισαγωγείς: οι εισαγωγείς είναι συνήθως μεγάλες εταιρίες logistics 
οι οποίες εισάγουν τα προϊόντα, τα αποθηκεύουν και τα 
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διαπραγματεύονται με άλλους μεταποιητές, χονδρέμπορους ή με 
καταστήματα πώλησης. 

• Πράκτορες: οι πράκτορες μπορεί να είναι είτε τοπικοί – δηλαδή 
Ελληνες οι οποίοι γνωρίζουν την ιταλική αγορά – είτε εγχώριοι, 
δηλαδή πράκτορες που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία. Η 
δραστηριότητά τους είναι αντίστοιχη με αυτή των εισαγωγέων 
διαφοροποιούμενη μόνο ως προς την αποθήκευση. Οι πράκτορες 
κλείνουν συμβόλαια με τους εξαγωγείς και διαμεσολαβούν στην 
παράδοση των προϊόντων, από τον εξαγωγέα στον χονδρέμπορο ή 
το κατάστημα πώλησης. 

• Εγχώριοι μεταποιητές: οι εγχώριοι μεταποιητές εισάγουν τα 
προϊόντα χύμα (bulk), σε συσκευασίες των 10, 20, 25 και 50 κιλών 
και στη συνέχεια τα επανασυσκευάζουν, συνήθως σε συσκευασίες 
των 450, 750, ή 1000 γραμμαρίων και τα προωθούν στην αγορά 
λιανικής. 

• Χονδρέμποροι: οι χονδρέμποροι αγοράζουν τα έτοιμα προϊόντα  
και τα διαπραγματεύονται συνήθως με μεγάλες εταιρίες λιανικής 
πώλησης του χώρου. 

• Ο τομέας λιανικής πώλησης: αποτελείται από μεγάλες αλυσίδες 
καταστημάτων και μικρά τοπικά καταστήματα. 

• Ο τομέας παροχής υπηρεσιών στο χώρο των τροφίμων: 
αποτελείται από ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρίες υπηρεσιών 
catering.  

2. Τι αγοράζει η αγορά:  η αγορά, αναλόγως της κατηγορίας του αγοραστή, 
αναζητά κατεψυγμένα λαχανικά. Οι μεταποιητές αγοράζουν χύμα μεγάλες 
ποσότητες κατεψυγμένων λαχανικών. Οι έμποροι, οι εισαγωγείς και οι 
πράκτορες αγοράζουν κατά περίπτωση χύμα ή έτοιμα προς πώληση 
προϊόντα. Οι αλυσίδες και τα καταστήματα λιανικής αγοράζουν 
συσκευασίες των 450, 750 ή 1000 γραμμαρίων. 

3. Πότε αγοράζει η αγορά: η αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών 
παραμένει ενεργή καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Στα φασολάκια υπάρχει 
εποχικότητα και τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο παρουσιάζεται πολύ μικρή 
κάμψη στις πωλήσεις. Στον αρακά η κάμψη παρουσιάζεται τους μήνες 
Απρίλιο-Μάϊο. Ο λόγος που η εποχικότητα των δύο προϊόντων δεν είναι 
έντονη, είναι πως οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν τα κατεψυγμένα 
φασολάκια και τον αρακά ως διαφορετική κατηγορία προϊόντων σε σχέση 
με τα φρέσκα, κυρίως επειδή ο φρέσκος αρακάς είναι δυσεύρετος και το 
φρέσκο φασολάκι χρειάζεται επεξεργασία πριν μαγειρευτεί. 

4. Ποιος αναμιγνύεται στη αγοραστική διαδικασία: η απάντηση είναι η 
ίδια με την απάντηση στην ερώτηση «ποιος είναι στην αγορά». 

5. Γιατί αγοράζει η αγορά: στην Ιταλία, τα λαχανικά αποτελούν βασικό 
μέρος της διατροφής του πληθυσμού. Ένας λόγος αγοράς λοιπόν, είναι ο 
ίδιος λόγος που εμφανίζεται και στην ελληνική αγορά, η διατήρηση του 
μεσογειακού τρόπου διατροφής. Αυτή η καταναλωτική συμπεριφορά, έχει 
οδηγήσει πολλούς επενδυτές στον κλάδο των λαχανικών, σε όλο το φάσμα 
της διαδικασίας (παραγωγοί, μεταποιητές, έμποροι κ.ά.). Η είσοδος στην 
αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών, ήρθε να καλύψει τις ανάγκες που 
προέκυψαν από τον εκσυγχρονισμό του τρόπου ζωής των Ιταλών, που 
συνεπάγεται την έλλειψη χρόνου για προετοιμασία γευμάτων. 
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6. Πώς αγοράζει η αγορά: στην περίπτωση των τελικών καταναλωτών, η 
απάντηση είναι σαφής: με μετρητά κατά το χρόνο της παράδοσης. Στην 
περίπτωση των υπολοίπων κατηγοριών, η αγορά αγοράζει 
χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία. Τρόποι παράδοσης είναι συνήθως για 
την αγορά της Ιταλίας η παράδοση FOT (free on track), FOB (free on 
board) και CIF (cost insurance freight) σε κάποιο λιμάνι της Ιταλίας. 
Ορισμένοι τρόποι πληρωμής είναι η έκδοση ενέγγυας πίστωσης για 
λογαριασμό του αγοραστή (letter of credit, LC), η πληρωμή μέσα σε ένα 
σεβαστό χρονικό διάστημα μετά την παράδοση των προϊόντων (π.χ. 30 
μέρες), η πληρωμή CAD (Cash After Documents) κ.ά. Αξίζει να 
αναφερθεί πως η πληρωμή μέσω LC αποτελεί πολύ ασφαλή αλλά υψηλού 
κόστους μέθοδο πληρωμής λόγω των υψηλών τραπεζικών εξόδων και των 
πολλών εγγράφων που απαιτεί η υλοποίηση της μεθόδου και συνήθως 
χρησιμοποιείται σε άγνωστους αγοραστές και για μεγάλη αξία 
παραγγελίας. 

7. Από πού αγοράζει η αγορά: η αγορά της Ιταλίας καλύπτεται κατά ένα 
μέρος από την εγχώρια παραγωγή. Άλλες μεγάλες αγορές που καλύπτουν 
τη ζήτηση είναι το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Αίγυπτος και τελευταία 
ανέρχεται η Κίνα. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαγωγέα 
στα κατεψυγμένα φασολάκια και στον αρακά στην Ιταλία. 

 

Απειλή των νεοεισερχόμενων στον κλάδο: όσο πιο εύκολη είναι η είσοδος σε έναν 
κλάδο, τόσο εντονότερη είναι η τάση που εμφανίζεται για ενδυνάμωση του 
ανταγωνισμού, φαινόμενο αρνητικό για οποιονδήποτε δραστηριοποιείται στον κλάδο 
αυτό. Στον κλάδο των κατεψυγμένων λαχανικών, κάποιες βασικές αρχές του κλάδου 
δε συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα: 

• Οι πόροι που απαιτούνται για πρώτες ύλες όπως η διαθεσιμότητα γης και οι 
κατάλληλες κλιματικές συνθήκες, είναι περιορισμένοι. 

• Ο κλάδος είναι ήδη έντονα ανταγωνιστικός. 
• Το κόστος επένδυσης είναι σχετικά υψηλό. 
• Το «κόστος βύθισης» σε περίπτωση αποτυχίας, είναι υψηλό, δεδομένης της 

εξειδικευμένης τεχνολογίας που απαιτείται. 
 

Υπάρχουν όμως και στοιχεία που ενθαρρύνουν το δυνητικό επενδυτή: 

• Ο κλάδος απολαμβάνει υψηλά περιθώρια κέρδους 
• Ο κλάδος των τροφίμων γενικότερα θεωρείται κλάδος που δε φθίνει ποτέ και 

ως εκ τούτου, ο δυνητικός επενδυτής στην αναζήτησή του θα συμπεριλάβει 
τις επενδύσεις με μεγάλο χρονικό ορίζοντα βιωσιμότητας, όπως η επένδυση 
στον κλάδο αυτό. 

• Σε περίπτωση κακής πορείας της επένδυσης, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες 
που μπορούν να ανατρέψουν την πορεία της επένδυσης στον κλάδο αυτό, 
όπως η στροφή σε νέες αγορές, η αλλαγή πελατολογίου από λιανική σε 
χονδρική και αντίστροφα, η ενδυνάμωση της προβολής κ.ά., παράγοντες που 
δεν επηρεάζουν την πορεία της επένδυσης σε μεγάλο βαθμό, σε άλλες 
βιομηχανίες. 
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Συνοψίζοντας την παραπάνω τοποθέτηση, τα στελέχη της εταιρίας συμπεραίνουν πως 
η απειλή νεοεισερχόμενων στον κλάδο είναι υπαρκτή, όμως έχει όρια που τίθενται 
από τη φύση των προϊόντων και επίσης τα περιθώρια κέρδους του κλάδου είναι 
υψηλά. Δεδομένου του ότι και η επένδυση που μελετάται είναι νέα και αποτελεί 
απειλή για τους ήδη δραστηριοποιούμενους στον κλάδο, η είσοδος νέων 
ανταγωνιστών δεν αποτελεί αντικείμενο για μελέτη στην παρούσα φάση, χωρίς να 
αγνοούνται οι παραπάνω διαπιστώσεις. 

Απειλή των υποκατάστατων: στην περίπτωση τω δύο προϊόντων που εξετάζονται, 
δεν υπάρχουν υποκατάστατα που να έχουν πολύ κοντινή σχέση και χρήση με τα 
φασολάκια και τον αρακά. Τα δύο αυτά προϊόντα χρησιμοποιούνται κατά κόρον ως 
βασικά συστατικά σε συνταγές κύριων γευμάτων ή σαλατών. Ως υποκατάστατα, 
μπορούν να θεωρηθούν: 

1. Την περίοδο παραγωγής των λαχανικών, υποκατάστατα είναι τα αντίστοιχα 
φρέσκα λαχανικά – μάλλον τα κατεψυγμένα λαχανικά θεωρούνται 
υποκατάστατα των φρέσκων. Άλλα υποκατάστατα με σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στην αντιληπτή ποιότητα και χρήση από τον καταναλωτή, 
είναι οι κονσέρβες λαχανικών και τα υπόλοιπα λαχανικά (σπανάκι, καλαμπόκι 
κ.ά.) που όμως δεν υποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό τα προϊόντα που 
εξετάζονται. 

2. Τον υπόλοιπο χρόνο, υποκατάστατα θεωρούνται μόνο τα προϊόντα σε 
κονσέρβα και τα υπόλοιπα λαχανικά. 

 

Επομένως, φαίνεται προς το παρόν πως η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 
είναι μικρή. 

Νομικά θέματα: το νομικό πλαίσιο της Ιταλίας αναφέρεται στην ενότητα 2.7 του 
παρόντος και οι νομικοί περιορισμοί στην παράγραφο 3.5. Ειδικότερα για τα δύο 
προϊόντα που εξετάζονται και την εξαγωγή τους στην ιταλική αγορά, οι ιδιαίτεροι 
νομικοί περιορισμοί που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα στελέχη, περιορίζονται 
στον τομέα της συσκευασίας. Βασικές απαιτήσεις της συσκευασίας των προϊόντων  
προς λιανική πώληση, είναι: 

• Η αναγραφή του ονόματος του προϊόντος (φυσική κατάσταση ή ειδική 
μεταχείριση, όπως η κατάψυξη), η ποικιλία και ο τύπος. 

• Η επωνυμία και η διεύθυνση του μεταποιητή, συσκευαστή, πωλητή ή 
εισαγωγέα. 

• Η χώρα προέλευσης. 
• Τα συστατικά του προϊόντος με φθίνουσα σειρά βάρους και σε ποσοστό %, τα 

συστατικά που αναγράφονται στη μάρκα του προϊόντος ή εμφανίζονται στη 
συσκευασία. 

• Το καθαρό βάρος σε κιλά και ο όγκος. 
• Ο κωδικός παραγωγής του προϊόντος.  
• Τα διάφορα πρόσθετα ανά κατηγορία. 
• Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης-συντήρησης. 
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• Η ελάχιστη διάρκεια διατήρησης του προϊόντος στο ράφι, στις αναγραφόμενες 
συνθήκες. 

• Οδηγίες χρήσης-ετοιμασίας του προϊόντος. 
• τυχόν ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. 

Οι απαιτήσεις για πώληση προς βιομηχανική χρήση είναι οι παρακάτω: 

• Όνομα του προϊόντος. 
• Κωδικός παρτίδας. 
• Όνομα και διεύθυνση του μεταποιητή-εξαγωγέα 
• Καθαρό βάρος. 
• Προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης. 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αναγράφονται στην αγγλική ή στην επίσημη 
ιταλική γλώσσα.  

Σε ότι αφορά την υπόλοιπη νομοθεσία της Ε.Ε. που διέπει τα προϊόντα, περαιτέρω 
στοιχεία μπορούν να βρεθούν στην οδηγία της Ε.Ε. «DIRECTIVE 2000/13/EC OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 March 2000 
on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, 
presentation and advertising of foodstuffs». 
http://www.fsai.ie/uploadedFiles/Consol_Dir2000_13.pdf , καθώς και στην οδηγία 
της Ε.Ε. «The EU Directive on Hygiene for Foodstuffs (93/43/EC)», όπου 
αναφέρεται η υποχρεωτική τήρηση προτύπων και κανόνων υγιεινής, σύμφωνα με το 
σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). 

Στον παρακάτω πίνακα τέλος, παρατίθενται τα προσθετικά και οι επιτρεπόμενες 
ποσότητες στα κατεψυγμένα λαχανικά της κατηγορίας που εξετάζεται: 

Permitted additives and the maximum concentration thereof 

 

Category Additives Maximum 

concentration 

Frozen or deep-frozen 
raw 

fruit and vegetables 

E300 ascorbic acid 

E301 sodium ascorbate 

E302 calcium ascorbate 

E330 citric acid quantum 
satis1 

E331 sodium citrate 

E332 potassium citrate 

 

 

 

quantum satis* 
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E333 calcium citrate 

 

* The quantity of an additive, added to food and drink wares consistent with good 
production methods, which is not larger than necessary for the goal aimed at, under 
the condition that the consumer is not deceived. 

Source: EU Directive 95/2/EC on food additives 

 

5.3.4 SWOT ANALYSIS 
STRENGTHS 

1. η ισχυρή πελατειακή βάση της 
εταιρίας 

2. η πολύχρονη επιτυχής 
ενασχόληση της εταιρίας στον 
κλάδο της μεταποίησης των 
αγροτικών προϊόντων. 

3. οι ισχυροί δεσμοί εμπιστοσύνης 
μεταξύ της εταιρίας και των 
παραγωγών –πελατών 

4. η στρατηγική θέση της εταιρίας – 
βρίσκεται στα σύνορα των 
κάμπων Ημαθίας – Πιερίας και 
μόλις 15 χιλ. από τα σύνορα του 
κάμπου του νομού Πέλλης. 

5. η τεχνογνωσία πολλών 
παραγωγών-πελατών της εταιρίας 
στην παραγωγή λαχανικών και 
κυρίως στα φασολάκια και στον 
αρακά, λόγω πρότερης 
συνεργασίας τους με μεγάλη 
εταιρία τυποποίησης στην Ελλάδα 

6. οι υπερεπαρκείς εκτάσεις για 
παραγωγή βιομηχανικών 
λαχανικών – όπως τα φασολάκια 
και ο αρακάς –  

7. η ύπαρξη εξαιρετικών για την 
παραγωγή συνθηκών σε πολλές 
περιοχές του κάμπου της Ημαθίας 
και της Πιερίας. 

8. Οι ισχυροί πελατειακοί δεσμοί 
μεταξύ της εταιρίας και των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

9. Η πρότερη εξαγωγική 

WEAKNESSES 

1. το σχετικά μικρό μέγεθος της 
επιχείρησης 

2. η μη πρότερη ενασχόληση της 
εταιρίας στον τομέα των 
τροφίμων 

3. η «εκ του μηδενός επένδυση», 
που αποκλείει στα πρώτα στάδια 
την επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας 

4. τα υψηλά κόστη εργασίας 
5. η έλλειψη αναγνωρισιμότητας της 

νέας μάρκας και του σήματος των 
προϊόντων, στα πρώτα χρόνια της 
επένδυσης 

6. η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης 
σε θέματα ασφάλειας και 
ποιότητας των τροφίμων 

7. η έλλειψη στελέχους-συνεργάτου 
της επιχείρησης με εξειδίκευση σε 
νομικά θέματα σχετικά με τα 
τρόφιμα 

8. η υλοποίηση της επένδυσης σε 
«ξένο» έδαφος για την Ιταλία, 
που αποτελεί μειονέκτημα σε ότι 
αφορά στον παράγοντα 
«εντοπιότητα», στα τρόφιμα 

9. η έλλειψη στελεχών που να 
γνωρίζουν την ιταλική γλώσσα 
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δραστηριότητα της επιχείρησης 
στην ιταλική αγορά 

10. Οι ήδη υπάρχουσες εμπορικές 
σχέσεις με Ιταλούς εισαγωγείς και 
πράκτορες 

11. Η ισχυρή τεχνογνωσία της 
επιχείρησης στον τομέα της 
διανομής στην Ιταλική αγορά 

12. Το ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής 
της επιχείρησης  

13. η πολυετής συνεργασία της 
εταιρίας με έτερη εταιρία που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της 
παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στον τομέα της 
διασφάλισης της ποιότητας 

 
 

 

 

 

OPPORTUNITIES 

1. η δυνατότητα συμβολαιακής 
παραγωγής των προϊόντων, με τη 
σύναψη συμφωνιών παραγωγής 
με τους παραγωγούς-πελάτες 
αλλά και με τους χονδρέμπορους, 
πράκτορες και εισαγωγείς 

2. Η δυνατότητα εισαγωγής του 
επενδυτικού προγράμματος στο 
νέο αναπτυξιακό νόμο  

3. Η Ιταλία είναι ο δεύτερος  
μεγαλύτερος καταναλωτής 
(κατανάλωση και βιομηχανική 
ζήτηση) των κατεψυγμένων 
λαχανικών στην ΕΕ. 

4. Η εσωτερική πληροφόρηση από 
εμπόρους της Ιταλικής αγοράς και 
η εκδήλωση ενδιαφέροντος από 
την πλευρά τους για εισαγωγή 
κατεψυγμένων λαχανικών 

5. Η ισχυρή εξάρτηση των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων του 
κλάδου στην Ιταλία από 

THREATS 

1. ο έντονος ανταγωνισμός που 
επικρατεί στον κλάδο 

2. η έντονη δραστηριότητα των 
ιταλικών επιχειρήσεων στον 
κλάδο 

3. η απειλή φθηνών προϊόντων από 
αναπτυσσόμενες χώρες 

4. η «παγίδα» της ασφάλειας και της 
υγιεινής των τροφίμων 

5. το περίπλοκο νομικό πλαίσιο που 
διέπει τον τομέα της ασφάλειας 
των τροφίμων 

6. η γραφειοκρατία, που είναι 
έντονη τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και στην Ιταλία 

7. οι ελεγχόμενες από τη «μαφία» 
επιχειρήσεις  

8. ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα, 
που μπορεί να προβάλει εμπόδια 
στην εύρεση πρώτων υλών και να 
αυξήσει το κόστος απόκτησης 
αυτών 
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εισαγωγές 
6. Η μελέτη της ιταλικής αγοράς, 

που καταδεικνύει την αυξανόμενη 
ζήτηση για προϊόντα υγειινής 
διατροφής 

7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των 
Ιταλών εμπόρων που στέλνουν 
προϊόντα στην Ελλάδα, για 
πλήρωση του φορτίου των 
οχημάτων τους κατά την 
επιστροφή τους στην Ιταλία 

8. Η ανεπτυγμένη υποδομή στον 
τομέα των μεταφορών, στην 
Ελλάδα και στην Ιταλία καθώς 
και η κοντινή γεωγραφική 
απόσταση των δύο χωρών 

9. τα υψηλά περιθώρια κέρδους που 
απολαμβάνει ο κλάδος 

 

 

 

 

5.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της αγοράς των λαχανικών της Ιταλίας και την 
ανάλυση των παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της 
εταιρίας, τα στελέχη αποφάσισαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσης 
στον τομέα της μεταποίησης των δύο προϊόντων και στην προσπάθεια εξαγωγής τους 
στην ιταλική αγορά. 

Οι στόχοι που τέθηκαν για τα επόμενα 7 χρόνια είναι οι παρακάτω: 

• Εγκατάσταση της μονάδας μεταποίησης λαχανικών με καταληκτική 
ημερομηνία υλοποίησης το Μάρτιο του 2011. 

• Έναρξη της μεταποιητικής δραστηριότητας από τον Απρίλιο του ίδιου έτους. 

• Παραγωγή κατά το πρώτο έτος τουλάχιστον 1600 τόνους φασολάκια και 400 
τόνους αρακά. 

• Παραγωγή κατά το τρίτο έτος τουλάχιστον  2500 τόνους φασολάκια και 800 
τόνους αρακά. 

• Διατήρηση του όγκου παραγωγής από το τρίτο έτος και μετά τουλάχιστον στα 
ίδια επίπεδα. 
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• Επίτευξη του στόχου για συνολικές πωλήσεις τουλάχιστον €2,5 εκ. κατά το 
τρίτο έτος. 

• Επίτευξη του στόχου για συνολικές πωλήσεις τουλάχιστον €3 εκ. κατά το 
τέταρτο έτος. 

• Διατήρηση της αξίας των πωλήσεων από το τέταρτο έτος και μετά 
τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα. 

• Επίτευξη του στόχου για μικτό περιθώριο κέρδους τουλάχιστον 35%. 

• Η καθαρή παρούσα αξία στο τέλος του δεκάτου έτους θα πρέπει να είναι 
θετική.  

 

5.5 ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 
Στην ενότητα αυτή, αναλύονται οι ενέργειες που προτείνεται να γίνουν στο πεδίο του 
μίγματος μάρκετινγκ και συγκεκριμένα, στα 4P’s του μάρκετινγκ (προϊόν, 
τοποθέτηση, τιμολόγηση, προβολή). 

Προϊόν: η αρχική σκέψη της εταιρίας ως προς τα δύο προϊόντα που πρόκειται να 
παράγει, είναι η διάθεση αυτών σε ενδιάμεσα κανάλια, κι όχι απευθείας στη λιανική, 
λόγω των περιορισμένων πόρων για προβολή και διείσδυση στην αγορά που διαθέτει 
η εταιρία. Μια μικρή έρευνα σε διαδικτυακούς τόπους –πλατφόρμες προσφοράς και 
ζήτησης προϊόντων, έδειξε πως τα κατεψυγμένα φασολάκια και ο κατεψυγμένος 
αρακάς συσκευάζονται σε συσκευασίες 1, 2 και 2,5 κιλών και έπειτα σε 
χαρτοκιβώτια των 10 ή 20 κιλών, τα οποία βολεύουν στη δημιουργία παλετών για 
φόρτωση. Σε κάθε περίπτωση, η συσκευασία «bulk», μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί 
αναλόγως των αναγκών του κάθε πελάτη. Επίσης οι ανάγκες για επιτηδευμένη 
συσκευασία στην περίπτωση της βιομηχανικής πώλησης, είναι περιορισμένες. 
Επομένως, η συσκευασία του προϊόντος θα είναι απλή, και θα αναγράφονται μόνο τα 
απαραίτητα στοιχεία πάνω της. Στοιχεία της συσκευασίας όπως το χρώμα, η 
διαφήμιση κ.ά. δεν είναι πρωταρχικής σημασίας, καθώς το προϊόν θα 
επανασυσκευαστεί από άλλη εταιρία και αρχικά δε χρειάζεται να επιβαρυνθεί η 
επιχείρηση με κόστη που δεν παρέχουν αξία στον πελάτη. 

Η διαδικασία ψύξης που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι αυτή της γρήγορης ψύξης (IQF, 
Individually Quick Freezing), καθώς η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται από ολοένα και 
περισσότερες εταιρίες ανά τον κόσμο και προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο στη 
διατροφική αξία, όσο και στην εμφάνιση και στο κόστος παραγωγής των προϊόντων. 
Οι δυνητικοί πελάτες της εταιρίας αναζητούν από τα προϊόντα κυρίως τρία σημαντικά 
κριτήρια που πρέπει να πληρούνται: 

1. την τήρηση των κανόνων HACCP, μέσω πιστοποίησης 
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2. την ποιότητα 
3. την ανταγωνιστική τιμή 

Επομένως η εταιρία, ταυτόχρονα με την έναρξη της δραστηριότητας, θα κινήσει 
διαδικασίες πιστοποίησης της δραστηριότητας μέσω των προτύπων HACCP και ISO. 
Το θέμα της τιμής συζητείται παρακάτω. 

Η σημαντική διαφοροποίηση των δύο προϊόντων σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά 
προϊόντα, θα είναι στην ποιότητα των χαρακτηριστικών και πιθανώς και στην 
αντιληπτή από τον καταναλωτή ποιότητα. Η ποιότητα των χαρακτηριστικών θα 
επιτυγχάνεται μέσω της κοντινής γεωγραφικής απόστασης της μεταποιητικής 
μονάδας με τις πρώτες ύλες που συνεπάγεται τον εξαιρετικά μικρό χρόνο 
αποθήκευσης και αλλοίωσης του προϊόντος μέχρι τη διαδικασία μεταποίησης, μέσω 
της εδαφολογικής υπεροχής του κάμπου της Ημαθίας και των γύρω νομών, μέσω της 
εφαρμογής συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης της ποιότητας των αγροτικών 
προϊόντων και τέλος, μέσω των προτύπων με τα οποία θα πιστοποιηθεί η μονάδα 
μεταποίησης. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, πρέπει να μεταφερθούν στους δυνητικούς πελάτες 
μέσω προβολής και δημοσίων σχέσεων, με σκοπό η ποιότητα των χαρακτηριστικών 
να μεταφερθεί ως γνώση στους δυνητικούς πελάτες, δηλαδή να μεταλλαχθεί σε 
αντιληπτή ποιότητα. Η αναγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών στη συσκευασία 
δεν αποκλείεται, εξαρτάται όμως από το εάν το κάθε προϊόν ή παρτίδα προϊόντων 
προορίζονται για τελικά προϊόντα ή ενδιάμεσα. Είναι προφανές πως στην πρώτη 
περίπτωση η διαφήμιση στη συσκευασία (όπως και το χρώμα, το λογότυπο, η 
γραμματοσειρά) παίζουν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της αντιληπτής ποιότητας. 
Στη δεύτερη περίπτωση, η αποστολή αντιγράφων των πιστοποιητικών στον πελάτη 
και η επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, συνήθως αρκεί. 

Το θέμα των ποικιλιών που θα σπαρθούν, θα εξαρτηθεί από τις συμβουλές των 
εξειδικευμένων γεωπόνων και τις απαιτήσεις των πελατών. Η ποικιλία στα 
φασολάκια και τον αρακά είναι εύκολο να αλλάξει από χρονιά σε χρονιά, καθώς τα 
προϊόντα είναι μονοετή και στην περίπτωση των φασολακίων, η σπορά γίνεται δύο 
φορές το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή παραγωγού δε θα μεταβάλλεται από 
ποικιλία σε ποικιλία και αυτό θα επιτευχθεί με τα συμβόλαια παραγωγής που θα 
συναφθούν μεταξύ της εταιρίας και των παραγωγών. Κύριος παράγοντας μεταβολής 
της τιμής, θα είναι η απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Ένα άλλο κομμάτι του προϊόντος, είναι η ονομασία του. Τα στελέχη της εταιρίας 
προς το παρόν δεν έχουν καταλήξει σε ονομασία για την προώθηση των δύο 
προϊόντων. 

Υποχρεωτικά στα φασολάκια και στον αρακά, στη συσκευασία θα πρέπει να 
αναγράφεται «κατεψυγμένα φασολάκια» και «κατεψυγμένος αρακάς». Επίσης 
μπορούν να αναγράφονται ιδιότητες, όπως «αρακάς βαθιάς ψύξης», «φασολάκια 
IQF», αναλόγως της επεξεργασίας που έχουν υποστεί. Απαραίτητη επίσης θεωρείται 
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η αναγραφή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργειακής αξίας ανά 100 γρ., κατά 
προτίμηση στο πίσω μέρος της συσκευασίας, στοιχεία όπως η ενέργεια (σε Kcal και 
Kjoule), οι υδατάνθρακες, οι πρωτεϊνες και τα λιπαρά. Τέλος, άλλα υποχρεωτικά 
στοιχεία για βιομηχανική χρήση, είναι η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθμός-κωδικός 
παρτίδας-προϊόντος, οι προτεινόμενες συνθήκες συντήρησης και αποθήκευσης και η 
μέγιστη ημερομηνία κατανάλωσης, συνήθως με τη μορφή «ανάλωση κατά προτίμηση 
πριν από…».  

Δείγματα συσκευασίας λιανικής πώλησης του ενός κιλού, παρατίθενται παρακάτω, με 
σβησμένη την επωνυμία της εταιρίας και την προέλευση: 

 

Η βιομηχανική συσκευασία δε θα διαφέρει ιδιαίτερα στο μπροστινό μέρος- εκτός  
από την χρήση πολλών χρωμάτων για λόγους κόστους- θα διαφέρει όμως στο πίσω 
μέρος όπου θα αναγράφονται μόνο τα απαραίτητα στοιχεία που ζητά ο κανονισμός 
της Ε.Ε. και ίσως και κάποια στοιχεία που μπορεί να ζητήσουν οι πελάτες.  

Η διαδικασία επεξεργασίας των λαχανικών, αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: 
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Κάποια στάδια (όπως αυτό του ξεφλουδίσματος) μπορούν να παρακαμφθούν 
ανάλογα με το επιθυμητό τελικό προϊόν. Χαρακτηριστικό της παραπάνω διαδικασίας 
είναι, τα πολλά στάδια επιθεώρησης του προϊόντος. Τα περισσότερα από αυτά, 
απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό αφοσιωμένο σ’αυτή τη διαδικασία. Η εταιρία 
υπολογίζει πως οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για το στάδιο της προετοιμασίας 
και της διαδικασίας μεταποίησης, θα είναι περίπου 10-13 άτομα ανά βάρδια, 
αναλόγως της γραμμής παραγωγής που θα εγκατασταθεί. 

Στοιχεία κόστους παρατίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6 του παρόντος. 

Τοποθέτηση: αρχικά, πρέπει να σημειωθεί πως οι παράγοντες της τοποθέτησης του 
προϊόντος που εξετάζονται παρακάτω, αφορούν μόνο στη βιομηχανική πώληση, 
καθώς αυτή είναι η αρχική και κύρια μέριμνα της επιχείρησης που πρόκειται να 
δημιουργηθεί. 

Στη βιομηχανική πώληση, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι δημόσιες σχέσεις με τους 
πελάτες, η συνέπεια στη διανομή, η ποιότητα του προϊόντος, η γρήγορη και χωρίς 
προβλήματα παράδοση και η τιμή. 

Η εταιρία σε πρώτη φάση θα αναζητήσει χονδρέμπορους και μεγάλες εμπορικές 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία. Τέτοιου μεγέθους και αντικειμένου 
εταιρίες αναζητούν προμηθευτές συνήθως μέσω καταλόγου επιχειρήσεων και μέσω 
του διαδυκτίου. Η αναζήτηση αυτή αφορά στην πρώτη επαφή. Για την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής απαιτούνται όλοι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Τα στελέχη της εταιρίας λοιπόν, με σκοπό να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στο 
χώρο των ημι-ετοίμων προϊόντων, θα απευθυνθούν στη ομάδα των πελατών που 
αναφέρθηκε παραπάνω. Κύριοι τρόποι εύρεσης πελατών, αποτελούν οι παρακάτω: 

• Η αναζήτηση μέσω καταλόγου επιχειρήσεων. Πηγές άντλησης καταλόγου 
επιχειρήσεων αποτελούν το διαδίκτυο και το ελληνο-ιταλικό επιμελητήριο. 

• Το «στήσιμο» διαδικτυακού τόπου. 
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• Η τοποθέτηση της επιχείρησης στον κατάλογο εξαγωγέων κατεψυγμένων 
λαχανικών. 

• Η τοποθέτηση προσφορών σε πλατφόρμες του διαδικτύου (alibaba.com, 
tradeboss.com, bcross.gr κ.ά.). 

• Η επικοινωνία με εγχώριους πράκτορες που δραστηριοποιούνται στην αγορά 
της Ιταλίας. 

• Η συμμετοχή σε εκθέσεις του χώρου (www.sial.fr, www.macfrut.com ). 
• Η αποστολή δειγμάτων σε εταιρίες. 
• Η άμεση επαφή των στελεχών με στελέχη εταιριών του χώρου. 

Υπό την προϋπόθεση πως η εταιρία θα κλείσει συμφωνίες, το επόμενο στάδιο είναι 
αυτό της διανομής των προϊόντων. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου 
στην παράγραφο της εσωτερικής αξιολόγησης, η εταιρία δε διαθέτει δικά της 
μεταφορικά μέσα για την παράδοση των προϊόντων. Η πολύχρονη ενασχόληση των 
στελεχών όμως με το θέμα της παράδοσης των προϊόντων στην αγορά της Ιταλίας, 
συνηγορεί στην αρτιότητα του δικτύου διανομής. Πλεονεκτήματα της εταιρίας στον 
τομέα της διανομής αποτελούν: 

• Η γνώση των εξαγωγικών εγγράφων που απαιτούνται για την εξαγωγή. 
• Η πολυετής συνεργασία με τα τοπικά τελωνεία. 
• Η πολύχρονη συνεργασία με μεταφορικές και ναυτιλιακές εταιρίες ή 

πράκτορες. 
• Η κοντινή γεωγραφική απόσταση των δύο χωρών. 

Οι παραπάνω παράγοντες, μπορούν να οδηγήσουν την επιχείρηση στην επίτευξη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αυτού της γρήγορης παράδοσης των προϊόντων. Με 
αυτή τη λογική, η επιχείρηση μπορεί να καλύψει ανάγκες εταιριών που εφαρμόζουν 
το σύστημα «just in time». Οι εταιρίες που εφαρμόζουν το σύστημα αυτό, συνήθως 
πληρώνουν μια «premium» τιμή για προϊόντα που στοχεύουν στο να καλύψουν 
νεκρούς χρόνους παραγωγής. Επομένως το κομμάτι αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την 
εταιρία. 

Προβολή: στον τομέα της προβολής, η εταιρία θα επικεντρωθεί στις δημόσιες 
σχέσεις, καθώς τα στελέχη θεωρούν πως σε πρώτη φάση η διαφήμιση μέσω 
εξωτερικών φορέων δεν μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα οφέλη στη δημιουργία 
πελατολογίου. Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας είναι η δημιουργία πελατειακής 
βάσης βιομηχανικών πωλήσεων και θεωρείται πως η διαφήμιση μέσα από τρίτες 
εταιρίες, όπως Μ.Μ.Ε., είναι εξαιρετικά δαπανηρή και δεν προσφέρει οφέλη στην 
παρούσα φάση. Ο τομέας της διαφήμισης θα εξετασθεί αν η επιχείρηση αποφασίσει 
να επεκταθεί στο κομμάτι της λιανικής πώλησης ή να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα 
της μάρκας. 

Συγκεκριμένα, τα εργαλεία της προβολής που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η 
εταιρία, είναι τα εξής: 

• Αποστολή e-mails στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στον κατάλογο 
εισαγωγέων κατεψυγμένων λαχανικών. 
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• Δημιουργία διαδικτυακού τόπου της εταιρίας, όπου θα δίνονται πληροφορίες 
για την εταιρία, τα προϊόντα, τις συσκευασίες, τα πρότυπα υγιεινής που 
εφαρμόζει η εταιρία, τη στρατηγική, τα πλεονεκτήματα των προϊόντων, τους 
τρόπους παράδοσης κ.ά. 

• Συμμετοχή και επίσκεψη σε διεθνείς εκθέσεις κατεψυγμένων τροφίμων. 
Ακόμη και η επίσκεψη σε εκθέσεις κατεψυγμένων τροφίμων αποτελεί πολύ 
καλό τρόπο δημιουργίας σχέσεων και προώθησης των προϊόντων. Το βασικό 
πλεονέκτημα της συμμετοχής ή ακόμη και της επίσκεψης σε εκθέσεις είναι η 
ακριβής στόχευση του κοινού στο οποίο απευθύνεται η εταιρία. Από την άλλη 
πλευρά, το κόστος συμμετοχής –με την ενοικίαση χώρου - σε μία μόνο 
έκθεση μπορεί να φθάσει μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα τα €10-15 χιλ. 

• Ταξίδια των εκπροσώπων της εταιρίας στην Ιταλία, μαζί με τοπικό έμπορο ή 
εγχώριο πράκτορα γνώστη της αγοράς. Τα ταξίδια αποτελούν πολύ σημαντικό 
κομμάτι της λειτουργίας της επιχείρησης και στην περίπτωση της ιταλικής 
αγοράς, απαραίτητη θεωρείται η «ξενάγηση» από Ιταλό γνώστη της αγοράς, 
με σκοπό την επίτευξη των πρώτων επαφών μέσω τρίτου ατόμου που έχει 
σχέσεις και με τις δυο πλευρές. 

• Τοποθέτηση προσφορών σε πλατφόρμες του διαδικτύου. Διάσημος και 
σχετικά ανέξοδος τρόπος για να κάνει κανείς δουλειές, είναι η πρώτη επαφή 
μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ταιριάσματος προσφοράς και ζήτησης. Εδώ 
τα στελέχη θα πρέπει να παρουσιάσουν την εταιρία και τα προϊόντα σε όσες 
περισσότερες πλατφόρμες μπορούν. 

• Αποστολή δειγμάτων σε εταιρίες. Στον τομέα των κατεψυγμένων λαχανικών, 
η διαδικασία αυτή είναι πολύ δύσκολα υλοποιήσημη, επειδή το προϊόν πρέπει 
να διατηρείται σε συνθήκες ψύξης μέχρι και την τελική παράδοσή του και 
στην περίπτωση των δειγμάτων, το κόστος για αποστολή είναι υπέρογκο, 
δεδομένης της μικρής ποσότητας. Παρόλα αυτά, η εταιρία μπορεί να στείλει 
δείγματα σε πελάτες που θα τα ζητήσουν οι ίδιοι, μέσω δοκιμαστικών 
παραγγελιών (του ενός φορτίου των 20-25 τόνων). Στην περίπτωση που η 
εταιρία έχει στοχοποιήσει συγκεκριμένες εταιρίες σε συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή, έχει τη δυνατότητα να μισθώσει μεταφορικό μέσο για 4-
5 μέρες, με σκοπό την κατά τόπους παράδοση των διαφημιστικών δειγμάτων, 
μαζί με διαφημιστικά έντυπα της εταιρίας. 

• Η εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων. Η αποστολή γίνεται ταχυδρομικώς στις 
διευθύνσεις που θα βρεθούν από τον κατάλογο εισαγωγέων 

Τα στελέχη της εταιρίας, αναλογιζόμενα τις οικονομικές δυνατότητές της, 
κατέληξαν στους παραπάνω τρόπους προώθησης, θεωρώντας πως ο στόχος για 
επιτυχή προβολή θα επιτευχθεί, χωρίς να ξεπεραστούν τα προϋπολογισμένα έξοδα 
προβολής. 

Τιμολόγηση: το θέμα της τιμολόγησης διαφέρει σημαντικά στους δύο τομείς 
δραστηριοποίησης (λιανική και χονδρική πώληση). Όπως έχει αναφερθεί 
επανειλλημένα σε προγενέστερες ενότητες, ο τομέας της λιανικής απολαμβάνει 
πολύ υψηλά περιθώρια κέρδους (στα επώνυμα προϊόντα υπολογίζεται πως το 
κέρδος πολλές φορές ξεπερνά ακόμη και το 300%). Επίσης παρατηρήθηκε ότι οι 
τιμές λιανικής πώλησης στα ράφια των καταστημάτων στα φασολάκια και στον 
αρακά κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα, παρόλο που η τιμές των 
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αντίστοιχων νωπών γεωργικών προϊόντων διαφέρουν σημαντικά. Συγκεκριμένα, 
η τιμή απόκτησης πρώτης ύλης από τον παραγωγό για τα φασολάκια κυμαίνεται 
μεταξύ 0,23-0,29 €/κιλό, ανάλογα με την ποικιλία, ενώ η τιμή για τον αρακά 
κυμαίνεται μεταξύ 0,30-0,35 €/κιλό. Δυστυχώς για τον τομέα της βιομηχανικής 
πώλησης δεν υπάρχουν στοιχεία για τις τιμές πώλησης από επιχείρηση σε 
επιχείρηση, καθώς αυτά είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν και για τις περισσότερες 
επιχειρήσεις του κλάδου οι τιμές αποτελούν επτασφράγιστο μυστικό. Το σίγουρο 
είναι πως στη βιομηχανική πώληση οι πελάτες είναι πολύ ευαίσθητοι στο θέμα 
της τιμής.  

Τα στελέχη της εταιρίας, θέλοντας να διατηρήσουν το στόχο για επίτευξη 
περιθωρίου μικτού κέρδους στο 35% και μετά από τον προϋπολογισμό του 
κόστους των παραγόμενων προϊόντων που παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο, 
κατέληξαν στην παρακάτω ελάχιστη μέση τιμή πώλησης, χωρίς να υπολογίζονται 
τα έξοδα διανομής: 

• Φασολάκια: 0,71€/κιλό 

• Αρακάς: 0,78€/κιλό 

Σημειώνεται πως οι παραπάνω τιμές προορίζονται για βιομηχανική πώληση και 
αποτελούν τις ελάχιστες μέσες τιμές στις οποίες θα μπορεί να πουλήσει η εταιρία τα 
προϊόντα της, παραμένοντας μέσα στους στόχους της. 

Σε ότι αφορά την τελική τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας, αυτή θα καθοριστεί από 
τον ανταγωνισμό και από το μέγεθος και τη συχνότητα των παραγγελιών των 
πελατών. Κινήσεις που προτίθεται να κάνει η εταιρία στον τομέα της τιμολόγησης, 
για να αποκτήσει πελατολόγιο, είναι οι παρακάτω: 

• Δυνατότητα μεταφοράς των προϊόντων στον τελικό προορισμό με επιβάρυνση 
όλων των εξόδων μεταφοράς και ανάληψης κινδύνου, μέχρι την έδρα του 
πελάτη. Η τιμή φυσικά θα είναι επιβαρυμένη με τα έξοδα μεταφοράς. 

• Παροχή εκπτώσεων σε μεγάλους πελάτες, αναλόγως του όγκου και της 
συχνότητας των παραγγελιών 

• Η αρχική τιμή που θα προσφέρεται θα είναι συγκρίσιμη με τα επίπεδα των 
τιμών που προσφέρουν οι ανταγωνιστές των χωρών της Ε.Ε. 

Στόχος της εταιρίας δεν είναι η παροχή χαμηλότερων τιμών από τον ανταγωνισμό, 
αλλά η προσφορά αντίστοιχων τιμών σε πρώτη φάση, με τη δυνατότητα παροχής 
έκπτωσης σε μεγάλους πελάτες και με την επίτευξη του πλεονεκτήματος της 
γρήγορης παράδοσης. 
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Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, πως η εταιρία θέλει να εισέλθει στην αγορά 
ανταγωνιζόμενη με βάση περισσότερο την ταχύτητα παράδοσης, τη συνέπεια και την 
ποιότητα, παρά την τιμή. 

 

5.6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας. Αρχικά 
έγινε μια σύντομη παρουσίαση της τωρινής κατάστασης και της μέχρι τώρα πορείας 
της εταιρίας και παρουσιάστηκαν οι στόχοι για το μέλλον. Στη συνέχεια αναλύθηκαν 
οι δυνατότητες και οι αδυναμίες της εταιρίας, οι ευκαιρίες και οι απειλές του 
περιβάλλοντος της εταιρίας και καλύφθηκαν τυχόν νομικά θέματα που θα πρέπει να 
προσεχθούν. Τέλος το σημαντικότερο κομμάτι του κεφαλαίου αυτού καταλαμβάνει 
το πλάνο δράσης που περιλαμβάνει την ανάλυση των τακτικών που προτείνεται να 
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της στρατηγικής επέκτασης, σε όλο το φάσμα 
της στρατηγικής (προϊόν, προβολή, διανομή, τιμολόγηση). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται: 

1. Το προϋπολογισθέν κόστος της επένδυσης 

2. Το προϋπολογισθέν κόστος παραγωγής και τα υπόλοιπα έξοδα (διοικητικά, 
διάθεσης, προβολής κλπ) 

3. Ο προϋπολογισμός πωλήσεων για τα πρώτα 7 έτη 

4. Η αναμενόμενη οικονομική πορεία της επιχείρησης κατά τα πρώτα 7 έτη. 

Στόχος της ανάλυσης που ακολουθεί, είναι ο καθορισμός του βαθμού βιωσιμότητας 
της εξεταζόμενης επένδυσης. 

6.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

6.2.1 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
Τα στελέχη της εταιρίας, μελετώντας τις προσφορές που πήραν από διάφορες εταιρίες 
του χώρου, υπολόγισαν το κόστος της νέας επένδυσης στα € 5.050.000. Στον πίνακα 
της επόμενης σελίδας παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους: 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΞΙΑ (€) 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ, ΑΡΑΚΑΣ) 

1.340.000 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΨΥΞΗΣ 

1.210.000 

ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 530.000 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 320.000 

ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ(ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ, 

ΓΡΑΦΕΙΑ, ΨΥΞΗ) 

1.600.000 

ΕΞΟΔΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΕΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ) 

50.000 
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ΣΥΝΟΛΟ 5.050.000 

6.2.2 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

 

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες, το κόστος παραγωγής για τα 
φασολάκια κυμαίνεται μεταξύ 0,445 -0,4915 €/κιλό, ενώ για τον αρακά 
κυμαίνεται μεταξύ 0,494 – 0,5315 €/κιλό. 

Το μέσο κόστος για τα φασολάκια – που θα χρησιμοποιηθεί στην pro-forma 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως - υπολογίζεται στα 0,47 €/κιλό. Για τον 
αρακά το μέσο κόστος υπολογίζεται στα 0,515 €/κιλό. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το κόστος έχει προϋπολογιστεί χρησιμοποιώντας τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Η άμεση εργασία υπολογίστηκε σε 12 άτομα ανά βάρδια. 
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2. Η έμμεση εργασία (εργάτες φορτο-εκφόρτωσης, ελεγκτές πρώτων υλών 
πριν την είσοδο στη γραμμή, ζύγιση) σε 5 άτομα ανα βάρδια. 

3. Η αξία συντήρησης των μηχανημάτων υπολογίστηκε προσεγγιστικά και 
επιμερίστηκε με βάση το μέσο όγκο παραγωγής κατά τα πρώτα 7 έτη. Το 
κόστος αυτό εμπεριέχει τους μισθούς του μονίμου προσωπικού 
συντήρησης και την αξία των υπηρεσιών και υλικών συντήρησης. 

4. Η μεταφορά στην έδρα συμπεριλαμβάνει τα ωρομίσθια των μεταφορέων 
και τα καύσιμα των μεταφορικών μέσων. 

5. Το ημερομίσθιο υπολογίστηκε στα 60 €/8ωρο, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων ασφάλισης. 

6. Η φύρα υπολογίστηκε σε 10% και για τα δύο προϊόντα, ποσοστό κατά 
κανόνα μεγαλύτερο από το μέσο ποσοστό.  

7. Ο επιμερισμός των εξόδων έγινε με βάση τον προϋπολογισμένο μέσο όγκο 
παραγωγής.  

8. Το κόστος του νερού υπολογίστηκε με βάση την υδροδότηση από δημόσια 
υπηρεσία, κι όχι από ιδιωτική γεώτρηση. Στην περίπτωση της 
υδροδότησης με ιδιωτικά μέσα, το κόστος είναι πολύ μικρότερο. 

9. Στο κόστος συσκευασίας συμπεριλαμβάνονται όλες οι πρώτες ύλες που 
απαιτούνται (υλικό συσκευασίας, μελάνια για χρώμα, κόλλες). 

10. Στον υπολογισμό του κόστους δεν υπολογίστηκαν οι αποσβέσεις και τα 
σταθερά έξοδα που δε συμμετέχουν στην παραγωγή.  

11. Το κόστος αποθήκευσης των προϊόντων εξαρτάται από το χρόνο 
παραμονής αυτών στην κατάψυξη και αυξάνει όσο αυξάνει και ο χρόνος 
παραμονής. 

12. Τα ποσά υπολογίστηκαν μετά από τη διενέργεια συνέντευξης με 
οικονομικό διευθυντή γνωστής εταιρίας που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο τον κατεψυγμένων λαχανικών και προσαρμόστηκαν στο μέγεθος 
της εξεταζόμενης επένδυσης. 

 

6.2.3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Για να γίνει πραγματοποιηθεί ο προϋπολογισμός πωλήσεων, συνετάχθη ο 
προϋπολογισμός παραγωγής για τα πρώτα 7 έτη: 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ (κιλά) ΑΡΑΚΑΣ (κιλά) 

1 1.600.000 400.000 

2 2.000.000 600.000 

3 2.500.000 800.000 

4 3.000.000 1.000.000 

5 3.000.000 1.000.000 

6 3.000.000 1.000.000 

7 3.000.000 1.000.000 

 

Ακολουθεί ο προϋπολογισμός πωλήσεων, με τη χρήση σεναρίων και υπό τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Η εταιρία δε μεταφέρει αποθέματα από χρονιά σε χρονιά. 

• Δεν υπάρχουν επιστροφές εμπορευμάτων. 

• Η μέση αξία πώλησης υπολογίζεται σε 0,75 €/κιλό για τα φασολάκια και 0,82 
€/κιλό για τον αρακά, στο απαισιόδοξο σενάριο (1). 

• Η μέση αξία πώλησης υπολογίζεται σε 0,81 €/κιλό για τα φασολάκια και 0,88 
€/κιλό για τον αρακά, στο ουδέτερο σενάριο (2). 

• Η μέση αξία πώλησης υπολογίζεται σε 0,89 €/κιλό για τα φασολάκια και 0,96 
€/κιλό για τον αρακά, στο αισιόδοξο σενάριο (3). 

• Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται και έξοδα διανομής.  

• Οι τιμές αφορούν τη βιομηχανική πώληση και υπολογίστηκαν μετά από τη 
διενέργεια συνέντευξης με οικονομικό διευθυντή γνωστής εταιρίας που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο τον κατεψυγμένων λαχανικών. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΤΟΣ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ (ΧΙΛ. €) ΑΡΑΚΑΣ (ΧΙΛ. €) ΣΥΝΟΛΑ (ΧΙΛ. €) 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 1.200 1.296 1.424 328 352 384 1.528 1.648 1.808

2 1.500 1.620 1.780 492 528 576 1.992 2.148 2.356

3 1.875 2.025 2.225 656 704 768 2.531 2.729 2.993

4 2.250 2.430 2.670 820 880 960 3.070 3.310 3.630

5 2.250 2.430 2.670 820 880 960 3.070 3.310 3.630

6 2.250 2.430 2.670 820 880 960 3.070 3.310 3.630

7 2.250 2.430 2.670 820 880 960 3.070 3.310 3.630

 

6.2.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Για να καταρτιστεί η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης για τα πρώτα 7 έτη της 
λειτουργίας της επιχείρησης, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω πολύ σημαντικές 
διευκρινίσεις που αφορούν τον τρόπο χρηματοδότησης της εταιρίας, τους τόκους, τα 
έξοδα διοίκησης, προβολής και διανομής και τις αποσβέσεις: 

• Το 50% της αξίας της επένδυσης (€2525000) θα αντληθεί από πόρους του 
αναπτυξιακού νόμου, το 25% (€1262500) θα αντληθεί από ίδια κεφάλαια και 
το υπόλοιπο 25% (€1262500) θα αντληθεί από μακροπρόθεσμο δάνειο 
10ετούς διάρκειας, με υπολογισμένο επιτόκιο 7%. 

• Τα έξοδα διοίκησης της επιχείρησης υπολογίζονται στις 200000 €/έτος. 

• Τα έξοδα προβολής υπολογίζονται στις 30000 €/έτος. 

• Τα μέσα έξοδα διανομής υπολογίζονται στα 0,05 €/κιλό. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται τα κόστη μεταφοράς και ασφάλισης των εμπορευμάτων και 
οι προμήθειες των πρακτόρων. Για λόγους ευκολίας, τα κόστη διανομής 
επιβαρύνουν εξ’ολοκλήρου την τιμή πώλησης και μετά αφαιρούνται στο 
πεδίο «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ». Για παράδειγμα, η τιμή πώλησης 0,88 €/ κιλό, 
ισοδυναμεί με 0,83€ καθαρή τιμή και 0,05 € έξοδα διανομής. Η επιβάρυνση 
των εξόδων εξαρτάται από τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων. Αν για 
παράδειγμα η μεταφορά γίνει με όρους FOT (Free On Track) για την εταιρία, 
τότε η τιμή πώλησης δε θα περιλαμβάνει τα έξοδα διανομής, αφού αυτά θα τα 
επιβαρυνθεί ο πελάτης.   
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• Οι τόκοι υπολογίζονται από το πρώτο έτος, παρόλο που η εταιρία μπορεί να 
συνάψει δάνειο με περίοδο χάριτος 1-3 ετών. 

• Στους τόκους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος κεφαλαίου κίνησης που 
υπολογίζεται σε 9% ετησίως. 

• Το θέμα των αποσβέσεων, επηρεάζει σημαντικά το λειτουργικό κόστος, είναι 
σύνθετο και κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 
κόστους, όμως προς το παρόν οι συντελεστές απόσβεσης των διαφόρων 
παγίων που θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρία δεν είναι γνωστοί (κτίρια, 
μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη κ.ά.). Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να μη 
γίνουν αποσβέσεις κατά τα πρώτα 3 έτη λειτουργίας της επιχείρησης, με σαφή 
αποτελέσματα στο λειτουργικό κόστος των τριών πρώτων ετών. 

• Σύμφωνα με την παραπάνω υπόθεση, στα αποτελέσματα χρήσης οι 
αποσβέσεις κατά τα 3 πρώτα έτη είναι μηδενικές ενώ στα επόμενα έτη  
υπολογίζονται προσεγγιστικά σε 12% της αξίας της επένδυσης, ήτοι €600000 
ανά χρήση και στην περίπτωση του απαισιόδοξου σεναρίου σε 10% της αξίας 
της επένδυσης (500000 €/έτος). Τα έξοδα έναρξης δραστηριότητας (50000€) 
δεν αποσβένονται. 

• Δε συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έξοδα και έσοδα. 

Παρακάτω ακολουθεί η προϋπολογισμένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της 
εταιρίας για τα πρώτα 7 έτη, σύμφωνα με τα τρία σενάρια (επόμενη σελίδα):  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. €) 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 

        

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.648 2.148 2.729 3.310 3.310 3.310 3.310 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

958 1.209 1.587 1.925 1.925 1.925 1.925 

ΜΙΚΤΟ 
ΚΕΡΔΟΣ 

690 939 1.142 1.385 1.385 1.385 1.385 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

200 200 200 200 200 200 200 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

100 130 160 200 200 200 200 

ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

30 30 30 30 30 30 30 

ΛΟΙΠΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ* 

100 5 5 15 5 5 15 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ, 

ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

260 574 747 940 950 950 940 

ΤΟΚΟΙ 230 220 210 200 190 180 170 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0 0 0 600 600 600 600 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

30 354 537 140 160 170 170 

*Τα λοιπά έξοδα αναφέρονται στα έξοδα πιστοποίησης της εταιρίας (παραγωγική 
διαδικασία και πρώτες ύλες) κατά το πρώτο έτος, και στην ανανέωση των 
πιστοποιητικών ανά 3 έτη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μίσθωσης των 
υπηρεσιών εξειδικευμένων γεωπόνων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. €)  

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 

        

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.528 1.992 2.531 3.070 3.070 3.070 3.070 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

958 1.209 1.587 1.925 1.925 1.925 1.925 

ΜΙΚΤΟ 
ΚΕΡΔΟΣ 

570 783 944 1.145 1.145 1.145 1.145 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

200 200 200 200 200 200 200 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

100 130 160 200 200 200 200 

ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

30 30 30 30 30 30 30 

ΛΟΙΠΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ* 

100 5 5 15 5 5 15 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ, 

ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

140 418 549 700 710 710 700 

ΤΟΚΟΙ 230 330** 210 200 190 180 170 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0 0 0 500 500 500 500 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

(90) 88 339 0 20 30 30 

*Τα λοιπά έξοδα αναφέρονται στα έξοδα πιστοποίησης της εταιρίας (παραγωγική διαδικασία 
και πρώτες ύλες) κατά το πρώτο έτος, και στην ανανέωση των πιστοποιητικών ανά 3 έτη. 
Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μίσθωσης των υπηρεσιών εξειδικευμένων γεωπόνων.  

** οι τόκοι του δευτέρου έτους είναι αναπροσαρμοσμένοι, καθώς η επιχείρηση αναμένεται να 
εμφανίσει ζημιά κατά την πρώτη χρήση. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. €) 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 

        

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.808 2.356 2.993 3.630 3.630 3.630 3.630 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

958 1.209 1.587 1.925 1.925 1.925 1.925 

ΜΙΚΤΟ 
ΚΕΡΔΟΣ 

850 1.147 1.406 1.705 1.705 1.705 1.705 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

200 200 200 200 200 200 200 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

100 130 160 200 200 200 200 

ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

30 30 30 30 30 30 30 

ΛΟΙΠΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ* 

100 5 5 15 5 5 15 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ, 

ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

420 782 1.011 1.260 1.270 1.270 1.260 

ΤΟΚΟΙ 230 220 210 200 190 180 170 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0 0 0 600 600 600 600 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

190 562 801 460 480 490 490 

 

*Τα λοιπά έξοδα αναφέρονται στα έξοδα πιστοποίησης της εταιρίας (παραγωγική 
διαδικασία και πρώτες ύλες) κατά το πρώτο έτος, και στην ανανέωση των 
πιστοποιητικών ανά 3 έτη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μίσθωσης των 
υπηρεσιών εξειδικευμένων γεωπόνων.  
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Όπως φαίνεται από τις παραπάνω καταστάσεις, η εταιρία ακόμη και στο απαισιόδοξο 
σενάριο καταφέρνει να είναι βιώσιμη και υγιής. Αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό 
περιθώριο μικτού κέρδους που απολαμβάνει ο κλάδος. Βασική προϋπόθεση για την 
επιτυχή πορεία της επιχείρησης στον κλάδο, είναι η επίτευξη όσο το δυνατόν 
λιγότερων αποθεμάτων στο τέλος της κάθε χρήσης. Τα αποθέματα εκτός του ότι 
αυξάνουν το κόστος παραγωγής, μπορούν να αποτελέσουν εκροή για την επιχείρηση 
μεταλλασσόμενα σε ελαττωματικά ή ληγμένα προϊόντα. Επομένως, κλειδί για την 
επιτυχή λειτουργία αποτελεί η επίτευξη μεγάλου όγκου πωλήσεων σε κάθε περίοδο, 
στόχος που αναμένεται να επιτευχθεί με τη χρήση των εργαλείων που αναφέρθηκαν 
στο πλάνο δράσης στην ενότητα 5.5. 

 

6.3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση του 
μεγέθους της επένδυσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος κάθε ολοκληρωμένου επιχειρηματικού πλάνου. Στο κεφάλαιο 
αυτό παρουσιάστηκαν το προϋπολογισθέν κόστος της επένδυσης, το προϋπολογισθέν 
κόστος παραχθέντων, οι προϋπολογισμοί παραγωγής πωλήσεων και αποτελεσμάτων 
χρήσης.  Η χρησιμότητα των προϋπολογισμών είναι πολύ μεγάλη, αφού προσφέρει 
στα στελέχη και στους επενδυτές τη δυνατότητα να προσδιορίσουν την απόδοση της 
επένδυσης και φυσικά, τη βιωσιμότητά της. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από τη μεριά 
του γράφοντος για την όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη προσέγγιση των οικονομικών 
στοιχείων με τη χρήση σεναρίων και στην προσπάθεια αυτή βοήθησε σημαντικά ο 
Κος Μουχλιάρης Φίλιππος, οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας «ALTERRA S.A.».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ –ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται δύο πολύ σημαντικά θέματα για την επιχείρηση: 

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης της επένδυσης. 

2. Τα εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση μη πλήρωσης των κριτηρίων 
αξιολόγησης της επένδυσης. 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου, είναι να προβλέψει την πορεία της επένδυσης με 
βάση κριτήρια αντικειμενικά και σε περίπτωση που η πορεία της επιχείρησης 
προβλέπεται δυσμενής, να σχεδιαστούν εναλλακτικά πλάνα που θα αντιστρέψουν την 
πορεία αυτή. 

7.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
Ένα από τα πιο αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης της επένδυσης, είναι η μέθοδος 
της Καθαρής Παρούσας Αξίας. 

Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) μιας επένδυσης είναι η διαφορά μεταξύ της 
παρούσας αξίας των n καθαρών ταμειακών ροών της επένδυσης, προεξοφλημένων 
στο παρόν με επιτόκιο i και του αρχικού κεφαλαίου Κο που απαιτείται για να 
πραγματοποιηθεί η επένδυση σήμερα. 

 

 

 

• Σε περίπτωση που η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών από 
την επένδυση σήμερα είναι πιο υψηλή από το απαιτούμενο κόστος της 
επένδυσης, δηλαδή η ΚΠΑ>0, η επένδυση γίνεται αποδεκτή. 

• Σε περίπτωση που η ΚΠΑ=0, ο επενδυτής πρέπει να είναι αδιάφορος με βάση 
αυτή το κριτήριο επιλογής. 

• Σε περίπτωση που η ΚΠΑ<0, η επένδυση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή. 

Καθότι η εταιρία προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σε βιομηχανικό κλάδο και το 
κόστος επένδυσης είναι υψηλό, τα στελέχη αποφάσισαν πως ένα σεβαστό χρονικό 
διάστημα επανείσπραξης του ποσού της επένδυσης (€5050000), είναι αυτό των δέκα 
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ετών. Σημειώνεται πως το κόστος κεφαλαίου υπολογίστηκε στο 5%. Στον 
υπολογισμό του κόστους συμπεριλήφθησαν οι τόκοι του μακροπρόθεσμου και των 
βραχυπρόθεσμων δανείων, το επιθυμητό επιτόκιο για τα ίδια κεφάλαια και το άτοκο 
50% της αξίας της επένδυσης που θα προέλθει από επιδότηση. Οι φόροι εισοδήματος 
υπολογίστηκαν σε 25%. Στους φόρους δε συμπεριλαμβάνονται οι αποσβέσεις, οι 
οποίες αποτελούν εισροή για την επιχείρηση. 

Εκτός των άλλων, η εξεταζόμενη επένδυση παρουσιάζει ιδιομορφία, που οφείλεται 
στην αναμενόμενη επιδότηση του 50% του ποσού από τον αναπτυξιακό νόμο. Σε 
περίπτωση μη ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, τα στελέχη σε πρώτη φάση θα 
αναζητήσουν επενδυτή, και σε δεύτερη φάση θα μελετήσουν τη δυνατότητα 
επένδυσης σε μικρότερη κλίμακα. 

Χωρίς να γίνεται ανάλυση της καθαρής παρούσας αξίας, διευκρινίζεται πως με τα 
δεδομένα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, η καθαρά παρούσα αξία της επιχείρησης 
στο τέλος του δεκάτου έτους: 

• Στο ουδέτερο και στο αισιόδοξο σενάριο, είναι θετική. 
• Στο απαισιόδοξο σενάριο, είναι αρνητική. 

Το δεύτερο κριτήριο που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση, είναι αυτό 
των κερδών προ φόρων. Αυτό το κριτήριο είναι λιγότερο αντικειμενικό από το 
πρώτο, όμως έχει μεγάλη πρακτική αξία αφού από τα κέρδη καθορίζεται η 
βιωσιμότητα και η επιτυχία της δραστηριότητας. Παρατηρείται από τις 
προϋπολογισμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, πως ακόμη και στο 
απαισιόδοξο σενάριο, η επιχείρηση είναι κερδοφόρα, εκτός από την πρώτη χρήση. 
Στη δεύτερη χρήση όμως καταφέρνει να εξοφλήσει τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη ζημιογόνο πρώτη χρήση και από εκεί και πέρα η 
επιχείρηση παρουσιάζεται υγιής στις επόμενες χρήσεις. Στο ουδέτερο σενάριο – που 
είναι και το πιθανότερο – η δραστηριότητα αποφέρει κέρδη σε κάθε χρήση ενώ το 
ίδιο συμβαίνει στο αισιόδοξο σενάριο με την επίτευξη μεγαλύτερων μεγεθών. 

Το τρίτο και τέταρτο κριτήριο αξιολόγησης, είναι ο όγκος και η αξία των 
πωλήσεων. Τα δύο κριτήρια συνήθως είναι αλληλένδετα, όμως υπάρχουν 
περιπτώσεις – συνήθως όταν η επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες στις πωλήσεις – 
το ένα να μη συμβαδίζει με το άλλο και κυρίως, η αξία να μην ικανοποιεί τις 
προσδοκίες των στελεχών της εταιρίας, παρόλο που ο όγκος των πωλήσεων είναι 
ικανοποιητικός. Στις pro forma καταστάσεις που αναλύθηκαν στο προηγούμενο 
κεφάλαιο, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η ικανοποιητική απόδοση στο κομμάτι των 
πωλήσεων. Σε περίπτωση που οι πωλήσεις –σε όγκο ή σε αξία- δεν είναι οι 
αναμενόμενες, τα στελέχη θα πρέπει να είναι έτοιμα να ενεργήσουν προς την 
κατεύθυνση της διόρθωσης. Περισσότερα στοιχεία για τις ενέργειες που προτείνονται 
να γίνουν σε περίπτωση που η πορεία της επιχείρησης δεν είναι ικανοποιητική, 
παρατίθενται στην επόμενη ενότητα (7.3).  
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7.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 
 Παρόλο που η επένδυση φαίνεται ελκυστική, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην 
υπάρχει η αναμενόμενη εξέλιξη, για διάφορους λόγους. Τα στελέχη κατέληξαν στις 
παρακάτω ανεπιθύμητες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν, καθώς και στους 
τρόπους αντιμετώπισής τους: 

1. Απόρριψη της επένδυσης από τον αναπτυξιακό νόμο: στην 
περίπτωση που η επένδυση δεν μπορέσει να ενταχθεί στον 
αναπτυξιακό νόμο, υπάρχουν οι παρακάτω εναλλακτικές ενέργειες: 

• Αναζήτηση επενδυτή με παρουσίαση του επιχειρηματικού πλάνου 
της εταιρίας. Επενδυτές μπορεί να είναι άλλες εταιρίες του χώρου, 
ή venture capitals. 

• Αναβολή της επένδυσης μέχρι να βρεθεί εφικτή λύση. 

• Στην περίπτωση που δε βρεθεί επενδυτής -Επένδυση μόνο στο 
κομμάτι των κατεψυγμένων φασολακίων, εν μέρει με ίδια 
κεφάλαια και εν μέρει με σύναψη δανείου. 

2. Αρνητική καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης στο τέλος του 
δεκάτου έτους: η πραγματική καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης θα 
φανεί στο δέκατο έτος. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 7.2, η καθαρά 
παρούσα αξία της επένδυσης θα είναι αρνητική στην περίπτωση του 
απαισιόδοξου σεναρίου, όμως η επιχείριση θα είναι κερδοφόρα. 
Επομένως, θα πρέπει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρήσεων να 
μελετώνται και τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης, με σκοπό την 
πληρέστερη ενημέρωση για την πραγματική πορεία της επιχείρησης, 
πέρα από την αναμενόμενη. 

3. Μη επίτευξη του στόχου των πωλήσεων: σε περίπτωση που οι 
πωλήσεις δεν είναι οι αναμενόμενες και η επιχείρηση μένει με μεγάλο 
όγκο αποθεμάτων προτείνονται οι εξής λύσεις, με τη σειρά που 
αναφέρονται: 

• Ισχυροποίηση της προβολής, με εκτύπωση διαφημιστικών 
εντύπων. 

• Προσωπική επαφή των στελεχών με δυνητικούς πελάτες, με σκοπό 
την ενημέρωση των τελευταίων για την εταιρία, τα προϊόντα της 
και τα πλεονεκτήματα και των δύο. 

• Παροχή τιμολογιακών κινήτρων σε νέους και ήδη υπάρχοντες 
πελάτες που προμηθεύονται προϊόντα από ανταγωνιστικές 
εταιρίες, με τη μορφή εφάπαξ εκπτώσεων ή προοδευτικής 
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έκπτωσης ανάλογης με τον όγκο και τη συχνότητα των 
παραγγελιών. 

• Αναζήτηση νέων αγορών, όπως αυτή της Γερμανίας. 

• Αναζήτηση πελατών στην εγχώρια αγορά. 

• Εξασφάλιση των πωλήσεων μέσω συμφωνιών παραγωγής (φασόν). 

• Μετάβαση στο χώρο της λιανικής πώλησης. 

4. Μειωμένα η καθόλου κέρδη: σε περίπτωση που η εταιρία δεν είναι 
κερδοφόρα, είτε γιατί τα έξοδα παραγωγής και λειτουργίας είναι 
μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα ή γιατί οι τιμές πώλησης δεν είναι 
ικανοποιητικές, τα στελέχη μπορούν να προβούν στις παρακάτω 
ενέργειες, με τη σειρά που αναφέρονται: 

• Επαναδιαπραγμάτευση των συμβολαίων παραγωγής με τους 
παραγωγούς της Ά ύλης, με σκοπό την αγορά σε χαμηλότερες 
τιμές. 

• Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθεμάτων, με στόχο τη μείωση 
του κόστους παραγωγής. 

• Ενδυνάμωση της προβολής, με έμφαση στην ποιότητα, με στόχο 
την επίτευξη υψηλότερων τιμών. 

• Αναζήτηση αγορών με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. 

• Μεταπήδηση στον τομέα της λιανικής πώλησης. 

• Μετάβαση σε προϊόντα βιολογικής γεωργίας, με στόχο την 
επίτευξη υψηλότερων περιθωρίων κέρδους. 

Στην περίπτωση που οι διορθωτικές ενέργειες δεν αποφέρουν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, τα στελέχη θα πρέπει να σκεφτούν το μέλλον της επιχείρησης και το 
κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, με την παρούσα διάρθρωση.  

Στο σημείο αυτό, τα στελέχη θα πρέπει να σκεφτούν την περίπτωση πώλησης 
μέρους ή ολόκληρης της επιχείρησης, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τη βύθιση της 
επιχείρησης και τα κόστη που απορρέουν από αυτή: 

• Πώληση της επιχείρησης: το θέμα της πώλησης της επιχείρησης δεν είναι 
απαραίτητα αρνητικό. Τα στελέχη έχουν συμπεριλάβει στο πλαίσιο του 
επιχειρηματικού πλάνου την πιθανότητα πώλησης της επιχείρησης, ακόμη και 
σε περίπτωση επιτυχούς πορείας με δεδομένο πως τα οφέλη από την πώληση 
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θα αντισταθμίζουν τα οφέλη από τη συνέχιση της δραστηριότητας. Στην 
περίπτωση που μελετάται όμως, το κομμάτι της πώλησης αφορά τη διέξοδο 
από μια δραστηριότητα που δεν αποδίδει τα επιθυμητά οφέλη. Τα στελέχη θα 
απευθυνθούν σε εταιρίες του χώρου, με σκοπό την εξαγορά μέρους ή 
ολόκληρης της επιχείρησης. Σημειώνεται πως εφόσον η πορεία της 
επιχείρησης δε θα είναι καλή, οι προσφορές που θα δεχθεί η εταιρία είναι 
πολύ πιθανό να μην είναι ανάλογες της αξίας της επιχείρησης, γεγονός που 
συνεπάγεται μειωμένη ωφέλεια από την πώληση. 

• Βύθιση της επιχείρησης: η βύθιση της επιχείρησης ισοδυναμεί με πτώχευση. 
Τα στελέχη υπολόγισαν τα κόστη βύθισης της εταιρίας προσεγγιστικά, αφού 
δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν επακριβώς οι χρηματοοικονομικές οφειλές 
της εταιρίας κατά το χρόνο της πτώχευσης. Τα κόστη που υπολογίστηκαν 
είναι τα εξής: 

1) Τα προσημειωμένα πάγια για την εξασφάλιση των δανείων που 
εκκρεμούν. 

2) Τα ίδια κεφάλαια του επιχειρηματία (€1262500), μειούμενα κατά το ποσό 
της αξίας των παγίων που δε θα κατασχεθούν από τους πιστωτές.  

Φαίνεται πάντως πως σε περίπτωση βύθισης της επιχείρησης, το κόστος βύθισης 
περιορίζεται σημαντικά από την επιδότηση του αναπτυξιακού νόμου. 

 

7.4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης της επένδυσης και τα 
ενναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση απόκλισης από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Αξίζει να αναφερθεί πως τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι 
διεθνώς αποδεκτά και συνήθως συμβαδίζουν με την πραγματική πορεία μιας 
επιχείρησης. 

Στην περίπτωση της εταιρίας που μελετάται, φαίνεται από τα προϋπολογισμένα 
μεγέθη πως η επένδυση θα είναι βιώσιμη και αποδοτική για τον επενδυτή, αν όλα 
πάνε όπως αναμένεται. Η πραγματικότητα όμως συνήθως ξεφεύγει από τους 
προϋπολογισμούς και γι’ αυτό το λόγο μελετώνται ενναλλακτικά σενάρια πριν γίνει η 
επένδυση, με σκοπό να προετοιμάσουν τους επενδυτές και τα στελέχη για ενδεχόμενη 
αποτυχία του εγχειρήματος. 
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Για την ολοκλήρωση της εργασίας απαιτήθηκε συστηματική μελέτη διαφόρων πηγών 
για την επιλογή των στοιχείων που παρουσιάζονται, καθώς και προσαρμογή πολλών 
από αυτά στην περίπτωση της εταιρίας. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της εργασίας, μπορούν να 
συνοψιστούν στις παρακάτω προτάσεις: 

• Η κουλτούρα της Ιταλίας έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, ειδικά σε σχέση με την 
κουλτούρα της Ελλάδας και ο επιχειρηματίας θα πρέπει να προσαρμοστεί στα 
στοιχεία της πρώτης στην προσπάθειά του για επιχειρηματικό «άνοιγμα» στην 
Ιταλία. 

• Η μακροοικονομική κατάσταση της Ιταλίας έχει πολλές ομοιότητες με αυτή 
της Ελλάδος, όμως μια προσεκτικότερη ανάλυση αναδεικνύει την ανισομερή 
γεωγραφικά κατανομή του εισοδήματος στην Ιταλία, φαινόμενο που σίγουρα 
θα επηρεάσει τη βαρύτητα που θα δώσει ο επιχειρηματίας σε κάθε περιοχή. 

• Η Ιταλία αποτελεί μεγάλη παραγωγό χώρα στα λαχανικά. Έχει όμως πολύ 
έντονη βιομηχανική δραστηριότητα στον τομέα αυτό και γι’ αυτό το λόγο 
αποτελεί και μεγάλο εισαγωγέα λαχανικών. 

• Τα τελευταία χρόνια, οι εισαγωγές λαχανικών σε όγκο στην Ιταλία 
παρουσιάζουν μια σχετική στασιμότητα, όμως η αξία των εισαγωγών 
αυξάνεται 

• Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαγωγέα λαχανικών προς την Ιταλία, κυρίως λόγω 
της ομοιομορφίας των προϊόντων που παράγουν οι δύο χώρες. Υπάρχει όμως 
το πλεονέκτημα της μικρής απόστασης των δύο χωρών το οποίο δεν το έχουν 
εκμεταλλευτεί οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου. 

• Οι τιμές των φρέσκων λαχανικών διαρκώς αυξάνονται. Δε συμβαίνει το ίδιο 
στον κλάδο των κατεψυγμένων λαχανικών, όπου οι τιμές είναι ήδη υψηλές. 

• Ο κλάδος των κατεψυγμένων λαχανικών απολαμβάνει υψηλά περιθώρια 
κέρδους.  

• Η εταιρία «Νικόλαος Ουσουλτζόγλου Α.Ε.» έχει τις δυνατότητες για 
επέκταση στον κλάδο των κατεψυγμένων λαχανικών, τόσο στον οικονομικό 
και διοικητικό τομέα όσο και στον παραγωγικό. 

• Βασικά πλεονεκτήματα της εταιρίας είναι η γεωγραφική της θέση, η 
πολύχρονη ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα, η μεγάλη βάση προμηθευτών, 
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η πολυετής συνεργασία με εταιρίες παροχής επιτελικής υποστήριξης και το 
ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής. 

• Η παρουσίαση του επιχειρηματικού πλάνου προτείνει δράσεις για την επιτυχή 
έκβαση του εγχειρήματος, με βάση τα δεδομένα της επιχείρησης. 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου Κο Χατζηδημητρίου 
Ιωάννη, για την πολύτιμη προσφορά του τα τελευταία δύο έτη και ειδικότερα την 
περίοδο εκπόνησης της εργασίας, καθώς και το συνάδελφο Κο Χατζηνικολάου 
Νικόλαο για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση του 3ου κεφαλαίου της εργασίας. 
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