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Πεπίλητη 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε εμαίξεζε ηε δηεηία 2006 – 2007, ν θιάδνο ηεο 

έλδπζεο ζηελ Διιάδα αθνινπζεί φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θζίλνπζα πνξεία. 

Σε κεγαιχηεξε πίεζε έρεη δερζεί ν ηνκέαο ηεο απαζρφιεζεο αθνχ ηελ 

πεξίνδν 1995 – 2008 ράζεθαλ πεξίπνπ 59.000 ζέζεηο εξγαζίαο ή ην 58% ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (θπξίσο ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα). Δπίζεο, εθηφο απφ ηελ 

απαζρφιεζε, ζεκαληηθή θάκςε παξνπζίαζαλ ε παξαγσγή θαη νη εμαγσγέο, ελψ 

παξάιιεια ζεκεηψζεθε έθξεμε ησλ εηζαγσγψλ. 

Παξ’ φιεο ηηο απψιεηεο, ε έλδπζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο κεηαπνηεηηθνχο θιάδνπο ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηθέξεηεο 

ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξνρσξνχλ ζε ζπλερείο 

αλαδηαξζξψζεηο θαη ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο αθνξνχλ ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ θαη 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε πξντφληα κεγαιχηεξεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηελ έκθαζε ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πνηφηεηαο, ηελ 

αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη κεηαηξαπεί απφ ακηγψο παξαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

Χζηφζν, αθφκε θαη ζήκεξα, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξαγσγήο εμαθνινπζεί λα 

αθνξά πξντφληα ρακεινχ ζρεδηαζηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία 

είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζην δηεζλή αληαγσληζκφ. 

Σν κέιινλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηε ζπλερή 

πξνζπάζεηα ηνπο λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο. 
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Αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο (ζε θπξίσο παξαγσγηθέο ή εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο) νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο αθνξνχλ ηε ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο, ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ αληαπφθξηζεο, ηε 

ζπλέπεηα, ηελ ελζσκάησζε ηερλνινγηθψλ θαη «κε ηερλνινγηθψλ» θαηλνηνκηψλ, ηε 

βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

δηθηχσλ δηαλνκήο. 

Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

δπλαηνηήησλ επέθηαζεο εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο δε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη απφ παξαγσγηθήο απφςεσο. Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

κέξε. ην πξψην κέξνο γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά ζην επηρεηξεζηαθφ πιάλν δξάζεο 

θαζψο ζηα πιαίζηα ζχληαμεο ελφο ηέηνηνπ έγηλε ε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ. ην δεχηεξν κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ δέρεηαη ν θιάδνο απφ ηηο ρψξεο ηεο Κίλαο 

θαη ηεο Ηλδίαο. ην ηξίην κέξνο αλαιχεηαη ην επηρεηξεζηαθφ πιάλν ηεο εμεηαδφκελεο 

επηρείξεζεο ελψ ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: Δπισειπηζιακψ Πλάνο Γπάζηρ 

1.1 Οπιζμψρ ηος Δπισειπηζιακοω Πλάνος Γπάζηρ  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επξέσο επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη γηα λα επηβηψζνπλ 

θαη λα αλαπηπρζνχλ νη επηρεηξήζεηο κέζα ζην ζχγρξνλν θαη αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη είλαη απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκφο ησλ 

κειινληηθψλ ελεξγεηψλ ηνπο. Κπξίσο ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηεο θξίζεο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν επηρεηξεκαηηθφο απηφο ζρεδηαζκφο είλαη 

θάηη παξαπάλσ απφ απαξαίηεηνο, είλαη πξσηίζηεο ζεκαζίαο. 

Με ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη γεληθφηεξα ηε ζεκαζία 

ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηα  ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ θαη ηνλ ηξφπν γξαθήο ελφο 

επηρεηξεζηαθνχ πιάλνπ δξάζεο ή αιιηψο φπσο έρεη επηθξαηήζεη Business Plan, έρνπλ 

αζρνιεζεί πνιινί ζπγγξαθείο. Μεηαμχ ησλ νξηζκψλ πνπ ζπλαληνχκε ζηε 

βηβιηνγξαθία είλαη νη αθφινπζνη: 

«Σν business plan είλαη κηα γξαπηή δήισζε πνπ πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηελ 

επηρείξεζε θαη δίλεη ιεπηνκεξείο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ ηεο»
1
, 

«Έλα επηρεηξεζηαθφ πιάλν δξάζεο θαζνξίδεη ηε κέζνδν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ηεο επηρείξεζεο θαη κέζα ζε κηα θαζνξηζκέλε κειινληηθή 

ρξνληθή πεξίνδν»
2
, 

«Σν business plan είλαη ε θαιχηεξε επθαηξία γηα λα ζπζηήζεηο ηελ επηρείξεζε ζνπ 

θαη ηνλ εαπηφ ζνπ σο επηρεηξεκαηία ζε ηξίηνπο κε ηνλ επλντθφηεξν ηξφπν»
3
, 

 «Σν επηρεηξεζηαθφ πιάλν δξάζεο είλαη κηα γξαπηή πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο, ησλ 

ζηφρσλ ηεο θαη ησλ αλαγθαίσλ βεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπο»
4
. 

(Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνηθεζε – Λαδαξίδεο Παπαδφπνπινο) 

                                                           
1
 McKeever M. (2008) 

2 Blackwell E. (2008) 

3
 De Thomas A., Derammelaere S. (2008) 

4
 Λαδαξίδεο Η., Παπαδφπνπινο Γ. (2002) 
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Οπζηαζηηθά ηφζν ζηνπο αλσηέξσ νξηζκνχο φζν θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

νξηζκψλ πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ζηε βηβιηνγξαθία, σο επηρεηξεζηαθφ πιάλν δξάζεο 

ζεσξείηαη ε ξεαιηζηηθή άπνςε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ  ηνπ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία κε ζθνπφ ηελ εχξεζε αηφκσλ 

θαη ηξφπσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπο.  

Γελ πθίζηαηαη δηαρσξηζκφο γηα ην πνηεο επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη έλα business 

plan θαζψο είλαη αλαγθαίν ζε θάζε πεξίπησζε. Έλα business plan είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθφ γηα κηα επηρείξεζε πνπ κφιηο έρεη ζπζηαζεί φζν θαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

ήδε δηαλχνπλ θάπνηα έηε ιεηηνπξγίαο ζηελ αγνξά, αλεμάξηεηα απφ ηα κεγέζε ηνπο. 

Μεγάιεο επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη ην πιάλν γηα θάζε ηκήκα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη νξζή θαηαλνκή ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ. Δπηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ λα 

αγνξάζνπλ ή λα ζπγρσλεπζνχλ κε άιιεο, νθείινπλ λα παξνπζηάζνπλ έλα ζρεδηαζκφ  

κε ηηο επηπηψζεηο απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

ιεηηνπξγήζεη κειινληηθά ε λέα ελνπνηεκέλε επηρείξεζε. Απφ ηελ άιιε θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα πνπιήζνπλ θνκκάηη ηνπο είλαη απαξαίηεην κέζσ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο πιάλνπ λα δείμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ρσξίο ην θνκκάηη απηφ. 

1.2 ποςδαιψηηηα και πλεονεκηήμαηα ηος Δπισειπηζιακοω Πλάνος Γπάζηρ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε θαηάξηηζε ελφο business plan είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα θάζε επηρείξεζε φπνην θαη αλ είλαη ην εγρείξεκα ηεο.  

Σν πξψην άηνκν πνπ πξέπεη λα πεηζζεί γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

εγρεηξήκαηνο είλαη ν επηρεηξεκαηίαο. Χο εθ ηνχηνπ, έλα κεγάιν κέξνο ηεο εξγαζίαο 

θαηά ηε θαηάξηηζε ελφο business plan  εμππεξεηεί έλα δηπιφ ζηφρν. Δίλαη 

ζρεδηαζκέλν γηα λα παξέρεη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ 

δαλεηζηψλ θαη επελδπηψλ αιιά παξάιιεια  δηδάζθεη ζηνλ επηρεηξεκαηία πψο νη 

νηθνλνκηθνί πφξνη θαηαλέκνληαη κέζα απφ ζηελ επηρείξεζε ηνπ, πνηα ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ θαη πνηέο νη ξεαιηζηηθέο 

πηζαλφηεηεο ηεο επηηπρίαο ηνπ. Δάλ ε αλάιπζε ζην business plan απνδεηθλχεη φηη ε 

ηδέα ηνπ επηρεηξεκαηία δελ ζα ιεηηνπξγήζεη, ζα είλαη ζε ζέζε λα απνθχγεη ηελ έλαξμε 

ή ηελ επέθηαζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ.  
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ε ζπλδπαζκφ κε ηα αλσηέξσ ην ηειηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην δξάζεο είλαη 

έλα ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν ην νπνίν αλ ρξεζηκνπνηεζεί νξζά, ζπκβάιιεη ζηε ζσζηή 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επηηπρία ηεο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έλα business plan βγάδεη ζηελ επηθάλεηα πξνβιήκαηα πξηλ 

δηνγθσζνχλ θαη βνεζά ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ. Οξηζκέλα πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα αιιαγή θαηεχζπλζεο πνπ αμίδεη λα αθνινπζεζεί , ελψ άιια 

κπνξεί λα απνηεινχλ πεξηζπαζκνχο πνπ αλαθέξνληαο ηα ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνθεπρζνχλ. Πνιινί επηρεηξεκαηίεο πεξλνχλ ακέηξεηεο 

ψξεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, απιψο θαη 

κφλν επεηδή δελ έρνπλ κάζεη πψο λα πξνγξακκαηίζνπλ ην κέιινλ. Σν γξαπηφ 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπο δίλεη κηα ζαθή πνξεία πξνο ην κέιινλ, κηα θαιχηεξε 

άπνςε γηα ηελ νξγάλσζε πνπ απαηηείηαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ, καζαίλεη ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη θαζηζηά ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ηνπο επθνιφηεξε.  

Σέινο έλα νινθιεξσκέλν business plan επηθνηλσλεί ηηο ηδέεο ηνπ 

επηρεηξεκαηία παξέρνληαο φιε ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε ζε ηξίηνπο θαη ζέηεη 

ηηο βάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε.  Οη πεξηζζφηεξνη 

δαλεηζηέο ή  επελδπηέο απαηηνχλ έλα γξαπηφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξηλ εμεηάζνπλ 

ζνβαξά ηελ εθάζηνηε επελδπηηθή πξφηαζή. Πξηλ απφ ηελ  αλάιεςε νπνηαζδήπνηε 

δέζκεπζεο απέλαληη ζηελ επηρείξεζε επηζπκνχλ λα δνπλ φηη φια ηα θξίζηκα δεηήκαηα 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαη έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. 

Δπηπιένλ ζέινπλ λα είλαη ζίγνπξνη φηη ην εγρείξεκα έρεη ζεκαληηθέο πηζαλφηεηεο λα 

επηηχρεη. Γηα ην ιφγν απηφ αλ ππάξρεη έλα θαιά κειεηεκέλν επηρεηξεκαηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πιάλν ηα απαηηνχκελα ρξήκαηα ζα βξεζνχλ. 

1.3 Γομή ηος Δπισειπηζιακοω Πλάνος Γπάζηρ   

Έλα επηρεηξεκαηηθφ πιάλν δξάζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ αθφινπζε δνκή
5
: 

1.ΔΞΧΦΤΛΛΟ  

2.EXECUTIVE SUMMARY 

3.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

                                                           
5
 Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαινλίθεο (www.thestep.gr) 
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4.ΜΔΡΟ 1
ν
 : Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

4.1ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

4.2ΠΡΟΨΟΝΣΑ ή ΤΠΖΡΔΗΔ 

4.3ΑΓΟΡΑ 

4.4ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

4.5ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

4.6SWOT ΑΝΑΛΤΖ 

4.7ΓΗΟΗΚΖΖ 

4.8ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

5.ΜΔΡΟ 2
ν
 : ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

5.1ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

5.2ΗΟΛΟΓΗΜΟ 

5.3ΑΝΑΛΤΖ ΝΔΚΡΟΤ ΖΜΔΗΟΤ 

5.4ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

5.5ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

Εξώθυλλο 

ην εμψθπιιν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ε 

δηεχζπλζε ηεο, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη θαμ, ε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ θνξέσλ θαη ηνπ αηφκνπ ή αηφκσλ πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηε ζχληαμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ δξάζεο. Σν εμψθπιιν ζα 

πξέπεη λα είλαη θαζαξφ θαη ειθπζηηθφ. Αλ ην business plan έρεη σο ζθνπφ ηελ 

πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ απφ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν 

λα δεκηνπξγείηαη μερσξηζηφ εμψθπιιν γηα ην θάζε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ή 

δπλεηηθφ επελδπηή  πνπ πξφθεηηαη λα δνζεί. 

Executive Summary 

Ζ πξψηε ζειίδα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζπγγξαθέα ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απινγξακκέλε. Αλ 

πξφθεηηαη γηα business plan ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν απφ ηελ επηρείξεζε 

ηφηε ε δήισζε απηψλ ησλ ζηφρσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα απιή πεξηγξαθή ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιάλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Αλ 
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φκσο ε θαηάξηηζε ηνπ γίλεηαη κε ζθνπφ λα δνζεί ζε επελδπηέο ηφηε ε δήισζε ησλ 

ζηφρσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πεηζηηθφ θαη άμην λα πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ. Καη ζηηο δχν φκσο πεξηπηψζεηο ε έθηαζε ηνπ executive 

summary ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζαθψο λα γξάθεηαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ. 

Η Επιχείπηζη 

Δίλαη ην πην ζεκαληηθφ θαη θαηά κεξηθνχο  ην πην δχζθνιν θνκκάηη ηνπ 

ζρεδίνπ. θνπφο απηνχ ηνπ κέξνπο είλαη λα δψζεη ζαθείο θαη μεθάζαξεο απαληήζεηο 

ζε εξσηήκαηα φπσο πνηά είλαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνηά πξντφληα ή 

ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη, πνηά ε αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλνληαη ηα πξντφληα ή νη 

ππεξεζίεο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ην κεξίδην απηήο 

πνπ απνιακβάλεη, πνηά είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, 

γηαηί έρεη επηιεγεί ε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία γηα ηελ επηρείξεζε, πνηφο θαη πψο αζθεί 

ηε δηνίθεζε ηεο θαη ην δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Χπημαηοοικονομική Πληποθόπηζη 

ην κέξνο απηφ δίλνληαη ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο 

πνπ θαλεξψλνπλ ηελ πξφνδν ηεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

κειινληηθή ηεο πνξεία. Αλ πξφθεηηαη γηα κηα λέα επηρείξεζε είλαη επλφεην φηη κπνξεί 

λα εθαξκνζζεί κφλνλ ην δεχηεξν θνκκάηη απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ήηνη απηφ ησλ 

πξνβιέςεσλ. Έηζη ζην κέξνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο έρνπκε ηελ 

αλάιπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πξφβιεςε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα έλα βάζνο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ, πξφβιεςε ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ πεγψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα αληιεζεί ρξεκαηνδφηεζε 

θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ πσιήζεσλ ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

θάιπςεο φισλ ησλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο (break even analysis). 

1.4 Λψγοι αποηςσίαρ ηος Δπισειπηζιακοω Πλάνος Γπάζηρ 

Πάξα πνιιά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, ζέινληαο λα δείμνπλ πσο ην εγρείξεκα 

ηνπο είλαη κνλαδηθφ, ζηελ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ εκθαλίδνπλ ιηγνζηέο ή θαη 

θαζφινπ (νξηζκέλεο θνξέο) ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο. Δληνχηνηο, απηφ έρεη ζπρλά κηα 
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αξλεηηθή ρξνηά θαζψο κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ππάξρεη πεξηνξηζκέλε νκάδα πειαηψλ 

πνπ δχλαληαη λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ή  ππεξεζίεο ηεο 

επηρείξεζεο. Αληίζεηα, φηαλ ζηνλ αληαγσληζκφ αλαθέξνληαη επηηπρεκέλεο  

επηρεηξήζεηο  είλαη έλα ζεηηθφ ζεκάδη, δηφηη ζεκαίλεη φηη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο είλαη 

κεγάιν. Γίλεη επίζεο ζηνπο επελδπηέο ηε βεβαηφηεηα φηη, φηαλ ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο εθηειείηαη ζσζηά πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο θέξδνπο θαη 

ξεπζηφηεηαο. 

Ζ δηαθήκηζε εηαηξηθψλ ζρέζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηείζδπζεο ζηελ αγνξά 

έρεη γίλεη θνηλή πξαθηηθή ηδηαίηεξα γηα λέεο επηρεηξήζεηο. Σν γεγνλφο είλαη φηη, 

αλεμάξηεηα απφ απηνχο κε ηνπο νπνίνπο πθίζηαηαη ε εηαηξηθή ζρέζε, νη εηαηξηθέο 

ζρέζεηο απφ κφλεο ηνπο έρνπλ πεξηνξηζκέλε αμία θαη έλα επηρεηξεκαηηθφ πιάλν δε ζα 

πξέπεη λα αλαιψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε απηψλ. Αληίζεηα, απηφ πνπ νπζηαζηηθά έρεη 

ζεκαζία είλαη νη φξνη θαη νη ιεπηνκέξεηεο απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ. Σν 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην επνκέλσο νθείιεη λα εμεγεί ηνπο φξνπο ηεο εθάζηνηε εηαηξηθήο 

ζρέζεο, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θάζε ζπλεξγάηεο ζα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία  θαη / ή ηηο 

πσιήζεηο, θαζψο θαη ηε δηάξζξσζε ηεο θάζε εηαηξηθήο ζρέζεο. 

Οη επελδχζεηο θαη νη απνηηκήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ αλαπηχζζνληαη 

βαζίδνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο κειινληηθέο επηδφζεηο κηαο επηρείξεζεο. Χζηφζν, ν 

θαιχηεξνο δείθηεο ηεο κειινληηθήο απφδνζεο είλαη νη πξνεγνχκελεο επηδφζεηο. Σν 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξέπεη λα εζηηάζεη ζηα γεγνλφηα νξφζεκα ή ζηα επηηεχγκαηα 

κηαο επηρείξεζεο. Πξνεγνχκελε επηηπρία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εκπλέεη ζηνπο 

επελδπηέο ηελ εκπηζηνζχλε φηη ζα αθνινπζεζεί ε ίδηα πνξεία. 

Σν λα κελ παξνπζηάδνληαη βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο 

είλαη έλαο αθφκε ιφγνο κε επηηπρίαο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ δξάζεο. Μάιηζηα 

ηα βηνγξαθηθά απηά ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζην ζηάδην ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ε εθάζηνηε επηρείξεζε δεδνκέλνπ φηη είλαη δηαθνξεηηθά ηα ζχλνια ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε, ηελ αλάπηπμε θαη / ή ηε δηαηήξεζε κία 

επηρείξεζεο. ηελ εθθίλεζε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ηνληζζεί ε επηηπρία ηεο 

δηνίθεζεο ζηελ έλαξμε θαη αλάπηπμε άιισλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζε κηα πην ψξηκε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζεκαζία ζην πσο ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο  έρνπλ 

ιεηηνπξγήζεη επηηπρψο ζην πιαίζην  κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ. 
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ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην δξάζεο δε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ηεο ηερλνινγίαο ηελ νπνία ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ε 

επηρείξεζε. Ο ιφγνο είλαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ απνθαιπθζνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο 

ν αληαγσληζκφο ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηγξάςεη ηελ ηδέα θαη θαη’ επέθηαζε ην 

επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα λα κελ είλαη πιένλ βηψζηκν. Αληίζεηα απηφ πνπ πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη κέζα ζε έλα business plan ζρεηηθά κε ηελ απνθιεηζηηθή ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα επηρείξεζε είλαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή θαη πψο απηά 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κεγάιν θνκκάηη ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. 

Ζ ελζσκάησζε αλαηξνθνδφηεζεο κέζα ζην business plan ρσξίο πξφηεξν 

έιεγρν είλαη έλα θνηλφ ζθάικα ην νπνίν θάλνπλ νη ζπγγξαθείο ηνπ. Έξγν ηεο 

δηνίθεζεο είλαη λα κε λα ζπκπεξηιάβεη αβίαζηα ζην ζρέδην ηα ζρφιηα φισλ ησλ 

δπλεηηθψλ επελδπηψλ. Αληίζεηα ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα δνζεί ην ζρέδην γηα 

αλάγλσζε ζε αξθεηνχο επελδπηέο θαη ζπλεξγάηεο θαη έπεηηα ηηο ζπγθιίλνπζεο 

απφςεηο λα ηηο ζπκπεξηιάβεη σο αλαηξνθνδφηεζε ζην business plan. 

Σνλίδνληαο κφλν έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ κπνξεί λα έρεη κηα 

επηρείξεζε είλαη επίζεο έλα θνηλφ ιάζνο ησλ business plan. Πέξα απφ απηφ ην 

πιενλέθηεκα έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη  ε επηρείξεζε κπνξεί θαη ζα βάδεη καθξάο δηάξθεηαο εκπφδηα γχξσ 

απφ ηνπο πειάηεο ηεο ψζηε λα είλαη απξνζπέιαζηα απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Οη 

κέζνδνη κε ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζα δηαηεξήζεη ηνπο πειάηεο ηνπο πξέπεη λα 

πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην.  

Πνιιά business plans έρνπλ απνηχρεη θαζψο έρνπλ δψζεη ππεξβνιηθή 

βαξχηεηα ζηελ ηερλνινγία ζηελ νπνία θαηέρνπλ. αθψο ε ηερλνινγία απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηηο  επελδχζεηο, είλαη 

πνιχ πην ζεκαληηθφ φκσο λα απνδεηρζεί πψο ε ηερλνινγία απηή ηθαλνπνηεί έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ αλεθπιήξσησλ  αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο 

απνηπγράλνπλ, επεηδή δελ θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο ηνπο πειάηεο. Απηφ πνπ απαηηείηαη 

πέξαλ απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αγνξψλ-

ζηφρσλ θαη ε ζθηαγξάθεζε ελφο ζρεδίνπ  γηα ηε δηείζδπζε ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο.  
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ηα πιαίζηα ζχληαμεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ δξάζεο ν θαζνξηζκφο 

κεγάιεο αγνξάο-ζηφρνπ γηα ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη ζεηηθφ ζηνηρείν 

θαζψο δίλεη ηελ εληχπσζε ζην δπλεηηθφ επελδπηή φηη ε επέλδπζε ζα ηνπ απνθέξεη  

πνιχ κηθξή ή θαη θαζφινπ αμία.   Αληίζεηα είλαη πνιχ πην ηζρπξφ θαη πηζηεπηφ απφ 

ηνπο επελδπηέο ν θαζνξηζκφο  ελφο αμηφπηζηνπ ζρεηηθνχ κεγέζνπο ηεο αγνξάο θαζψο 

θαη ε θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ γηα λα θαηαιάβεη ε επηρείξεζε έλα ζεκαληηθφ κεξίδην 

ζε απηή ηελ αγνξά 

Οη ππεξβνιηθά επηζεηηθέο πξνβιέςεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφςεσο 

είλαη ηέινο έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα απνηχρεη έλα επηρεηξεκαηηθφ 

πιάλν. Πνιινί επελδπηέο κεηαβαίλνπλ απεπζείαο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θνκκάηη 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη επνκέλσο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο  νη παξαδνρέο θαη 

πξνβιέςεηο ζε απηφ ην θνκκάηη λα είλαη ξεαιηζηηθέο. Σα ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ηε 

δηείζδπζε, ην ιεηηνπξγηθφ πεξηζψξην θαη ηα έζνδα αλά εξγαδφκελν κε κε ξεαιηζηηθά 

κεγέζε θαη ρσξίο αηηηνιφγεζε, ζε κεγάιν βαζκφ βιάπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Αληίζεηα θαιά ηεθκεξησκέλεο πξνβιέςεηο επηθνηλσλνχλ 

επηρεηξεζηαθή σξηκφηεηα θαη αμηνπηζηία.  
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ο Κλάδορ ηηρ Κλυζηοχθανηοςπγίαρ  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γενικά ο Κλάδορ ηηρ Κλυζηοχθανηοςπγίαρ 

1.1 Ο Κλάδορ ηηρ Κλυζηοχθανηοςπγίαρ
6
 

H θισζηνυθαληνπξγία απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ θιάδν ηεο 

κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ηφζν ζηελ Δ.Δ. φζν θαη ζηε ρψξα καο, φπνπ ζε φξνπο 

παξαγσγήο, απαζρφιεζεο θαη εμαγσγψλ ζπληζηά κία απφ ηηο θπξηφηεξεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ηφζν ζηελή ζρέζε ηνπ θιάδνπ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο κε απηφλ 

ηεο έλδπζεο, θαζηζηά ηα φξηά ηνπο αζαθή, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λ’ 

αλαθέξνληαη & λ’ αληηκεησπίδνληαη εληαία. 

Ζ θισζηνυθαληνπξγία θαη ε βηνκεραλία ηεο έλδπζεο ζηελ ΔΔ – 27, παξά ηνλ 

ζπλερψο εληεηλφκελν δηεζλή αληαγσληζκφ, εμαθνινπζεί λα είλαη κεηαμχ ησλ πέληε 

κεγαιχηεξσλ βηνκεραληψλ, 

• κε έλα θχθιν εξγαζηψλ € 202 δηζεθαηνκκχξηα ην 2008 

• πνπ παξάγνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 140.000 επηρεηξήζεηο 

• θαη εμάγνπλ ζηηο ππεξθνηλνηηθέο αγνξέο γηα ζρεδφλ 37 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

ην δηεζλέο εκπφξην ε Δ.Δ. θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζε εμαγσγέο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ ηξίηε ζέζε ζε έηνηκα ελδχκαηα. 

O θιάδνο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην 

δηεζλνπνηεκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, έλαλ θιάδν κε ζπλερείο αλαθαηαλνκέο 

ζηνπο ηφπνπο παξαγσγήο. πγρξφλσο αλήθεη ζε εθείλνπο ηνπο θιάδνπο ν νπνίνο επί 

δεθαεηίεο βίσζε θαη ελ κέξεη εμαθνινπζεί λα βηψλεη έλαλ έληνλν εκπνξηθφ 

πξνζηαηεπηηζκφ. 

1.2 GATT - WTO – ATC
7
 

Ζ Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT-General Agreement on 

Tariffs and Trade) ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο απνηπρίαο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ 

                                                           
6
 http://www.industry2020.gr/docs/endysi/BARBARESOS.pdf 

7
 World Trade Organization (www.wto.org) 
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θπβεξλήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ITO-

International Trade Organisation). Ζ GATT ηδξχζεθε ην 1947 θαη δηήξθεζε κέρξη ην 

1994, φηαλ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ ην 1995. Ζ 

ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ITO ήηαλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάθακςε κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Καζψο νη θπβεξλήζεηο 

δηαπξαγκαηεχνληαλ ηελ ίδξπζε ηνπ ITO, 15 θξάηε κέιε άξρηζαλ παξάιιειεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο GATT πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

λσξίηεξα νη κεηψζεηο ησλ δαζκψλ. Μφιηο φκσο ν ITO απέηπρε ην 1950 είρε απνκείλεη  

κφλν ε ζπκθσλία ηεο GATT πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο GATT ήηαλ ε κείσζε ησλ εκπνδίσλ ζην δηεζλέο εκπφξην. 

Απηφ επηηεχρζεθε κε ηε κείσζε ησλ δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ, ησλ πνζνηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ησλ επηδνηήζεσλ γηα ην εκπφξην κέζσ κηαο ζεηξάο ζπκθσληψλ. Ζ 

ηζηνξία ηεο GATT κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο θάζεηο: ε πξψηε, απφ ην 1947 κέρξη 

ην 1950, επηθεληξψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζην πνηα  εκπνξεχκαηα ζα θαιππηφηαλ απφ 

ηε ζπκθσλία θαη ζην «πάγσκα» ησλ πθηζηάκελσλ επηπέδσλ δαζκψλ. Ζ δεχηεξε 

θάζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο γχξνπο, απφ ην 1959 έσο ην 1979, εζηηάδεη θπξίσο ζηε 

κείσζε ησλ δαζκψλ. Ζ ηξίηε θάζε, πνπ απνηειείηαη κφλν απφ ην Γχξν ηεο 

Οπξνπγνπάεο 1986 κε 1994, επέθηεηλε ηε ζπκθσλία πιήξσο ζε λένπο ηνκείο φπσο 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ησλ ππεξεζηψλ, ησλ θεθαιαίσλ, θαη ηεο γεσξγίαο. Απφ 

απηφ ηνλ ηξίην γχξν γελλήζεθε ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (WTO-World 

Trade Organisation). 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο 

πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο γηα λα επνπηεχεη ην δηεζλέο εκπφξην. Ζ 

νξγάλσζε ηδξχζεθε επίζεκα ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1995, βάζεη ηεο πκθσλίαο ηνπ 

Μαξαθέο, αληηθαζηζηψληαο ηε Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT), ε 

νπνία μεθίλεζε ην 1947. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ αζρνιείηαη κε ηε 

ξχζκηζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ, παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ επηζεκνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, θαζψο θαη κηα 

δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ ηνπο, κε ζηφρν λα επηβάιεη ηελ ηήξεζε απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηα θνηλνβνχιηα ηνπο.  

Ο ΠΟΔ έρεη 153 κέιε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 95% ηνπ ζπλνιηθνχ 
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παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη 30 παξαηεξεηέο νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ επηδηψθνπλ 

ηελ πξνζρψξεζε ζηνλ Οξγαληζκφ. Γηέπεηαη απφ κηα ππνπξγηθή δηάζθεςε, ε νπνία 

ζπλέξρεηαη θάζε δχν ρξφληα, ην Γεληθφ ζπκβνχιην ην νπνίν πινπνηεί ηηο απνθάζεηο 

ηεο πνιηηηθήο ηεο δηάζθεςεο θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε θαη έλα 

γεληθφ δηεπζπληή, ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ηελ ππνπξγηθή δηάζθεςε. Ζ έδξα ηνπ ΠΟΔ 

είλαη ζην θέληξν William Rappard ζηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο. 

Με ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΟΔ ην 1995 ηέζεθε ζε ηζρχ ε ATC (Agreement on 

Textiles and Clothing). Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ηα είδε έλδπζεο (ATC) ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ηελ 

άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ εθαξκνδφηαλ κέρξη ηφηε απφ νξηζκέλεο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο, ζηηο εηζαγσγέο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ έλδπζεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ε ζπκθσλία φξηδε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έληαμε ηνπ εκπνξίνπ ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ έλδπζεο πιήξσο ζην ζχζηεκα ηεο 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), απαηηψληαο απφ ηηο ρψξεο λα 

άξνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζε ηέζζεξα ζηάδηα ζε κηα πεξίνδν 10 εηψλ πνπ έιεμε ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2005
8
.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ζ Κλυζηοχθανηοςπγία ζηην Δλλάδα 

 
2.1 Ηζηοπικά ζηοισεία ηος κλάδος ζηην Δλλάδα

9
 

ηελ Διιάδα ην πξψην εξγνζηάζην θισζηνυθαληνπξγίαο ηδξχζεθε ην 1863 

ζηνλ Πεηξαηά. Καηά ηηο επφκελεο κάιηζηα δεθαεηίεο  ε ελ ιφγσ κνλάδα αλαδείρζεθε 

ζηε κεγαιχηεξε θισζηνυθαληνπξγηθή επηρείξεζε ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιθαληθήο θαη 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σε δεθαεηία ηνπ 1870 ζεκεηψλεηαη αικαηψδεο πξφνδνο ζηνλ 

θιάδν. Οη θισζηνυθαληνπξγηθέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχληαη ε κία κεηά ηελ άιιε. 

Πξνηνχ θιείζεη ν 19νο αηψλαο, ν θιάδνο γίλεηαη «πξνκαρψλαο» ηνπ αζηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ηφηε θαζπζηεξεκέλεο Διιάδαο.  

Σν ίδην δηάζηεκα, ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ν θιάδνο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο 

αλαπηχζζεηαη ζεκαληηθά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ην 1938 ε αμία ηεο 

θισζηνυθαληνπξγηθήο παξαγσγήο αλήιζε ζε 4.100.000 ρξπζέο ιίξεο θαη 

αληηζηνηρνχζε ζην 27% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Σελ ίδηα 

ρξνληά, ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε απνγξαθή, ε παξαγσγή ηνπ θιάδνπ θάιππηε ην 

71,6% ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Σν ππφινηπν θάιππηαλ νη εηζαγσγέο. Καη ζηελ 

απνγξαθή κάιηζηα ηνπ 1939 θαηαγξάθνληαη 631 θισζηνυθαληνπξγηθέο βηνκεραλίεο.  

Ο πφιεκνο θαη ε θαηνρή πνπ αθνινπζνχλ δπζρεξαίλνπλ ηελ ειιεληθή 

βηνκεραλία. Σα εξγνζηάζηα δελ θιείλνπλ, αιιά πιένλ ππνιεηηνπξγνχλ θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. Μεηά φκσο, νη επηρεηξήζεηο επεθηείλνληαη θαη ην ακέζσο 

επφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία θηληξηζηεξίνπ θαη ακέζσο κεηά βαθείνπ. Έηζη νη 

επηρεηξήζεηο θαζεηνπνηνχληαη, νινθιεξψλνληαο ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπο.  

Ζ πεξίνδνο εθείλε δηθαίσο ραξαθηεξίδεηαη ε «ρξπζή επνρή» ηεο ειιεληθήο 

θισζηνυθαληνπξγίαο. Πξνζηαηεπφκελε απφ ηζρπξά «ηείρε» πςειψλ δαζκψλ ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη δηαζέηνληαο ην πιενλέθηεκα ησλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ, 

γλσξίδεη εκέξεο δφμαο. Οη δαζκνί εηζαγσγήο γηα ηα πθάζκαηα αλέξρνληαλ ζην 125%. 

Έηζη αξρίδνπλ νη εμαγσγέο. Πξψηνη ζηαζκνί είλαη ε Ηηαιία, ε Αιεμάλδξεηα θαη ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Ακέζσο κεηά ε Γηνπγθνζιαβία θαη ε Ρνπκαλία. Καη ζηα 

επφκελα ρξφληα νη εμαγσγέο αλαπηχζζνληαη ζηηο αγνξέο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Αγγιίαο. 

                                                           
9
 ρηζκέλνπ Μ., (2007)  
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Καη ζην δηάζηεκα κάιηζηα 1970-1975 ηα θαζκίξηα ηεο Διιάδαο εμάγνληαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ Ηαπσλία, ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο θαη ε Νέα 

Εειαλδία είλαη κεηαμχ απηψλ.  

' απηφ φκσο ην δηάζηεκα νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο αιιάδνπλ θαη κάιηζηα 

δξακαηηθά γηα ηηο πθαληνπξγίεο. Οη θαηαλαισηέο δεηνχλ έηνηκν πξντφλ αληί ηνπ επί 

κέηξσ θνπζηνπκηνχ. Έηζη ηα πθάζκαηα παχνπλ λα είλαη ηειηθά πξντφληα, λα 

αγνξάδνληαη δειαδή απεπζείαο απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη γίλνληαη πξψηε χιε. Σελ 

ίδηα πεξίνδν ηα ηδηλ ξνχρα θπξηαξρνχλ ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. Απφ ην 1995 

πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) θαη ηζρχεη κία λέα 

«πκθσλία γηα ηελ Κισζηνυθαληνπξγία θαη ηελ Έλδπζε». Ζ λέα ζπκθσλία 

απειεπζεξψλεη πιήξσο ηηο εηζαγσγέο θαη απαγνξεχεη λα κπαίλεη νπνηνζδήπνηε 

θξαγκφο. Ζ λέα ζπκθσλία εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά θαη κέρξη ην 2005 φια ηα θξάηε 

είλαη ππνρξεσκέλα λα ηελ εθαξκφζνπλ πιήξσο. Σν θφζηνο παξαγσγήο απμάλεηαη, νη 

εμαγσγέο αξρίδνπλ θαη ράλνληαη θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο έλδπζεο θαη φρη ζηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο. Δίλαη 

γεγνλφο πιένλ φηη ν θιάδνο ζήκεξα δηαλχεη ηε ρεηξφηεξε πεξίνδν απφ ηελ εκθάληζε 

θαη ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

Οη βαζηθνί ιφγνη ηεο χθεζεο ηνπ θιάδνπ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο είλαη
10

: 

1. Ζ θαηάξγεζε ησλ εζληθψλ πνζνζηψζεσλ, ε ελνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γεληθφηεξα ε απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ πνπ 

έγηλαλ ρσξίο θαλφλεο, νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ. αλ ζπλέπεηα ηα 

πξντφληα πνπ αληαγσλίδνληαη ζηελ εληαία πιένλ αγνξά πξνέξρνληαη απφ επηρεηξήζεηο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο θαη ζπλζήθεο (εξγαζηαθφ θφζηνο, 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα, θαλφλεο εζηθήο, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, θιπ) κε 

απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο. 

Κπξίαξρν παξάδεηγκα απηνχ ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ε αλεμέιεγθηε 

εηζαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία, θιπ. πνπ 

έπιεμε ζεκαληηθά ηνλ θιάδν. 
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2. Σν ηζρπξφ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ (αιιά θαη άιισλ λνκηζκάησλ), πνπ κεηψλεη 

ζπλερψο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ, απμάλνληαο ηε ςαιίδα 

ησλ ηηκψλ ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα ησλ ρσξψλ ρακεινχ θφζηνπο, πνπ ηα λνκίζκαηά 

ηνπο είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην δνιάξην ( 1€ = 1,5 $). 

Πέξαλ ησλ δχν αλσηέξσ ιφγσ γηα ηελ Διιάδα εηδηθφηεξα ζπλέβαιιαλ θαη  νη 

αθφινπζνη ιφγνη
11

 : 

1. Ζ έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ θιάδν, ζε αληίζεζε κε άιια θξάηε ηα 

νπνία βιέπνληαο ηηο αιιαγέο ζην δηεζλέο εκπφξην πξνρψξεζαλ ζε ιήςε κέηξσλ θαη 

ζε δηακφξθσζε πιαηζίνπ γηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ζηελ ρψξα ηνπο. 

 

2. Ζ έιιεηςε πνιηηηθήο γηα ην ειιεληθφ βακβάθη, πνπ απνηεινχζε ζηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο ζεκαληηθφηαην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ Διιεληθή 

θισζηνυθαληνπξγία. Ζ πνηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ βακβαθηνχ ηα ηειεπηαία 15 πεξίπνπ 

ρξφληα έρεη ππνβαζκηζζεί. πλερίδεηαη θαηά θφξνλ ε «ζπκβαηηθή» θαιιηέξγεηα ηνπ 

βακβαθηνχ (κε ρξήζε εληνκνθηφλσλ θαη κεγάιε θαηαλάισζε λεξνχ) θαη 

θαηαξγήζεθε (ρσξίο αληηθαηάζηαζε) ν Οξγαληζκφο Βάκβαθνο. αλ απνηέιεζκα 

φισλ απηψλ ήηαλ λα νδεγεζνχλ νη παξαγσγνί ζε εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηέξγεηαο, κε 

ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα νιφθιεξν ην θχθισκα ηνπ βακβαθηνχ θαη ηεο 

θισζηνυθαληνπξγίαο. 

 

3. Δπίζεο ην παξαεκπφξην θαη ν παξάλνκνο ηξφπνο εηζαγσγήο θαη δηαθίλεζεο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ ρψξα καο πνπ έρνπλ θαηαθιχζεη ηελ αγνξά, 

ηα πεδνδξφκηα, ηηο ιατθέο αγνξέο θαη βέβαηα ν αληαγσληζκφο απφ ρψξεο ρακεινχ 

θφζηνπο, πνπ ηα πξντφληα ηνπο θηάλνπλ πνιιέο θνξέο κέρξη θαη ηελ ηηκή ηεο αμίαο 

ηεο πξψηεο χιεο. 

2.2 Θεζμικψ Πλαίζιο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ απνηέιεζαλ αληηθείκελν πεξηνξηζκψλ, κέζσ ελφο 
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ζπλδπαζκνχ ζπζηήκαηνο πνζνζηψζεσλ θαη δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ. ηα πιαίζηα 

απηά ππήξμαλ δηάθνξεο ζπκθσλίεο φπσο ήηαλ ε πκθσλία Πνιπτλψλ (MFA- Multi 

Fiber Agreement), βάζεη ηεο νπνίαο είραλ επηβιεζεί πνζνζηψζεηο ζην εκπφξην ησλ 

πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο φκσο ηνπ «Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο» 

νδήγεζαλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμάιεηςεο ησλ πνζνζηψζεσλ, κε ηελ έθδνζε ηεο 

πκθσλίαο γηα ηα Κισζηνυθαληνπξγηθά Πξντφληα θαη Δίδε Έλδπζεο (ATC). Βάζεη 

απηήο ηεο ζπκθσλίαο, κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 πξνβιεπφηαλ ε ηειηθή θαη 

πιήξεο θαηάξγεζε ησλ πνζνζηψζεσλ πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα πθίζηαληαη κεηά ηε 

δεθαεηή ζηαδηαθή εμάιεηςε ηνπο. 

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ πνζνζηψζεσλ επί ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2005 γηα ηνλ θιάδν ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ έλδπζεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ίζρπαλ νη ίδηνη θαλφλεο εκπνξίνπ θαη εηζαγσγψλ κε 

νπνηνδήπνηε άιιν βηνκεραληθφ θιάδν. Ζ θαηάξγεζε ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ 

απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2005 επεξέαζε αξλεηηθά ηνλ θιάδν, θαζψο νδήγεζε ζηε 

δξαζηηθή αχμεζε εηζαγσγψλ απφ ηελ Κίλα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ηελ επίηεπμε 

ζπκθσλίαο κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Κίλαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005 βάζεη ηεο 

νπνίαο επαλήιζαλ πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί γηα δέθα επαίζζεηεο θαηεγνξίεο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Οη ελ ιφγσ πεξηνξηζκνί βέβαηα έρνπλ ηζρχ κέρξη 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 νπφηε θαη θαηαξγνχληαη πιήξσο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: O Ανηαγυνιζμψρ απψ ηο Δξυηεπικψ 

3.1 Κίνα-Ηζηοπική Αναδπομή
12

 

Ζ ηζηνξία ηεο Κίλαο ζηνλ ηνκέα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο μεθηλάεη ηε 

δεθαεηία ηνπ 1870 φηαλ ν Chen Qi Yuan έρηηζε ην πξψην εξγνζηάζην παξαγσγήο 

ελδπκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ ρξφλσλ θαη κέρξη ηνπ 1949, ε 

βηνκεραλία ελδπκάησλ αλαπηπζζφηαλ κε αξγνχο ξπζκνχο θαζψο ε Κίλα είρε  λα 

αληηκεησπίζεη αξθεηνχο πνιέκνπο θαη ην θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

αζηαζέο. 

Σν 1949 ην ηειηθφ εηζφδεκα απφ ηελ θισζηνυθαληνπξγία ήηαλ 4 

δηζεθαηνκκχξηα γνπάλ, ην νπνίν απνηεινχζε ην 38% ηνπ ζπλνιηθνχ βηνκεραληθνχ 

εηζνδήκαηνο ηεο ρψξαο. Τπήξραλ 179 ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, κε 

745 ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε 

πξνεγκέλε ηερλνινγία κε ζπλέπεηα ην απνηέιεζκα απηήο λα είλαη ηδηαίηεξα θησρφ.  

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε παξαγσγή γηα λα εμππεξεηεζεί θπξίσο ε δήηεζε 

ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο θαηά ηα έηε 1950-1955 επηθεληξψζεθε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο αθηεξψλνληαο ρξφλν θαη πφξνπο 

(νηθνλνκηθνχο, αλζξψπηλνπο). Με ηελ ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο εθείλε ηελ 

πεξίνδν μεθηλνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο πνιιά εθθνθθηζηήξηα, βαθεία, ηππσηήξηα 

απμάλνληαο ζεκαληηθφηαηα ηα επίπεδα ηεο παξαγσγήο. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1960 ε Κίλα άξρηζε λα αλαπηχζζεη ηε βηνκεραλία 

ζπλζεηηθψλ ηλψλ θαη ηέζζεξα κεγάια εξγνζηάζηα έξρνληαη λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ 

ηελ παξαγσγή κε ηελ δπλακηθφηεηα ηεο λα αγγίδεη ηνπο 650 ρηιηάδεο ηφλνπο εηεζίσο. 

Δπηπιένλ απμάλεηαη ε παξαγσγή θαη ησλ ινηπψλ ηλψλ φπσο βακβάθη, καιιί κεηάμη. 

Παξά ηε ζεκαληηθφηαηε αιιαγή πνπ ζπληειέζζεθε ζηνλ θιάδν ηεο 

θισζηνυθαληνπξγίαο ζηελ Κίλα ηελ πεξίνδν 1949-1978 ιφγσ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, δελ ήηαλ δπλαηφ λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθή ζηελ παγθφζκηα 
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αγνξά, φπσο άιισζηε ζπλέβαηλε κέρξη ηφηε γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο 

ηεο ρψξαο. 

Σν 1979 ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο επέιεμε λα πξνσζήζεη ηελ 

θισζηνυθαληνπξγία θπξίσο γηα δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο ήηαλ ε ζεκαληηθή εκπεηξία 

πνπ είρε απνθηήζεη θαη νη πνιχ θαιέο ππνδνκέο ηεο θαη ν δεχηεξνο ήηαλ φηη δελ ήηαλ 

απαξαίηεηε ε αλεπηπγκέλε ηερλνινγία θαζψο ν θιάδνο απηφο ήηαλ εληάζεσο 

εξγαζίαο, εθκεηαιιεπφκελε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ρψξαο πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαη θαη’ επέθηαζε ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο. 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ε θπβέξλεζε πηνζέηεζε ηε 

ιεγφκελε πνιηηηθή ησλ «Έμη Πξνηεξαηνηήησλ» θαηά ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν απνιακβάλνπλ πξνλνκηαθή 

κεηαρείξηζε ζε έμη ηνκείο: ηεο πξνκήζεηαο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ θαχζηκσλ θαη ηεο 

ελέξγεηαο, ηεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ, ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, ηνπ ζπλαιιάγκαηνο 

θαη ηεο εηζαγσγήο μέλσλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε παξαγσγή ηνπ 

θιάδνπ απμήζεθε ξαγδαία. Απφ ην 1979 έσο ην 1982, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο 

αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ηεο παξαγσγήο εηδψλ 

έλδπζεο ήηαλ 13,2%.  

Ζ εκθαλήο θαη ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ζηε 

ρψξα ήηαλ απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηεο βειηίσζεο ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηεο επέθηαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

δήηεζεο ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. ήκεξα, ε Κίλα είλαη ν 

κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ηνπ ζπλφινπ ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

εηδψλ έλδπζεο παγθνζκίσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεκάησλ απφ βακβάθη, ησλ  

κάιιηλσλ ηλψλ, ησλ βακβαθεξψλ θαη κεηαμσηψλ πθαζκάησλ, ησλ ελδπκάησλ, ησλ 

ρεκηθψλ ηλψλ θαη ησλ εηδψλ πιεθηηθήο. Με εμαίξεζε ην 1998 (έηνο κεηά ηελ αζηαηηθή 

νηθνλνκηθή θξίζε), φινη νη δείθηεο, εθηφο  ηνπ ζπλφινπ ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν 

ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, αθνινπζνχλ κηα ηζρπξή ηάζε αλάπηπμεο. Σν ζχλνιν ηεο 

βηνκεραληθήο αμίαο απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ 7% εηεζίσο θαηά κέζν φξν κεηαμχ 1997 

θαη 2002. Σα θέξδε ηεο βηνκεραλίαο απμάλνληαη  κε ηαρχ ξπζκφ θαη απφ 3,65 

δηζεθαηνκκχξηα γηνπάλ ην 1997 αλέξρνληαη ζε 13,60 δηζ. γηνπάλ ην 1999 θαη ζηε 
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ζπλέρεηα ζε 33,66 δηζεθαηνκκχξηα γηνπάλ ην 2002. Αληίζεηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ κεηψζεθε απφ πεξίπνπ 

10,6 εθαηνκκχξηα, ην 1997 κε 7,89 εθαηνκκχξηα ην 2002. Χζηφζν, απηή ε κείσζε 

ηεο απαζρφιεζεο δελ είλαη θαθφ ζεκάδη θαζψο αληηπξνζσπεχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζε 

βαζχηεξα νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

Ζ πνιηηηθή ησλ αλνηθηψλ ζπξψλ θαη νη  εγρψξηεο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ζηελ Κίλα έθεξαλ κεγάιεο αιιαγέο ζηελ θισζηνυθαληνπξγία θαη ηε βηνκεραλία 

έλδπζεο. Δπηπιένλ, δηάθνξεο πνιηηηθέο πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ πνπ εθάξκνζε ε 

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο  ζπλέβαιαλ επίζεο ζηελ επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ απηνχ ηνπ 

θιάδνπ. Χο απνηέιεζκα, νη θηλεδηθέο επηρεηξήζεηο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θεξδίζνπλ 

ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο ζην εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζηνλ 

θφζκν. Σν 1980, ν θιάδνο εμήγαγε  4,41 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα Ακεξηθήο, 

αληηπξνζσπεχνληαο κφιηο ην 4,6% ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ θαη θαηαιακβάλνληαο  

ηελ έλαηε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε. Σν 1995, ε θαηάζηαζε έρεη αιιάμεη άξδελ 

θαζψο  νη εμαγσγέο ηεο Κίλαο ζε θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ελδχκαηα ηελ 

θαηαηάζζνπλ ζην λνχκεξν έλα, κηα ζέζε πνπ δηαηεξεί απφ ηφηε. Σν 2002, νη 

εμαγσγέο ηεο ρψξαο ζε πξντφληα ηνπ θιάδνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 15,6% 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ θφζκνπ. 

3.2 Κίνα-Ππψζθαηερ Δξελίξειρ 

Ζκεξνκελία ζηαζκφο γηα ηνλ θιάδν ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ηεο ρψξαο δελ 

είλαη άιιε απφ ηελ είζνδν ηεο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ, ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2001, θαζψο απηφ απηφκαηα ζεκαίλεη ηελ εθαξκνγή ηεο ATC πνπ πξνέβιεπε  κε 

ην ηέινο ηνπ 2004 ηελ θαηάξγεζε ησλ πνζνζηψζεσλ γηα ηηο εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ 

θισζηνυθαληνπξγίαο θαη εηδψλ έλδπζεο. Παξφια απηά ε νινθιεξσηηθή παχζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ εθαξκφζζεθε κφλν γηα πέληε κήλεο θαζψο νη πνζνζηψζεηο ζηηο 

εηζαγσγέο πξντφλησλ θισζηνυθαληνπξγίαο επαλήιζαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005. Έπεηηα 

απφ καδηθέο εηζαγσγέο θηλεδηθψλ πξντφλησλ πνπ θαηέθιπζαλ ηελ θνηλνηηθή αγνξά, ε 

Δ.Δ. θαη ε Κίλα ήιζαλ εθ λένπ ζε ζπκθσλία ψζηε νη εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ λα 

ππφθεηληαη ζε πνζνζηψζεηο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008, ζε κηθξφηεξν φκσο πνζνζηφ 

πνπ θπκαίλεηαη απφ 8,5 έσο 12,5%.  
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Σν 2009 είλαη κηα δχζθνιε ρξνληά γηα ηνλ θιάδν ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο 

ζηελ Κίλα θαζψο έρεη πιεγεί ζνβαξά απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Λφγσ 

ηεο αλαηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο ηεο, ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη 

ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, πνιιέο θισζηνυθαληνπξγηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 

ρψξαο έρνπλ νδεγεζεί ζηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Τπφ ην θσο ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο, ε θπβέξλεζε νδεγήζεθε ζηελ θαηαβνιή πεξηζζφηεξσλ πνιηηηθψλ 

παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηεο 

θισζηνυθαληνπξγίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θισζηνυθαληνπξγηθέο επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία σο 

κηα θίλεζε γηα λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. 

3.3 Ηνδία-Ηζηοπική Αναδπομή
13

  

Ζ ηζηνξία ηεο Ηλδίαο ζηνλ θιάδν ηεο  θισζηνπθαληνπξγίαο είλαη ηδηαηηέξσο 

γλσζηή απφ πνιχ παιηά θαζψο ε παξαδνζηαθή θισζηνπθαληνπξγία ηεο Ηλδίαο  

μεθηλά ζρεδφλ απφ ην απνηθηαθφ θαζεζηψο. Χζηφζν ε θισζηνπθαληνπξγία κε ηελ 

κνληέξλα έλλνηα ηεο γελλήζεθε ζηε ρψξα ζηηο αξρέο ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα φηαλ 

ην πξψην θισζηνπθαληήξην ηδξχζεθε ζε κηα πεξηνρή θνληά ζηελ Καιθνχηα ην 1818. 

Ζ επεμεξγαζία βάκβαθνο φκσο έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ηε δεθαεηία ηνπ 1850 ζηε 

Βνκβάε. Σν πξψην εθθνθηζηήξην ηδξχζεθε ην 1854 ζηε Βνκβάε απφ έλαλ έκπνξν 

βάκβαθνο ν νπνίνο ζηελ πνξεία αζρνιήζεθε κε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

εκπφξην.Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ  πθαληεξίσλ θαη 

εθθνθηζηεξίσλ δελ ήηαλ παξά απνηέιεζκα ηεο  ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο  ησλ 

εκπφξσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην εκπφξην λεκάησλ θαη πθαζκάησλ ζηελ εγρψξηα 

αγνξά θαη ζηηο αγνξέο ηεο Κίλαο θαη ηεο Αθξηθήο. 

Ζ βηνκεραλία επεμεξγαζίαο βάκβαθνο ζεκείσζε ηαρεία πξφνδν ζην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ αηψλα, ππήξραλ  ζηε ρψξα 

178 εθθνθηζηήξηα. Χζηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 1900 ε βηνκεραλία έπεζε ζε 

ηέικα  ιφγσ ηνπ ιηκνχ θαη κηα ζεηξά εξγνζηαζίσλ ζηε Βνκβάε έπξεπε λα θιείζεη γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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Μηα αθφκε δπζρεξήο πεξίνδνο αθνινπζεί, απηή ησλ εηψλ 1922 κε 1937 φπνπ 

ε βηνκεραλία ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζε ζηαζηκφηεηα θαη πνιιά απφ ηα εξγνζηάζηα 

επεμεξγαζίαο βάκβαθνο ζηε Βνκβάε αιιάδνπλ ρέξηα. Χζηφζν ν δεχηεξνο 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη εηζαγσγέο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Ηαπσλία ζηακάηεζαλ νινθιεξσηηθά,  

επέθεξε κηα πξσηνθαλή αλάπηπμε απηνχ ηνπ θιάδνπ ε νπνία ζπλερίδεηαη κέρξη θαη 

ζήκεξα. ε απηή ηελ πξφνδν κεηά ην πέξαο ηνπ δεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ζπλεηέιεζε θαη ε θίλεζε ησλ Swadeshi πνπ ήηαλ κηα επηηπρεκέλε νηθνλνκηθή 

ζηξαηεγηθή γηα λα απνκαθξπλζεί ε Βξεηαληθή θπξηαξρία απφ ηελ εμνπζία. 

3.4 Ηνδία-Ππψζθαηερ Δξελίξειρ
14

  

Ζ θισζηνυθαληνπξγία ηεο Ηλδίαο είλαη κία απφ ηηο θνξπθαίεο βηνκεραλίεο 

ζηνλ θφζκν. Γχν δεθαεηίεο πίζσ ήηαλ έλαο ηδηαίηεξα αλνξγάλσηνο θιάδνο αιιά ην 

ζελάξην άξρηζε λα αιιάδεη κεηά ηελ νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε ηεο ηλδηθήο 

νηθνλνκίαο ην 1991. Σν άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο  έδσζε ηελ πνιππφζεηε ψζεζε ζηελ 

ηλδηθή θισζηνυθαληνπξγία ε νπνία ηψξα ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο θαη 

κεγαιχηεξεο ζηνλ θφζκν. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Ηλδία θεξδίδεη πεξίπνπ ην 27% ηνπ ζπλνιηθνχ μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο ηεο, κέζσ ησλ εμαγσγψλ ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ηεο. 

Δπηπιένλ, ε θισζηνυθαληνπξγία ηεο Ηλδίαο  ζπκβάιεη ζηε ζπλνιηθή βηνκεραληθή 

παξαγσγή ηεο ρψξαο κε πνζνζηφ 14% θαη ζπκκεηέρεη κε 3% ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο 

απνηειψληαο ηελ κεγαιχηεξε βηνκεραλία ηεο ρψξαο απφ ηελ άπνςε ηεο 

απαζρφιεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Όρη κφλν δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ ίδηα 

βηνκεραλία, αιιά αλνίγεη πεδία εθαξκνγήο θαη γηα άιινπο ζπλαθείο ηνκείο.  

Όπσο φκσο φινη νη θιάδνη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο αληηκεησπίδνπλ ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο χθεζεο έηζη θαη νη κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα ηνλ θιάδν 

ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ηεο ρψξαο, πξνβιέπνπλ φηη ε θαηάζηαζε ζα παξακείλεη 

δνθεξή. Οη εμαγσγέο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ππνρψξεζαλ ζρεδφλ 

θαηά 30% θαη νη ζπκβάζεηο παξαγσγήο 20% κε 30% απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008. Ζ 
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ηλδηθή βηνκεραλία θισζηνυθαληνπξγίαο είρε λα αληηκεησπίζεη γηα ην ηξέρνλ έηνο ηε 

κείσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ην πςειφ θφζηνο εηζξνψλ. ε απηά ήξζε λα 

πξνζηεζεί θαη ε  πηψζε ηεο δήηεζεο απφ ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ (φπσο νη ΖΠΑ 

θαη ε Δπξψπε πνπ ζπλνιηθά θαη νη δχν απνξξνθνχλ πεξίπνπ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο). Οη ηλδηθέο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απεηιή ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

πξνζσξηλήο απνδέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Σν δπζάξεζην φκσο είλαη φηη 

πνιιέο κνλάδεο παξαγσγήο ζε νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηνκείο φπσο ην Γειρί, 

Μπαλγαιφξε θαη Σηξνππνχξ έρνπλ θιείζεη, θαζηζηψληαο ρηιηάδεο αλζξψπνπο, 

άλεξγνπο.  
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ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ: Ζ Μελέηη Πεπίπηυζηρ ηηρ ΑΦΟΗ Η&Β ΛΑΓΔΝΖ 

Α.Δ. MINERVA 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Ποιοηική Ανάλςζη  

1.1 Ανάλςζη Δζυηεπικοω Πεπιβάλλονηορ  

1.1.1 Πεπιγπαθή ηηρ Δηαιπείαρ  

Ζ Δηαηξεία “Αθνί Η. & Β. Λαδέλεο Α.Δ. ΜINERVA Βηνκεραλία Πιεθηηθήο” 

ηδξχζεθε ην 1974 (ΦΔΚ 6/2.1.1974) θαη είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε ηδηφθηεηεο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ θνηλφηεηα ηεο Νέαο Δπθαξπίαο Θεζζαινλίθεο πνπ βξίζθνληαη 

ζην 6ν ρηιηφκεηξν ηεο νδνχ Θεζζαινλίθεο-Χξαηνθάζηξνπ. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην 

Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 8411/06/Β/86/09 θαη ε δηάξθεηά ηεο έρεη 

νξηζζεί ζε 99 έηε, ελψ δχλαηαη λα παξαηαζεί κε απφθαζε ησλ κεηφρσλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 

1. Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή θαη εκπνξία πιεθηψλ εηδψλ ελ γέλεη, ήηνη πθαζκάησλ 

θαη ελδπκάησλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεσο, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

ζπλαθνχο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είδνπο. 

2. Ζ κέζσ ηεο ηδξχζεσο θισζηεξίνπ, βηνκεραληθή επεμεξγαζία βάκβαθνο, εξίνπ θαη 

άιισλ πξψησλ πιψλ, (θπζηθψλ ή ηερλεηψλ) θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε λήκαηα αθελφο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ εκπνξία ησλ 

πιενλαδφλησλ λεκάησλ θαη ελ γέλεη ηλψλ. 

3. Ζ βηνκεραληθή επεμεξγαζία λεκάησλ θαη πθαζκάησλ κέζσ ηεο ίδξπζεο βαθείνπ 

θαη ιεπθαληεξίνπ. 

4. Ζ εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ, παξεκθεξψλ κε ηα 

αλσηέξσ πξντφλησλ, ε επί θέξδε δηάζεζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ , θαζψο θαη ε εηζαγσγή 

παληφο βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο απφ ην εμσηεξηθφ θαη ε εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο. 

5. Ζ ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ζθνπνχ (Οκφξξπζκεο, 

Δηεξφξξπζκεο, Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Αλψλπκεο θ.ι.π.) θαη κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, εζσηεξηθνχ ή 

εμσηεξηθνχ, πθηζηάκελεο ή πξνο ζχζηαζε, πνπ επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο κε ηνπο 

αλσηέξσ ή παξεκθεξείο ζθνπνχο. 
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εκεηψλεηαη φηη ν ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο δελ έρεη κεηαβιεζεί απφ ηελ ίδξπζή 

ηεο. 

1.1.2 ωνηομο Ηζηοπικψ 

Ζ ηζηνξία ηεο εηαηξείαο ΜΗΝΔΡΒΑ Α.Δ. ρξνλνινγείηαη απφ ην 1942 νπφηε 

θαη ν Ησάλλεο Λαδέλεο ίδξπζε ζηε Θεζζαινλίθε ηελ αηνκηθή ηνπ επηρείξεζε 

παξαγσγήο εζσξνχρσλ. Ζ εηαηξία μεθηλνχζε ηφηε ηε ιεηηνπξγία ηεο  θάησ απφ ηηο 

δχζθνιεο νηθνλνκηθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη θπζηθά κε ππνηππψδε 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε. Σν 1965 ε επηρείξεζε αιιάδεη ηε λνκηθή ηεο κνξθή ζε 

νκφξξπζκε εηαηξεία δίλνληαο ην έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο λεφηεξεο εηαξείαο.  

Σν 1970 απνηειεί ζεκαληηθή εκεξνκελία γηα ηελ ηζηνξία ηεο εηαηξείαο θαζψο 

κεηαθέξεη ηελ έδξα ηεο ζηηο λέεο ηδηφθηεηεο θαη άξηηα εμνπιηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο ζην Χξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο. ε ρψξνπο έθηαζεο 11.500 η.κ. ζηεγάδεη ην 

ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο αιιά 

θαη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο. Ο λένο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηεο εηαηξείαο  

επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηάο ηεο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο 

γθάκαο ησλ πξντφλησλ ηεο.  

Οη αιιαγέο φκσο ζηελ εηαηξεία ζπλερίδνληαη κε επφκελε εκεξνκελία ζηαζκφ 

ην 1974, φηαλ ε εηαηξεία απφ νκφξξπζκε κεηαηξέπεηαη ζε αλψλπκε κε ηελ επσλπκία 

πνπ δηαηεξεί κέρξη θαη ζήκεξα «Αθνί Η & Β Λαδέλεο Α.Δ. MINERVA» Βηνκεραλία 

Πιεθηηθήο.  

Ζ πνξεία ηεο θαηά ηελ εηθνζαεηία 1975-1995 γίλεηαη κε ζηαζεξά βήκαηα, 

εκπινπηίδνληαο ζηαδηαθά ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη επελδχνληαο παξάιιεια 

ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ ε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ε εδξαίσζε ηεο ζηελ αγνξά ησλ 

εζσξνχρσλ κε έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ Brand Name.  

Σν 1995 είλαη ε ρξνληά πνπ νη θνηλψο αλψλπκεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο 

εηζάγνληαη ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ 

πξαγκαηνπνηψληαο αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιάηνπ θαιππηφκελε απφ δεκφζηα εγγξαθή 

θαζψο θαη ηδησηηθή ηνπνζέηεζε. 
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πλερίδνληαο ηηο επελδπηηθέο θηλήζεηο θαη δηαβιέπνληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνληαη ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ην 2001 ε  MINERVA πξνρσξά ζηελ ίδξπζε 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηε Ρνπκαλία κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή κέξνπο ησλ πξντφλησλ 

ηεο θαη ηε δηάζεζε ηνπο ηφζν ζηελ εθεί εγρψξηα αγνξά φζν θαη ζε γεηηνληθέο ρψξεο. 

Σν 2004 απφ θνηλνχ κε κέιε ηεο νηθνγελείαο Γ. θελδέξνγινπ πξνρσξά ζηε 

δεκηνπξγία εηαηξείαο θαη εηζέξρεηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία εηδψλ παηδηθήο 

ειηθίαο, εηδψλ βαπηίζεσο, εηδψλ εμνπιηζκψλ βξεθηθψλ θαη παηδηθψλ δσκαηίσλ θαη  

άιισλ παξεκθεξψλ εηδψλ. 

Σν 2005 ε MINERVA έρνληαο σο ζηφρν ηελ άκεζε παξνπζίαζε ηεο 

ζπλνιηθήο γθάκαο ησλ πξντφλησλ ηεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηδξχεη δχν 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ζε δχν κεγάια εκπνξηθά θέληξα ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε. 

Σν 2006, ε MINERVA αγφξαζε αθίλεην επί ηεο νδνχ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 

17-19 & Αγίσλ Αλαξγχξσλ 42 ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζεη 

ηα γξαθεία ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο Αζελψλ ηεο εηαηξείαο φπσο θαη ην επηζθέςηκν απφ 

ηνπο πειάηεο ηεο ζχγρξνλν Show Room. 

Σν 2007, κεηά ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο , ε 

MINERVA ηδξχεη δχν λέα θαηαζηήκαηα Ληαληθήο πψιεζεο ζηελ Κνκνηελή , θαη ζην 

Πεξηζηέξη, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ brand name ηεο. 

1.1.3 Σοποθεζία 

Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο, ζην 6
ν
 ρικ. 

Θεζζαινλίθεο-Χξαηνθάζηξνπ. ηαπξνδξφκη ησλ Βαιθαλίσλ ε πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο ήηαλ πάληνηε αλνηθηή ζην εμσηεξηθφ εκπφξην θαη ηφπνο ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ. Ζ ζπλερήο απηή αλάκεημε ιαψλ, εζλψλ, ζξεζθεηψλ, πνιηηηζκψλ, 

γλψζεσλ θαη δεμηνηερληψλ, εμαζθάιηζε ζηελ πφιε αδηάθνπε ηζηνξηθή δηαδξνκή 

αδηαθηινλίθεηεο εκβέιεηαο θαη ζπνπδαηφηεηαο.  

Ζ Θεζζαινλίθε είλαη κηα ηζηνξηθή πφιε ηεο Διιάδαο. ηε καθξά ηζηνξηθή 

ηεο πνξεία βξέζεθε ππφ ηελ θαηνρή δηάθνξσλ ιαψλ θαη απεηέιεζε ηφπν πνιηηηζκηθήο 

ζχγθιηζεο πνιιψλ εζλνηήησλ. Απφ ην 1912 θαη ηε ιήμε ηνπ Α’ Βαιθαληθνχ 
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Πνιέκνπ απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

ζήκεξα είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Μαθεδνλίαο θαη πξσηεχνπζα ηεο πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε πιεζπζκφ 1.084.001 θαηνίθνπο ην 2007. 

1.1.4 Πποφψνηα/Τπηπεζίερ   

Ζ εηαηξεία παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη αλδξηθά , γπλαηθεία, βξεθηθά , παηδηθά 

θαη εθεβηθά εζψξνπρα, ππδάκεο, θφξκεο χπλνπ, θφξκεο κε έληνλν αζιεηηθφ χθνο γηα 

άλδξεο θαη γπλαίθεο, homewear γηα ηνλ ρεηκψλα θαη beachwear γηα φιε ηελ 

νηθνγέλεηα ,Σ-Shirts ,Outwear θαη άιια πξνηφληα , ζε κεγάιε πνηθηιία ζρεδίσλ θαη 

ρξσκάησλ. 

Ζ νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ζχζηεκα ISO 

9002 απφ ην έηνο 1998 θαη ε εθαξκνγή ηνπ, ειέγρεηαη εηεζίσο κε βάζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ειέγρνπ TUV 9002. ην ζχζηεκα απηφ έρνπλ εληαρζεί νη 

θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαθέξνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη 

ειέγρνπ φισλ ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο . Απφ ην 2003 ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ 

πηζηνπνίεζε θαηά ην ζχζηεκα ISO 9001-2000 , φπνπ ειέγρνληαη νη δηαδηθαζίεο 

δεκηνπξγίαο, παξαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο. 

Όια ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο πξνσζνχληαη ζηελ αγνξά κε ην εκπνξηθφ ζήκα 

Minerva πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ σο ζήκα πξντφλησλ 

δηαθεθξηκέλεο πνηφηεηαο. ε απηφ, πέξα απφ ηελ πνηφηεηα θαη ην πςειφ ζηάληαξ 

παξαγσγήο ζπκβάιιεη ε επηηπρήο δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο Marketing ζηε 

δεκηνπξγία θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. 

Απφ ην 2004, ε εηαηξεία είλαη Licensee ζηα Δζψξνπρα ησλ Δκπνξηθψλ 

εκάησλ DISNEY, FLINSTONES, BARBIE θαη άιια. Απφ ην 2006 δηαζέηεη ζήκαηα 

ηνπ SUPERMAN, SUPERBABY θαη PIRATES OF THE CARIBBEAN, ελψ ε 

ζπγαηξηθή εηαηξεία ΔΛΔΣΔΝ δηαζέηεη ην ζήκα ηεο BABY LOONEY TUNES. Σν 

2007 πξνέβε ζε ζπκθσλία κε ηηο εηαηξείεο MATTEL θαη FOX ENTERTAINMENT 

απνθηψληαο ηηο άδεηεο εθκεηάιιεπζε ησλ ζεκάησλ HOT WHEELS θαη SIMPSONS 

αληίζηνηρα. 
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Σν 2005 , ε MINERVA θαηνρπξψλεη ην εκπνξηθφ ζήκα + TIZZY , γηα κία 

λέα λεαληθή ζεηξά πξντφλησλ, πνπ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ειηθίαο 

17-25 εηψλ . Σα πξντφληα ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ αγνξά ηελ Άλνημε ηνπ 2006 θαη 

έηπραλ ηδηαίηεξα θαιήο απνδνρήο. 

Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο θπθινθνξνχλ, κε ζήκαηα ηα νπνία έρνπλ 

θαηνρπξσζεί ηφζν ζηελ εζσηεξηθή αγνξά φζν θαη ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηα 

νπνία είλαη : MINERVA CLASSIC ,MINERVA MICROCOTTON ,SPORTIES 

,UNDERWORLD (for men)MINERVA FORWARD ,MINERVA 

PYJAMAS,FIMELLE(for ladies),MINERVA COTTON, MISS MINERVA 

,MINERVA SEAMLESS ,MINERVA OUTWEAR ,MINERVA HOMEWEAR 

,MINERVA BEACHWEAR ,LADY LINE ,GOSSIP ,ACTIVE WEAR θαη +TIZZY. 

1.1.5 Πποζυπικψ  

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο 

MINERVA, ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ έκπεηξνπ θαη αθνζησκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ απαζρνιεί ε εηαηξεία. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλερή επέλδπζε ηεο 

ζε κεζφδνπο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Ζ εηαηξεία θξνληίδεη ψζηε λα δεκηνπξγεί άξηζηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

εθαξκφδνληαο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο, λα πξνζθέξεη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο αληαγσληζηηθέο απνδνρέο πηνζεηψληαο ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηνπ 

θιάδνπ, λα εθπαηδεχεη δηαξθψο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ρξεκαηνδνηψληαο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ γηα ηηο λέεο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο. 

Με ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ θαη 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ε MINERVA πξνρσξεί ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο. Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία έηε εληζρχζεθαλ ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ, 

αλάπηπμεο/ζρεδηαζκνχ λέσλ πξντφλησλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ δηνίθεζεο. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηελ επξχηεξε ζηξαηεγηθή ηεο 

εηαηξείαο θαη ηα αλαπηπμηαθά ηεο πξνγξάκκαηα. 
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ηηο 31/12/2009 ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο MINERVA ζηελ εγρψξηα αγνξά 

αλέξρνληαλ ζε 330 εξγαδφκελνπο, πιήξνπο απαζρφιεζεο. Δμ’ απηψλ νη 165 

απνηεινχζαλ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη 165 ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. Απφ 

ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ νη 21 ήηαλ απφθνηηνη ζρνιψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, νη 

16 αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, νη 235 απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο θαη νη ππφινηπνη 

θαηψηεξεο εθπαίδεπζεο. 

1.2 Ανάλςζη Δξυηεπικοω Πεπιβάλλονηορ 

Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε φισλ 

ησλ παξαγφλησλ εθηφο ηεο επηρείξεζεο θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ππννκάδεο: ηελ 

αλάιπζε ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αγνξάο. 

1.2.1 Ανάλςζη Καηαναλυηή 

Ζ αλάιπζε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ην πξψην είδνο αλάιπζεο πνπ πξέπεη λα 

γίλεη θαη πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, ηα θίλεηξά 

ηνπο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο επηζπκίεο 

ηνπο. 

Φπζηθά, φηαλ κηινχκε γηα θαηαλαισηέο δελ αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν ησλ 

θαηαλαισηψλ κηαο αγνξάο θαζψο είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν λα κπνξεί κηα 

επηρείξεζε λα ηθαλνπνηήζεη ην ζχλνιν ηεο. θνπφο, επνκέλσο, ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάιπζεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ν ρσξηζκφο ηεο αγνξάο ζε ηκήκαηα –ε ιεγφκελε 

ηκεκαηνπνίεζε (segmentation). 

Ζ εηαηξεία φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο 

παξαγσγήο εζσξνχρσλ-καγηφ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα ηα πξντφληα απηά είλαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ε 

δηαθήκηζε θαη νη ηάζεηο ηεο κφδαο. 

Ο πξψηνο θαη βαζηθφο παξάγνληαο φζνλ αθνξά ηε δήηεζε εζσξνχρσλ θαη 

καγηφ είλαη ζαθψο ε ηηκή ησλ πξντφλησλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαζέζηκν 

εηζφδεκα επεξεάδεη ηε δήηεζε ηνπο θαη δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πνηφηεηα θαη ην είδνο ηνπ πξντφληνο (επψλπκν ή αλψλπκν) πνπ ζα αγνξαζζεί. 
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Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο είλαη νη ηάζεηο ηεο κφδαο. Οη αιιαγέο ζηα ζρέδηα, 

ηα πιηθά θαη ηα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

επηδξνχλ ζηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο πνπ ηείλνπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζε απηφ 

πνπ επηηάζζεη ε κφδα.  

Παξάγνληαο πνπ φκσο επεξεάδεη ηε δήηεζε ησλ καγηφ θπξίσο είλαη ε 

επνρηθφηεηα θαζψο νη θαηαλαισηέο πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αγνξέο ηνπο σο επί ην 

πιείζηνλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη κφλν εθφζνλ έρνπλ παξνπζηαζζεί νη λέεο ηάζεηο 

ηεο κφδαο. 

Ζ δηαθήκηζε σο κέζν επεξεαζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ, φρη κφλν ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία πξντφλησλ, ζαθψο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

δήηεζεο. 

Σν κέγεζνο θαη ε δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη έλαο αθφκε 

πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δήηεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ. Βάζεη 

ζηνηρείσλ ηεο Δ..Τ.Δ. πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ 

Πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ πεξίνδν 2004-2005 ζε δείγκα 6.555 ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ 

κε ζπλνιηθά 17.386 κέιε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, δηαπηζηψλεηαη πσο ηα ειιεληθά 

λνηθνθπξηά δαπαλνχλ κεληαίσο θαη θαηά κέζν φξν € 103,24 γηα ηελ αγνξά ελδπκάησλ 

γεληθφηεξα. Δμ’ απηήο ηεο δαπάλεο πνζφ € 11,37 (11,01% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο) 

αθνξά ηελ αγνξά εζσξνχρσλ, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηνη 59,63% λα 

θαηαιακβάλεη ε αγνξά γπλαηθείσλ εζσξνχρσλ
15

. 

Βάζεη ηεο έξεπλαο ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

λνηθνθπξηά ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ε κεγαιχηεξε δαπάλε κεληαίσο € 12,54 γηα αγνξά 

εζσξνχρσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο έλαληη ησλ εκηαζηηθψλ κε € 

10,47 θαη ησλ αγξνηηθψλ κε € 8,07. πγθεθξηκέλα κεηαμχ ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο ηα αληίζηνηρα πνζά δηακνξθψλνληαη ζε € 13,18 θαη € 12,81.  

Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πξντφληνο (αλδξηθά, γπλαηθεία, παηδηθά) ε 

κεγαιχηεξε κέζε κεληαία δαπάλε γηα αλδξηθά ελδχκαηα ζεκεηψλεηαη ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξσηεχνπζα κε πνζφ € 4,18. Αληίζεηα, ην 

                                                           
15
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αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ηα γπλαηθεία εζψξνπρα είλαη € 8,33 θαη παξαηεξείηαη ζηε 

Θεζζαινλίθε. Σέινο φζνλ αθνξά ηα παηδηθά εζψξνπρα ε κεγαιχηεξε δαπάλε είλαη € 

1,45 παξαηεξνχκελε ζηελ Αζήλα ελψ ε ακέζσο επφκελε είλαη € 1,42 ζηηο εκηαζηηθέο 

πεξηνρέο. 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη πσο  ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο ζπλζέηεη ην πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή ζηε δήηεζε ηνπ πξντφληνο. Απηφ 

θπξίσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ επεξεάδνληαη ηα 

κέγηζηα απφ ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηε κφδα γεληθφηεξα. 

1.2.2 Ανάλςζη Ανηαγυνιζμοω 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ δελ ελλννχκε ηελ απιή 

θαηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ θαη δπλεηηθψλ αληαγσληζηξηψλ εηαηξεηψλ. θνπφο ηεο 

αλάιπζεο απηή είλαη ν εληνπηζκφο ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ απηψλ ησλ 

εηαηξεηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ αγνξά δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο. 

χκθσλα κε ηα απνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ., ην 2003 ππήξραλ 

θαηαγεγξακκέλεο 1.049 επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο εζσξνχρσλ. Ζ Αηηηθή 

ζπγθέληξσζε ην 49,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ, ήηνη 517 

επηρεηξήζεηο  θαη ε Θεζζαινλίθε ην 30% πεξίπνπ κε 315 επηρεηξήζεηο
16

. 

Βάζεη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο γηα ην 2005 ε MINERVA βξίζθεηαη ζηελ 

ηξίηε ζέζε έρνληαο πνιχ κηθξή δηαθνξά απφ ην δεχηεξν θαη ζεκαληηθή απφ ηνλ 

ηέηαξην
17

. Οη βαζηθφηεξνη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο είλαη νη αθφινπζνη: 

VERTICAL Α.Β.Δ.Δ., BLUE POINT Ν. ΑΡΓΤΡΟ Α.Δ., ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ., 

ΚΟΜΟΣΔΥ Α.Δ., ΠΔΣΑ Α.Δ., ΓΔΛΦΗΝΗ Α.Δ., ΖΛΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΛΔΚΣΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ.    

Μειεηψληαο ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο εηαηξείαο θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε MINERVA δηαζέηεη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο θαη πην νινθιεξσκέλεο 

ηζηνζειίδεο. Απφ ηηο αλσηέξσ αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο ε VERTICAL Α.Β.Δ.Δ,  ε 
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KOMOTEX Α.Δ., ε ΓΔΛΦΗΝΗ Α.Δ. θαη ε ΠΡΟΜΔΛΚΑ  Α.Δ. δε δηαζέηνπλ θαλ δηθή 

ηνπο ζειίδα ζην δηαδίθηπν θαζηζηψληαο ηελ εχξεζε ηνπο θαη επηθνηλσλία κε ην  

αγνξαζηηθφ θνηλφ ηδηαίηεξα δχζθνιε. Μφλνλ ε εηαηξεία VERTICAL Α.Β.Δ.Δ είλαη 

δπλαηφλ λα βξεζεί κέζσ ηεο ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΟΤ HOLDINGS SA αιιά θαη πάιη ε 

πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη είλαη πεξηνξηζκέλε. Δπηπιένλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

πνπ δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα εθηφο απφ ηελ MINERVA δπλαηφηεηα αγνξψλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ παξέρεηαη κφλνλ απφ ηηο εηαηξείεο BLUE POINT Ν. ΑΡΓΤΡΟ Α.Δ. θαη 

ΠΔΣΑ Α.Δ. 

Όζνλ αθνξά ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ε εηαηξεία BLUE POINT N. 

ΑΡΓΤΡΟ Α.Δ. αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε 

καγηψ, ε ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. επίζεο κε ηε δηάζεζε καγηψ θαη ελδπκάησλ γπκλαζηηθήο 

(activewear) θαη ε VERTICAL Α.Β.Δ.Δ. κε ηελ παξαγσγή θάιηζαο θαη θαιηζφλ. 

Γηαπηζηψλεηαη επνκέλσο φηη απφ ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο εηαηξείαο κφλνλ νη 

ηέζζεξηο έρνπλ αθξηβψο ην ίδην αληηθείκελν κε απηήλ αιιά κφλνλ νη δχν πέξαλ ηεο 

MINERVA, ε ΖΛΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΔΚΣΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. θαη ε ΠΔΣΑ Α.Δ. 

δηαζέηνπλ θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή κε δηθά ηνπο εθθνθηζηήξηα, θισζηήξηα θαη 

πιεθηήξηα. 

Απφ ηηο εηαηξείεο κε ην ίδην αθξηβψο αληηθείκελν κε ηελ MINERVA ηελ πην 

δπλακηθή παξνπζία ζηε ιηαληθή ηε δηαζέηεη ε ΖΛΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΔΚΣΗΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ κε 2.500 ζεκεία πψιεζεο θαη δχν θαηαζηήκαηα ζηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Βέβαηα ε MINERVA πέξα απφ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο κε ηα νπνία 

ζπλεξγάδεηαη δηαζέηεη 9 shops in shop ζε κεγάια εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηχπνπ 

HONDOS CENTER, NOTOS GALLERIES αιιά θαη 7 εηαηξηθά θαηαζηήκαηα, ηξία 

ζηελ Αζήλα, δχν ζηε Θεζζαινλίθε θαη 2 ζηελ πφιε ηεο Κνκνηελήο. Σέινο ε 

εηαηξεία ΠΔΣΑ Α.Δ. ε νπνία θαηά 95% είλαη εμαγσγηθή, ην ππφινηπν 5% ηεο 

παξαγσγήο ηεο δηνρεηεχεηαη ζηελ αγνξά κέζσ ησλ δηθψλ ηεο θαηαζηεκάησλ, 9 ζηνλ 

αξηζκφ. 
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1.2.3 Ανάλςζη Αγοπάρ 

Ζ αλάιπζε αγνξάο έρεη δχν ζθνπνχο
18

. Ο πξψηνο είλαη λα πξνζδηνξίζεη πφζν 

ειθπζηηθή είλαη ε αγνξά θαη νη ππναγνξέο ηεο. Ο δεχηεξνο ζθνπφο είλαη λα 

θαηαλνεζεί ε δπλακηθή ηεο αγνξάο ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη επθαηξίεο αιιά θαη νη 

παγίδεο . Έηζη κπνξνχλ λα ιεθζνχλ πξνιεπηηθά κέηξα θαη λα ζπληαρζνχλ αλάινγεο 

ζηξαηεγηθέο. Ζ αλάιπζε αγνξάο ζα πξέπεη λα κειεηά ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ηνπο 

νξίδνληεο αλάπηπμεο (growth prospects), ηελ θεξδνθνξία ηεο αγνξάο, ηα θαλάιηα 

δηαλνκήο (distribution channels), ηηο ηάζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο (key 

success factors). 

Ζ ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή εζσξνχρσλ δηακνξθψζεθε ζε 58.230 ρηι. 

ηεκάρηα ην 2006 ζεκεηψλνληαο κείσζε 1,2% πεξίπνπ έλαληη ηνπ 2005 (58.910 ρηι. 

ηεκάρηα)
19

. Χζηφζν ζε ζρέζε κε ην 2004 ε παξαγσγή εθηηκάηαη φηη κεηψζεθε θαηά 

20,1%. Ζ θαζνδηθή πνξεία ηεο παξαγσγήο εζσξνχρσλ ηδηαίηεξα ηα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα νθείιεηαη ζηηο πηέζεηο πνπ δέρηεθε απφ ηα εηζαγφκελα πξντφληα ηξίησλ 

ρσξψλ, ηα νπνία θαζηζηνχλ ηα εγρσξίσο παξαγφκελα εζψξνπρα κε αληαγσληζηηθά 

απφ άπνςε ηηκήο. Οη πηέζεηο απηέο εληάζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ θαηάξγεζε 

ησλ πνζνζηψζεσλ ζηα είδε θισζηνυθαληνπξγίαο θαη έλδπζεο απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2005, θαζψο πιένλ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή πξντφλησλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο απφ ρψξεο 

κε ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο (Κίλα, Ηλδία, Βηεηλάκ θ.α.). Ζ δξαζηηθή αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2005 είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπκθσλία 

κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Κίλαο γηα εθαξκνγή, εθ λένπ, πνζνηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ γηα 10 επαίζζεηεο θαηεγνξίεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πεξηνξηζκψλ είρε ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2008 νπφηε ε αγνξά δέρζεθε λέεο πηέζεηο  γηα ηηο νπνίεο φκσο δελ είλαη αθφκε 

δηαζέζηκα ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα. 

Όζνλ αθνξά ηελ θεξδνθνξία ηεο αγνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αξηζκνδείθηεο κηθηνχ (gross), ιεηηνπξγηθνχ (operating) θαη 

θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο (net profit margin) ζην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 
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ησλ θπξηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θιάδν
20

. Σν ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο εκθάληζε κέζν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 24,07% ηε 

πεξίνδν 2001-2005. Οη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη πεληαεηίαο γηα ην ιεηηνπξγηθφ θαη ην 

θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο δηακνξθψζεθαλ ζε 3,10% θαη 3,59%  αληίζηνηρα, γηα ην 

ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ. Ο κέζνο φξνο πεληαεηίαο ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα 

ηηο δέθα παξνπζηαδφκελεο επηρεηξήζεηο δηακνξθψζεθε ζε 20,73%, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

πεξίπνπ ζε 1,59% θαη ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε 1,98%. 

Σα εζψξνπρα θαη ηα καγηφ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κέζσ αληηπξνζψπσλ θαη 

ρνλδξεκπφξσλ, ελψ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (θπξίσο εηζαγσγηθέο) 

δηαηεξνχλ θαη δηθά ηνπο ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο. Σν δίθηπν ιηαληθήο πψιεζεο ησλ 

εηαηξεηψλ απηψλ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα θαη 

θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα franchising. Σα εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ην θχξην θαλάιη δηάζεζεο ησλ ελ ιφγσ 

πξντφλησλ, αλ θαη ην κεξίδην ηνπο ζεκεηψλεη κείσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μέξνο ησλ 

πσιήζεσλ ησλ εζσξνχρσλ-καγηφ θαιχπηεηαη πιένλ απφ ηηο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο πψιεζεο εηνίκσλ ελδπκάησλ θαζψο θαη απφ ηα πνιπθαηαζηήκαηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ αγνξά, νη κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζεκεία πψιεζεο (corners) ζηα πνιπθαηαζηήκαηα θαη 

ζηηο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δηνρεηεχνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ 

αγνξά. Μηθξφ κεξίδην αγνξάο απφ ηα παξαδνζηαθά εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

απνζπνχλ θαη ηα κεγάια ζνχπεξ κάξθεη, ηα νπνία έρνπλ επίζεο δεκηνπξγήζεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο εηδηθά ηκήκαηα πψιεζεο εζσξνχρσλ θαη καγηφ. Σέινο νξηζκέλεο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πξνζθέξνπλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα αγνξψλ (e-shop) ην νπνίν απεπζχλεηαη θπξίσο ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ 

λεαξήο ειηθίαο πνπ εκθαλίδεη εμνηθείσζε κε ην δηαδίθηπν. 

Ο θχθινο δσήο ελφο θισζηνυθαληνπξγηθνχ πξντφληνο ζηελ αγνξά ρσξίδεηαη 

ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Αξρηθά, έρνπκε ηελ εηζαγσγή ηνπ θαηλνχξγηνπ πξντφληνο ζηελ 

αγνξά (θάζε 1). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ εηζαρζεί έλα θαηλνχξγην έλδπκα ζηελ αγνξά, 

έρεη ζεκαληηθέο πσιήζεηο, δηφηη νη θαηαλαισηέο ην πξνηηκνχλ ιφγσ ηεο πξσηνηππίαο 
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ηνπ. ε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν δελ ππάξρνπλ αθφκα θέξδε, ιφγσ ηνπ θφζηνπο 

εηζαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 

ηε ζπλέρεηα, ην θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ γίλεηαη γλσζηφ ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη έρνπκε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ (θάζε 2). Γηα παξάδεηγκα, έλα 

έλδπκα πνπ βξίζθεηαη ζε απηή ηε θάζε ηείλεη λα γίλεη κφδα θαη, ζπλεπψο, έρεη 

ζεκαληηθέο πσιήζεηο. ε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ε εηαηξεία πνπ παξάγεη ην πξντφλ 

έρεη θέξδε απφ ηελ πψιεζή ηνπ. 

ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα νη πσιήζεηο ηνπ θισζηνυθαληνπξγηθνχ 

πξντφληνο ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη κε αξγφ ξπζκφ θαη παίξλνπλ ηε κέγηζηε ηηκή 

ηνπο (θάζε 3). Γηα παξάδεηγκα, έλα έλδπκα πνπ βξίζθεηαη ζε απηή ηε θάζε έρεη γίλεη 

γλσζηφ ζην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη ζπλερίδεη λα έρεη ζεκαληηθέο πσιήζεηο. ε 

απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ηα θέξδε παξνπζηάδνληαη πεξίπνπ ζηαζεξά. ηελ αγνξά 

αξρίδνπλ λα εηζάγνληαη αληαγσληζηηθά πξντφληα, ηα νπνία αξρίδνπλ λα δπζθνιεχνπλ 

ηηο πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο.  

ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ θισζηνυθαληνπξγηθνχ 

πξντφληνο νη πσιήζεηο κεηψλνληαη ζπλερψο (θάζε 4). Γηα παξάδεηγκα, έλα έλδπκα ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε απηή ηε θάζε παξνπζηάδεη κεησκέλεο πσιήζεηο δηφηη είλαη 

πηζαλφλ φηη νη θαηαλαισηέο λα ην έρνπλ βαξεζεί. Δπίζεο, κπνξεί νη αληαγσληζηέο λα 

έρνπλ παξνπζηάζεη βειηησκέλα πξντφληα ηα νπνία ειθχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σα 

θέξδε απφ ηελ πψιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελδχκαηνο κεηψλνληαη ζπλερψο. Δδψ 

ηειεηψλεη ν θχθινο δσήο ηνπ ελδχκαηνο, ην νπνίν πξέπεη λα απνζπξζεί θαη λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν, βειηησκέλν πξντφλ. 

ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε αλαθνξά θαη ζην κνληέιν ησλ 5 

δπλάκεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ βάζεη ηνπ Michael Porter ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ 

πθηζηάκελν αληαγσληζκφ (existing rivalry), ηελ απεηιή λέσλ αληαγσληζηψλ (threat of 

new entrants), ηελ απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ (threat of substitutes), ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ (bargaining power of suppliers), ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ (bargaining power of buyers). 
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Τθιζηάμενορ ανηαγυνιζμψρ (existing rivalry) 

Ο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο θαη πξνέξρεηαη ηφζν απφ 

ηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεηαη ε 

ζπλερήο βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ αθνινπζψληαο πάληνηε ηηο 

εθάζηνηε ηάζεηο ηεο κφδαο. Γεδνκέλεο φκσο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηεί ηελ ηειεπηαία δηεηία ζηε ρψξα παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ζε θζελφηεξα 

πξντφληα κε ηελ αλάινγε ζαθψο πνηφηεηα. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηηο 

ζπκπηέζεηο ησλ ηηκψλ έρνπλ ζηξαθεί ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ (ηξίηεο ρψξεο) ηφζν 

γηα ηελ αγνξά πξψησλ πιψλ φζν θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ (Βαιθάληα). 

Απειλή νέυν ανηαγυνιζηϊν (threat of new entrants) 

ηνλ θιάδν ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο είλαη αδχλαηνο ν απνθιεηζκφο εηζφδνπ 

λέσλ αληαγσληζηψλ. Βέβαηα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ δξακαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θιάδνο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

απφ ηελ κεξηθή θαηάξγεζε ησλ πνζνζηψζεσλ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην 2008 

κε ηελ νιηθή θαηάξγεζε ηνπο, ε δεκηνπξγία παξαγσγηθήο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν 

είλαη ζρεδφλ απαγνξεπηηθή. 

Απειλή ηυν ςποκαηάζηαηυν πποφψνηυν (threat of substitutes) 

Χζηφζν πθίζηαηαη ν αληαγσληζκφο κέζσ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη γηα ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε σο ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα ζεσξνχληαη απηά ηεο ρακειφηεξεο αμίαο. Ζ ρακειφηεξε αμία φκσο ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ζπλεπάγεηαη θζελέο πξψηεο χιεο γεγνλφο πνπ 

επεξεάδεη ηα κέγηζηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Ζ πνιχ θαιή πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο έρεη απνδείμεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο σο πξνο ηελ 

πςειή πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ηεο θαζψο θαη ηε δηάζεζε ηνπο γηα 

αλάιεςε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο.  
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Γιαππαγμαηεςηική δωναμη ηυν ππομηθεςηϊν (bargaining power of 

suppliers) 

Ο θιάδνο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ραξαθηεξίδεηαη σο εληάζεσο εξγαζίαο, κε 

απνηέιεζκα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ λα έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πξντφληνο. 

Πξνθεηκέλνπ επνκέλσο νη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα επηηχρνπλ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο, έρνπλ νδεγεζεί ζηε δηάζπαζε ηεο παξαγσγηθήο 

ηνπο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ αλάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ζε ηξίηεο 

επηρεηξήζεηο, πνπ εδξεχνπλ θπξίσο ζε βαιθαληθέο ρψξεο κε ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο.  

Γιαππαγμαηεςηική δωναμη ηυν πελαηϊν (bargaining power of buyers) 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πέξαλ ηνπ δηθνχ ηνπο δηθηχνπ 

θαηαζηεκάησλ πνπ δελ είλαη θαη ηδηαίηεξα δηεπξπκέλν, δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

κέζσ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο. Γεδνκέλνπ φηη θάζε πειάηεο ελφο 

θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο αγνξάδεη έλα κηθξφ κφλν κεξίδην απφ ην ζχλνιν ησλ 

πξντφλησλ, κεκνλσκέλα δελ έρεη κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. 

ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ζεκαληηθά ζπκβάιεη θαη ε αλάιπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ-δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, 

θνηλψο ε PEST ANALYSIS (Political, Economical, Social, Technological factors) 

φπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

Πολιηικοί παπάγονηερ 

Ζ δπζρεξήο θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θιάδνο ηεο 

θισζηνυθαληνπξγίαο ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ 

παξαγφλησλ. Ο ζεκαληηθφηεξνο εμ’ απηψλ είλαη ζαθψο ε νξηζηηθή θαηάξγεζε ησλ 

πνζνζηψζεσλ πνπ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ ρακεινχ βαζκνχ 

δηαθνξνπνίεζεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζζνχλ ηηο αλαπηπζζφκελεο απηέο ρψξεο 

θαη ηηο ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 
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Πνιινί παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ ζεσξνχλ  φηη επηβάιιεηαη ε ζπλδξνκή ηεο πνιηηείαο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηξαθεί ε αλσηέξσ θαηάζηαζε. πγθεθξηκέλα ν χλδεζκνο Βηνκεράλσλ 

Βνξείνπ Διιάδνο έρεη θαηαζέζεη πξνηάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ δεηά ηε δεκηνπξγία 

ελφο λένπ εμσζηξεθνχο κνληέινπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ην νπνίν ζα 

επηθεληξψλεηαη θαη ζα ζηεξίδεη ηε κεηαπνηεηηθή βάζε ηεο ρψξαο θαη εηδηθά ηεο 

ειιεληθήο πεξηθέξεηαο. Οξηζκέλεο απφ ηηο θπξηφηεξεο ζέζεηο ηνπ είλαη: α) ε 

ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή πιαηζίνπ-ειέγρνπ ηεο αγνξάο πνπ ζα πξνζηαηεχεη 

νπζηαζηηθά ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ απφ ην παξαεκπφξην, ηηο παξάλνκεο 

εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο θαη ηελ απνπζία πξνδηαγξαθψλ  γηα ηα πξντφληα, β) ε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ράξαμε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ παξαγσγή 

βακβαθηνχ ζηελ Διιάδα, γ) ε ζεζκνζέηεζε πξνγξακκάησλ θαη θηλήηξσλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ εληάζεσο ηερλνινγίαο. 

Οικονομικοί παπάγονηερ 

ε ζπλδπαζκφ κε ηα αλσηέξσ ε θπβέξλεζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα 

εληζρχζεη ηελ ειιεληθή θισζηνυθαληνπξγία πξνσζεί νινθιεξσκέλν θιαδηθφ 

πξφγξακκα, κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο παξαγσγήο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ 

εμαγσγψλ. Πεξίπνπ 15 εθ. ζα δνζνχλ ζε λεκαηνπξγίεο, εηαηξίεο ελδπκάησλ θαη 

ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαδσνγνλεζνχλ, 

επσθεινχκελεο θαη απφ ηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο ζπγθπξίαο γηα ηνλ θιάδν. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηε δξάζε αλακέλεηαη λα θηάλεη 

έσο θαη 45% αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο επέλδπζεο θαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ 

έξγσλ ζα θπκαίλνληαη : γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο απφ 30.000€ έσο 150.000€ θαη γηα 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο απφ 80.000€ έσο 200.000€. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο  είλαη ε 

πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα 

ηνλ εμνξζνινγηζκφ, ηε δηαθνξνπνίεζε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο 

θαη δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο , νη δαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο, ε πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο, νη δαπάλεο ζπκβνχισλ (π.ρ. Γηαρείξηζε 

Έξγνπ, Media Plan) θαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, νηθνινγηθψλ πξνηχπσλ θαη ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 
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Κοινυνικοί-δημογπαθικοί παπάγονηερ 

εκαληηθφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δήηεζεο ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εζσξνχρσλ-καγηφ είλαη ην 

κέγεζνο θαη ε δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ νη πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη νη ηάζεηο ζηε κφδα (γηα παξάδεηγκα νη αιιαγέο ζηα ζρέδηα, ηα 

πιηθά, ηα ρξψκαηα) επηδξνχλ ζηε δήηεζε ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ. Έλδεημε ηεο 

θαηαλάισζεο εζσξνχρσλ-καγηφ απνηειεί θαη ε κέζε κεληαία δαπάλε ησλ 

λνηθνθπξηψλ, φπσο θαηαγξάθεθε απφ ηελ Δ..Τ.Δ. ζηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ 

Πξνγξακκαηηζκψλ ηεο πεξηφδνπ 2005-04. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ηα 

ειιεληθά λνηθνθπξηά δαπαλνχλ θαηά κέζν φξν €103,24 κεληαίσο γηα ηελ αγνξά 

ελδπκάησλ θαη εηδηθφηεξα € 11,37 γηα ηελ αγνξά αλδξηθψλ, γπλαηθείσλ θαη παηδηθψλ 

εζσξνχρσλ. Βέβαηα εμ’ απηψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο δαπαλάηαη απφ ην γπλαηθείν 

πιεζπζκφ πνπ ζαθψο επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ηάζεηο ηεο κφδαο θαη ηε 

δηαθήκηζε. 

Σεσνολογικοί παπάγονηερ 

Ζ θισζηνυθαληνπξγία είλαη έλαο παξαδνζηαθφο θιάδνο, ν νπνίνο δε 

ραξαθηεξίδεηαη σο θιάδνο πςειήο ηερλνινγίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν έρνπλ 

ζεκεησζεί ζεκαληηθέο αιιαγέο πξνο ηξεηο θπξίσο θαηεπζχλζεηο: 

Πξντφληα εληάζεσο ηερλνινγίαο κε technical textiles, functional and multifictional 

textiles θαη smart clothes 

Σερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληψλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

«Με ηερλνινγηθή» Καηλνηνκία κε λέα δηνηθεηηθά κνληέια, fast fashion θαη lean 

retailing. 

Δπηπιένλ ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ είρε σο απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ θιάδνπ λα απνθηήζνπλ ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηηο 

νινθιεξσκέλεο ζπιινγέο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Μέζσ απηψλ δίλεηαη παξάιιεια ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη αγνξέο κέζσ ηνπ e-shop. 
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1.3 Δπιλογή ηπαηηγικήρ 

Μεηά ηελ αλαιπηηθή απεηθφληζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε επηινγή θαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαιφ ζα ήηαλ λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. Αξρηθά ζα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη ε ζηξαηεγηθή δίλεη ηε κέζν-καθξνρξφληα θαηεχζπλζε θαη ηνπο ζηφρνπο 

κηαο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ επηρεηξεκαηία 

(θέξδε, θηινδνμίεο θιπ) θαη λα θαιχςεη ηηο εθάζηνηε επηζπκίεο  ησλ θαηαλαισηψλ 

(π.ρ. πνηφηεηα, ηηκή). Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέηεη ηε ζσζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε φισλ ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο (ρξεκαηηθά θεθάιαηα, 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, πάγηα, ηερλνγλσζία θιπ), ηαπηφρξνλα κε ην δηαξθή έιεγρν ηεο 

ζσζηήο πνξείαο ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επηιέρζεθε. Δπίζεο, πξέπεη λα 

ππάξρεη ζπλερήο, έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηα γεγνλφηα πνπ πηζαλφλ ζα 

επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη αθνξνχλ ην γεληθφηεξν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο (νηθνλνκηθφ, λνκηθφ, δεκνζηνλνκηθφ, πνιηηηθφ θιπ).
21

  

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε κέρξη ηψξα 

(επηηπρεκέλε ή φρη) πνξεία κηαο επηρείξεζεο δελ εγγπάηαη ηε ζπλέρηζε ηεο ζην 

κέιινλ. Σα ζηειέρε κηαο εηαηξείαο πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε ζην ξαγδαία 

κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη λα εληνπίζνπλ ηηο αλαγθαίεο δηνηθεηηθέο 

θαη παξαγσγηθέο αιιαγέο, πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ 

θαη ζα βειηηψζνπλ ηε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ.  

Ο θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ, δειαδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έλα πξντφλ 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ, έρεη κηθξχλεη πάξα πνιχ ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα παξάγνπλ ζπλερψο 

δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη ε ζπλερήο 

πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνιάβνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ψζηε λα κε βξεζνχλ 

εθηφο αγνξάο. Δμ αηηίαο ηνπ κεγάινπ απηνχ αληαγσληζκνχ, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη 
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πιένλ ζην marketing, κε ζηφρν ηελ  δηαηήξεζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο 

ζηελ αγνξά.
22

 

Γηα λα δηακνξθσζεί ε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζήο κηθξήο ή κεγάιεο- ζα 

πξέπεη αξρηθά λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε απιά εξσηήκαηα φπσο
23

: 

Πνηνπο ζηφρνπο ζέηεη ν επηρεηξεκαηίαο γηα ην άκεζν θαη απψηεξν κέιινλ κε 

βάζε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ; 

Πνηεο δπλαηφηεηεο έρεη ε επηρείξεζε απφ πιεπξάο πφξσλ γηα λα πεηχρεη ηνπο 

επηιερζέληεο ζηφρνπο; 

Πσο αληαπνθξίλεηαη ε εηαηξεία ζηηο απεηιέο θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ ηεο 

παξνπζηάδνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηελ πιαηζηψλεη; 

Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε εζηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα φπσο ε 

αλεξγία, ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ;  

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απαηηεί απφ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζε ηελ πνιχ 

θαιή γλψζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Πξνυπνζέηεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ησλ κελπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο εμέιημεο ηεο. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

πξνηείλεη ηελ δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ψζηε, ζε πεξίπησζε πηζαλήο 

απνηπρίαο ηεο αξρηθήο επηινγήο, λα ππάξρεη ε εηνηκφηεηα ηεο αιιαγήο ηεο κεζφδνπ 

θαη ηεο ζηξαηεγηθήο επίηεπμεο ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ. 

Ζ MINERVA είλαη κηα επηρείξεζε πνπ κεηξά 65 ρξφληα παξνπζίαο ζηνλ 

θιάδν ηεο έλδπζεο φρη κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο  αιιά  ζην ζχλνιν ηεο 

Διιεληθήο επηθξάηεηαο.  

                                                           
22

 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο & Βαζηθέο Αξρέο ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ – Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο & 

Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Ηνλίσλ Νήζσλ 

23
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 Βαζηθή αξρή ησλ δεκηνπξγψλ ηε εηαηξείαο , πνπ ππεξεηήζεθε απφ ην ζχλνιν 

ησλ Γηνηθήζεσλ ηεο φια απηά ηα ρξφληα ππήξμε ε παξαγσγή πξντφλησλ ζηαζεξά 

πςειήο πνηφηεηαο , ζε ηηκέο πξνζηηέο .  

 Απνηέιεζκα ηεο αθνινπζνχκελεο απηήο βαζηθήο ζηξαηεγηθήο ππήξμε ε 

θαζηέξσζε ηνπ πξντφληνο ζην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ . Ζ εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ 

είρε ζαλ ζπλέπεηα ηα πξντφληα λα έρνπλ ζηαζεξή δήηεζε θαη παξνπζία ζηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο ηφζν ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ φζν 

θαη εθείλσλ ηεο επαξρίαο. Πξφζθαηα ε   MINERVA  αλαδείρζεθε απφ ην Δζληθφ 

πκβνχιην Superbrands, ζεζκφ πνπ έρεη πηνζεηεζεί ζε 43 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, 

σο έλα αλαγλσξίζηκν Superbrand κε ηελ επσλπκία  MINERVA –ΜΗΝΔΡΒΑΚΗΑ . 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αιιαγέο ησλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο , ησλ 

πξνηηκήζεσλ,  ησλ ζπλεζεηψλ ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ζπρλέο θαη ζεκαληηθά 

δηαθνξνπνηεκέλεο. Με κνλαδηθή επηδίσμε ηελ ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο 

κέζα ζην ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί 

ε  εηαηξεία ζήκεξα ε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαζηεξψλεη θαη πηνζεηεί λέεο 

ζηξαηεγηθέο θαη λέα εξγαιεία Γηνίθεζεο .  

 Ζ  απαίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα  πξντφληα θαιήο πνηφηεηαο, ζε πιήζνο 

ζπλερψο λέσλ ζρεδίσλ θαη ζε ηηκέο πξνζηηέο , είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Γηνίθεζεο . 

 Σα θχξηα ζεκεία ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο είλαη ηα αθφινπζα : 

λέα πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ ηηο λέεο ηάζεηο ηεο κφδαο 

αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ δεκηνπξγηθνχ ηκήκαηνο εληφο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

εξεπλά ηηο λέεο ηάζεηο, ζπιιακβάλεη λέεο ζρεδηαζηηθέο ηδέεο θαη πξνρσξεί 

κεζνδηθά ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ 

πεξηνξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα εληφο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο θαη θάιπςε ησλ παξαγσγηθψλ ηεο αλαγθψλ είηε κε 

ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία ζηε Ρνπκαλία είηε κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε κνλάδεο ηξίησλ ζηηο ρψξεο ηεο 

Βαιθαληθήο. ηφρνο ε κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ παξαγσγηθνχ θφζηνπο ησλ 
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πξντφλησλ, φπνπ ην εξγαηηθφ θφζηνο απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ παξαγσγηθνχ θφζηνπο. 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε  ηνπ 

κέγηζηνπ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζπλζήθεο ζπλερψλ αιιαγψλ 

Ζ λέα ζηξαηεγηθή πνπ έρεη θαζηεξσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πνπ ζπλερψο 

εληζρχεηαη, ζεσξείηαη φηη ζπλεηέιεζε ζην γεγνλφο ε εηαηξεία λα θαηνξζψζεη λα 

ππεξπεδήζεη ηηο δπζθνιίεο, πνπ έθεξαλ ζε δπζρεξή ζέζε πνιιέο κεγαιχηεξεο 

δχλακεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

χκθσλα κε ηνλ M. Porter νη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο δχλαληαη λα πηνζεηεζνχλ 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο: 

 ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ 

 ζηξαηεγηθή ηεο εγεζίαο θφζηνπο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ζπκπίεζεο 

ηνπ θφζηνπο ψζηε ε ηειηθή ηηκή ησλ πξντφλησλ λα είλαη ρακειφηεξε απφ απηή 

ησλ αληαγσληζηψλ 

 ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο πηνζεηείηαη απφ νξγαληζκνχο πνπ εληνπίδνληαη 

εζειεκέλα θαη «θαιιηεξγνχλ» έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο. 

Απφ ηα θχξηα ζεκεία ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε θαη 

ηα ζηνηρεία ησλ ηξηψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ M. Porter δηαπηζηψλεηαη φηη ε επηρείξεζε 

εθαξκφδεη έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο εγεζίαο 

θφζηνπο. 

1.4 Πλάνο Μάπκεηινγκ  

Σν κάξθεηηλγθ ζπλίζηαηαη ζηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα κίαο επηρείξεζεο ή 

ελφο νξγαληζκνχ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Πξνζπαζεί δειαδή, κε θχξην εξγαιείν ηελ έξεπλα αγνξάο, λα 

αληηζηνηρίζεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη κε ηνλ πειάηε-ζηφρν πνπ ηα 

ρξεηάδεηαη ή ηα επηζπκεί, ή αθφκα θαιχηεξα αθνχ θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο 



 

 

48 

επηζπκίεο ηνπ, λα θαηαζθεπάζεη ηα αληίζηνηρα πξντφληα / ππεξεζίεο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ν πειάηεο επηζπκεί, λα ηνπ ηα γλσζηνπνηήζεη 

(δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε), λα ηα θαηαζηήζεη δηαζέζηκα κέζα απφ ηα θαλάιηα 

δηαλνκήο (ηα καγαδηά θαη νη ηνπνζεζίεο πνπ απηά είλαη δηαζέζηκα) ζηελ ηηκή πνπ ζα 

πξέπεη απηά λα πσινχληαη.
24

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ κάξθεηηλγθ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα θαηαλαισηηθά 

αγαζά, δειαδή απηά πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο είλαη νη 

επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο. Δηδηθφηεξα, ηα ζηειέρε κάξθεηηλγθ κίαο επηρείξεζεο 

ή ελφο νξγαληζκνχ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία καθξνρξφληα ζρέζε κε ηνλ 

πειάηε πξνζθέξνληαο πςειή αμία ζηα πξντφληα ηνπο, αμία πςειφηεξε απφ ηα 

αληίζηνηρα πξντφληα ηνπ αληαγσληζκνχ. Μέζα απφ ηελ πςειφηεξε απηή αμία 

επηηπγράλεηαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε ππεξνρή ηεο 

ίδηαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Όια ηα παξαπάλσ κε ηε ζεηξά 

ηνπο νδεγνχλ ζε πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ θαη ηειηθά ζε επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο 

ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο
25

. 

Ζ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε ιεηηνπξγία 

ε νπνία αλαιχεη, εθηηκά θαη ζπλδπάδεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κίγκαηνο 

κάξθεηηλγθ ηεο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο: πξντφλ, δηαλνκή, πξνβνιή θαη 

ηηκή, γλσζηφ ζηε βηβιηνγξαθία σο ηα 4P
26

.  

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη δπλαηή ε αλάδεημε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ε νξηνζέηεζε ηεο ζέζεο ηεο 

έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ επίηεπμε αλαγλσξηζηκφηεηαο, ηελ αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο, ηελ αλάπηπμε λέσλ 

αγνξψλ θαη ηειηθά ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο
27

.  

                                                           
24

 http://www.el.wikipedia.org 

25
 http://www.el.wikipedia.org 

26
 http://www.noisisdev.gr 

27
 http://www.noisisdev.gr 
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Όζνλ αθνξά ην πξντφλ ε επηρείξεζε σο πξναλαθέξζεθε παξάγεη αλδξηθά, 

γπλαηθεία θαη παηδηθά εζψξνπρα, θφξκεο χπλνπ, ξνχρα Homewear γηα ην ρεηκψλα θαη 

Βeachwear γηα ην θαινθαίξη, κπινχδεο, T-Shirt, εθεβηθά θαη Unisex θαζψο θαη 

γπλαηθεία εζψξνπρα lingerie ζε κεγάιε πνηθηιία ζρεδίσλ θαη ρξσκάησλ. Γηαζέηεη 

επνκέλσο κηα νινθιεξσκέλε γθάκα πξντφλησλ πνπ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο 

ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη ζπιινγέο θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο επνρέο 

ηνπ έηνπο φπσο ηα ξνχρα Beachwear (ξνχρα γηα ηελ παξαιία). Όια ηα πξντφληα ηεο 

Δηαηξίαο πξνσζνχληαη ζηελ αγνξά κε ην ελδεηθηηθφ ζήκα Minerva πνπ έρεη 

θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ σο ζήκα πξντφλησλ δηαθεθξηκέλεο 

πνηφηεηαο. εκαληηθά ζηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο ζπκβάιιεη θαη ε κνληέξλα 

ζπζθεπαζία ηνπ ε νπνία παξάιιεια είλαη θαη ηδηαίηεξα ελεκεξσηηθή. ηελ πίζσ 

πιεπξά ηεο ζπζθεπαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα ινηπά πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

ζπιινγή (ίδηα πνηφηεηα πθάζκαηνο-δηαθνξεηηθφ ζηπι), ηα κεγέζε θαζψο θαη ηα 

ρξψκαηα ζηα νπνία δηαηίζεηαη νιφθιεξε ε ζπιινγή.  

Χζηφζν ε εηαηξεία δελ κέλεη ζηαηηθή ιφγσ ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηεο 

επηηπρίαο πνπ έρνπλ ηα πθηζηάκελα πξντφληα ηεο. Γηαζέηεη έλα νξγαλσκέλν 

δεκηνπξγηθφ ηκήκα φπνπ ζρεδηάδνληαη θαη εηνηκάδνληαη ηα δείγκαηα ησλ ζπλερψο 

αλαλενχκελσλ πξντφλησλ ηεο. ην ηκήκα απηφ εξγάδεηαη ηθαλφο αξηζκφο 

πξνζσπηθνχ, κε εηδηθφηεηεο κνληειίζη-παηξνλίζη, ζρεδηαηψλ, αξκφδησλ ππαιιήισλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη εηδηθψλ θνπηψλ θαη ξαπηψλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηα 

δείγκαηα. Σν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο παξαθνινπζεί ζπρλά εθζέζεηο 

ζην εμσηεξηθφ ψζηε λα είλαη ελήκεξν γηα ηηο λέεο ηάζεηο ηεο κφδαο. 

ρεηηθά κε ηε δηαλνκή έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη ε εηαηξεία δηαζέηεη δηεπξπκέλν 

δίθηπν πσιήζεσλ κε παλειιαδηθή θάιπςε. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηα πξντφληα ηεο 

εχθνια πξνζεγγίζηκα ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Ζ εηαηξεία ηαπηφρξνλα έρεη έληνλε 

παξνπζία κε εηαηξηθά corners θαη shop in shop κέζα ζε κεγάια επψλπκα 

πνιπθαηαζηήκαηα θαη πνιπρψξνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζεγγίδεη άκεζα ην 

ζχγρξνλν θαηαλαισηή ν νπνίνο επηδεηά λα θαιχςεη φιεο ηηο αγνξαζηηθέο ηνπ 

αλάγθεο κε κηα κφλν επίζθεςε. Παξάιιεια ε εηαηξεία επηθνηλσλεί ην ζχγρξνλν 

ραξαθηήξα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ηελ εηαηξηθή ηεο εηθφλα κέζα  απφ ηε δεκηνπξγία 

εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ Minerva. Μνληέξλα αηκφζθαηξα, πιήξεο πξντνληηθή γθάκα 
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θαη εμππεξέηεζε είλαη ν θεληξηθφο άμνλαο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξηθψλ ηεο 

θαηαζηεκάησλ θαη εηαηξηθψλ corners. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ κάξθεηηλγθ κηαο εηαηξείαο είλαη ε δηαδηθαζία 

ηηκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο. Ζ ηηκή είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηεο θαζψο είλαη ην κνλαδηθφ απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ πνπ παξάγεη 

έζνδα. Γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο ηηκνιφγεζεο κηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηεο πέληε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη νη ζηφρνη ηεο, νη πσιήζεηο, 

ην κεξίδην ηνπ πειάηε, ηελ εηαηξηθή ηεο εηθφλα θαη άιινπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

φπσο ηε γξακκή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Έμσ απφ ηα ελδνεπηρεηξεζηαθά πιαίζηα ε 

εηαηξεία είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάδεη ηνλ αληαγσληζκφ ηεο, ηνπο αγνξαζηέο ηεο θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο πνπ επεξεάδνπλ ηα θαλάιηα πξνκεζεηψλ θαη δηαλνκήο.  

Ζ εηαηξεία φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή ηεο ηηκνιφγεζεο έρεη επηιέμεη λα 

αθνινπζεί ηνλ αληαγσληζκφ ζηα πιαίζηα πνπ απηφ είλαη εθηθηφ δεδνκέλνπ φηη ε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κέζε σο πςειή. Κχξην κέιεκα ηεο 

εηαηξείαο είλαη λα παξάγεη πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

Σέινο ην ηειεπηαίν ζπζηαηηθφ ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ είλαη ε πξνβνιή ε 

νπνία ζπλίζηαηαη απφ ηε Γηαθήκηζε, ηελ Πξνζσπηθή Πψιεζε, ηελ Πξνψζεζε 

Πσιήζεσλ θαη ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο. Ζ εηαηξεία θξνληίδεη ψζηε θάζε θνξά πνπ 

ιαλζάξεη ζηελ αγνξά λέα ζπιινγή πξντφλησλ λα ελεκεξψλεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ 

κέζσ θαηαρσξήζεσλ ζε έληππα κέζα (θπξίσο πεξηνδηθά) πνπ είλαη απηά πνπ 

απνξξνθνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ην θνλδχιη ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. 

Βέβαηα δελ έρνπλ ιείςεη θαη ηα ηειενπηηθά ζπνη ηα νπνία φκσο βάζεη κειέηεο ηεο 

Media Services Α.Δ. δελ είλαη απηά πνπ πξνηηκψληαη απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ Πξνζσπηθή Πψιεζε ε εηαηξεία 

δηαζέηεη δηεπξπκέλν δίθηπν πσιεηψλ νη νπνίνη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ έρνπλ 

αλαπηχμεη ηζρπξέο θαη ζηαζεξέο ζπλεξγαζίεο κε ην πειαηνιφγην ηεο. Σέινο νη 

Γεκφζηεο ρέζεηο αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπάζεηα κηα επηρείξεζεο λα πξνβιεζεί 

επξέσο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθή εηθφλα γχξσ απφ ην πξφζσπν ηεο ρσξίο ακνηβή. 

Απφ ηα εξγαιεία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία είλαη ηα ζπρλά 
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Γειηία Σχπνπ κε ηα νπνία αλαγγέινληαη ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα 

ελδηαθέξνπλ ην θνηλφ θαζψο θαη ε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο 

νπνίαο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ εηαηξεία (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

επελδπηηθά ζρέδηα, εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε), φζν θαη γηα ηα πξντφληα ηεο 

(θαηάινγνη).  

1.5 σέδιο Δπένδςζηρ 

Σν 2009 ήηαλ ε ρεηξφηεξε ρξνληά γηα ηνλ θιάδν ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο -

αθφκε δπζθνιφηεξε θαη απ' απηήλ ηνπ 2005, νπφηε θαη απειεπζεξψζεθαλ νη 

πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί- ελψ ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010, ζπλερίδεη λα θαηαγξάθεηαη 

πηψζε ζε φινπο ηνπο δείθηεο, αιιά κε βξαδχηεξν ξπζκφ. Μάιηζηα, θαηά ηνλ πξφεδξν 

ηνπ ΔΠΔΔ (χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεθηηθήο Δηνίκνπ Δλδχκαηνο Διιάδαο) 

θχξην Σειέκαρν Κηηζηθφπνπιν , θαίλεηαη πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε, ην 2009 έπιεμε 

πεξηζζφηεξν ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο απφ φηη ηηο εγρψξηεο, κε ηνλ ηδίξν θαη ηηο 

λέεο παξαγγειίεο ησλ πξψησλ λα ππνρσξνχλ θαηά 5% πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ησλ 

δεχηεξσλ. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, νη επξσπατθέο αγνξέο είραλ 

επεξεαζηεί λσξίηεξα απφ ηελ θξίζε ζε ζχγθξηζε κε ηε ρψξα καο, ε νπνία άξρηζε λα 

απνξξνθά ηνπο "θξαδαζκνχο", κεηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2009. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε δπζρεξήο απηή θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα 

εληζρπζεί ε θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ έλαληη ησλ 

εηζαγνκέλσλ απφ ηηο Σξίηεο Υψξεο. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο απηφ θαη λα θαηαζηνχλ 

ηα ειιεληθά πξντφληα αληαγσληζηηθφηεξα ησλ μέλσλ είλαη απαξαίηεηε ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ε νπνία ζα έρεη αληίθηππν θαη ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ν θιάδνο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο είλαη 

εληάζεσο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα ην εξγαηηθφ θφζηνο λα έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο πσιήζεσλ. Σα ηειεπηαία έηε παξαηεξείηαη ε 

κεηεγθαηάζηαζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ απφ 

ηελ Διιάδα ζε φκνξεο ρψξεο κε ρακειά εξγαηηθά θφζηε. Έλα ηέηνην ελδερφκελν 

κειεηά ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε κε ην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην. πγθεθξηκέλα 

εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο παξαγσγηθήο ηεο κνλάδαο ζηε γεηηνληθή 

Βνπιγαξία φπνπ ζηελ Δπξψπε ησλ 27 θαηέρεη ηελ ηειεπηαία ζέζε φζνλ αθνξά ην 

θφζηνο εξγαζίαο.  
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Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ επελδπηψλ. Ζ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ιφγσ ηεο έληαμεο ζην ΝΑΣΟ 

θαη ηελ ΔΔ, ε ζηαζεξή νηθνλνκηθή πξννπηηθή θαη ε απμαλφκελε αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ησλ ζεζκψλ ηεο, ήηαλ κφλν κεξηθά απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ. Οη εμσηεξηθνί επελδπηέο 

έρνπλ εληππσζηαζζεί απφ ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηεο εζληθήο βηνκεραλίαο, ην ηδηαίηεξα 

εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηε ζεκαληηθή λέα αγνξά. Σψξα, ζηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε, κε ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε, ην 

καθξννηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο Βνπιγαξίαο παξακέλεη  επλντθφ γηα ηελ έλαξμε λέσλ 

επελδχζεσλ. Ζ βνπιγαξηθή θπβέξλεζε πξαγκαηνπνηεί ζεκαληηθά βήκαηα θαη έρεη 

εθπνλήζεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη ηε καθξννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο ρψξαο  θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. 

1.5.1 Δπιλογή Υϊπαρ 

Ζ επηινγή ηεο ρψξαο φπσο πξναλαθέξζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο ιφγσ 

ηνπ ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο. Πέξαλ ηνχηνπ φκσο ε Βνπιγαξία παξνπζηάδεη 

πνιιά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ηελ θαζηζηνχλ σο επελδπηηθφ πξννξηζκφ.  

1.5.1.1 ηπαηηγικήρ ζημαζίαρ ηοποθεζία 

Ζ Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη θαηαιακβάλεη ην 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ.  

 ηα βφξεηα ζπλνξεχεη κε ηε Ρνπκαλία, πξνο ηα δπηηθά κε ηελ Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία 

ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ζηα αλαηνιηθά κε ηε Μαχξε Θάιαζζα, ζηα λφηηα κε ηελ 

Διιάδα θαη πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά κε ηελ επξσπατθή πιεπξά ηεο Σνπξθίαο. 

Καηαιακβάλεη 111.000 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. 

νβαξά ππφςε έρεη ιεθζεί ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Διιάδα-Βνπιγαξία INTERREG IVA 2007-2013
28

. Σν πξφγξακκα απηφ εληάζζεηαη 

ζην ζηφρν «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-

                                                           
28

 Πξφγξακκα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-2013 (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & 

Οηθνλνκηθψλ  
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2013 δεδνκέλεο ηεο εηζρψξεζεο ηεο Βνπιγαξίαο σο λέν θξάηνο-κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2007. Ο ζηφρνο «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία» 

πξνηάζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο έλα κέξνο ηεο δέζκεο κεηαξξπζκίζεσλ 

ηεο ηειεπηαίαο γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο θαηά ην 2007 θαη πξνζβιέπεη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ ζα επηθέξεη κηα ηζνξξνπεκέλε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν. 

Ζ επηιέμηκε πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη επηά δηνηθεηηθέο 

πεξηθέξεηεο ζηελ Διιεληθή πιεπξά (Έβξνο, Καβάια, Ξάλζε, Ρνδφπε, Γξάκα, 

Θεζζαινλίθε θαη έξξεο) θαη ηέζζεξηο ζηε Βνπιγαξηθή πιεπξά (Μπιαγθφεθγθξαλη, 

κφιπαλ, Κνχξηδαιη θαη Υάζθνβν) ελψ θαιχπηεη κηα πεξηνρή 40.402 ηεηξ. Υηι. θαη 

2.812.236 θαηνίθσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηέζζεξηο αλσηέξσ πεξηθέξεηεο ηδαληθφηεξε 

ηνπνζεζία γηα ηελ επέλδπζε ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη ε πφιε Μπιαγθφεβγθξαλη 

θπξίσο ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο απφ ηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο. πγθεθξηκέλα απέρεη κφιηο 203 ρηιηφκεηξα απφ ηε Θεζζαινλίθε φηαλ 

ην κφιπαλ απέρεη 299 ρηιηφκεηξα, ην Κίξηδαιη 386 θαη ην Υάζθνβν 436 ρηιηφκεηξα.  

Σν Μπιαγθφεβγθξαλη βξίζθεηαη ζηα λνηηνδπηηθά ηεο ρψξαο, απέρεη 100 

ρηιηφκεηξα απφ ηε φθηα, είλαη ε ηξίηε ζε κέγεζνο πφιε ηεο Βνπιγαξίαο κεηά ην 

Μπνπξγθάο θαη ηε φθηα θαη θαηαιακβάλεη ην 5,8% ηνπ εδάθνπο ηεο ρψξαο.  

1.5.1.2 Οικονομικψ Πεπιβάλλον  

Ζ βνπιγαξηθή νηθνλνκία γλψξηζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο απφ ην 1997 

κέρξη ην 2008, απφξξνηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ ζπλεπψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινχζεζαλ νη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο ζηελ ρψξα 

κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζηαζεξνχ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Καηά ην δηάζηεκα 2004-2008, ν ξπζκφο αλάπηπμεο, 

θαηά κέζν φξν, ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 6% θαη άλσ θαη ζηεξίρζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

εηζξνή επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. Σα πςειά επίπεδα ηφζν ηνπ πιεζσξηζκνχ φζν θαη 

ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, βαζηθψλ δνκηθψλ 
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πξνβιεκάησλ ηεο αλσηέξσ ρξνληθήο πεξηφδνπ, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή ππνρψξεζε, 

θαηά ην 2008, εμαηηίαο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
29

  

Σν 2009, ρξνληά νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ άθεζε αλεπεξέαζηε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο Βνπιγαξίαο ε 

χθεζε ηεο νπνίαο, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη δηακνξθσζεί ζην 5% 

ηνπ ΑΔΠ. ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ χθεζε πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ 

άιισλ, ε κείσζε ηφζν ηεο εγρψξηαο δήηεζεο φζν θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ηδησηηθή 

θαη δεκφζηα θαηαλάισζε, νη απζηεξνί θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο πηζησηηθήο 

αγνξάο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ). 

Ζ χθεζε είρε, παξάιιεια, σο απνηέιεζκα θαη ηε κείσζε ησλ θξαηηθψλ 

εζφδσλ. Απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ απνηέιεζε ην έιιεηκκα 3,9%, πνπ 

θαηεγξάθε ην 2009 (έλαληη πιενλάζκαηνο 1,8% ην 2008). Ζ Δπηηξνπή, πάλησο, 

εθηηκά φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο θηλήζεθαλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη 

απέηξεςαλ ηελ θαηαγξαθή κεγαιχηεξνπ ειιείκκαηνο. 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηα 

επξήκαηα ηεο νπνίαο αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 02.06.2010, ε νηθνλνκία ηεο Βνπιγαξίαο – 

πνπ ην 2009 ζπξξηθλψζεθε θαηά 5% - ζα επαλαθάκςεη ην ηξέρνλ έηνο κε ξπζκφ 

αλάπηπμεο 0,2%
30

. Δπηζεκαίλνληαη, σζηφζν, σο δπλεηηθέο απεηιέο ην κεγάιν 

εμσηεξηθφ ρξένο ηνπ βνπιγαξηθνχ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ην ελδερφκελν 

εμάπισζεο ηεο θξίζεο ρξένπο ηεο επξσδψλεο. Όπσο αλαθέξεηαη, ζην ηέινο ηνπ 2009 

ην εμσηεξηθφ ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλήιζε ζην 102,7% ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο, ελψ ην αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο ηνπ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδησηηθνχ ηνκέα αληηζηνηρνχζε ζην 80% ηνπ ΑΔΠ. 

Ζ αλάπηπμε ζα επηηεπρζεί θπξίσο ράξε ζηε ζπκβνιή ησλ εμαγσγηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ θιάδσλ, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ. Αληίζεηα θιάδνη 

                                                           
29

 Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο 

(http://www.pcci.gr/evep/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2813&articleid=7076) 

30
 http://www.economia.gr 

http://www.pcci.gr/evep/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2813&articleid=7076
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φπσο ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο δελ πξφθεηηαη λα επηζηξέςνπλ 

ζηηο πξνγελέζηεξεο ηεο θξίζεο πςειέο επηδφζεηο. χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ν 

πιεζσξηζκφο ην 2010 ζηε Βνπιγαξία ζα θπκαλζεί ζην κεηξηνπαζέο 2,2% ελψ ην 

έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζα κεησζεί ζε 6,25% απφ 9,5% 

(2009). 

Δθηηκάηαη δε, φηη ζα απαηηεζεί πξνζαξκνγή ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα, θαζψο είλαη πηζαλφ λα παξακείλνπλ ζε ρακειφ επίπεδν νη εηζξνέο θεθαιαίσλ 

θαη λα κεησζεί πεξαηηέξσ ε εγρψξηα δήηεζε ιφγσ επηδείλσζεο ηεο αλεξγίαο. Αθφκε 

ζπληζηψληαη απφ ην ΓΝΣ κεηαξξπζκίζεηο ζε δεκφζηεο πνιηηηθέο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκαζηεί ε είζνδνο ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ επξσδψλε, ελψ ζεηηθά αμηνινγείηαη ε 

κέρξη ζήκεξα πινπνίεζε εθ κέξνπο ηεο βνπιγαξηθήο θπβέξλεζεο «ζπλεηψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ» πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

1.5.1.3 Πολιηικψ Πεπιβάλλον
31

 

Ζ Βνπιγαξία έρεη θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία κε κηα ζαθή δηαδηθαζία 

δηαδνρήο. Γηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο ζπλέρηζαλ ζε γεληθέο ηηο πνιηηηθέο νηθνλνκηθήο 

θαη πνιηηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ άξρηζαλ ζην πιαίζην ησλ Δλσκέλσλ Γεκνθξαηηθψλ 

Γπλάκεσλ ην 1997 θαη είραλ σο απνηέιεζκα ηελ έληαμε ζην ΝΑΣΟ ην Μάξηην 2004 

θαη ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007. Οη κεηαξξπζκίζεηο εμαζθάιηζαλ 

επίζεο ηε ζπλερή ζηήξημε ηνπ ΓΝΣ, ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο μέλσλ επελδπηψλ 

θαη νδήγεζαλ ζε κηα δηαξθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο κεηά απφ ελλέα ρξφληα 

ζπλερνχο κείσζεο, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο απφ 18% ην 2002 ζε 7% 

ην 2006. Ζ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, ζπλαζπηζκφο ηξηψλ θνκκάησλ, ζρεκαηίζηεθε 

κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2005, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Βνπιγαξηθνχ 

νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο (BSP) θαη πεξηιακβάλεη ην Δζληθφ Κίλεκα γηα 

ηαζεξφηεηα θαη Πξφνδν (NMSP) θαη ηελ Σνπξθηθή Κίλεζε γηα ηα Γηθαηψκαηα θαη 

ηελ Διεπζεξία (MRF). Μεηά ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ πνπ απνηεινχζε θνηλφ ζηφρν θαη 

ησλ ηξηψλ θνκκάησλ, ν ζπλαζπηζκφο εκθαλίδεηαη νινέλα θαη πην αζηαζήο θαζψο νη 

εληάζεηο κεηαμχ ηεο θεληξναξηζηεξάο ηνπ Βνπιγαξηθνχ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο  

θαη ηεο  θεληξνδεμηάο  ηνπ Δζληθνχ Κηλήκαηνο γηα ηαζεξφηεηα θαη Πξφνδν 
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επαλεκθαλίζηεθαλ. Δπηπιένλ,  εζσηεξηθή δηαίξεζε απεηιεί λα δηαηαξάμεη ην Δζληθφ 

Κίλεκα γηα ηαζεξφηεηα θαη Πξφνδν, ην νπνίν παξαγθσλίδνληαη απφ έλα 

λενζρεκαηηζζέλ θφκκα ην  Πνιίηεο γηα ηελ Δπξσπατθή Αλάπηπμε ηεο Βνπιγαξίαο 

(CEDB), πνπ πξνέθπςε κφιηο ην 2006 αιιά θαηάθεξε άκεζα λα θεξδίζεη ηελ   

ηζρπξφηεξε ιατθή ππνζηήξημε. ηηο εθινγέο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 κεγάινο ληθεηήο 

αλαδείρζεθε ην θφκκα Πνιίηεο γηα ηελ Δπξσπατθή Αλάπηπμε ηεο Βνπιγαξίαο κε 

πνζνζηφ 39,72% έλαληη 17,70% πνπ ζπγθέληξσζε ν κέρξη ηφηε θπβεξλψλ 

ζπλαζπηζκφο θνκκάησλ. 

H πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ δελ ηειείσζε ηε κεηάβαζε θαη ηε δηαδηθαζία 

νινθιήξσζεο ηεο Βνπιγαξίαο, θαζψο ηα ζέκαηα ησλ εκηηειψλ νηθνλνκηθψλ θαη 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ παξακέλνπλ ζεκαληηθά. Φνβνχκελε φηη ε απψιεηα 

ηεο ΔΔ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηαξξπζκίζεηο απνθιίζεσλ, ε ΔΔ έρεη εηζαγάγεη έλα 

ζχζηεκα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κεηά ηελ πξνζρψξεζε ηεο Βνπιγαξίαο, ε νπνία 

απαηηεί εθζέζεηο πξνφδνπ ζε βαζηθνχο ηνκείο, θπξίσο απνβιέπνληαο  ζηε δηθαζηηθή 

κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Ζ δεχηεξε έθζεζε πξνφδνπ ηνλ Ηαλνπαξίνπ 2008 αλαθέξεη 

φηη ε Βνπιγαξία πξέπεη αθφκε λα εληζρχζεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πςεινχ επηπέδνπ 

δηαθζνξάο, ηεο δηαθζνξάο ζηνπο θφιπνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Ζ ΔΔ δελ έρεη αθφκε επηβάιιεη θπξψζεηο γηα απηφ (φπσο 

θαηψηεξε ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ), αιιά δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα ην πξάμεη δεδνκέλεο ηεο κε επαξθνχο βειηίσζεο ζην κέιινλ. 

πλνιηθά, νη δηεζλείο ζρέζεηο είλαη θαιέο θαη ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ε έγθαηξε πνιπκεξήο βνήζεηα είλαη πηζαλή. Ο εμσηεξηθφο θίλδπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ πεξηθεξεηαθή αζηάζεηα ζηα Βαιθάληα έρεη κεησζεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ε Βνπιγαξία είλαη απίζαλν λα παξαζπξζεί ζε κηα 

πεξηθεξεηαθή ζχγθξνπζε. Σν νξγαλσκέλν έγθιεκα, φπσο θαη ε ΔΔ έρεη αλαγλσξίζεη, 

παξακέλεη έλα ζέκα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, αιιά ν θίλδπλνο γηα ηηο μέλεο 

επηρεηξήζεηο είλαη κηθξή. Δπηπιένλ,  ηξνκνθξαηία, πνιηηηθή βία θαη ε επξείεο εζληθέο 

ηαξαρέο είλαη κάιινλ απίζαλα θαηλφκελα. 
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1.5.1.4 Δπγαηικψ Γςναμικψ/Κψζηορ Δπγαηικοω Γςναμικοω
32

 

Αλεμάξηεηα απφ ηε ζρεηηθά κεγάιε κεηαλάζηεπζε απφ ηε Βνπιγαξία ηα 

ηειεπηαία 20 ρξφληα, ζηηο κέξεο καο φιν θαη πεξηζζφηεξνη ζπνπδαζηέο ζα επηιέμνπλ 

λα κείλνπλ, λα δήζνπλ ή λα επηζηξέςνπλ ζηε Βνπιγαξία.. ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

δείρλνπλ  ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Βνχιγαξσλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ απφ ηε 

ρψξα. Καζψο νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηε ρψξα βειηηψλνληαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, νη λένη αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο 

καο θαη ην γεγνλφο φηη ήδε ππάξρνπλ κεγάιεο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε. 

Μεηά ην 1989 ε Βνπιγαξία γλψξηζε ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηε 

ρψξα θαη κάιηζηα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Λφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ πνπ 

αληηκεηψπηζε απφ ηε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, πνιινί λένη 

έθπγαλ ζην ηέινο ηνπ 20νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα. Δπεηδή ε κεηαλαζηεπηηθή 

απηή δηαδηθαζία αθνξά σο επί ην πιείζηνλ ζηηο λεφηεξεο γεληέο θαη ηνπο θνηηεηέο, 

πνιινί άλζξσπνη αλαθέξνληαη ζε απηή σο  «δηαξξνή εγθεθάισλ». Σν θαηλφκελν 

φκσο  ηεο "δηαξξνήο εγθεθάισλ" δελ πθίζηαηαη ζηε Βνπιγαξία θαζψο απφ ηα 

δεδνκέλα ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο ζηε Γελεχε πξνθχπηεη φηη νη Βνχιγαξνη 

πνπ έρνπλ έλα επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη δεμηνηήησλ παξακέλνπλ ζηε Βνπιγαξία ή 

επηζηξέθνπλ ζε απηή κεηά απφ ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε κεηαλάζηεπζε έρεη κεησζεί εκθαλίδνληαη 

παξαθάησ. 

Με ηελ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην αζηαζέο 

ακεξηθαληθφ δνιάξην, νη δπηηθέο ρψξεο δελ είλαη ηφζν ειθπζηηθέο γηα ηνπο λένπο 

Βνχιγαξνπο γηα κηα κφληκε θίλεζε (νχηε φκσο θαη γηα επνρηαθή εξγαζία). Ζ 

Βνπιγαξηθή νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη κέξα κε ηε κέξα. Οη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο θαη 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο απφ ηνλ θφζκν δηαηεξνχλ γξαθεία ζηε Βνπιγαξία, 

δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη δίλνληαο κεγάιεο επθαηξίεο γηα ηνπο λένπο 

ηεο ρψξαο. Παξάιιεια ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο πξνρψξεζε 

ζε κηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα κε ζθνπφ λα θξαηήζεη ηνπο λένπο θαη λα ηνπο 

βνεζήζεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε ζηελ εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο. Ζ 

εθζηξαηεία απηή είρε ζεηηθφ απνηέιεζκα. 
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Ζ Βνπιγαξία θαηαγξάθεη ζεκαληηθέο μέλεο επελδχζεηο θάζε έηνο θαη 

βξίζθεηαη ζην ζσζηφ δξφκν πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβεη ηηο πξνεγκέλεο επξσπατθέο 

ρψξεο. Σν βηνηηθφ επίπεδν θαη ε πνηφηεηα δσήο έρεη βειηησζεί εληππσζηαθά ζε 

ζχγθξηζε κε πξηλ απφ 10 ρξφληα θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε Βνπιγαξία λα γίλεη 

πην ειθπζηηθή θαη ηθαλή λα θξνληίζεη γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαηφ ηεο. 

Χο κέινο ηεο Δπξσπατθή Έλσζεο, ε Βνπιγαξία έρεη αλαιάβεη δξάζε φζνλ 

αθνξά ηελ απαζρφιεζε: εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηνπο αλέξγνπο, 

πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

παξνρή θαιχηεξσλ επελδχζεσλ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε 

δηά βίνπ εθπαίδεπζε, θαηάξγεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο έλαληη αλζξψπσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, δεκηνπξγία θηλήηξσλ θπξίσο νηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, κεηαηξνπή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε 

λφκηκε απαζρφιεζε. 

Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ βάζεη ζηνηρείσλ απφ ηε 

EUROSTAT κέρξη  ην 2007 (νπφηε θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία) ε Βνπιγαξία 

ήηαλ ε ρψξα κε ην ρακειφηεξν κεληαίν θφζηνο εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε ησλ 27. 

πγθεθξηκέλα ην 2007 ην θφζηνο απηφ αλεξρφηαλ ζε 280 Δπξψ, κε ακέζσο επφκελε 

ηε Ρνπκαλία φπνπ ην αληίζηνηρν κέγεζνο ήηαλ 527 Δπξψ (ζρεδφλ ην δηπιάζην)
33

. 

Βάζεη πξφζθαησλ ζηνηρείσλ ην 2010 ην κεληαίν θφζηνο εξγαζίαο ζηε 

Βνπιγαξία εμαθνινπζεί λα θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηακνξθνχκελν ζε 316 

Δπξψ
34

.   

1.5.1.5 Φοπολογία 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηε Βνπιγαξία εθαξκφδεηαη ζε έλα 

εληαίν πνζνζηφ 10%. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηνρέο ζηε Βνπιγαξία φπνπ ηα 

εηζνδήκαηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δε θνξνινγνχληαη. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο κε 

πςειφ δείθηε αλεξγίαο ηηο νπνίεο ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα βνεζήζεη πξνσζψληαο 

θίλεηξα γηα ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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 Ζ κνλαδηθή ρψξα ζηελ Δπξψπε πνπ εκθαλίδεη ρακειφηεξν πνζνζηφ είλαη ην 

Μαπξνβνχλην κε 9% ελψ ην ίδην πνζνζηφ κε ηε Βνπιγαξία έρνπλ ε εξβία, ε 

Κχπξνο θαη ηα θφπηα. Ο κέζνο φξνο γηα ηελ Δπξψπε (39 ρψξεο) θπκαίλεηαη ζην 

22,2% κε ηε Μάιηα λα εκθαλίδεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ θνξνιφγεζεο ζην 35%
35

.  

1.5.1.6 Ίδπςζη Δηαιπείαρ
36

 

Ζ Βνπιγαξηθή λνκνζεζία αλαγλσξίδεη ηνπο εμήο ηχπνπο ησλ εκπνξηθψλ 

εηαηξηψλ: νκφξξπζκε εηαηξεία, εηεξφξξπζκε εηαηξεία, εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο  ή κνλνπξφζσπε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο,  κεηνρηθή εηαηξεία  ή 

κνλνπξφζσπε κεηνρηθή εηαηξία θαη αλψλπκε εηαηξία. Όια νη παξαπάλσ κνξθέο 

εηαηξεηψλ  αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηέο  λνκηθέο νληφηεηεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εζληθφηεηα ηνπ/ησλ  ηδξπηή/ηδξπηψλ, θάζε εηαηξεία πνπ έρεη ηδξπζεί ζηε Βνπιγαξία 

ζεσξείηαη σο βνπιγαξηθή λνκηθή νληφηεηα θαη ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηε 

βνπιγαξηθή λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ ίδξπζε εηαηξείαο ζηε Βνπιγαξία, δελ δηαθέξεη αλάινγα 

κε ην αλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή Βνχιγαξνη ή μέλνη ππήθννη. χκθσλα κε ην 

βνπιγαξηθφ λφκν δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηεο μέλεο 

ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ηεο Βνπιγαξηθήο εηαηξείαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε 

ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ πξνζψπσλ ζην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο 

κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ην 100%.  

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2008 φινη νη ηχπνη εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη 

φια ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ μέλσλ εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ 

ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εληαίν ζχζηεκα θαηαρψξεζεο ζην νπνίν ε θάζε εγγεγξακκέλε 

εηαηξεία δηαηεξεί έλαλ Δληαίν Κσδηθφ Αλαγλψξηζεο (UIC), ην νπνίν ρξεζηκεχεη γηα 

φια ηνπο  εκπνξηθνχο, θνξνινγηθνχο, θνηλσληθνχο , ζηαηηζηηθνχο θαη άιινπο 

ζθνπνχο. Ζ εηαηξεία θαζ 'φιε ηελ χπαξμή ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ απηφ ηνλ Δληαίν 

Κσδηθφ Αλαγλψξηζεο. Γελ απαηηείηαη θάπνηα  άιιε δεπηεξνβάζκηα εγγξαθή ηφζν γηα 
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ηηο λενζπζηαζείζεο εηαηξείεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα γηα λα μεθηλήζνπλ  ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Οη απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο θάζε ηχπνπ εκπνξηθήο εηαηξείαο ή ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο νξίδνληαη ζην Δκπνξηθφ λφκν. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο δηαξθεί 

ζήκεξα πεξίπνπ κέρξη ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ 

εγγξάθσλ. Ζ εκπνξηθή εηαηξίαο ή ην ππνθαηάζηεκα γίλνληαη κηα ηθαλή λνκηθή 

νληφηεηα απφ ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηεο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν. 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζνχλ κε ηνλ Δκπνξηθφ 

Νφκν νη δξαζηεξηφηεηεο  ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ μέλσλ εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ  πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο 

ζηα Δκπνξηθά Μεηξψα ησλ εθάζηνηε Δπαξρηαθψλ πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ μαλά ζην 

Δκπνξηθφ Μεηξψν φρη αξγφηεξα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Σπρφλ αιιαγέο ζην 

λνκηθφ θαζεζηψο ησλ θνξέσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κεηά απφ (ή 

ζπγρξφλσο κε) ηελ επαλεγγξαθή ηνπο. 

Οη Κπξηφηεξεο κνξθέο εηαηξεηψλ  

Οη θπξηφηεξεο κνξθέο εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

αιινδαπήο παξνπζίαο ζηε Βνπιγαξία είλαη ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε 

κεηνρηθή εηαηξεία, ην ππνθαηάζηεκα θαη ε εκπνξηθή αληηπξνζσπεία.  

 1. Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο  

Ζ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είλαη ην είδνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

νξγάλσζεο πνπ είλαη πην δηαδεδνκέλν κεηαμχ ησλ επελδπηψλ, ιφγσ ηεο ειάρηζηεο 

θεθαιαηαθήο απαίηεζεο  ηεο απιφηεηαο ζηελ εηαηξηθή  δηαθπβέξλεζή ηεο. Ο ηχπνο 

απηήο ηεο εηαηξείαο  κπνξεί λα ηδξπζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, ηδηψηεο θαη / 

ή λνκηθέο νληφηεηεο. Οη κέηνρνη ζε κηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κπνξεί λα 

είλαη Βνχιγαξνη  θαη / ή  θπζηθά πξφζσπα άιισλ εζληθνηήησλ. 

Σν ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ Δκπνξηθφ Νφκν  γηα 

ηελ έλαξμε κηα εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είλαη δχν βνπιγαξηθά ιέβα, ην 

νπνίν ηζνχηαη  θαηά πξνζέγγηζε κε έλα επξψ. Σν θεθάιαην πξέπεη λα είλαη 
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θαηαλεκεκέλν ζε κεηνρέο κε αμία πνπ δελ είλαη κηθξφηεξε απφ έλα βνπιγάξηθν ιεβ ε 

θάζε κία.  

 Οη κέηνρνη κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ηφζν ζε ρξήκα φζν θαη 

ζε είδνο. Ζ ζπλεηζθνξάο ζε είδνο ππφθεηηαη ζε ππνρξεσηηθή αμηνιφγεζε απφ ηξεηο 

αλεμάξηεηνπο εκπεηξνγλψκνλεο, πνπ δηνξίδνληαη απφ ηε Βνπιγαξηθή Τπεξεζία 

Μεηξψνπ.  

 Οη κεηνρέο ζε κία εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο  δελ είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη κπνξνχλ λα κεηαβηβαζζνχλ κφλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε. Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ δελ απαηηεί  ςήθηζκα ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, ελψ ε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ζε ηξίηνπο απαηηεί ηέηνην 

ςήθηζκα θαζψο θαη έγθξηζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ κεηφρνπ (-σλ). 

Ζ δνκή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

απνηειείηαη απφ  ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη έλα ή πεξηζζφηεξα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ εηαηξεία θαη ηελ εθπξνζσπνχλ ζε ζρέζε 

κε ηξίηνπο. χκθσλα κε ην βνπιγαξηθφ λφκν κφλν έλα άηνκν κπνξεί λα νξηζζεί σο 

λφκηκνο δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο θαη κπνξεί λα είλαη εηαίξνο  θαζψο θαη έλα ηξίην 

πξφζσπν. Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηελ αλάδεημε αιινδαπνχ πξνζψπνπ σο 

δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο. 

Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο  απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο 

κεηφρνπο ηεο θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα, κεηαμχ άιισλ,  λα: (α) λα 

ηξνπνπνηεί θαη λα ζπκπιεξψλεη ην θαηαζηαηηθφ (β) λα εγθξίλεη λένπο κεηφρνπο, λα 

απνξξίπηεη πθηζηάκελνπο θαη λα δίλεη ηε ζπγθαηάζεζε ηεο γηα ηε κεηαβίβαζε 

κεηνρψλ ζε έλα λέν κέηνρν (γ) λα εγθξίλεη ηελ αχμεζε ή κείσζε ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, θ.ιπ. Αλ ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είλαη κηα 

πιήξσο ειεγρφκελε ζπγαηξηθή, ε κεηξηθή εηαηξεία επηιχεη φια ηα ζέκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 

Χζηφζν, απαηηείηαη απφ ην λφκν ε εηδηθή πιεηνςεθία γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ 

κεηνρψλ ζε ηξίην κέξνο, ε είζνδνο λέσλ κεηφρσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ε νκνθσλία - γηα 

ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ή κείσζε. Οη θαλφλεο απηνί κπνξνχλ, ζε θάπνην βαζκφ λα 

κεηψζνπλ ηελ επειημία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. Μηα εηαηξεία 
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πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζπλήζσο ζπληζηάηαη γηα έλα κηθξφ αξηζκφ κεηφρσλ θαη γηα 

καθξνπξφζεζκεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

2. Μεηνρηθή εηαηξεία  

 Ζ κεηνρηθή εηαηξεία είλαη κηα άιιε επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κνξθή 

επηρεηξήζεσλ. Πξνηηκάηαη θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο εθ ηνπ λφκνπ πεξηνξηζκψλ ζηε 

κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ θαη ηεο κε πξνζσπηθήο δέζκεπζεο ησλ κεηφρσλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο. Χζηφζν, ε δνκή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ κεηνρηθψλ 

εηαηξεηψλ είλαη πην πεξίπινθε ζε ζχγθξηζε απηή ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο. Ο Δκπνξηθφο Νφκνο θαζνξίδεη ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο γηα ηε ζχζηαζε 

απνζεκαηηθψλ, γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηηθψλ 

κεηφρσλ. Ζ εηαηξεία απηήο ηεο κνξθήο κπνξεί λα ζπζηαζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 

Βνχιγαξνπο ππεθφνπο θαη / ή θπζηθά πξφζσπα άιισλ εζληθνηήησλ ή / θαη λνκηθά 

πξφζσπα.  

Σν ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία κηαο κεηνρηθήο εηαηξείαο είλαη πελήληα ρηιηάδεο Λέβα Βνπιγαξίαο  ην 

νπνίν ηζνχηαη πεξίπνπ κε είθνζη έμη ρηιηάδεο επξψ. Χζηφζν, ε εηδηθή λνκνζεζία 

κπνξεί λα απαηηεί πςειφηεξν ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην γηα ηελ εθηέιεζε 

νξηζκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα παξάδεηγκα, ηξαπεδηθή ή αζθαιηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ζε 

κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία πνπ δελ είλαη κηθξφηεξε απφ έλα βνπιγαξηθφ ιεβ ε θάζε 

κία. Καηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη σο πξνυπφζεζε γηα 

απηή, ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο  ηεο θάζε κεηνρήο ζα πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί θαη ην ππφινηπν ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί εληφο δχν εηψλ. Όπσο θαη ζηελ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νη 

κέηνρνη ηεο εηαηξείαο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ηφζν ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο φζν θαη 

ζε είδνο.  

Ζ δνκή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κηαο κεηνρηθήο εηαηξείαο απνηειείηαη 

απφ ηε  γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην  ή έλα επνπηηθφ 

ζπκβνχιην θαη έλα δηαρεηξηζηηθφ ζπκβνχιην (ζηελ πεξίπησζε ελφο δπαδηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο). Οη αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ην λφκν ζηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο ηεο γεληθήο 
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ζπλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ: (α) ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο εηαηξείαο,(β) αχμεζε θαη κείσζε ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

θεθαιαίνπ, (γ) ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ απφιπζε  κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θιπ.  

Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ δηεπζπληηθνχ ζπκβνπιίνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εηαηξεία απφ θνηλνχ, εθηφο θαη εάλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθά. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαηφπηλ έγθξηζεο 

ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ (ζηελ πεξίπησζε ηνπ δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαθπβέξλεζεο), κπνξεί λα θαζνξίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα σο 

εθηειεζηηθφ/νχο δηεπζπληή/έο ηεο εηαηξείαο θαη λα ηελ εθπξνζσπνχλ έλαληη ηξίησλ. Ο 

λφκνο δελ επηβάιιεη θαλέλα πεξηνξηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκφ πξνζψπσλ ηεο 

αιινδαπήο σο εθηειεζηηθνχο δηεπζπληέο ηεο κεηνρηθήο εηαηξείαο.  

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο απηήο ηεο κνξθήο είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα κέζα. Οη 

κεηνρέο ηεο κπνξεί λα είλαη νλνκαζηηθέο ή αλψλπκεο κεηνρέο,  θνηλέο ή πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο, πιηθέο ή άπιεο κεηνρέο. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα πξνβιέπεη 

φηη νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο παξέρνπλ ζηνλ κέηνρν πξφζζεηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, 

εγγπεκέλν ή πξφζζεην κέξηζκα θαη εηδηθά δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο.  

Οη νλνκαζηηθέο κεηνρέο κεηαβηβάδνληαη κφλν κε ζεψξεζε, ελψ νη αλψλπκεο 

κεηνρέο κεηαβηβάδνληαη κε κηα απιή παξάδνζε. Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξείαο δελ ππφθεηηαη ζε θαηαρψξηζε ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν. Ζ κεηαβίβαζε ησλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ πξέπεη λα εηζαρζεί ζην βηβιίν ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο γηα 

λα έρεη ηζρχ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λένη κέηνρνη κπνξνχλ εχθνια λα 

εηζέιζνπλ ζε κηα κεηνρηθή εηαηξεία. Χζηφζν, πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ 

κεηνρψλ κπνξεί λα πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, θαη νη πεξηνξηζκνί 

πξέπεη λα είλαη δεζκεπηηθνί γηα ηελ εηαηξεία θαη γηα ηνπο κεηφρνπο. Οη πεξηνξηζκνί 

απηνί ζηε κεηαβίβαζε κπνξεί λα αθνξνχλ νπνηνδήπνηε είδνο κεηνρψλ. 

3. Τπνθαηάζηεκα  

 Ζ ίδξπζε ελφο ππνθαηαζηήκαηνο είλαη κηα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο γηα ηε 

δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο μέλεο εηαηξείαο ζηε Βνπιγαξία. 
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Ξέλεο εηαηξείεο εγγεγξακκέλεο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο μέλα θπζηθά πξφζσπα  πνπ δελ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

ππνθαηάζηεκα ζηε Βνπιγαξία, κε ηελ αίξεζε φηη έρνπλ ζπζηαζεί νξζά θαη / ή έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην 

ηεο ρψξαο ηνπο. 

Έλαο ππνθαηάζηεκα ηεο μέλεο εηαηξείαο ηδξχεηαη κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ 

ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν. Μεηά ηελ νξζή θαηαρψξεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηεο Βνπιγαξίαο, ην ππνθαηάζηεκα ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο, αλ θαη δελ απνηειεί 

ρσξηζηή λνκηθή νληφηεηα, έρεη θάπνην βαζκφ αλεμαξηεζίαο απφ ηελ κεηξηθή 

εηαηξεία. Έηζη, είλαη ππνρξεσκέλν λα ηεξεί εκπνξηθά βηβιία σο ρσξηζηή 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαζψο θαη λα πξνεηνηκάδεη μερσξηζηφ ηζνινγηζκφ. Χζηφζν, 

δεδνκέλνπ φηη ην ππνθαηάζηεκα δελ απνηειεί ρσξηζηή λνκηθή νληφηεηα φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ζεσξνχληαη σο ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο.  

4. Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο  

 Έλα θπζηθφ πξφζσπν ή κηα λνκηθή νληφηεηα ηεο αιινδαπήο  κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα γξαθείν εκπνξηθήο αληηπξνζσπείαο ζηε Βνπιγαξία, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

βάζε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηνπο. Έλα γξαθείν αληηπξνζσπείαο γηα λα ζπζηαζεί 

πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζην Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηεο 

Βνπιγαξίαο. Σν γξαθείν αληηπξνζσπείαο δελ απνηειεί ρσξηζηή λνκηθή νληφηεηα θαη 

κπνξεί λα κε δηελεξγεί επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έλα ηέηνην γξαθείν έρεη σο 

ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηεί κε απνθιεηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε νξγάλσζε 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ θαη επηδείμεσλ, ε δηαθήκηζε ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ, θιπ. Καηά ζπλέπεηα, απηφ ην γξαθείν αληηπξνζσπείαο 

δελ δεκηνπξγεί εηζφδεκα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε. Χζηφζν, 

εάλ έλα γξαθείν αληηπξνζσπείαο αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε 

Βνπιγαξία, ρψξεο πξνζπαζνχλ, ηφηε απηφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο 

«κφληκε εγθαηάζηαζε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, θαη ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξία 

ζα είλαη ππεχζπλε ζηε Βνπιγαξία γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ, σο 

απνηέιεζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ γξαθείνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ποζοηική Ανάλςζη 

2.1 Παποωζα Καηάζηαζη 

Δμεηάζακε παξαπάλσ νξηζκέλα ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα κειινληηθή επέλδπζε 

ηεο επηρείξεζεο ζηε γεηηνληθή Βνπιγαξία. Πξνηνχ πξνρσξήζεη φκσο κηα ζε κηα 

ηέηνηα επελδπηηθή θίλεζε, ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηα ηεο λα πινπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ επέλδπζε.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ιήθζεθαλ 

ππφςε νη ηζνινγηζκνί, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη νη θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ 

ξνψλ ησλ πέληε ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ (2005-2009 

Σα βαζηθά ζηάδηα γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο είλαη ηα εμήο
37

: 

α) ηππνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ νη 

βαζηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα εκθαληζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη 

ηνπο θαλφλεο ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ή αλ πξφθεηηαη γηα 

εηζεγκέλε επηρείξεζε, ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

β) νξηδφληηα θαη θάζεηε αλάιπζε 

ηελ νξηδφληηα αλάιπζε ν αλαιπηήο ρξεζηκνπνηψληαο δηαδνρηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεζζάξσλ πέληε εηψλ ππνινγίδεη γηα θάζε κέγεζνο 

ηνλ εηήζην δείθηε κεηαβνιήο ηνπ εθαηνζηηαία βάζε θαη θαηφπηλ αμηνινγεί ηηο 

κεηαβνιέο. ηελ θάζεηε αλάιπζε ν αλαιπηήο εθθξάδεη ηα δηάθνξα κεγέζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζε εθαηνζηηαία ζχλζεζε θαη ζηε ζπλέρεη πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπο. 

γ) αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 
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ην ζηάδην απηφ ν αλαιπηήο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο κειεηά αξηζκνδείθηεο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο δνκή, ηε ξεπζηφηεηα, ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ θχξησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο 

δξαζηεξηνηήησλ. 

δ) ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

Αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

κε ηηο αληίζηνηρεο είηε ελφο αξηζκνχ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ είηε ηνπ θιάδνπ 

ζηνλ νπνίν αλήθεη ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. 

ε) δηαρξνληθή αλάιπζε 

πλδπάδεη ην αλσηέξσ ζηάδην ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο επεθηείλνληαο ην ζε 

βάζνο ρξφλνπ.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη ηελ νξηδφληηα θαη θάζεηε αλάιπζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 

2.1.1 Αποηελέζμαηα Υπήζευρ 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο απφ ην 2005 έσο ην 2008 παξνπζηάδεη 

αλνδηθή πνξεία. Βέβαηα ην 2008 ε αχμεζε απηή ζε ζρέζε κε ην 2007 ήηαλ ακειεηέα, 

ήηνη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,9% γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ θαηάξγεζε ησλ πνζνζηψζεσλ 

πνπ ίζρπε κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008. Σα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θαηάξγεζεο 

ησλ πνζνζηψζεσλ γίλνληαη πεξηζζφηεξν εκθαλή ην 2009 φπνπ νη πσιήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ζεκείσζαλ πηψζε 11%. 

Σν θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ σο πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ απμήζεθε γηα ηε 

ρξήζε 2009 απφ 58% πνπ δηακνξθψζεθε ην 2008 ζε 62%. Χζηφζν ην πνζνζηφ απηφ 

θπκαίλεηαη εληφο ηνπ εχξνπο ηηκψλ ηεο πεληαεηίαο ην νπνίν είλαη απφ 58% έσο 65%. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θαη ην κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο λα αθνινπζεί αλάινγε 

πνξεία θαη λα δηακνξθψλεηαη ζηελ πεληαεηία απφ 35% έσο 41% ελψ γηα ην 2009 
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ζπγθεθξηκέλα έθηαζε ην 38%. Ζ κείσζε απηή ζην κεηθηφ πεξηζψξην νθείιεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο γηα κείσζε ησλ απνζεκάησλ εηνίκσλ πξντφλησλ κέζσ 

πξνζθνξψλ αιιά θαη ζηε κηθξή αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ε νπνία δε 

κεηαθπιήζεθε ζηνλ πειάηε κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ ηεο.  

Σέινο φζνλ αθνξά ηα θαζαξά απνηειέζκαηα αθνινπζψληαο ηελ θαζνδηθή 

πνξεία ησλ πσιήζεσλ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 36%. Σν 

γεγνλφο απηφ  δελ νθείιεηαη ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο (δηνίθεζεο θαη 

δηάζεζεο) θαζψο απηά παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα σο πνζνζηφ ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ήηνη ζην 33%, νχηε θαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ησλ νπνίσλ ε 

ζπξξίθλσζε άγγημε ην 52,5% νθεηιφκελε θπξίσο ζηε κείσζε ησλ ηφθσλ 

καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ. Ζ κείσζε ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ είλαη 

απνηέιεζκα ζπλδπαζηηθφ ηεο πηψζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηεο θαηά κηθξφηεξν 

πνζνζηφ κείσζεο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ. 

2.1.2 Ηζολογιζμψρ 

Αξρηθά ζα αλαιπζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο 

μεθηλψληαο απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθξηηηθά γηα ηε δηεηία 2008-

2009 εκθαλίδνπλ ακειεηέα αχμεζε, ήηνη 1,7% νθεηιφκελε ζε επελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έπηπια, κεραλνινγηθφ θαη ινηπφ εμνπιηζκφ. Χζηφζν ην 

θαζαξφ πάγην ελεξγεηηθφ είλαη κεησκέλν θαηά ην ίδην πνζνζηφ δεδνκέλσλ ησλ 

δηελεξγεζεηζψλ απνζβέζεσλ πνπ απνκεηψλνπλ ηελ θαζαξή αμία ησλ παγίσλ.  

Όζνλ αθνξά ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ην 2009 ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαζψο κεηψζεθε 

κφιηο 2,6%. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζπξξίθλσζε ησλ 

κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ θαη ησλ αλνηθηψλ ππνινίπσλ ησλ πειαηψλ. Όζνλ 

αθνξά ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ηεο επηρείξεζεο παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα θπκαηλφκελα 

ζε ρακειά επίπεδα γηα ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Γεληθά ε επηρείξεζε δε δηαηεξεί 

πςειά ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαζψο ηα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο είλαη 

ηθαλά λα αληαπνθξηζνχλ ζε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο αληηκεησπίζεη. Οη 

απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαιχπηνπλ δηαρξνληθά ην 58-60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ελεξγεηηθνχ ηεο ελψ αληίζηνηρα ηα απνζέκαηα ην 24-28%. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο δηαπηζηψλεηαη φηη 

απνηειείηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ ηα απνζεκαηηθά (ηαθηηθά, εηδηθά θαη 

έθηαθηα, αθνξνιφγεηα θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο)  πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάιπςε ελδερφκελσλ δεκηψλ, θεθαιαηνπνίεζε ή δηαλνκή. Σν 

ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαιχπηεη ηφζν ην πάγην ελεξγεηηθφ φζν θαη έλα θνκκάηη 

ηνπ θπθινθνξνχληνο κε απνηέιεζκα λα εθαξκφδεηαη επηηπρψο ν ρξπζφο θαλφλαο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ηνλ νπνίν νη καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα. 

Σν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ αθνινπζψληαο ηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηεο επηρείξεζεο εκθαλίδεηαη ειαθξψο κεησκέλν, ήηνη θαηά 3,7%. Ζ κείσζε απηή 

νθείιεηαη ζηελ πηψζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαηά 47% ε νπνία φκσο ελ 

κέξεη αληηθαηαζηάζεθε απφ αχμεζε ζην βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ θαηά 33%. 

Δηδηθφηεξα ν βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο γηα ηε ρξήζε 2009 απνηειεί ην 54% ησλ 

ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη 39% ην 2008. Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο βαίλνπλ κεηνχκελεο γηα ην 2009 θαηά 31% θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο 

ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ θαηά 26% θαη ησλ ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο θαη 

ηέιε θαηά 49%. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε επηρείξεζε εκθαλίδεη κηα ζρεηηθή 

ζηαζεξφηεηα φζνλ αθνξά ηα θνλδχιηα θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο. 

2.1.3 Απιθμοδείκηερ 

Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εηήζησλ ή 

πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ (ηζνινγηζκφο, θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ θαη δηάζεζεο θεξδψλ)  ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ  νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο
38

.  

Αξρηθά εμεηάδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο νη νπνίνη αμηνινγνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο.
39

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο 
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θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο λα θπκαίλεηαη ζε ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα αθνχ ηφζν γηα ην 2009 φζν θαη γηα ην 2010 μεπεξλά ην 2. Χο 

γλσζηφ εάλ ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κνλάδα ζπλεπάγεηαη φηη ε 

επηρείξεζε έρεη ηελ απαηηνχκελε βξαρππξφζεζκε ξεπζηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη φζν ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ηε κνλάδα ηφζν κεγαιχηεξν ην πεξηζψξην αζθαιείαο ηεο
40

. Παξάιιεια κειεηάηαη 

θαη ν δείθηεο ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε κφλν ηα άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ε άκεζε ξεπζηφηεηα δηακνξθψλεηαη γηα ην 2009 ζε 1,09 

ειαθξψο κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2008 πνπ θπκάλζεθε ζην 1,27. Γηαπηζηψλεηαη φηη 

ε άκεζε ξεπζηφηεηα είλαη ζρεδφλ ζην ήκηζπ ηεο θπθινθνξηαθήο θαζψο ηα απνζέκαηα 

ηεο επηρείξεζεο θαηαιακβάλνπλ ζρεδφλ ην 50% ηνπ θπθινθνξηαθνχ ελεξγεηηθνχ 

ηεο. Παξφια απηά ε ηηκή ηνπ δείθηε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή θαζψο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηε κνλάδα πνπ είλαη θαη ε απνδεθηή ηηκή. 

Ζ επφκελε θαηεγνξία αξηζκνδεηθηψλ πνπ εμεηάδεηαη είλαη απηή ησλ δεηθηψλ 

δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίν κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο
41

. Αξρηθά κειεηάηαη 

ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απνζεκάησλ ε νπνία δείρλεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία ηα απνζέκαηα ησλ εκπνξεπκάησλ κεηαηξέπνληαη ζε εηζπξαθηένπο 

ινγαξηαζκνχο δηακέζνπ ησλ πσιήζεσλ
42

. Ο ρξφλνο ινηπφλ αλαθχθισζεο ησλ 

απνζεκάησλ θπκάλζεθε ην 2009 ζε 168 εκέξεο έλαληη 148 εκεξψλ ην 2008. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ παξνπζίαζε ε επηρείξεζε 

γηα ην 2009. Δληνχηνηο θπκαίλεηαη ζε ινγηθά επίπεδα δεδνκέλνπ φηη ηα απνζέκαηα 

αλαθπθιψλνληαη δχν θνξέο εληφο ηνπ έηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα ησλ απαηηήζεσλ απηή θπκαίλεηαη ζηηο 176 εκέξεο ην 2009 έλαληη 164 

εκεξψλ ην 2008. Ζ αχμεζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ζαθψο απνηέιεζκα ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ρξνληάο ηελ νπνία 
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δηέλπζαλ φρη κφλν νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αιιά φινη νη παξαγσγηθνί θιάδνη ηεο 

ρψξαο. Χζηφζν ιφγσ ηνπ πνιππιεζνχο ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο εηαηξεία αθελφο θαη 

ηεο ρνξήγεζεο θηλήηξσλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζε βξαρχ ρξφλν, νη 

απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο ζεσξνχληαη πγηείο πνπ ζίγνπξα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

φισλ δεδνκέλεο ηεο δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. Πεξαηηέξσ, ν 

κέζνο φξνο πξνεμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο θαη κάιηζηα 

κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Έηζη γηα ην 2009 δηακνξθψζεθε ζε 

37 εκέξεο έλαληη 51 εκεξψλ ην 2008. Πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ηαρχηαηε 

εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ επίηεπμε ζαθψο θαιχηεξσλ ηηκψλ ζηελ αγνξά 

πξψησλ πιψλ. Ζ αλάγθε πνπ δεκηνπξγείηαη φκσο γηα θεθάιαην θίλεζεο είλαη 

εκθαλήο θαζψο ε δηαθνξά κεηαμχ απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο είλαη 139 εκέξεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε επηρείξεζε έρεη θαηαθχγεη ζην βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ. 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη δείθηεο ζπγθξφηεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο 

πεξηνπζίαο νη νπνίνη εμεηάδνπλ ηελ πεξηνπζηαθή ζπγθξφηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ 

ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δηαθφξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
43

. Αξρηθά κειεηάηαη ν 

δείθηεο παγηνπνίεζεο πεξηνπζία ν νπνίνο αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ δηαθξίλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε εληάζεσο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζε εληάζεσο 

θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε ν ελ ιφγσ 

δείθηεο δηακνξθψλεηαη ην 2009 ζε 0,41 θαζηζηψληαο ηελ ζε εληάζεσο 

θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα ν δείθηεο θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ πξνο ζπλνιηθά μέλα θεθάιαηα εκθαλίδεη ην δπλεηηθφ βαζκφ ξεπζηφηεηαο 

πνπ έρεη ε επηρείξεζε λα εμνθιήζεη ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. Γηα ην 2009 ν 

αλσηέξσ δείθηεο θπκάλζεθε ζην 1,46 θαζηζηψληαο ηελ επηρείξεζε ηθαλή λα θαιχςεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Παξφκνηνο δείθηεο πνπ δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο είλαη θαη απηφο ηνπ ελεξγεηηθνχ/βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. πλήζσο νη πηζησηέο επηζπκνχλ ν δείθηεο λα ιακβάλεη ηηκή άλσ ηνπ 2, 

θαζψο δείρλεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα εθφζνλ ζε  πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ή 

πηψρεπζεο εμαζθαιίδνληαη γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπο ξεπζηνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο 

θαη εθπνηψληαο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν 
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δείθηεο δηακνξθψζεθε ζην 3,45 γηα ην 2009 θαη νπζηαζηηθά ε επηρείξεζε κε ην 

ελεξγεηηθφ ηεο είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη κέρξη θαη δχν θνξέο παξαπάλσ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Όζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ηεο 

επηρείξεζεο ζπλήζσο εθθξάδεηαη κε ην ιφγν ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ καθξνπξφζεζκσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο
44

. Ο ελ ιφγσ δείθηεο γηα 

ην 2009 δηακνξθψζεθε ζε 0,17 έλαληη 0,22 γηα ην 2008. Γεληθφηεξα ε ηηκή ηνπ δείθηε 

παξέρεη ζηνπο πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα έλαληη ηνπ 

θηλδχλνπ απσιεηψλ. Έλαο άιινο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζζεί ε 

κφριεπζε είλαη ν ιφγνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ 

εμεηαδφκελε επηρείξεζε θαη γηα ηε ρξήζε 2009 ν δείθηεο θπκάλζεθε ζην 0,7 φπσο 

άιισζηε θαη γηα ην 2008. Σέινο έλα αθφκε δείθηεο πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο είλαη ν δείθηεο ηεο θάιπςεο ησλ νθεηιψλ (θέξδε πξν 

ηφθνπο θαη θφξνπο/ρξεσζηηθνί ηφθνη) ν νπνίνο ην 2009 ήηαλ 3,43 απφ 2,5 πνπ ήηαλ 

ην 2008. Γεληθά ν δείθηεο απηφο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο φηαλ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 

2, νπφηε ζηελ πεξίπησζε ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ. 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία δεηθηψλ κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε είλαη απηή ησλ 

δεηθηψλ ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ηα ζπλδπαζκέλα 

απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
45

. Αξρηθά ππνινγίδνληαη νη δείθηεο ROA (δείθηεο 

απφδνζεο επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ) θαη ROE (δείθηεο απφδνζεο θαζαξήο ζέζεο). Ο 

πξψηνο δείθηεο δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία θέξδνπο θαη φζν 

πςειφηεξνο είλαη απηφο ν δείθηεο ηφζν θαιχηεξα γηα ηελ επηρείξεζε. Δλ πξνθεηκέλσ 

ν δείθηεο δηακνξθψζεθε ζε 2,7% γηα ην 2009 έλαληη 4,17% ην 2008. Ο δεχηεξνο 

δείθηεο δείρλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σν 

2009 ν δείθηεο απηφ θπκάλζεθε ζην 4,6% ελψ ην 2008 ζην 7,2%. Σέινο ζηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θαη νη δείθηεο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, κεηθηνχ θαη 

θαζαξνχ, νη νπνίνη φκσο παξνπζηάζζεθαλ ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο.  
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2.1.4 Ανάλςζη ηαμειακϊν ποϊν 

Σν 2008 νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ αξλεηηθέο ιφγσ 

ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηφζν ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ 

ζεκαληηθψλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ θιήζεθε λα θαηαβάιιεη. ηηο ήδε 

αξλεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνζηέζεθαλ νη εθξνέο γηα επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ. Έλα κέξνο ηεο αξλεηηθήο απηήο εηθφλαο θαιχθζεθε απφ ηνλ ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ θαη ην ππφινηπν απφ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. 

Ζ εηθφλα φκσο γηα ην 2009 αιιάδεη θαζψο νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

εκθαλίδνπλ ζεηηθφ πξφζεκν θαη κάιηζηα ζε ηέηνην κέγεζνο ψζηε λα θαιπθζνχλ νη 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πνπ αθνξνχζαλ θαη πάιη ηελ αγνξά ελζψκαησλ θαη 

άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο.  

2.2 Πποχπολογιζμοί  

2.2.1 Ππψβλετη Πυλήζευν 

Όιεο νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο κηαο εηαηξίαο - επελδχζεηο, εμαγνξέο, 

ζπλεξγαζίεο, αχμεζε ή κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, αγνξέο εκπνξεπκάησλ θ.η.ι., 

ζηεξίδνληαη πάλσ ζηελ πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ, φηαλ ε πξφβιεςε απηή δελ είλαη 

πξαγκαηνπνηήζηκε, ηφηε δεκηνπξγνχληαη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ εηαηξία. Αλ ε 

πξφβιεςε πσιήζεσλ είλαη ππεξαηζηφδνμε, ηφηε ζα αγνξαζηνχλ πεξηζζφηεξα 

εκπνξεχκαηα κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ πιενλάζκαηα εάλ ε 

πξφβιεςε δελ επηηεπρζεί. Όηαλ αληηζέησο ε πξφβιεςε πσιήζεσλ είλαη απαηζηφδνμε, 

ηφηε δελ ζα αγνξαζηνχλ νη απαξαίηεηεο πνζφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα ραζνχλ 

πσιήζεηο (εάλ επηηεπρζνχλ κεγαιχηεξεο απφ ηελ πξφβιεςε πσιήζεηο), κεξίδην 

αγνξάο θαη λα θαζπζηεξήζεη ε αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο. 

Οη κέζνδνη πξφβιεςεο βαζίδνληαη είηε ζε καζεκαηηθά κνληέια 

ρξεζηκνπνηψληαο ηζηνξηθά δεδνκέλα πξνεγνπκέλσλ πεξηφδσλ είηε ζε πνηνηηθέο 

κεζφδνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο είηε ζε 

ζπλδπαζκνχο απηψλ ησλ δπν. ε θάζε πεξίπησζε ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο πξνβιέςεηο ζα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ζε ζπλερή βάζε 
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(π.ρ. θάζε κήλα). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εμαζθαιίδεηαη αθελφο ε επηθαηξνπνίεζε ησλ 

πξνβιέςεσλ θαη αθεηέξνπ κεηψλνληαη ηα ζθάικαηα θαη απμάλεηαη ε αθξίβεηα ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. 

Οη ηερληθέο πξφβιεςεο δηαθξίλνληαη ζπλήζσο ζε δπν θαηεγνξίεο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θαη ζηηο ρξνλνζεηξέο. 

Ανάλςζη Παλινδπψμηζηρ 

Ζ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο εμεηάδεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε δπν ή 

πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. Απφ απηέο επηιέγεηαη θάπνηα κεηαβιεηή σο εμαξηεκέλε 

θαη εθθξάδεηαη σο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ ππνινίπσλ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε 

ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ζηνρεχεη ζηελ εχξεζε κηαο γξακκήο ηάζεο (trend line), ε 

φπνηα αθελφο ζα πξνζεγγίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα παξειζνληηθά 

δεδνκέλα θαη αθεηέξνπ ζα κπνξεί λα πξνβάιιεηαη ζην κέιινλ.  

Υπονοζειπέρ 

ε αληίζεζε κε ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο πνπ πξνζπαζεί λα ζπζρεηίζεη 

αλεμάξηεηεο κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη θάπνηεο 

πξνβιέςεηο, νη κέζνδνη ησλ ρξνλνζεηξψλ ππνζέηνπλ φηη ε δήηεζε αθνινπζεί ηελ ίδηα 

πνξεία ζην παξειζφλ θαη ζην κέιινλ (π.ρ. ηπραίν ή επνρηθφ πξνθίι δήηεζεο). ηφρνο 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε πξφβιεςε ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο δήηεζεο ζε θάπνηα 

κειινληηθή πεξίνδν. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο 

κέζνδνη θαη ηερληθέο φπσο ν Απιφο Μέζνο Όξνο (Simple Averages),ν Κηλεηφο Μέζνο 

Όξνο (Simple Moving Averages), ν ηαζκηθφο Μέζνο Όξνο (Weighted Moving 

Averages), ε Δθζεηηθή Μέζνδνο (Exponential Smoothing), ε Πξνζαξκνζκέλε 

Δθζεηηθή Μέζνδνο (Adjusted Exponential Smoothing) θαη ε Δπνρηθή Μέζνδνο 

(Trend & Seasonal Methods). 

ηελ πεξίπησζε καο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο πην θαηάιιειε ηε κέζνδν ηνπ 

ηαζκηθνχ Μέζνπ Όξνπ. Ζ κέζνδνο απηή έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηε κέζνδν ηνπ 

Κηλεηνχ Μέζνπ Όξνπ ε νπνία είλαη ε βαζηθφηεξε κέζνδνο πξφβιεςεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δήηεζε δελ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη ε 

επνρηθφηεηα δε ιακβάλεηαη ππφςε. Αξρηθά ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ηεο δήηεζεο 
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γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πεξηφδσλ t. Ο ελ ιφγσ κέζνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ηεο ακέζσο επνκέλεο πεξηφδνπ t+1. Δλ ζπλερεία, γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ηεο επνκέλεο πεξηφδνπ ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ηεο 

δήηεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ t πεξηφδσλ ζπλππνινγίδνληαο ζε απηέο ηελ πξφβιεςε 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζε θάζε βήκα πξνζηίζεηαη κηα λέα 

πξφβιεςε θαη αθαηξείηαη ε παιαηφηεξε. Ζ θχξηα δηαθνξνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ 

ηαζκηθνχ Μέζνπ Όξνπ απφ απηή ηνπ Κηλεηνχ Μέζνπ Όξνπ είλαη φηη νη ηηκέο ηεο 

δήηεζεο πξνεγνχκελσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κέζνπ φξνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή βαξχηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, δίλεηαη ρακειφηεξε ζε 

πξνγελέζηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη κεγαιχηεξε ζε πεξηφδνπο θνληηλέο ζηελ ππφ 

εμέηαζε πεξίνδν πξφβιεςεο. Έηζη, νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πξννδεπηηθά 

κεηψλνληαη φζν θηλνχκαζηε πίζσ ζην παξειζφλ θαη ην αληίζηξνθν. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο (αχμεζεο ή κείσζεο) ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο 

απνηππψλνληαη θαιπηέξα θαη δελ αιινηψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ πνιχ 

πξνγελέζηεξεο ηηκέο ηεο δήηεζεο.  

Έρνληαο ζηε δηάζεζε καο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ αλά ηξίκελν γηα ηηο ηξείο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο (2007-2008-2009) κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε πξφβιεςε 

ησλ πσιήζεσλ αλά ηξίκελν θαη γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε δίλνληαο κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζην αληίζηνηρν ηξίκελν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Έηζη πξνθχπηεη φηη νη 

πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο γηα ην πξψην ηξίκελν 2010 αλακέλνληαη απμεκέλεο θαηά 

κφιηο 1% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 2008. Πξνρσξψληαο ζην 

επφκελν ηξίκελν, νη πσιήζεηο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/4/2010-30/6/2010 

εκθαλίδνπλ αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 9,7% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν πεξπζηλφ 

δηάζηεκα. Σν ηξίην ηξίκελν ηνπ 2010 νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο εθηηκψληαη 

απμεκέλεο θαηά 10% ελψ ην ηειεπηαίν ηξίκελν αλακέλεηαη αχμεζε ζηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ θαηά 4,7%. πλνιηθά γηα ηηο πσιήζεηο νιφθιεξεο ηεο ρξήζεο ηνπ 2010 

πξνβιέπεηαη αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,8%  

Χζηφζν έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ πξφβιεςεο πσιήζεσλ 

είλαη φηη δελ κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο ηάζεηο. Δπεηδή αθξηβψο πξφθεηηαη γηα κέζεο 

ηηκέο πάληνηε ζα παξακέλνπλ ζηα παξειζφληα επίπεδα θαη δελ πξφθεηηαη λα 

πξνβιέςνπλ ηηο αιιαγέο είηε γηα κεγαιχηεξεο είηε γηα κηθξφηεξεο ηηκέο. Γειαδή ε 

πξφβιεςε ζα ππνιείπεηαη ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ. Απηφ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ 
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θαζψο γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010 είλαη δηαζέζηκνο ν πξαγκαηηθφο θχθινο 

εξγαζηψλ ν νπνίνο είλαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 

2009 θαηά 17%. Σν κνληέιν πξνέβιεςε φηη νη πσιήζεηο ζα ήηαλ απμεκέλεο θαηά 1%. 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηεο ρψξαο ηελ νπνία δε ιακβάλεη ππφςε ην 

κνληέιν είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ε δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη επνκέλσο ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

2.3 Γιασείπιζη Κινδωνυν 

Ο Όκηινο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν αγνξάο (επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Χζηφζν εθαξκφδεη πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο  θηλδχλνπ ην νπνίν δηελεξγείηαη απφ ην Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο θαη εζηηάδεη ζην κε πξνβιέςηκν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη 

επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο επηρείξεζεο. 

Κίλδπλνο Αγνξάο 

πλαιιαγκαηηθφο Κίλδπλνο: είλαη κεδακηλφο δεδνκέλνπ φηη ειάρηζηεο είλαη νη 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ Οκίινπ γεληθφηεξα ζε μέλν λφκηζκα 

θαη δε δηαζέηεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα. 

Κίλδπλνο Σηκψλ: ε Μεηξηθή αιιά θαη νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ εθηίζεληαη θπξίσο ζε 

θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θφζηνο φπσο ηηκέο 

πξψησλ πιψλ θαη ηηκέο ινηπψλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε ζεκαληηθήο 

αχμεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πξντφλησλ, αλαπξνζαξκφδεη ηνλ ηηκνθαηάινγν 

πψιεζεο κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ησλ ηηκψλ. 

Κίλδπλνο Δπηηνθίσλ: ε επηρείξεζε δαλείδεηαη θπξίσο ζε θπκαηλφκελν επηηφθην θαη σο 

εθ ηνχηνπ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ. Ο Όκηινο παξαθνινπζεί 

δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο πιένλ 

αληαγσληζηηθνχο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Κίλδπλνο Απνζεκάησλ: ε επηρείξεζε ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (αζθάιηζε, 

θχιαμε) γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ελδερφκελεο δεκίεο ιφγσ 
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απψιεηαο απνζεκάησλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο θ.ι.π. Παξάιιεια ε 

Γηνίθεζε επαλεμεηάδεη ζπλερψο ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ απνζεκάησλ 

γηα ελδερφκελε ππνηίκεζε ηνπο. 

Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

Ζ έθζεζε ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη 

θπξίσο ζηελ πηζαλή αζέηεζε πειαηψλ λα απνπιεξψζνπλ ηελ νθεηιή ηνπο. Ζ κεγάιε 

δηαζπνξά ηνπ πειαηνινγίνπ σζηφζν, φπσο θαη ν θαζνξηζκφο πηζησηηθνχ νξίνπ γηα 

θάζε πειάηε πεξηνξίδεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Δπηπιένλ ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο 

πψιεζεο είλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλε θαη πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο πίζησζεο έρεη 

πξνεγεζεί ε εμαζθάιηζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ πειαηψλ απφ ην ηκήκα Credit 

Control. 

Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο 

Ζ επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο θαηφπηλ 

παξαθνινχζεζεο ησλ ρξεψλ ηεο θαη ησλ θαζεκεξηλψλ πιεξσκψλ ηεο κε βάζε ηνλ 

Σακεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ πνπ θαηαξηίδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Δηήζην/Μεληαίν πξνυπνινγηζκφ Πσιήζεσλ θαη Αγνξψλ ηεο. 

Δπηπιένλ δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα Γηαζέζηκα αιιά θαη ηηο επαξθείο πηζησηηθέο 

γξακκέο ζηηο Σξάπεδεο πξσηίζησο θαη δεπηεξεπφλησο κε ηνπο βαζηθνχο πξνκεζεπηέο 

ηεο. 
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ςμπεπάζμαηα 

Σν 2010 είλαη κηα ηδηαίηεξα θαθή ρξνληά γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε 

πνιιέο επηρεηξήζεηο λα νδεγνχληαη ζε θαηάξξεπζε. Όζεο  επηρεηξήζεηο θαηνξζψλνπλ 

λα επηβηψζνπλ νδεγνχληαη ζε «ζπκκάδεκα» ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη εμπγίαλζε 

ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο. 

Ο θιάδνο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο είλαη έλαο θιάδνο πνπ έρεη πιεγεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θιάδν. εκαληηθν ξφιν ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε έρεη δηαδξακαηίζεη ε απειεπζέξσζε ησλ πνζνζηψζεσλ απφ 

Σξίηεο Υψξεο πνπ νδήγεζε ζε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ Κίλα θαη Ηλδία, θαζψο 

θαη ε έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο γηα ηε ζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο ελφο επηρεηξεζηαθνχ 

πιάλνπ δξάζεο γηα κηα εθ ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζν είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο δπζκελείο εμειίμεηο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια γηα λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα επέλδπζεο ζε 

γεηηνληθή ρψξα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Βνπιγαξία, παξνπζηάδνληαη 

νξηζκέλνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλεγνξνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε φπσο 

ην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο, ε ρακειή θνξνινγία, ην ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ πνξεία ηεο επηρείξεζεο δεηθλχεη φηη ζαθψο έρεη επεξξεαζζεί απφ ην 

αξλεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή αγνξά αιιά παξφια απηά δελ πθίζηαηαη 

θίλδπλνο κε επηβίσζεο ηεο. Οη γεξέο βάζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο ζρέζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ηφζν κε ην πειαηνιφγην ηεο φζν θαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ ηε ζηεξίδνπλ, εληζρχνπλ ηελ παξαπάλσ ζέζε. Σν 2010 

σζηφζν δελ είλαη ρξνληά γηα επελδχζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ κηα επέλδπζε ζε λέα 

κνλάδα παξαγσγήο ζε ρψξα κε ρακειφηεξα ιεηηνπξγηθά θφζηε είλαη δπλαηφ λα 

εμεηαζζεί κε ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 
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OPERATIONAL COST IN BULGARIA, JULY 2010 

Gross monthly wage, average, Q1 2010, EUR 316 

Average nominal monthly wage growth rate, yoy % ch., Q1 2010 9.7 

Social security, unemployment and health care contributions as % of 

monthly salary, 2009 
18.10 paid by the employer 

Consumer price index (annual change, %) May 2010  1.9 

Corporate income tax, 2010, % 10 

VAT, 2010, % 20 

Personal income tax, 2010,%               10, flat rate 

Office prime rent in Sofia, Q4 2009, EUR/sq m/month Class A10-16 

Office purchase price in Sofia - City center, Q4 2009, EUR per sq m Class A 1180 - 4500 

Office purchase price in Sofia - Business Park Mladost, Q4 2009, 

EUR per sq m 
Class A 690 - 1850 

Prime rent for contemporary industrial space, Q4 2009, EUR/sq 

m/month 
3 - 5 

Costs of rough construction, 2009, EUR per sq m  

Industrial construction 350-450 

Office building construction 400-700 

Water charges for industrial use in Sofia (potable water supply, 

sewage, purification), as of 1 January 2009, incl. VAT, EUR per m
3
 

0.84-1.01 

Water charges for industrial users in Sofia (non-potable water 

supply), as of 1 January 2009, including VAT, EUR per m
3
 

0.62-0.80 

Water charges for household use in Sofia (potable water supply, 

sewage, purification), as of 1 January 2009, incl. VAT, EUR per m
3
 

0.72 

Electricity prices per kWh including VAT, as of 01 July 2009, EUR  

Electricity for companies with less than 50 people personnel and 

annual revenue of up to BGN 19.5 million, medium and low voltage 

(price depends on the supplier) 

medium voltage low voltage 

3 tariff-reading   

The road infrastructure 

of Bulgaria comprises of 

more than 37,000 km 

roads, 456 km of which 

are motorways. 

  

There are 6,400 km of 

developed railways, 

more than 65% of which 

are electrified.  

 

The main Bulgarian sea 

ports are Bourgas and 

Varna.  

The Danube River is the 

international water road 

of the country.  

 

There are 5 international 

airports in Bulgaria: 

Sofia, Varna, Bourgas, 

Plovdiv and Gorna 

Oriahovitsa (the latter is 

used mainly as a cargo 

airport). 
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peak electricity 0.098-0.106 0.120-0.147 

day electricity 0.061-0.067 0.079-0.087 

night electricity 0.031-0.038 0.050-0.059 

2 tariff-reading   

day electricity 0.078-0.085 0.102-0.106 

night electricity 0.031-0.038 0.050-0.059 

1 tariff-reading  0.076-0.076 0.096-0.100 

Electricity for household use low voltage  

2 tariff-reading   

day electricity 0.086-0.092 

night electricity 0.056-0.059 

1 tariff-reading  

day & night electricity 0.086-0.092 

Natural gas for industrial and business users, VAT included, Q2 

2010, EUR per 1,000 m
3 
(price depends on

 
the supplier and the 

volume consumed)  

291 to 405 

Source: National Statistics Institute, Ministry of Agriculture and Food, Colliers International, 

Sofiyska Voda, State Energy and Water Regulatory Commission, market information, national 

legislation 
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Πίνακαρ 1 

Υπονοδιάγπαμμα απελεςθέπυζηρ κλυζηοχθανηοςπγίαρ 1995-2005 

 Πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

εληαρζνχλ ππφ GATT θαλνληζκνχο 

(θαη κε ηελ αθαίξεζε ησλ 

πνζνζηψζεσλ) 

Σαρχηεηα κε ηελ νπνία νη 

ππνιεηπφκελεο πνζνζηψζεηο ζα 

πξέπεη λα απειεπζεξσζνχλ αλ ην 

1994 ήηαλ 6% 

ηάδην 1ν: 1/1/1995-31/12/1997 16% 6,96% εηεζίσο 

ηάδην 2ν: 1/1/1998-31/12/2001 17% 8,70% εηεζίσο 

ηάδην 3ν: 1/1/2002-31/12/2004 18% 11,05% εηεζίσο 

ηάδην 4ν: 1/1/2005 49% (κέγηζην)  Κακία πνζφζησζε 

 Πεγή: ΠΟΔ 

Πίνακαρ 2  

Μέζορ ψπορ μηνιαίυν αγοπϊν ηυν νοικοκςπιϊν για εζϊποςσα, καηά καηηγοπία πεπιοσήρ 

Καηηγοπία 

Πποφψνηορ 

Όλερ οι 

Πεπιοσέρ 

Αζηικέρ Πεπιοσέρ 

Ζμιαζηικέρ Αγποηικέρ ωνολο 

Αζηικϊν 

Ππυηεωοςζα Θεζ/νίκη Λοιπέρ 

Δλδχκαηα 103,24 113,80 114,99 123,68 108,45 94,75 73,62 

Αλδξηθά 

Δζψξνπρα 

3,43 3,73 4,18 3,39 3,17 2,48 2,95 

Γπλαηθεία 

Δζψξνπρα 

6,78 7,47 7,55 8,33 7,06 6,57 4,64 

Παηδηθά 

Δζψξνπρα 

1,17 1,34 1,45 1,09 1,25 1,42 0,48 

Πνζά ζε €                                                                    Πεγή: ΔΤΔ-Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνγξακκαηηζκψλ (2004-2005) 
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Πίνακαρ 3 

Γευγπαθική καηανομή επισειπήζευν καηαζκεςήρ εζυποωσυν  (2003) 

Ννκφο Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ Κχθινο Δξγαζηψλ 

Αηησιναθαξλαλίαο 5 0,22 

Αηηηθήο 517 260,62 

Αραταο 21 4,13 

Βνησηίαο 1 - 

Γξεβελψλ  2 - 

Γξάκαο 6 2,49 

Γσδεθαλήζνπ 7 0,24 

Έβξνπ 5 0,16 

Δπβνίαο 2 - 

Εαθχλζνπ 1 - 

Ζιείαο 5 1,11 

Ζκαζίαο 7 0,71 

Ζξαθιείνπ 9 0,42 

Θεζζαινλίθεο 315 168,17 

Ησαλλίλσλ 6 0,21 

Καβάιαο 6 14,15 

Καξδίηζαο 7 0,20 

Καζηνξηάο 2 - 

Κέξθπξαο 6 0,59 

Κηιθίο 24 0,59 

Κνδάλεο 3 - 

Κνξηλζίαο 2 - 

Κπθιάδσλ 1 - 

Λάξηζαο 15 4,04 

Λαζηζίνπ 1 - 

Λέζβνπ 1 - 

Μαγλεζίαο 6 0,20 

Μεζζελίαο 2 - 

Ξάλζεο 3 - 

Πέιιαο 6 0,04 

Πηεξίαο 10 2,76 

Πξέβεδαο 2 - 

Ρεζχκλεο 2 - 

Ρνδφπεο 3 - 

εξξψλ 22 1,23 

Σξηθάισλ  5 1,45 

Φζηψηηδαο 3 - 

Φιψξηλαο 1 - 

Φσθίδαο 1 - 

Υαιθηδηθήο 2 - 

Υαλίσλ 4 0,26 

χλνιν Υψξαο 1.049 486,87 
Κχθινο Δξγαζηψλ ζε € εθ.                                                             Πεγή: ΔΤΔ (Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ) 
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Πίνακαρ 4 

Πυλήζειρ παπαγυγικϊν επισειπήζευν εζϊποςσα-μαγιψ (2001-2006) 

Δπυνςμία 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
VERTICAL Α.Δ.Β.Δ. 47.514.558 55.223.255 56.990.900 55.436.903 52.771.780 Μ.Γ. 

BLUE POINT Ν. 

ΑΡΓΤΡΟ Α.Δ. 

12.003.864 16.244.106 21.068.721 21.147.261 21.207.523 21.000.000* 

MINERVA ΑΦΟΗ Η&Β 

ΛΑΓΔΝΖ Α.Δ. 

18.237.600 19.830.594 20.064.042 20.886.000 20.581.000 Μ.Γ. 

ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ.
1
 20.652.112 14.957.348 15.835.214 15.476.534 15.199.687 Μ.Γ. 

ΚΟΜΟΣΔΥ Α.Δ.
2
 25.359.067 19.717.882 17.667.203 19.965.534 14.043.658 12.439.926 

ΠΔΣΑ Α.Δ. 19.546.450 19.503.704 19.516.083 18.182.901 14.018.097 Μ.Γ. 

ΓΔΛΦΗΝΗ Α.Δ. 8.166.286 9.944.519 12.888.990 11.736.120 11.355.859 12.131.118* 

ΖΛΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΛΔΚΣΗΚΖ Α.Δ. 

6.784.988 7.648.223 9.734.961 9.785.112 9.835.307 10.717.445* 

APPLE BOXER Α.Β.Δ.Δ. 5.542.675 7.103.902 7.028.827 8.958.162 8.288.359 Μ.Γ. 

MED Α.Β.Δ.Δ. 3.178.349. 3.974.546 4.760.608 6.424.178 7.771.972 8.000.711* 

ΗΔΡ-ΠΑΛΛΑ Δ.Π.Δ. 30.673.342 25.814.110 19.071.941 7.901.946 6.051.092 Μ.Γ. 

AGELINA A. 

ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

Α.Δ. 

5.793.160 5.234.553 5.849.815 5.209.425 4.555.442 Μ.Γ. 

ΓΟΜΝΑ Α.Δ. 1.582.031 1.715.592 1.937.537 2.196.874 2.629.055 Μ.Γ. 

GTK FASHION Α.Δ.Β.Δ. 1.610.469 1.512.782 2.172.424 2.091.746 2.348.998 2.400.000* 

OSCAR 

INTERNATIONAL ΑΦΟΗ 

ΥΑΣΕΖΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

Α.Β.Δ.Δ. 

4.273.728 4.343.331 3.758.820 2.812.331 2.188.063 1.242.988- 

MILO ΗΟΤΣΖ Α.Δ. 2.912.067 2.932.648 2.566.995 2.372.800 1.960.441 Μ.Γ. 

ΜΑΛΔΡΟΤ Π&Α 

Α.Β.Δ.Δ. 

1.518.871 1.392.406 1.340.921 2.029.663 1.673.965 Μ.Γ. 

BELLE MODE Δ.Π.Δ. 1.159.208* 1.036.000* 1.221.069* 1.096.889* 900.000* Μ.Γ. 

LADY M Α.Δ.Β.Δ.
3
 - 1.695.402 1.141.632 980.973 750.070 830.740* 

ΜΔΣΟΒΗΣΖ Α.Β.Δ.Δ. 894.519 909.689 867.795 765.077 734.285 825.000* 

ΦΧΜΗΑΓΖ Α.Δ. 657.333 716.534 686.826 648.968 648.336 Μ.Γ. 

SEX FORM Α.Δ.
4
 34.178.215 37.692.025 38.416.131 31.104.944 - - 

ELINAL Α.Β.Δ.Δ.
5
 5.091.510 4.333.849 3.249.961 4.877.127 - - 

PETIT ELEPHANT 

INTERNATIONAL 

Α.Β.Δ.Δ.
6
 

1.898.959 1.550.361 3.076.711 3.487.238 - - 

ΛΗΒΑΝΟΤ Α & ΗΑ 

Δ.Π.Δ.
7
 

1.475.485 1.573.220 1.622.213 1.606.088 Μ.Γ. Μ.Γ. 

INTERTEX Α.Δ.
8
 1.590.765 855.776 1.044.575 1.343.268 - - 

ΕΖΡΟ Η Α.Δ.Β.Δ. 6.552.331 6.794.518 7.439.924 - - - 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ Γ Μ 

CALDERA Δ.Π.Δ. 

- 1.382.178 966.212 Μ.Γ. Μ.Γ. Μ.Γ. 

ΚΔΝΓΔΡΟΓΛΟΤ Γ 

ΤΗΟΗ M.T.C Α.Δ.
9
 

5.769.038 3.264.144 Μ.Γ. - - - 

χλνιν 274.616.980 278.897.197. 281.987.051 258.524.062 199.512.989 69.587.928 

                                                    Πεγή: ICAP A.E. 
Αμία ζε € 

Μ.Γ.: Με δηαζέζηκα ζηνηρεία 

* χκθσλα κε δήισζε ππεπζχλσλ ηεο εηαηξείαο 

Ζ κεηαηξνπή ζε € γηα ην 2001 έρεη γίλεη βάζεη ηεο επίζεκεο ηζνηηκίαο € 1=340,75 δξρ. Σπρφλ απνθιίζεηο νθείινληαη ζηελ πξνζαξκνγή 
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ζην λέν λφκηζκα 

1.Οη πσιήζεηο ηνπ 2001 αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 01.07.00-31.12.01 

2.Οη δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 01.07. θάζε έηνπο έσο 30.06. ηνπ επφκελνπ 

3.Ηδξχζεθε ην 2001. Οη πσιήζεηο ηνπ 2002 αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 09.10.01-31.12.02 

4.Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα απφ ηηο αξρέο ηνπ 2006 

5.χκθσλα κε δήισζε ησλ ππεπζχλσλ ηεο εηαηξείαο, ε ηηηινχρνο απφ ην 2005 ζηακάηεζε ηελ παξαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ εηζαγσγηθφ ηνκέα. 

6.Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα απφ ηηο αξρέο ηνπ 2006 

7.Ζ εηαηξεία απνξξνθήζεθε απφ ηελ VERTICAL Α.Δ.Β.Δ. ζηα κέζα ηνπ 2006 

8.Ζ εηαηξεία αδξαλεί απφ ην 2005 

9.Ηδξχζεθε ην 2000. Οη πσιήζεηο ηνπ 2001 αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 21.03.00-31.12.01. Ζ επηρείξεζε αδξαλεί απφ ηνπ 2004 

θαη ηηο εξγαζίεο ηεο έρεη αλαιάβεη ε εηαηξεία ΔΛΔΣΔΝ Α.Δ. 

 

Πίνακαρ 5  

Δγσϊπια παπαγυγή εζυποωσυν-μαγιψ 

Δίδορ/Έηορ 2004 2005 2006 

Δζϊποςσα    

ηεζφδεζκνη 2.600.000 1.700.000 1.750.000 

ιηπ Γπλαηθεία 26.000.000 20.000.000 18.500.000 

Κνξκάθηα 280.000 210.000 250.000 

Φαλέιεο Γπλαηθείεο 6.500.000 5.200.000 5.180.000 

ιηπ Αλδξηθά 17.000.000 14.500.000 15.500.000 

Boxer 4.500.000 3.500.000 3.550.000 

Φαλέιεο Αλδξηθέο 9.500.000 7.700.000 7.600.000 

ιηπ Παηδηθά 3.600.000 3.300.000 3.200.000 

Φαλέιεο Παηδηθέο 2.900.000 2.800.000 2.700.000 

ωνολο 72.880.000 58.910.000 58.230.000 

Μαγιψ    

Μαγηφ Γπλαηθεία 6.000.000 5.800.000 6.000.000 

Μαγηφ Αλδξηθά 800.000 880.000 890.000 

Μαγηφ Παηδηθά 530.000 500.000 540.000 

ωνολο 7.330.000 7.180.000 7.430.000 
Πνζφηεηα ζε ηεκάρηα                                                                           Πεγή: ICAP .Α.Δ. 
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Πίνακαρ 6 

Απιθμοδείκηερ κεπδοθοπίαρ παπαγυγικϊν επισειπήζευν εζυποωσυν-μαγιψ (2001-2005) 

Δπυνςμία 2001 2002 2003 2004 2005 ΜΟΓ 

Μικηψ Πεπιθϊπιο Κέπδοςρ (%) 

APPLE BOXER Α.Β.Δ.Δ. 36,69 37,26 44,96 37,65 44,68 40,25 

BLUE POINT Ν. ΑΡΓΤΡΟ Α.Δ. 34,97 31,19 32,46 28,98 23,81 30,28 

MED Α.Β.Δ.Δ. 37,33 42,91 42,79 51,84 48,92 44,76 

MINERVA ΑΦΟΗ Η&Β 

ΛΑΓΔΝΖ Α.Δ. 

30,16 31,76 37,18 36,35 35,20 34,16 

ΓΔΛΦΗΝΗ Α.Δ. 6,58 7,07 9,82 8,45 9,94 8,37 

ΖΛΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΛΔΚΣΗΚΖ Α.Δ. 

17,17 23,79 24,88 28,21 30,52 24,91 

ΚΟΜΟΣΔΥ Α.Δ. 3,38 3,51 6,80 7,38 10,90 6,39 

ΠΔΣΑ Α.Δ. 5,13 8,64 4,05 5,87 1,83 5,10 

ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. 9,52 8,50 13,90 6,12 5,34 8,68 

ΗΔΡ-ΠΑΛΛΑ Α.Δ. 16,91 9,28 0,51 1,45 -6,29 4,37 

ΤΝΟΛΟ 10 19,78 20,39 21,74 21,23 20,49 20,73 

ΤΝΟΛΟ 23,76 23,37 24,82 23,85 24,53 24,07 

Λειηοςπγικψ Πεπιθϊπιο Κέπδοςρ (%) 

APPLE BOXER Α.Β.Δ.Δ. 8,59 4,86 9,53 5,28 5,20 6,69 

BLUE POINT Ν. ΑΡΓΤΡΟ Α.Δ. 16,76 6,58 7,35 9,29 3,71 8,74 

MED Α.Β.Δ.Δ. 8,00 6,59 6,20 20,48 6,75 9,60 

MINERVA ΑΦΟΗ Η&Β 

ΛΑΓΔΝΖ Α.Δ. 

2,43 5,84 9,03 5,63 4,13 5,41 

ΓΔΛΦΗΝΗ Α.Δ. -5,34 -1,96 1,31 1,48 3,50 -0,20 

ΖΛΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΛΔΚΣΗΚΖ Α.Δ. 

-6,39 1,25 4,85 4,30 7,79 2,36 

ΚΟΜΟΣΔΥ Α.Δ. 1,71 0,47 2,04 2,43 4,90 2,31 

ΠΔΣΑ Α.Δ. -3,20 -0,05 -5,25 -5,20 -15,97 -5,93 

ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. 1,53 0,86 5,58 -1,03 -3,40 0,71 

ΗΔΡ-ΠΑΛΛΑ Α.Δ. 6,00 -0,08 -10,73 -21,33 -42,78 -13,78 

ΤΝΟΛΟ 10 3,01 2,44 2,99 2,13 -2,62 1,59 

ΤΝΟΛΟ 5,02 3,42 4,21 2,94 -0,09 3,10 

Καθαπψ Πεπιθϊπιο Κέπδοςρ (%) 

APPLE BOXER Α.Β.Δ.Δ. 8,85 5,29 9,70 5,27 1,69 6,16 

BLUE POINT Ν. ΑΡΓΤΡΟ Α.Δ. 17,34 5,00 6,90 4,03 2,82 7,22 

MED Α.Β.Δ.Δ. 8,03 6,46 6,26 20,48 6,47 9,54 

MINERVA ΑΦΟΗ Η&Β 

ΛΑΓΔΝΖ Α.Δ. 

2,47 4,92 8,31 5,63 4,13 5,09 

ΓΔΛΦΗΝΗ Α.Δ. -6,06 -1,99 -10,58 0,96 2,83 -2,97 

ΖΛΗΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΛΔΚΣΗΚΖ Α.Δ. 

-8,39 0,88 5,05 4,30 7,79 1,93 

ΚΟΜΟΣΔΥ Α.Δ. 2,03 1,13 1,70 4,13 2,03 2,20 

ΠΔΣΑ Α.Δ. 2,73 3,81 -1,87 -2,54 -10,03 -1,58 

ΠΡΟΜΔΛΚΑ Α.Δ. 2,75 1,09 5,20 -1,03 -3,40 0,92 

ΗΔΡ-ΠΑΛΛΑ Α.Δ. 5,55 -0,02 -23,44 12,55 -38,33 -8,74 

ΤΝΟΛΟ 10 3,53 2,66 0,72 5,38 -2,40 1,98 

ΤΝΟΛΟ 4,91 3,39 2,96 5,88 0,80 3,59 
ΜΟΓ: Μέζνο Όξνο Γεηθηψλ                                                                                                      Πεγή: ICAP A.E. 

 


