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ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ  
 

Τη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία την αφιερώνω στους γονείς µου, τον αδερφό 

µου και την οικογένειά του για την αµέριστη συµπαράσταση, υποστήριξη και 

παρότρυνσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της, γνωρίζοντας όλοι τους πολύ 

καλά ότι, ήταν πολύ δύσκολο προσωπικά να συνδυάσω, συγχρόνως, µια πολύ 

απαιτητική εργασία µαζί µε µια εξίσου απαιτητική διπλωµατική εργασία.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον Επιβλέποντα Καθηγητή µου τον 

κύριο Ιωάννη Αθ. Χατζηδηµητρίου γιατί πίστεψε στις δυνατότητές µου και µου 

επέτρεψε να διδαχτώ από τις γνώσεις του. Τον ευχαριστώ θερµά που αποδέχτηκε την 

επιλογή µου για το θέµα της διπλωµατικής εργασίας. Αισθάνοµαι ιδιαίτερη 

ικανοποίηση για το αποτέλεσµά της και του οφείλω τα µέγιστα για τις πολύτιµες 

συµβουλές και την καθοδήγησή του. Επιπλέον, θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρω 

ότι, µέσω των µαθηµάτων του που παρακολούθησα κατά τη διάρκεια του 

συγκεκριµένου µεταπτυχιακού  προγράµµατος, διαπίστωσα ποια ακριβώς κατεύθυνση 

ήθελα να ακολουθήσω στην επαγγελµατική µου πορεία. Και φυσικά, αναφέροµαι σε 

αυτό που ήδη ακολούθησα δηλαδή, το ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Περιβάλλον.  

Επιπρόσθετα, θα επιθυµούσα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου, µία προς µία, προς  

όλα τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιδακτικού Προσωπικού του εν λόγω µεταπτυχιακού 

προγράµµατος γιατί οι γνώσεις που αποκόµισα από όλους, συνέβαλαν σηµαντικά στην 

µέχρι τώρα επαγγελµατική µου εξέλιξη.  

Ακόµη, θα ήθελα να µεταφέρω τις ευχαριστίες µου και σε όλα τα µέλη της 

Γραµµατείας του µεταπτυχιακού προγράµµατος για την άψογη συνεργασία µας και τον 

επαγγελµατισµό τους.  

Επίσης, ένα µεγάλο ευχαριστώ στη φίλη µου Ολυµπία – last but not least – για την 

κατανόηση, την υποµονετική στήριξη και την ενθάρρυνσή της ως την ολοκλήρωση της 

παρούσης εργασίας.  

Πάνω απ’ όλα, όµως, ευχαριστώ ταπεινά το Θεό για τη χάρη και την ευλογία του 

κατά τη συγγραφή αυτής της ενδιαφέρουσας διπλωµατικής εργασίας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Ελβετία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι η πιο Ευρωπαϊκή από 

όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό εξηγείται, από το γεγονός ότι  ενώνει τρεις µεγάλες 

πολιτισµικές περιοχές της Ευρώπης δηλαδή, της Γερµανίας, της  Γαλλίας και της 

Ιταλίας. Εντός των συνόρων της χώρας, οι κάτοικοί της οµιλούν τέσσερις επίσηµες 

ξένες γλώσσες: τη Γερµανική, τη Γαλλική, την Ιταλική και τη Ροµανσκική (Raeto – 

Romanic). Τα αγγλικά συχνά θεωρούνται ως η 5η εθνική γλώσσα δεδοµένου ότι, 

γενικά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι κατά µήκος της χώρας που τα οµιλούν καλά. 

Επειδή η Ελβετία, επί παρελθόντων ετών, περικλείεται από µεγάλους και ισχυρούς 

γείτονες, έχει αναπτύξει µία εθνική ανεξαρτησία και νοοτροπία, που κυρίως 

οριοθετείται προς τις Άλπεις αποτελώντας µία πολιτιστική και αστική περιοχή. Με 

αυτά τα δεδοµένα, η Ελβετία αναπτύσσεται µέσω διευρυµένων, σύγχρονων µοντέλων 

ζωής και υπαίθριων αλπικών παραδόσεων, µεταξύ υπερσύγχρονων διεθνοποιηµένων 

µοντέλων διοίκησης της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας και µορφών άµεσης 

∆ηµοκρατίας.                  

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι να θεωρείται η Ελβετία ως µία από τις πιο υψηλά 

αναπτυγµένες χώρες του κόσµου, που σε οικονοµικούς όρους χαίρει βαθµού υπόληψης 

µεγαλύτερου του γεωγραφικού µεγέθους της, ενώ σε πολιτικά κινείται πολύ προσεκτικά 

σε διεθνές επίπεδο. Στην Ελβετία «το µικρό είναι ωραίο /small is beautiful» αποτελεί 

τόσο έκφραση όσο και ένας είδος προστατευτισµού.     

Όλα τα παραπάνω έχουν µετατρέψει τους Ελβετούς σε απαιτητικούς καταναλωτές. 

Λόγω της µικρής και ανοιχτής οικονοµίας της χώρας, τα τοπικά προϊόντα της 

βρίσκονταν  πάντοτε σε ανταγωνισµό µε τα αντίστοιχα των γειτόνων της. Η ζήτηση για 

ποιότητα και «φυσικό (natural)» προϊόν αυξήθηκε σηµαντικά αποτελώντας 

προτεραιότητα στις επιλογές των Ελβετών. Επίσης, η ευµάρεια των κατοίκων της 

χώρας ευνόησε την αγάπη τους για τα ταξίδια και την επακόλουθη γνωριµία τους µε 

νέα προϊόντα που τελικά, τα επιζητούν επιστρέφοντας στη χώρα τους. Ο πολυ-

πολιτισµικός και ποικίλος περιφερειακός χαρακτήρας της χώρας σε συνδυασµό µε τις 

τέσσερις εποχές διαµηνύουν τις ασταµάτητες αλλαγές των προσδοκιών και 

προτιµήσεων των καταναλωτών, οι οποίες τιθασεύονται επιτυχώς µε εµπειρία και 

ακριβή προσαρµογή στην εναλλασσόµενη συµπεριφορά των καταναλωτών.  
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Με τη βελτίωση λοιπόν της ποιότητας ζωής τους, οι Ελβετοί καταναλωτές 

προσάρµοσαν και τις καταναλωτικές προτιµήσεις τους. Έτσι, τρόφιµα µε δυνητικά 

αποδεδειγµένα οφέλη για τον οργανισµό – όπως τα προτεινόµενα ελληνικά – και υψηλή 

ποιότητα που συνοδεύεται από διεθνή αποδεκτά πιστοποιητικά αποτελούν το 

διαβατήριο, µαζί µε µια ανταγωνιστική εµφάνιση και µελετηµένη τιµή, για την επιτυχία 

και εδραίωση στη συνείδηση των Ελβετών καταναλωτών. Επίσης, υψηλή ζήτηση 

απολαµβάνουν κι όλα τα παραγόµενα µε παραδοσιακές µη συµβατικές καλλιέργειες 

αγροτικά προϊόντα που σέβονται τη φύση, και την υγεία του ανθρώπου, για αυτό και τα 

οικολογικά τρόφιµα χαίρουν ιδιαίτερης εκτίµησης από τους Ελβετούς καταναλωτές που 

είναι διατεθειµένοι  να πληρώσουν και κάτι παραπάνω για να τα αποκτήσουν.            

Συνεπώς, η επιτυχή προώθηση – µέσω εξαγωγικών δραστηριοτήτων – των  

ενδεικνυόµενων ελληνικών τροφίµων είναι δυνατή και η συγκεκριµένη εργασία 

προσδοκά να προσφέρει στους αναγνώστες της και σε όποιον ενδιαφέρεται να 

προωθήσει κάποια από αυτά τα προϊόντα στην Ελβετία, σηµαντική βοήθεια και 

πληροφόρηση για την επιτυχή έκβαση αυτής της προσπάθειας. Μελετώντας κανείς την 

παρούσα εργασία δύναται να αποκοµίσει στοιχεία για τη χωροταξία / γεωγραφία της 

χώρας, τον πληθυσµό, τις κοινωνικές συνήθειες και ήθη των Ελβετών, τη δοµή της 

κοινωνίας, το πολιτικό περιβάλλον, την επιχειρηµατική κουλτούρα, την εξαγωγική 

κατάσταση της χώρας, τις εµπορικές σχέσεις µε Ελλάδα και Ε.Ε., τις υποδοµές της 

χώρας, το χρηµατοπιστωτικό της περιβάλλον, την παροχή πληροφοριών από 

εµπορικούς οδηγούς για ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελβετία από 

επιχειρήσεις των Η.Π.Α. και της Μ. Βρετανίας και πολλές άλλες χρήσιµες 

πληροφορίες, ολοκληρώνοντας µε προτάσεις για την επιτυχή προώθηση / προβολή των 

εν λόγω προϊόντων στην αγορά της Ελβετίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ  
 
1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Συνοµοσπονδία της Ελβετίας, ή απλά Ελβετία, είναι µια χώρα της δυτικής 

Ευρώπης αλλά δεν αποτελεί µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µία µικρή χώρα, µε 

έκταση 41.285 τ.χλµ. και πληθυσµό 7.489.370 (εκτ. Ιούλ. 2005) (7.288.010 στην 

απογραφή 2000). Πρωτεύουσα της Eλβετίας είναι η Βέρνη (127.000 κάτοικοι το 2004) 

ενώ µεγαλύτερη πόλη η Ζυρίχη. Άλλες σηµαντικές πόλεις είναι η Βασιλεία, η Γενεύη 

και η Λωζάνη. Νόµισµα έχει το ελβετικό φράγκο. Θεωρείται χώρα µε υψηλό βιοτικό 

επίπεδο και ανεπτυγµένο τουρισµό. 

Για την καλύτερη ανάπτυξη των εξαγωγικών σχέσεων µε την Ελβετία και την 

προώθηση Ελληνικών Τροφίµων Ιδιαίτερης Αξίας στη χώρα αυτή, αξιολογείται ως 

σηµαντική η µελέτη του  πολιτιστικού και οικονοµικού της περιβάλλοντος, καθώς και η 

ανάλυση της αγοράς.   

Οι πληροφορίες που ακολουθούν, προήλθαν από υλικό που δηµοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα www.swissworld.org που αποτελεί έκδοση του Present Switzerland (PRS), 

ενός επίσηµου σώµατος της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, που προωθεί τη διάδοση 

γενικής γνώσης σχετικά µε την Ελβετία σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα στατιστικά στοιχεία, 

όπου αναφέρονται, πηγάζουν από την Ελβετική Στατιστική Υπηρεσία της Ελβετίας 

(Swiss Federal Statistical Office ή SFSO) και κυρίως, από την έκδοση “Statistical Data 

on Switzerland 2007”.  

 

1.2. ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
Σύντοµη παρουσίαση 
 

Η χώρα υποδιαιρείται διοικητικά σε 26 καντόνια και ηµικαντόνια. Η ύπαρξη των 

ηµικαντονιών έχει ιστορικούς λόγους. Τρία από τα 23 καντόνια αποτελούνται από δύο 

ηµικαντόνια. Το καθένα από αυτά έχει δική του κυβέρνηση και, κατά κάποιο τρόπο, 

αποτελεί ξεχωριστό κράτος. Αλλά οι αντιπρόσωποι των καντονιών σχηµατίζουν το 

κεντρικό οµοσπονδιακό συµβούλιο, που ο πρόεδρός του είναι και πρόεδρος της 

οµοσπονδιακής δηµοκρατίας. Η οµοσπονδιακή δοµή της Ελβετίας καθιερώθηκε µέσω 

του συντάγµατος του 1848 (“Swiss Confederation” ή όπως στα Λατινικά 

“Confoederatio Helvetica”, από όπου προέκυψαν τα διεθνή αρχικά της χώρας, CH). 
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Όλοι σχεδόν οι κάτοικοι είναι Ελβετοί και οι πιο πολλοί µιλούν γερµανικά, αν και σ' 

ορισµένες περιοχές, στα νότια και στα νοτιοανατολικά, µιλάνε ιταλικά και γαλλικά. 

Είναι χριστιανοί, αλλά άλλοι είναι διαµαρτυρόµενοι κι άλλοι καθολικοί. 

Το 1815 το συνέδριο της Βιέννης αναγνώρισε την ανεξαρτησία, αλλά και την 

ουδετερότητα της Ελβετίας. Από τότε και µέχρι σήµερα η Ελβετία κατόρθωσε να 

διατηρήσει την ουδετερότητά της, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές βρέθηκε στο µέσο 

µιας ευρωπαϊκής ή µιας παγκόσµιας σύρραξης. 

Η ουδετερότητα έχει γίνει πια για τους Ελβετούς "τρόπος ζωής" που βοήθησε στην 

ανάπτυξή της, αλλά και στην ήρεµη πολιτική ζωή της χώρας. Αλλά είχε και άλλη µια 

συνέπεια στην οικονοµική ζωή της. Η Ελβετία έγινε το παγκόσµιο θησαυροφυλάκιο, 

δηλαδή το µέρος όπου διοχετεύονται οι καταθέσεις από διάφορες χώρες που 

αντιµετωπίζουν συνεχώς οικονοµική ή πολιτική αστάθεια.  

Σ' αυτό βοήθησε και το Ελβετικό τραπεζικό σύστηµα που εξασφαλίζει την απόλυτη 

µυστικότητα για τις καταθέσεις, αλλά και γιατί επιτρέπει την ελεύθερη 

µετατρεψιµότητα των νοµισµάτων. 

 

1.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 
1.3.1.  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
 

Η Ελβετία αποτελεί µια χώρα της δυτικής Ευρώπης, χωρίς να είναι µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνορεύει δυτικά µε τη Γαλλία, νότια και νοτιοανατολικά µε την 

Ιταλία, βόρεια και βορειοανατολικά µε τη Γερµανία και ανατολικά µε την Αυστρία και 

το Λιχτενστάιν.  

 

1.3.2.  ΚΛΙΜΑ 
 

Το κλίµα της Ελβετίας είναι ψυχρό και, κατά βάση ξηρό, αν και σ' ορισµένες 

περιοχές βρέχει 160 µε 180 µέρες το χρόνο. Το κλίµα παρουσιάζει µεγάλες 

ανοµοιοµορφίες από περιοχή σε περιοχή, αλλά είναι γενικά υγιεινό. Την ιδιότητα αυτή, 

του κλίµατος της χώρας τους, εκµεταλλεύτηκαν οι Ελβετοί µε τον καλύτερο τρόπο. 

Ίδρυσαν πολλά σανατόρια, αναπαυτήρια, ψυχιατρικές κλινικές και µετέτρεψαν την 

Ελβετία σε θεραπευτικό κέντρο για τις παθήσεις των πνευµόνων (όπως η φυµατίωση) 

και των νεύρων. 

 

1.3.3.  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
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Η χώρα χωρίζεται µορφολογικά σε δυο ζώνες. Η πρώτη είναι η αλπική ζώνη που 

κυριαρχείται, όπως λέει και τ' όνοµά της, από το συγκρότηµα των Άλπεων και τις 

διακλαδώσεις του και καταλαµβάνει τα 3/5 της χώρας. Αυτή η ορεινή περιοχή έχει 

σχήµα πετάλου και περικλείνει µέσα της τη ζώνη του οροπεδίου. Η αλπική περιοχή 

σχηµατίζεται από 3 διακλαδώσεις των Κ. Άλπεων κι απ' την οροσειρά του Ιούρα, που 

βρίσκεται στα δυτικά και κατά µήκος των συνόρων µε τη Γαλλία. Οι τρεις αυτές 

διακλαδώσεις των Άλπεων είναι: οι Πεννικές Άλπεις, οι Βερνικές Άλπεις και οι 

Ραιτικές Άλπεις.  

Στο Ν.∆. τµήµα της χώρας, σαν συνέχεια του Λευκού όρους, είναι οι Πεννικές 

Άλπεις (ή Βαλαίσιες Άλπεις) µε ψηλότερη κορυφή την Μόντε Ρόζα (4.638 µ.). Στο Α. 

άκρο τους βρίσκεται η σήραγγα του Σεµπλόν, ιδιαίτερα σηµαντική για το ευρωπαϊκό 

σιδηροδροµικό δίκτυο, και στα ∆. η σήραγγα του Αγίου Βερνάρδου. Από το Ν.∆. 

τµήµα της χώρας ξεκινούν και οι Βερνικές Άλπεις, που προχωρούν όµως προς τα 

βόρεια, καταλαµβάνοντας, µε τον όγκο τους, το κέντρο της χώρας.  

Στο Α. τµήµα προβάλλει ο όγκος των Ραιτικών Άλπεων, που σχηµατίζουν προς τα 

Ν.Α. δυο άλλες διακλαδώσεις: τις Άλπεις του Γκριζόν και τις Άλπεις Αµπούλα. Στην 

περιοχή αυτή υπάρχει το περίφηµο τουριστικό κέντρο Σαιν – Μόριτς, το αναπαυτήριο 

του Νταβός και τα χιονοδροµικά κέντρα της Κουρ και της Αρόζα.  

Το µέσο ύψος της αλπικής ζώνης ξεπερνά τα 2.100 µ, ενώ το µέσο ύψος της 

περιοχής του οροπεδίου βρίσκεται γύρω στα 900 µ. Για το λόγο αυτό ολόκληρη σχεδόν 

η οικονοµική ζωή της χώρας συγκεντρώνεται στη ζώνη του οροπεδίου. Εκεί βρίσκονται 

οι κυριότερες πόλεις κι εκεί παράγεται το 85% των βιοµηχανικών και το 75% των 

αγροτικών προϊόντων.  

Οι ορεινοί αυτοί όγκοι, που καταλαµβάνουν τα 3/5 της χώρας, είναι σκεπασµένοι 

όλο το χρόνο µε χιόνι. Από εδώ ξεκινούν τα µεγάλα ποτάµια της Ευρώπης, ο Ρήνος κι ο 

∆ούναβης, κι εδώ έχει τις πηγές του ο Ροδανός. Τα ποτάµια αυτά, καθώς και οι µεγάλες 

λίµνες της Ελβετίας, τροφοδοτούνται µε τα νερά από το λιώσιµο του χιονιού και των 

παγετώνων, καθώς κι από τα νερά των βροχών που είναι συχνές και δυνατές σ' ένα 

τέτοιο υψόµετρο. Το όρος Άγιος Γοτθάρδος, στις Κεντρικές Άλπεις, είναι η κυριότερη 

πηγή τροφοδοσίας των ποταµών της Ευρώπης.  

Ο Άαρ είναι ο πιο σηµαντικός ελβετικός ποταµός, αφού ολόκληρη η πορεία του 

γίνεται µέσα στο έδαφος της Ελβετίας. Οι ποταµοί της Ελβετίας, επειδή πηγάζουν από 

παγετώνες, είναι χειµαρρώδεις και γι' αυτό το λόγο δεν είναι πλωτοί. Μόνες εξαιρέσεις 

είναι ο Ρήνος, που για ένα µικρό διάστηµα είναι πλωτός, καθώς κι ο Άαρ σ' ένα σηµείο 
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που µια διώρυγα τον συνδέει µε τη λίµνη Βιέν. Αυτή η διώρυγα είναι πλωτή και 

χρησιµεύει στο διακανονισµό των νερών του Άαρ, όταν αυτός κινδυνεύει να ξεχειλίσει.  

Το έδαφος της Ελβετίας κατακλύζεται από χιλιάδες λίµνες. Αυτές καταλαµβάνουν 

συνολικά έκταση 1.343 τετρ. χιλιοµέτρων. Οι κυριότερες απ' αυτές είναι: της Γενεύης ή 

αλλιώς Λεµάν, που βρίσκεται στα σύνορα µε τη Γαλλία, η λίµνη Ματζόρε στα σύνορα 

µε την Ιταλία, η λίµνη της Κωνστάντιας στα σύνορα µε τη Γερµανία, η λίµνη της 

Ζυρίχης, η λίµνη του Λουγκάνο κ.ά. Οι περισσότερες απ' τις λίµνες αυτές είναι και 

φηµισµένα τουριστικά κέντρα, γιατί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της 

φυσικής τους γραφικότητας.  

Η γνώση της µορφολογίας και του κλίµατος της χώρας αποτελεί απαραίτητο 

στοιχείο για την επιλογή του τρόπου διακίνησης των αγαθών (µεταφορικά µέσα, 

κατάσταση δικτύου µεταφορών) και την πρόσβαση στα επιθυµητά σηµεία πώλησης των 

οικιστικών περιοχών της χώρας (υπεραγορές, καταστήµατα “delicatessen”, αεροδρόµια 

κ.λ.π.).  Για παράδειγµα, η ύπαρξη ορεινών όγκων, η συγκέντρωση σχεδόν ολόκληρης 

της οικονοµικής ζωής της χώρας στη ζώνη του οροπεδίου (περίπου 900 µ ύψους) και η 

ύπαρξη λιµνών, κάποιων µερικώς πλωτών, αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για τον 

καθορισµό των µέσων και του κόστους διακίνησης των τροφίµων στη χώρα. Βέβαια, το 

γεγονός ότι το σιδηροδροµικό, το εναέριο και το οδικό δίκτυο της χώρας είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγµένα επιτρέπει την εναλλαγή επιλογών µέσων διακίνησης και την εύκολη 

προσβασιµότητα των αγαθών στις κατοικηµένες περιοχές.  

Το κλίµα της χώρας (ψυχρό, ξηρό, χιόνια – βροχές κατά τόπους, αλλά γενικά, 

υγιεινό) επηρεάζει τις συνθήκες µεταφοράς ευάλωτων στις κλιµατολογικές συνθήκες 

προϊόντων διατροφής. Για παράδειγµα, η φέτα αποτελεί τρόφιµο που διατηρείται σε 

συνθήκες ψυγείου τόσο κατά τη µεταφορά όσο και κατά την αποθήκευσή του. 

Πάντως, το γεγονός ότι η θέση της Ελβετίας τοποθετείται στο κέντρο περίπου της 

Ευρώπης, της επιτρέπει να συνορεύει µε αρκετές αναπτυγµένες, ευρωπαϊκές και µη, 

χώρες, δηλαδή καταναλωτές, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σπουδαιότητα 

επιτυχηµένης προώθησης των συγκεκριµένων τροφίµων. 

 

1.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
 
1.4.1.  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 

Οι Ελβετοί παντρεύονται σχετικά αργά. Επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και στην 

καριέρα τους  πριν ξεκινήσουν οικογένεια. Οι Ελβετίδες συγκαταλέγονται µεταξύ των 
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µεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών στην Ευρώπη σχετικά µε τη γέννηση του πρώτου 

τους παιδιού.  

Η πλειοψηφία των ζευγαριών κατέχει µόνο 1 ή 2 παιδιά. Το 2004, ο µέσος όρος 

αριθµού παιδιών ανά γυναίκα ήταν 1,42, µικρότερο από το αντίστοιχο µέσο ευρωπαϊκό 

όριο. Το παγκόσµιο µέσο όριο είναι 2,65. 

Η οικογένεια ακόµη αποτελεί το κυρίαρχο µοντέλο ζωής. Σχεδόν, τα ¾ του 

πληθυσµού ζει σε οικογένεια και ειδικότερα, 48% µε παιδιά και 24% χωρίς παιδιά 

(2000). Η παραδοσιακή οικογένεια – παντρεµένο ζευγάρι µε παιδιά – κυριαρχεί 

ξεκάθαρα µεταξύ των ηλικιών 35 – 49 ετών (αντιστοιχεί στο 58% έναντι 2% 

ανύπαντρων ζευγαριών µε παιδιά). Ακόµη και µεταξύ άτεκνων ατόµων, µόνο µια  

µειοψηφία ζει µόνη της που αντιστοιχεί στο 28% των ατόµων µεταξύ 21 – 34 ετών και 

στο 37% µεταξύ 35 – 49 ετών. 

Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι γονείς θεωρούν τις οικονοµικές δυσκολίες ως το 

σηµαντικότερο λόγο για τον περιορισµένο αριθµό µελών στην οικογένεια. Τα µεγάλα 

διαµερίσµατα είναι ακριβά και υπάρχει ανεπάρκεια στην αντιµετώπιση των 

οικονοµικών απαιτήσεων που δηµιουργούν οι ανάγκες ενός παιδιού.    

 

1.4.2.  ΣΠΙΤΙ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 
Οι γυναίκες παραπονιούνται για τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν προσπαθώντας να 

συνδυάσουν ανατροφή παιδιών και εργασία, µε αποτέλεσµα πολλές να εγκαταλείπουν 

την τελευταία. Επίσης, οι γυναίκες συνεχίζουν ακόµη να φροντίζουν το σπίτι και τα 

παιδιά, ενώ ο άντρας είναι γενικά ο «κουβαλητής» του σπιτιού. Σύµφωνα µε έρευνες τις 

Οµοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (SFSO) σχετικά µε τα οικογενειακά µοντέλα, 

το 2000 ο πατέρας ήταν ο µόνος «κουβαλητής» στο ένα τρίτο των οικογενειών, ενώ στο 

µισό ποσοστό όλων των οικογενειών ο πατέρας κατείχε εργασία πλήρους απασχόλησης 

και η µητέρα µερικής απασχόλησης. Σε µόνο ένα τοις εκατό ποσοστό, το ζευγάρι 

µοιράζει εξίσου τις αρµοδιότητες του οικογενειακού προϋπολογισµού, οικιακών 

εργασιών και ανατροφής παιδιών.  

Επίσης, το ποσοστό που επανέρχεται στην εργασία µετά την εγκυµοσύνη αυξήθηκε 

δραµατικά την προηγούµενη δεκαετία, αλλά οι περισσότερες από αυτές απασχολούνται 

µερικώς. Μεταξύ των γυναικών που έχουν παιδιά κάτω των 15 ετών κατά το 2001 

(SFSO, 2001), το 74% ήταν επαγγελµατικά ενεργές, αν και οι περισσότερες επέλεξαν 

τη µερική απασχόληση. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν µόλις 61% το 1991. Αξίζει να 
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σηµειωθεί ότι, µέχρι το 2005 οι µητέρες δεν δικαιούνταν επίδοµα µητρότητας βάσει 

νόµου. Από τον Ιούλιο του 2005, το επίδοµα µητρότητας καθιερώθηκε και ορίστηκε 

στο 80% του µισθού τους κατά τη διάρκεια των 14 εβδοµάδων διάρκειας της άδειας 

εγκυµοσύνης. Πριν, µόνο γυναίκες που εργάζονταν σε κοινωνικά προηγµένες 

επιχειρήσεις συνέχιζαν να λαµβάνουν το µισθό τους κατά τη διάρκεια της άδειας 

εγκυµοσύνης και φυσικά κανένας εργοδότης δεν ήταν υποχρεωµένος νοµικά να το 

αποδίδει.     

Όσον αφορά στην κατοικία, ο αριθµός των διαµερισµάτων αυξάνεται ταχύτερα από 

τον πληθυσµό. Μεταξύ 1990 και 2000, τα διαµερίσµατα αυξήθηκαν κατά 8% και ο 

πληθυσµός κατά 6%, χαµηλώνοντας τον µέσο αριθµό των ατόµων /ενοίκων ανά 

διαµέρισµα από 2,4 στο 2,3. Την ίδια στιγµή, ο µέσος κατά κεφαλήν διαθέσιµος χώρος 

(per capita living space) αυξήθηκε από 39m² σε 44m². Τα σπίτια για µονοµελή 

νοικοκυριά, ως ποσοστό του συνόλου των κατασκευών, αυξήθηκε από 40% σε 56% 

µεταξύ 1970 και 2000. Το 73% των νέων κατοικιών καλύφθηκε το 2005 από µονοµελή 

νοικοκυριά, παρά τις προσπάθειες των δήµων και της πολιτείας για εξουδετέρωση 

αυτής της τάσης και του γεγονότος ότι τα σπίτια γίνονται δυσεύρετα. Παρ’ όλα αυτά, η 

µεγάλη πλειοψηφία των κατοικιών (73,3%) ανήκουν σε ιδιώτες (2000) και όχι, ως 

συνήθως υποθέτεται, σε νοµικά πρόσωπα (corporate bodies). Βέβαια, ο δείκτης 

ιδιόκτητων σπιτιών είναι σχετικά χαµηλός: το 2000, µόνο το 34,6% των κατοικηµένων 

σπιτιών ανήκαν στους ενοίκους τους.  

Γενικά, η Ελβετία παρουσιάζει ένα µεγάλο αριθµό µονοµελών και δι-µελών 

οικογενειών. Πολλοί ηλικιωµένοι είτε ζουν µόνοι τους είτε σε οίκους ευγηρίας, παρά µε 

τα παιδιά τους όπως συνήθιζαν. Το ένα τρίτο (1/3) των συνταξιούχων ζούσε µόνο του 

το 1997, έναντι 14% του συνολικού πληθυσµού. Τα παιδιά, όµως, συνεχίζουν να 

µένουν στο ίδιο σπίτι µε τους γονείς τους για περισσότερο χρονικό διάστηµα, συχνά 

µάλιστα µαζί µε τον πρώτο τους σύντροφο. Οι οικογένειες προτιµούν να ζουν µακριά 

από τις µεγάλες πόλεις , αν είναι δυνατόν, αγοράζοντας το δικό τους σπίτι. Βεβαίως, το 

ποσοστό ιδιόκτητων κατοικιών είναι το χαµηλότερο στην Ευρώπη, όµως παρουσίασε 

σηµαντική αύξηση την περίοδο 1990 – 2000, κυρίως, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης 

αγοράς διαµερισµάτων σε πολυκατοικίες. Πάντως, περίπου τα 2/3 των κατοίκων της 

Ελβετίας δεν διαθέτουν δικό τους σπίτι, ενώ η αναλογία αυτή διαφοροποιείται 

σηµαντικά από καντόνι σε καντόνι.   

Συνοψίζοντας, όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία για τους κοινωνικούς θεσµούς στην 

Ελβετία, παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τη δοµή της κοινωνίας και ειδικότερα 
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του δυνητικού καταναλωτικού κοινού των ελληνικών τροφίµων. Για παράδειγµα, η 

ύπαρξη πολλών µονοµελών ή δι-µελών νοικοκυριών µπορεί να συµβάλλει στην 

αξιολόγηση των κατάλληλων µερίδων τυποποιηµένης φέτας που θα καλύπτουν τις 

ανάγκες τους. Στον καθορισµό των κατάλληλων συσκευασιών για προώθηση της φέτας 

καταλαµβάνει και το γεγονός της αναγνώρισης του target group της φέτας. Από τα 

προαναφερόµενα, οι γυναίκες είναι κατά γενική οµολογία αυτές που ασχολούνται µε το 

νοικοκυριό άρα, πιθανότατα είναι αυτές που ασχολούνται περισσότερο µε τη διατροφή 

της οικογένειας. Η κατηγορία των συνταξιούχων που ζουν µόνοι τους ή σε οίκους 

ευγηρίας, ίσως αποτελεί ένα target group που πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο για την 

προώθηση των ελληνικών τροφίµων.  

 

1.5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
Το υψηλό πνευµατικό επίπεδο της χώρας οφείλεται στο θαυµάσιο εκπαιδευτικό 

σύστηµά της. Η κατώτερη εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και δίνεται δωρεάν σ' όλα τα 

καντόνια. Το επόµενο στάδιο, της µέσης, χωρίζεται στην επαγγελµατική (τεχνικές 

σχολές) και στην ακαδηµαϊκή που οδηγεί στα πανεπιστήµια και στα πολυτεχνεία. Σε 

σχέση µε τις άλλες χώρες της Ευρώπης η Ελβετία έχει τα περισσότερα πανεπιστήµια 

και πολυτεχνεία, ανάλογα φυσικά µε το µικρό πληθυσµό της χώρας. Περίφηµο είναι το 

πολυτεχνείο της Ζυρίχης, καθώς και η Οικονοµική σχολή της Λωζάνης. Στα Ελβετικά 

πανεπιστήµια φοιτούν και χιλιάδες ξένοι σπουδαστές που πηγαίνουν κυρίως για 

µεταπτυχιακές σπουδές, λόγω του υψηλού επιστηµονικού επιπέδου που παρέχουν αυτά 

τα πανεπιστήµια.  

Το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας χωρίζεται σε 4 στάδια: προσχολικό, 

πρωτοβάθµιο, δευτεροβάθµιο Ι, δευτεροβάθµιο ΙΙ, τριτοβάθµιο και ενηλίκων. Το 

δεύτερο και τρίτο στάδιο είναι υποχρεωτικά και διαρκούν 9 χρόνια. Η δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση ΙΙ είτε αφορά εκπαίδευση για επαγγελµατική κατάρτιση µετά το πέρας της, 

είτε αφορά προετοιµασία για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Το στάδιο της προσχολικής εκπαίδευσης αντιστοιχεί στο ελληνικό νηπιαγωγείο, ενώ 

το πρωτοβάθµιο αντιστοιχεί γενικά στο ελληνικό δηµοτικό. Η πλειοψηφία των παιδιών 

σπουδάζει στα κρατικά σχολεία αν και υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά σχολεία. 

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση συνίσταται σε γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση. Η 

τελευταία διακρίνεται σε πανεπιστηµιακή και ανώτερων τεχνικά σχολών. Οι τελευταίες 

υποστηρίζονται συνήθως από σχετικούς επαγγελµατικούς οργανισµούς που καθορίζουν 
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και αξιολογούν τις εξετάσεις. Η πανεπιστηµιακή σχετίζεται µε τα πανεπιστήµια 

εφαρµοσµένων επιστηµών προσφέροντας επαγγελµατική εκπαίδευση πανεπιστηµιακού 

επιπέδου. 

Το υψηλό µορφωτικό επίπεδο των Ελβετών αποτελεί παράγοντα για την προώθηση 

των ελληνικών τροφίµων. Καθοδηγεί τον τρόπο προβολής των δυνητικών διατροφικών 

πλεονεκτηµάτων των συγκεκριµένων ελληνικών τροφίµων ιδιαίτερης αξίας (ελαιόλαδο, 

ελιές, κρασί, µαστίχα, κρόκος, φέτα), προσέγγισης των καταναλωτών και επιλογής της 

κατάλληλης διαφηµιστικής της καµπάνιας.   

 

1.6. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Η χώρα διοικείται µε οµοσπονδιακό σύστηµα διακυβέρνησης. Ο Πρόεδρος της 

Οµοσπονδίας εκλέγεται κάθε χρόνο (το ∆εκέµβριο) για θητεία ενός έτους. 

Τα είκοσι έξι καντόνια της Ελβετίας είναι οι διοικητικές υποδιαιρέσεις της 

οµοσπονδιακής Ελβετίας. Ιστορικά και µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, κάθε καντόνι 

στην τότε συνοµοσπονδία ήταν κυρίαρχο κράτος, µε τα σύνορα, το στρατό, και το 

νόµισµά του. Η οµοσπονδιακή δοµή καθιερώθηκε το 1848. Κατά τη διάρκεια του 

δέκατου έκτου αιώνα, η ελβετική συνοµοσπονδία αποτελούταν από δέκα τρία 

αυτόνοµης κυβέρνησης κράτη. Αυτά τα κράτη κλήθηκαν καντόνια, και υπήρξαν δύο 

διαφορετικά είδη καντονιών: έξι δασικά καντόνια και επτά αστικά καντόνια. Τα έξι 

δασικά καντόνια ήταν λαϊκές δηµοκρατίες, ενώ τα επτά αστικά καντόνια κυβερνούνταν 

από τα συµβούλια πόλεων. Εντούτοις, αυτά τα συµβούλια πόλεων ελέγχονταν από τις 

µικρές ολιγαρχίες των πλούσιων πολιτών. Τα αστικά καντόνια περιέλαβαν τη Ζυρίχη, 

τη Βέρνη, και τη Βασιλεία. 

Κάθε καντόνι έχει το σύνταγµα, το νοµοθετικό σώµα, την κυβέρνηση και τα 

δικαστήριά του. Τα περισσότερα από τα νοµοθετικά σώµατα των καντονιών είναι τα 

Κοινοβούλια, το µέγεθός των οποίων που ποικίλλει µεταξύ πενήντα οκτώ και 

διακοσίων εδρών. Μερικά νοµοθετικά σώµατα είναι γενικές συνελεύσεις 

(Landsgemeinden). 

Οι καντονικές κυβερνήσεις αποτελούνται από πέντε η επτά µέλη, ανάλογα µε το 

καντόνι. Όλα τα θέµατα που δεν εµπίπτουν ρητά στη συνοµοσπονδία σύµφωνα µε το 

ελβετικό σύνταγµα ρυθµίζονται από τα καντόνια, που επίσης καθορίζουν και το βαθµό 

αυτονοµίας των δήµων. Τα µεγέθη των καντονιών ποικίλλουν, από ακριβώς 37 έως 

7.105 τετραγωνικά χλµ. και ο πληθυσµός τους από 14.900 έως 1.244.400. Σε θέµατα 
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καντονιών, η άµεση δηµοκρατία υπό µορφή γενικών συνελεύσεων είναι τώρα 

περιορισµένη στα καντόνια Appenzell Innerrhoden και Glarus. Σε όλα τα άλλα 

καντόνια τα δηµοκρατικά δικαιώµατα εκφράζονται µέσω ψηφοφορίας. 

Μετά από τη δηµιουργία του καντονιού Jura το 1978 δεν έχει υπάρξει κανένα νέο 

καντόνι. Σύµφωνα µε το σύνταγµα του 1999, ο αριθµός καντονιών είναι επίσηµα είκοσι 

έξι, αλλά ο αριθµός κρατών (Stände) σχετικών για την εκλογή του Συµβουλίου των 

κρατών (Ständerat) και της ψηφοφορίας στις οµοσπονδιακές πρωτοβουλίες, είναι 

είκοσι τρία: τα καντόνια Unterwalden, Appenzell, και της Βασιλείας µετριούνται ως 

δύο ηµι-καντόνια. Το Unterwalden διαιρείται σε Obwalden και Nidwalden, το 

Appenzell σε Innerrhoden και Ausserrhoden, και η Βασιλεία διαιρείται σε Βasel - Stadt 

και Βasel - Landschaft. 

Η πολιτική σταθερότητα της χώρας, το δηµοκρατικό καθεστώς ευνοούν την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη χώρα. Η αυτονοµία των καντονιών, όµως, ίσως 

συνεπάγεται διαφορετική ρύθµιση θεµάτων που δεν εντάσσονται ρητά στην ευθύνη των 

θεµάτων της συνοµοσπονδίας. Γι’ αυτό, απαιτείται προσεκτική µελέτη των νοµοθεσιών 

που σχετίζονται µε το εµπόριο (έκδοση ειδικών εγγράφων) των τροφίµων και 

ειδικότερα των τυριών ,από καντόνι σε καντόνι.  Εξάλλου, κάθε καντόνι καθορίζει το 

δικό του φορολογικό σύστηµα βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων του. Τα 

καντόνια συγκεκριµένα, διέπονται από διοικητική αυτονοµία κι ελευθερία αποφάσεων.  

Επίσης, ασκούν ανεξάρτητο έλεγχο στο εκπαιδευτικό τους σύστηµα, στις κοινωνικές 

τους υπηρεσίες, ενώ έχουν δική τους αστυνοµική υπηρεσία. Άξιο λόγου κρίνεται η 

αναφορά στην πολυκοµµατική διάσταση του πολιτικού συστήµατος της χώρας που 

ίσως δείχνει τη διαφορετικότητα των απόψεων των πολιτικών και ειδικότερα της 

ευρείας πολιτικής άποψης µεταξύ των ψηφοφόρων.  Εξάλλου, η Ελβετία είναι ίσως η 

µοναδική δηµοκρατική χώρα στον κόσµο, που οι πολίτες της έχουν το δικαίωµα της 

άµεσης συµµετοχής στον καθορισµό των αποφάσεων. Οι πολίτες της µπορούν να 

προτείνουν τη δική τους νοµοθεσία ή ακόµη να απορρίψουν κάποια της βουλής τους.  

 

1.7. ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
 

Η συµµετοχή στις Χριστιανικές εκκλησίες έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία 

χρόνια. Σε ένα ευρείας συµµετοχής δηµοψήφισµα των συµπεριφορών των Ελβετών που 

διεξάχθηκε το 2000, µόνο ένα 16% των Ελβετών δήλωσε ότι η θρησκεία ήταν «πολύ 

σηµαντική» γι’ αυτούς, πολύ χαµηλότερα σε σχέση µε τις οικογένειές τους, τις δουλειές 
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τους, τον αθλητισµό και τον πολιτισµό. Μια άλλη έρευνα που δηµοσιεύτηκε την ίδια 

χρονιά έδειξε ότι, ο αριθµός των τακτικών εκκλησιαζόµενων είχε παρουσιάσει πτώση 

σε ποσοστό 10% µέσα σε δέκα χρόνια. Μεταξύ των καθολικών, 38,5% δήλωσε ότι δεν 

πήγε στην εκκλησία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους Προτεστάντες ήταν 50,7%.  

Επίσης, µόνο 71,0% των συνολικά ερωτώµενων απάντησε ότι πιστεύουν στο Θεό 

ολότελα. Πάντως, η ζήτηση Μυστηρίων (π.χ. βάπτιση, γάµος, κηδεία) στις εκκλησίες 

παρουσιάζει σηµαντική µείωση τα τελευταία 30 χρόνια. Η απογραφή του πληθυσµού  

το 2000 έδειξε ότι, οι Ρωµαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες (mainstream Protestants) 

παρουσίασαν απώλειες τόσο σε απόλυτο (αριθµό µελών) όσο και σε σχετικό επίπεδο 

(µερίδιο επί του συνολικού πληθυσµού).  

Από την άλλη, τα µικρότερα παρακλάδια των δύο αυτών εκκλησιών παρέµειναν  

αναλογικά το ίδιο µε πριν. Οι ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες (free evangelical 

churches) αποτελούσαν το 2,2% του πληθυσµού. Η Χριστιανική Καθολική Εκκλησία 

κατείχε το 0,2%. Η Εβραϊκή κοινότητα παρέµεινε επίσης λίγο πολύ η ίδια. Η πρόσφατη 

µετανάστευση έφερε µέλη άλλων πίστεων στην Ελβετία και συγκεκριµένα, του Ισλάµ 

και του Ορθόδοξου Χριστιανισµού.  

Αν και οι εκκλησίες δεν αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής πολλών 

ανθρώπων, τόσο ο Ρωµαιοκαθολικισµός όσο και ο Προτεσταντισµός διαδραµάτισαν 

σπουδαίο ρόλο στη διαµόρφωση της σύγχρονης Ελβετίας και στον τρόπο που οι 

Ελβετοί αντικρίζουν τους εαυτούς τους.         

Η κατανόηση των παραπάνω πληροφοριών οφείλει να αφοµοιωθεί από τους 

υπεύθυνους σχεδιασµού µάρκετινγκ των ελληνικών προϊόντων στη χώρα. Ιδιαίτερα, η 

διαφηµιστική καµπάνια οφείλει να σέβεται και να µη θίγει θρησκευτικές πεποιθήσεις 

καταναλωτών. Επίσης, ο σεβασµός στις διατροφικές συνήθειες που πηγάζουν από τις 

θρησκευτικές αντιλήψεις οφείλει να καθοδηγεί την ανάπτυξη ανάλογων προωθητικών 

προγραµµάτων των εν λόγω προϊόντων στις συγκεκριµένες κοινωνίες. 

 

1.8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
1.8.1.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΤΕΧΝΕΣ 
 

Επίσης, στην Ελβετία πολύ αναπτυγµένα είναι τα γράµµατα και οι τέχνες. Από το 

17ο αιώνα η Ελβετία ήταν σπουδαίο πνευµατικό κέντρο, αν και η έλλειψη εθνικής 

γλώσσας ταύτισε ιστορικά την ελβετική φιλολογία και σκέψη µε τη γερµανική και τη 

γαλλική. Η Ελβετία είναι η πατρίδα του φιλόσοφου και κοινωνιολόγου Ζαν Ζακ 
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Ρουσσώ, του οικονοµολόγου και κοινωνιολόγου Παρέτο, του περίφηµου ποιητή 

Βριντέλ. Από τους νεότερους µπορούµε να ξεχωρίσουµε τους γνωστούς θεατρικούς 

συγγραφείς Μ. Φρις και Φρίντριχ Ντύρρενµατ που γράφουν γερµανικά και το 

γαλλόφωνο πεζογράφο Κ. Ραµύζ. Στο χώρο των εικαστικών τεχνών µπορούµε ν' 

αναφέρουµε τ' όνοµα του Λε Κορµπυζιέ, που υπήρξε ο µεγαλύτερος ίσως αρχιτέκτονας 

του 20ου αιώνα και τα ονόµατα του Πάουλ Κλέε, διάσηµου ζωγράφου και του γλύπτη 

Αλµπέρτο Τζιακοµµέτι. Στις µέρες µας, ο Μάριο Μπόττα από το Λουγκάνο θεωρείται  

ένας από τους διασηµότερους καταξιωµένους αρχιτέκτονες στην Ελβετία και διεθνώς. 

Αδιαµφισβήτητα, η πιο διάσηµη Ελβετική λογοτεχνική δηµιουργία ήταν αυτή της 

Χάιντι (Heidi), που, ως ο κύριος χαρακτήρας ενός εκ των διασηµότερων ποτέ παιδικών 

βιβλίων, µετατράπηκε τελικά σε ένα σύµβολο της Ελβετίας.   

Ο κινηµατογράφος, ως δηµιουργός τέχνης, δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος αφού 

στερείται σηµαντικών κονδυλίων από το κράτος, όπως συµβαίνει και σε άλλες µικρές 

Ευρωπαϊκές χώρες.   

Η πολιτισµική ταυτότητα της Ελβετίας χαρακτηρίζεται από τέτοια ποικιλία ώστε 

µερικές φορές, οι Ελβετοί να αναρωτιούνται τι τους κρατάει ενωµένους. Η ευρεία 

κλίµακα των παραδοσιακών εθίµων αντανακλά αυτή ακριβώς την ποικιλοµορφία.   

 

1.8.2.  ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

Η παραδοσιακή µουσική της Ελβετίας σχετίζεται µε µια ειδική τεχνική λαρυγγισµού 

(yodeling) που συνοδεύεται από ένα παραδοσιακό µουσικό όργανο το Alphorn. Στην 

Ελβετία πιστεύετε ότι αναπτύχθηκε, ως ανάγκη επικοινωνίας µεταξύ µεγάλων 

αποστάσεων ή όταν χρειαζόταν να φωνάξουν τις αγελάδες.  

Η κλασική µουσική είναι επίσης αναπτυγµένη στην Ελβετία. Σηµαντικά γεγονότα 

που την αφορούν αποτελούν το Πασχαλιάτικο και καλοκαιρινά κοντσέρτα στη 

Λουκέρνη και σχετικά φεστιβάλ στο Gstaad και το St. Moritz. 

Η ποπ, ροκ και τζαζ µουσική κατέχουν σηµαντική θέση στις προτιµήσεις των 

Ελβετών µε αποτέλεσµα να διοργανώνονται πολλά σχετικά φεστιβάλ, πολλά από τα 

οποία συγκεντρώνουν πολύ κόσµο ακόµη και από το εξωτερικό. Γενικά, η Ελβετία 

αποτελεί µία πολύ ζωντανή µουσική σκηνή, ενώ αποτελεί «πατρίδα» για µουσικούς 

πολλών διαφορετικών τεχνοτροπιών.  
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Τα διάφορα φεστιβάλ που διοργανώνονται, επειδή χαίρουν ιδιαίτερης απήχησης από 

το κοινό της Ελβετίας, αποτελούν χρήσιµο µέσο για την προώθηση της φέτας στη χώρα 

µέσω κατάλληλων διαφηµιστικών ενεργειών. 

 

1.8.3.  ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου διοργανώνονται πολλά φεστιβάλ που σχετίζονται 

µε τα έθιµα του τόπου. Κάποια συνδέονται και µε θρησκευτικά θέµατα, όπως του 

Πάσχα, των Χριστουγέννων και της Νηστείας που προηγείται των Χριστουγέννων. 

Επίσης, υπάρχουν διοργανώσεις που σχετίζονται µε θέµατα των εποχών (φθινόπωρο, 

χειµώνας, άνοιξη, καλοκαίρι), µε την Εθνική Εορτή, µε το καρναβάλι, το κρασί κ.λ.π. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, αυτά τα φεστιβάλ µπορούν να αξιοποιηθούν 

καταλλήλως (π.χ. µέσω χορηγιών) για τη γνωριµία της φέτας, του ελληνικού εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου, του κρασιού, του κρόκου, της µαστίχας και των ελιών στο κοινό 

της Ελβετίας.  

 

1.9. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ   
 

Οι Ελβετοί διαθέτουν πολύ καλή φήµη ως σκληρά εργαζόµενοι, αλλά 

απολαµβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους όσο κανένας άλλος. Οι ασχολίες του 

ελεύθερου χρόνου τους ποικίλουν από εξουθενωτικά αθλήµατα σε στιγµές χαλάρωσης 

µε την οικογένεια και φίλους. Επίσης, πολλοί άνθρωποι αφιερώνουν µέρος του 

ελεύθερου χρόνου τους στις δηµόσιες υπηρεσίες. Σύµφωνα µε µελέτη του  

Οµοσπονδιακού Γραφείου Στατιστικής του 2003, η παρέα µε φίλους, το διάβασµα και 

το περπάτηµα συγκαταλέγονται ανάµεσα στις πιο διάσηµες ενασχολήσεις. Μάλιστα, 

περισσότερο από το µισό του πληθυσµού συµµετέχει σε αθλητική δραστηριότητα 

τουλάχιστον, µία φορά την εβδοµάδα. Η παρακολούθηση µαθήµατος /σεµιναρίου και η 

ενασχόληση µε µουσικό όργανο καταποντίστηκε στη βάση της λίστας. Άλλες έρευνες 

δείχνουν ότι η αγαπηµένη ενασχόληση των Ελβετών είναι η τηλεόραση.   

Μεταξύ των αθλητικών δραστηριοτήτων των Ελβετών συγκαταλέγονται χειµερινά 

(π.χ. σκι) και καλοκαιρινά (π.χ. ιστιοπλοΐα, κολύµβηση σε λίµνες) αθλήµατα, 

ποδόσφαιρο, αθλήµατα στίβου (π.χ. τρίαθλο, µαραθώνιος), αναρρίχηση στο βουνό κ.α.  

Περίπου, το ένα τέταρτο του πληθυσµού της χώρας συµµετέχει σε οργανωµένη 

εθελοντική εργασία, σε συλλόγους και λέσχες, φιλανθρωπικούς οργανισµούς και 
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πολιτικά ή δηµόσια όργανα. Οι άνδρες υπερισχύουν έναντι των γυναικών στην 

ενασχόληση µε αθλήµατα και πολιτιστικούς συλλόγους, οµάδες ενδιαφέροντος, 

δηµόσια υπηρεσία και πολιτικά όργανα, ενώ οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία σε 

εκκλησιαστικούς και φιλανθρωπικούς οργανισµούς. Μια σχετικά µικρότερη αναλογία 

του πληθυσµού ασχολείται µε άτυπη εθελοντική εργασία, όπως τη φύλαξη παιδιών ή 

ενήλικων συγγενών, ή βοηθώντας φίλους και σχέσεις. Οι γυναίκες υπερισχύουν 

εξαιρετικά έναντι των αντρών σε αυτού του είδους την εργασία.  

Οι παραπάνω δραστηριότητες αποτελούν εξαιρετικό πεδίο για την ανάπτυξη 

δηµόσιων σχέσεων µέσω συµµετοχής, πραγµατοποίησης χορηγιών, για την προώθηση 

των ελληνικών τροφίµων. 

 

1.10.  ΓΛΩΣΣΑ 
 
Επίσηµες γλώσσες της χώρας είναι η γερµανική, η γαλλική και η ιταλική. Η 

ροµανσκική είναι επίσηµη στο καντόνι Γκράουµπυντεν. Τα γερµανικά αποτελούν την 

πιο διαδεδοµένη γλώσσα στην Ελβετία: 17 από τα 26 καντόνια µιλούν µόνο γερµανικά. 

Τα γαλλικά χρησιµοποιούνται στο δυτικό τµήµα της χώρας (“Suisse Pomande”). 

Τέσσερα καντόνια είναι µόνο γαλλόφωνα. Τρία είναι δίγλωσσα δηλαδή, µιλούν  

γαλλικά και γερµανικά (Bern, Fribourg, Valais). Ιταλικά µιλούν στο καντόνι του 

Τιτσίνο (Ticino) και σε τέσσερις νότιες κοιλάδες του καντονιού Γκράουµπυντεν. Το 

τελευταίο καντόνι αποτελεί το µοναδικό τρίγλωσσο καντόνι της χώρας, όπου εκτός από 

γερµανικά και ιταλικά, µιλιέται και η ροµανσκική (λατινική γλώσσα) αντιστοιχώντας 

στο 0,5% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Η απογραφή του πληθυσµού του 2000 

έδειξε πως 1,4% κατείχαν τα σερβο /κροατικά µεταξύ του ξένου πληθυσµού της χώρας. 

Τα αγγλικά ήταν η κύρια ξένη οµιλούσα γλώσσα σε ποσοστό 1% του συνολικού 

πληθυσµού.  

Πολλοί ξένοι νοµίζουν ότι κάθε Ελβετός µιλάει και τις τέσσερις επίσηµες γλώσσες. 

Στην πραγµατικότητα, πολλοί Ελβετοί µιλούν τη µητρική τους γλώσσα και τα αγγλικά, 

ενώ καταλαβαίνουν µία δεύτερη επίσηµη γλώσσα. ∆υστυχώς, η αυτάρκεια στη χρήση 

των υπόλοιπων γλωσσών έναντι της αγγλικής, όσο πάει και µειώνεται µεταξύ των 

πολιτών. Βεβαίως, η προώθηση των ελληνικών τροφίµων στη χώρα τους οφείλει να 

διέπεται από σεβασµό στην επίσηµη γλώσσα του κάθε καντονιού. Εξάλλου, τα 

περισσότερα καντόνια, αν όχι όλα, αποδέχονται έγγραφα µεταφρασµένα οπωσδήποτε 
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στη δική τους επίσηµη γλώσσα. Προφανώς, κρίνεται απαραίτητη η αναγραφή των 

στοιχείων της ετικέτας των τροφίµων σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της χώρας.  

Αξιόλογο είναι ότι, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται µεγαλύτερη σύµπνοια µε την 

εκκλησία τους παρά µε τη γλώσσα που οµιλούν. Για παράδειγµα, οι Προτεστάντες της  

γαλλόφωνης περιοχής του Jura αρνήθηκαν να ενωθούν µε τους Ρωµαιοκαθολικούς της 

περιοχής τους, δηµιουργώντας ένα νέο καντόνι ανεξάρτητο του Προτεσταντικού 

καντονιού της Βέρνης που είναι γερµανόφωνο κατά την πλειοψηφία του. Πάντως, στις 

περισσότερες επαγγελµατικές συναντήσεις ή στα εθνικά συνέδρια, συνήθως, οι 

συµµετέχοντες µιλούν τη µητρική τους γλώσσα, ενώ υποθέτεται ότι καταλαβαίνουν τη 

γλώσσα των υπολοίπων. Συνήθως, οι Τιτσινέζοι κι οι Ροµάνσκι οµιλητές 

προσαρµόζονται στην κατάσταση µιλώντας Γαλλικά ή Γερµανικά, ή ακόµη καλύτερα, 

µιλώντας Αγγλικά, όπως άλλωστε σχεδόν πράττει ο καθένας.   

 

1.10.1. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ 
 

Στην Ελβετία συναντάται το σταυροδρόµι τριών µεγάλων Ευρωπαϊκών γλωσσικών 

πολιτισµών, δηλαδή, των Γερµανικών, Γαλλικών και Ιταλικών. Οι τρεις αυτές 

διαφοροποιηµένες γλωσσικές περιοχές έχουν εύκολη πρόσβαση στον πολιτισµό αυτών  

των χωρών µέσω των σχετικών συνόρων. Την ίδια όµως στιγµή, έχουν πρόσβαση στον 

πολιτισµό των άλλων περιοχών της Ελβετίας. Τα προγράµµατα της τηλεόρασης και του 

ραδιοφώνου όλων των γλωσσικών περιοχών εκπέµπουν σε όλη την Ελβετία. Αυτό 

βέβαια δεν σηµαίνει πως οι άνθρωποι αυτοί συγχρονίζονται µε τα προγράµµατα των 

άλλων γλωσσών. Στα βιβλιοπωλεία µάλιστα, η συλλογή των βιβλίων /έργων σε άλλη 

γλώσσα είναι περιορισµένη. Το 1998, περισσότερα ήταν τα βιβλία (SFSO) που 

εκδόθηκαν στην Ελβετία στα Αγγλικά από ότι, στα Ιταλικά.   

Τα περισσότερα προϊόντα στα καταστήµατα διαθέτουν ετικέτες στα Γερµανικά, 

Γαλλικά και Ιταλικά, ή τουλάχιστον στα Γερµανικά και Γαλλικά. Όλα τα επίσηµα 

έγγραφα επικυρώνονται στη µητρική γλώσσα του παραλήπτη τους. Πολλά χρήµατα 

ξοδεύονται στις µεταφράσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο τοµέα. 

Πληροφορίες λοιπόν, σηµαντικές για τον προσδιορισµό της ετικέτας των ελληνικών 

προϊόντων, αλλά και για τη γνώση  σχετικών λεπτοµερειών των εγγράφων (π.χ. 

αιτήσεων) που θα χρειαστεί να συµπληρωθούν.  

Επιπλέον, σε λιγότερο επίσηµες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται τα Αγγλικά. Οι 

επισκέπτες µένουν έκπληκτοι από τον αριθµό των διαφηµίσεων στα Αγγλικά. Το 
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πλεονέκτηµα στους διαφηµιστές δεν είναι ότι, τα Αγγλικά αποτελούν µόνο µια γλώσσα 

κύρους κατέχοντας µοναδική απήχηση στη νεολαία, αλλά και ότι τα ίδια πόστερ 

µπορούν να χρησιµοποιούνται σε όλη τη χώρα.  

Από τα παραπάνω πηγάζει και το γεγονός ότι, οι διαφηµιστικές καµπάνιες 

προϊόντων (άρα και των ελληνικών τροφίµων) µπορούν να διενεργούνται στα Αγγλικά 

τόσο για µείωση κόστους, όσο και γιατί έχουν µεγαλύτερη αποδοχή στο νεανικό κοινό. 

Βέβαια, στην περίπτωση των συγκεκριµένων ελληνικών προϊόντων, που δεν 

απευθύνονται µόνο σε νεανικό κοινό, που ως επί το πλείστον γνωρίζει  αγγλικά, αλλά 

και σε µεγαλύτερες ηλικίες, που πιθανότατα δεν γνωρίζουν καλά ή καθόλου αγγλικά, 

είναι σοφό να γίνεται προσαρµογή στη γλώσσα των κατοίκων που απευθύνονται.    

 

1.11.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Η Ελβετία είναι µία χώρα της κεντρικής Ευρώπης µε υψηλό βιοτικό επίπεδο. Ο 

πληθυσµός της, που αγγίζει τα 7,4 εκατοµµύρια, συνίσταται κατά 20% από ξένους. Ο 

µέσος όρος ηλικίας αυξάνει αφού οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και έχουν λιγότερα 

παιδιά. Ο τρόπος ζωής αλλάζει καθώς οι Ελβετοί προσαρµόζονται στις νέες απαιτήσεις 

των καιρών. Τα µονοµελή και γενικά ολιγοµελή νοικοκυριά αυξάνονται, οι ηλικιωµένοι 

και δη συνταξιούχοι επιλέγουν όλο και περισσότερο να µένουν µόνοι τους και ο 

αριθµός των γάµων µειώνεται ενώ των διαζυγίων αυξάνεται. Λόγω της αύξησης της 

απασχόλησης των γυναικών, µειώθηκαν οι γεννήσεις πολλών τέκνων που µάλιστα 

πραγµατοποιούνται σε όλο και µεγαλύτερη ηλικία. Παρουσιάζονται δυσκολίες στην 

ανατροφή των παιδιών λόγω αυξηµένων οικονοµικών απαιτήσεων οπότε, πολλές 

µητέρες επιλέγουν να εργάζονται µε µερική απασχόληση από το να εγκαταλείψουν 

πλήρως την εργασία τους. Γενικά, οι άνδρες αποτελούν τους «κουβαλητές» της 

οικογένειας ενώ, οι γυναίκες αναλαµβάνουν τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών, 

ακόµη κι όταν εργάζονται µε µερική απασχόληση. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στην 

επιλογή των κατάλληλων οµάδων – στόχου καταναλωτών (π.χ. γυναίκες, ηλικιωµένοι) 

και περαιτέρω µελέτη των αναγκών /χαρακτηριστικών του για τη διαµόρφωση του 

αποτελεσµατικότερου µίγµατος marketing των ελληνικών τροφίµων. Η αύξηση των 

µονοµελών νοικοκυριών αποτελεί πιθανά έναν πολύ καλό κοινό – στόχο για τα 

συγκεκριµένα ελληνικά προϊόντα.  

Τα θρησκευτικά πιστεύω των Ελβετών έχουν µειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά το 

θρησκευτικό τοπίο έχει διευρυνθεί αρκετά. Η µελέτη των θρησκευτικών πεποιθήσεων 
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και ειδικότερα, η επίδραση που τυχόν έχουν στους πολίτες σχετικά µε τις διατροφικές 

τους προτιµήσεις και συνήθειες, ενισχύει τη διαµόρφωση πιο επιτυχηµένων 

προωθητικών ενεργειών των ελληνικών τροφίµων. Επίσης, η ύπαρξη πολλών φεστιβάλ 

που προέκυψαν από την επιρροή των θρησκειών στη διαµόρφωση της κοινωνικής ζωής, 

αποτελούν, µαζί µε τα φεστιβάλ µουσικής, «πύλη» σε ευρύ καταναλωτικό κοινό για την 

προβολή των ελληνικών τροφίµων ιδιαίτερης αξίας. Παρόµοιο όφελος, µπορούν να 

έχουν και οι χώροι άθλησης ή παρακολούθησης οµαδικών αθληµάτων (πιθανό όφελος 

από χορηγία) των Ελβετών. Οµοίως, οι χώροι ψυχαγωγίας, εστιατόρια (εκπαίδευση σεφ 

στη δηµιουργία πιάτων µε φέτα, ελαιόλαδο, κρόκο, ελιές, µαστίχα) και ταχυφαγεία (π.χ. 

ανάπτυξη σάντουιτς µε φέτα).  

Η χώρα έχει τέσσερις επίσηµες γλώσσες, µη κανονικά διανεµηµένες (γερµανική, 

γαλλική, ιταλική και ροµάνσκι), ενώ διαθέτει πλούτο διαλέκτων. Η Αγγλική θεωρείται 

γλώσσα κύρους, είναι αποδεκτή από το νεανικό κοινό και οµιλείται ολοένα και 

περισσότερο από όλους σχεδόν τους κατοίκους. Έτσι, πολλές διαφηµίσεις προϊόντων 

γίνονται στα Αγγλικά, στοιχείο που µπορεί να συµβάλλει στη µείωση του κόστους της 

διαφηµιστικής καµπάνιας των ελληνικών τροφίµων, αν αξιοποιηθεί σωστά. Πάντως, η 

πιο ευρεία χρησιµοποιούµενη γλώσσα είναι τα Γερµανικά αφού µιλιέται στα 2/3 

περίπου, των καντονιών. Η ύπαρξη τεσσάρων επίσηµων γλωσσών σηµαίνει µετάφραση 

ετικέτας και στις τέσσερις γλώσσες. Η υποχρεωτική χρήση της επίσηµης γλώσσας των 

καντονιών στα έγγραφα που χρησιµοποιούνται από τις υπηρεσίες τους (π.χ. 

φορολογική, νοµική), αυξάνει το κόστος διαχείρισης του προγράµµατος marketing των 

ελληνικών τροφίµων, αποτελώντας σηµαντική λεπτοµέρεια.  

Παρ’ όλα αυτά, στην Ελβετία η ευρεία επικρατούσα άποψη είναι ότι, οι άνθρωποι 

διαφορετικών πολιτισµών και γλωσσών είναι δυνατό να ζήσουν µαζί ειρηνικά, αν 

συµπεριφέρονται µε σεβασµό τόσο µεταξύ τους όσο και ως προς το περιβάλλον. Η 

οµοσπονδιακή δοµή της χώρας έχει χαρίσει µεγάλη αυτονοµία στα καντόνια που µε τις 

κατά τόπους τους κυβερνήσεις, αποφασίζουν και καθορίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας 

τους, µερικώς, αυτοβούλως. Οι αποφάσεις τους αφορούν σε ένα µεγάλο φάσµα των 

υπηρεσιών όπως, πολιτικό και νοµικό σύστηµα, εκπαίδευση, δηµόσια διοίκηση, 

φορολογικό σύστηµα κ.α. Θέµατα που δεν άπτονται της ευθύνης των καντονιών 

καθορίζονται από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση και τις υπηρεσίες της (π.χ. εθνικές 

στρατηγικές, στρατιωτική θητεία, εξωτερική πολιτική κ.α.). Το στοιχείο αυτό 

αναδεικνύει τη διαφορετικότητα που γενικά επικρατεί µεταξύ των καντονιών. 

∆ιαφορετικοί πολιτισµοί και γλώσσες που έχουν επηρεαστεί από τους πολιτισµούς των 
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γειτονικών χωρών (Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία) αποτελούν εργαλεία 

αποκρυπτογράφησης των ιδιαιτεροτήτων τους (π.χ. διατροφικές συνήθειες) και ίσως, 

σηµάδι ότι αρέσκονται στη διαφορετικότητα.  

Η αύξηση του προσδόκιµου ζωής, των δαπανών στην υγεία, των κοινωνικών 

παροχών αφορούν πολίτες που έχουν ναι µεν, υψηλό βιοτικό επίπεδο αλλά συγχρόνως, 

προσπαθούν να το βελτιώσουν.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ    

       ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ    

       ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Πριν την παρουσίαση των εξαγωγικών χαρακτηριστικών των παραδοσιακών 

ελληνικών προϊόντων που προαναφέρθηκαν, είναι ωφέλιµο να γίνει µία συνοπτική 

παρουσίαση των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών των προϊόντων. Η 

µελέτη αυτών των χαρακτηριστικών τους αποτελεί και το διαβατήριό τους για εξαγωγή 

στην Ελβετία αλλά και όλο τον κόσµο γενικότερα. 

 

2.1.1.  ΚΡΟΚΟΣ 
 

Ο Κρόκος ο ήµερος (Crocus sativus Linneaus) είναι ένα από τα πιο σπάνια 

φαρµακευτικά φυτά. Τα αποξηραµένα στίγµατα του λουλουδιού αποτελούν τον 

πολύτιµο κρόκο ή σαφράν ή ζαφορά ή σαφράνι.  

Εδώ και τριακόσια χρόνια ο Κρόκος Κοζάνης καλλιεργείται και αναπτύσσεται 

αποκλειστικά στο Ν. Κοζάνης. Ξεχωρίζει για την άριστη ποιότητα του, που τον 

κατατάσσει στην πρώτη κατηγορία κρόκου βιολογικής καλλιέργειας στον κόσµο. 

∆ιατίθεται σε δύο µορφές, νηµατίδια και σκόνη, σε ειδικές συσκευασίες. 

•Αντιθροµβωτικό 

Το εκχύλισµα στιγµάτων κρόκου, προκαλεί αναστολή της συγκόλλησης των 

αιµοπεταλίων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε και η αντιπηκτική δράση του. 

•Τονωτικό 

Βοηθά στη µείωση της χοληστερίνης, στην πέψη, σε κρίσεις άσθµατος, στη ναυτία, 

στο πρήξιµο της νεογιλής οδοντοφυΐας, είναι εµµηναγωγό, αντιπυρετικό και 

δυναµωτικό.  

Οι θεραπευτικές του ιδιότητες είναι γνωστές από την αρχαιότητα, όπως αναφέρεται 

σε αιγυπτιακό πάπυρο που χρονολογείται από το 1550 π.Χ., ενώ αποτελούσε 

απαραίτητο συστατικό στα ιατρικά παρασκευάσµατα του Ιπποκράτη, του ∆ιοσκουρίδη 

και του Γαληνού, οι οποίοι τον συνιστούσαν ως παυσίπονο, αντιπυρετικό, υπνωτικό, 

εµµηναγωγό, επουλωτικό. Υπήρξε το ιερό φυτό του βασιλιά Μίνωα.  
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Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και της σύγχρονης ιατρικής για τον κρόκο. Η σχετική 

έρευνα είναι συνεχής και πολύπλευρη. Από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε 

µε βεβαιότητα ότι ο κρόκος ασκεί:  

1.Αντιοξειδωτική δράση 

Η δράση αυτή θεωρείται σήµερα ιδιαίτερα επωφελής για τον οργανισµό από πολλές 

πλευρές. 

2. Αντιθροµβωτική δράση. 

Αποτέλεσµα της αντιαιµοπεταλιακής δράσης που παρατηρήθηκε σε εργαστηριακό 

επίπεδο. Στη δράση αυτή αποδίδεται η µειωµένη συχνότητα καρδιαγγειακών 

επεισοδίων στη Valencia της Ισπανίας όπου η κατανάλωση κρόκου είναι µεγάλη. 

3. Αντικαρκινική δράση. 

Η δράση αυτή διαπιστώθηκε από πολλές έρευνες σε καθαρά πειραµατικό επίπεδο.*  

4. Βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία και ιδιαίτερα τη µνήµη (στην Ιαπωνία 

κυκλοφορεί ήδη επίσηµα σχετικό σκεύασµα). 

5. Ανακουφίζει από τις ενοχλήσεις κατά την οδοντοφυΐα (σχετικό σκεύασµα 

κυκλοφορεί στην Ευρώπη). Μέχρι στιγµής, η in vitro µελέτη της βιολογικής 

δραστικότητας των φυσικών υδατοδιαλυτών καροτενοειδών του κρόκου έδειξε ότι 

αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό και ταυτόχρονα διαφοροποιούν τα ανθρώπινα 

καρκινικά κύτταρα των σειρών Κ562 και Ηi-60 (λευχαιµικά κύτταρα). 

 

* Την τελευταία δεκαετία, µελετούνται συστηµατικά τα συστατικά του κρόκου για 

την αντιοξειδωτική, αντικαρκινική και αντιθροµβωτική τους δράση Είναι γνωστό ότι, η 

βιταµίνη Α και τα ρετινοειδή παράγωγα της παρουσιάζουν µια ξεκάθαρη αντικαρκινική 

δράση. Το µεγάλο πρόβληµα τους όµως όταν χρησιµοποιούνται σε µεγάλες δόσεις, 

είναι η τοξικότητα τους. Τα καροτενοειδή του κρόκου, και κυρίως τα παράγωγα των 

γλυκοζυλεστέρων της κροκετίνης, αναµένεται, όπως και στην περίπτωση του all-trans 

και 13-cis ρετινοϊκού οξέος, να εµφανίζουν µειωµένη τοξικότητα συγκριτικά µε τη 

βιταµίνη Α και τα ρετινοειδή παράγωγα της, χωρίς να χάνουν τίποτα από τις 

αντικαρκινικές και διαφοροποιητικές τους ιδιότητες. Μέχρι στιγµής, η in vitro µελέτη 

της βιολογικής δραστικότητας των φυσικών υδατο-διαλυτών καροτενοειδών του 

κρόκου έδειξε ότι αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιούν 

τα καρκινικά κύτταρα των σειρών Κ562 και Ηi – 60. Τα αποτελέσµατα ήταν ανάλογα 

µε αυτά εµπορικών σκευασµάτων της ίδιας χηµικής οικογένειας (β-carotene, ATRA, 

Etretinate). Έρευνες γίνονται ακόµα για την δράση του κρόκου σε αδενοκαρκινώµατα 
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του εντέρου, για την κυτταρολυτική του δράση σε καρκινικά κύτταρα, την 

ενεργοποίηση των µακροφάγων, τα ρυθµιστικά αποτελέσµατα του κρόκου στην 

τοξικότητα χηµικών ουσιών καθώς και για τη µείωση της χοληστερίνης. 

Ο κρόκος περιέχει τα καροτενοειδή κροκίνες και κροκετίνη, υπεύθυνα για το χρώµα 

των στιγµάτων. Τα στίγµατα περιέχουν επίσης αρωµατικό αιθέριο έλαιο, µε κύριο 

συστατικό τη σαφρανάλη. Άλλο συστατικό είναι η πικρο-κροκίνη, υπεύθυνη για την 

ιδιαίτερη του γεύση. 

(http://www.kozani.gr/krokos/futo.htm).  

 

2.1.2.  ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο – ΕΛΙΕΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ 
 
Το ελαιόλαδο είναι χυµός ζωής και καλλιεργείται στη Μεσόγειο πάνω από πέντε 

χιλιάδες χρόνια. Η επίσηµη ονοµασία της αειθαλούς υπερ-αιωνόβιας ελιάς είναι Olea 

Europea Sativa. Το εξηµερωµένο ελαιόδεντρο έχει καταγωγή από την ανατολική 

λεκάνη της Μεσογείου. Η διαµόρφωση του εδάφους, το ήπιο κλίµα, η ποικιλία της 

ελιάς, η ωρίµανση της και ο σωστός τρόπος συλλογής της είναι οι αρχικοί παράγοντες 

που συντελούν στην άριστη ποιότητα του ελαιολάδου (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου είναι η επεξεργασία 

του ελαιοκάρπου. Το λάδι πρέπει να βγαίνει αυθηµερόν, σε χαµηλές θερµοκρασίες 

(ψυχρή έκθλιψη) και τα µηχανήµατα να είναι όλα ανοξείδωτα.  

Το ελαιόλαδο είναι ένα «ζωντανό» προϊόν, του οποίου τα οργανοληπτικά και 

φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά µε το πέρασµα του χρόνου αλλοιώνονται. Συνεπώς, 

πρέπει να καταναλώνεται φρέσκο. Επιπλέον, το ελαιόλαδο θέλει ξηρό, δροσερό και 

σκοτεινό µέρος για την αποθήκευσή του και κατανάλωση το αργότερο 18 µήνες µετά 

την παραγωγή του. Εξάλλου, ο Πλίνιος είχε ήδη πει από τα αρχαία χρόνια ότι, «το λάδι 

διαφέρει από το κρασί: όταν το λάδι παλιώνει αποκτά άσχηµη γεύση… Το κρασί όσο 

γερνάει γίνεται καλύτερο».  

Η βιολογική αξία του ελαιολάδου υπερτερεί σε σχέση µε κάθε άλλη λιπαρή ουσία 

είτε αυτή προέρχεται από το ζωικό βασίλειο, όπως το βούτυρο, είτε από άλλες φυτικές 

πηγές, όπως το φοινικέλαιο ή το σογιέλαιο, για παράδειγµα. Το ελαϊκό οξύ και οι 

αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως οι πολυφαινόλες, τα φλαβονοειδή, η βιταµίνη Ε, η 

προβιταµίνη Α και τα µονοακόρεστα λιπαρά, στοιχεία ευεργετικά για τον οργανισµό, τα 

οποία περιέχονται στο ελαιόλαδο, προστατεύουν τον οργανισµό από την οξείδωση και 



 31 

την ανάπτυξη ελεύθερων ριζών, που θεωρούνται υπεύθυνες για σοβαρές παθήσεις, 

όπως οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος.  

Το ελαιόλαδο διαθέτει επίσης σηµαντικές αρωµατικές ουσίες διαχωρίζοντάς το από 

τις άλλες λιπαρές ουσίες, καθώς είναι το µόνο που προσφέρει και γεύση. Η παραγωγή 

του ελαιολάδου από την ελιά επιτυγχάνεται µε φυσικές µεθόδους χωρίς καµιά 

περαιτέρω χηµική επεξεργασία. Πρόκειται δηλαδή για ένα απόλυτα φυσικό, υγιεινό και 

γευστικό χυµό.  

      

2.1.3.  ΚΡΑΣΙ 
 

Για να γίνει το κρασί, χρησιµοποιούνται σταφύλια που ανήκουν στο γένος Vitis. Ένα 

από τα είδη που χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο είναι το V. vinifera. (συχνά 

λανθασµένα αποκαλούµενο ευρωπαϊκό σταφύλι). Ποτά που παράγονται από το V. 

labrusca, το γηγενές αµερικανικό σταφύλι, και από άλλα είδη σταφυλιών θεωρούνται 

επίσης κρασιά. Όταν άλλα φρούτα ζυµώνονται για να παράγουν ένα είδος κρασιού, το 

όνοµα των φρούτων συµπεριλαµβάνεται, όπως στο κρασί ροδάκινων και το κρασί 

βατόµουρων.  

Οι χιλιάδες ποικιλίες σταφυλιών που έχουν αναπτυχθεί, µόνο για το Vitis vinifera 

υπάρχουν 5.000, διαφέρουν µεταξύ τους σε χαρακτηριστικά όπως το χρώµα, το µέγεθος 

και η µορφή του καρπού, η σύνθεση του χυµού (συµπεριλαµβανοµένης της γεύσης), ο 

χρόνος ωρίµανσης, και η ανθεκτικότητα στις ασθένειες. Ευδοκιµούν σε µεγάλο εύρος 

κλιµατολογικών συνθηκών, και υποβάλλονται σε διαφορετικές κατεργασίες για την 

παραγωγή κρασιού. Αυτή η διαφορετικότητα στο θέµα των σταφυλιών συµβάλει στην 

τεράστια ποικιλία διαθέσιµων κρασιών.  

Κρασί είναι το αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται από τη ζύµωση του χυµού 

των σταφυλιών. Τα κρασιά τα οποία παρασκευάζονται από άλλα φρούτα πάντα φέρουν 

την αντίστοιχη ονοµασία. Η χηµική σύσταση του κρασιού είναι περίπου 87.7% νερό, 

11% αλκοόλ, 1% οξέα, και 0.2% τανίνες. 

Υπάρχουν διάφορα βήµατα επεξεργασίας κατά την παραγωγή του κρασιού τα οποία 

περιγράφονται σε συντοµία παρακάτω. Αρχικά, τα σταφύλια αφήνονται να ωριµάσουν 

στον αµπελώνα έως ότου επιτύχουν την κατάλληλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία 

είναι περίπου 18% ή περισσότερο, καθώς και το κατάλληλο επίπεδο οξύτητας. Κατά τη 

διάρκεια της ωρίµανσης στον αµπελώνα, τα σταφύλια µπορεί να µολυνθούν από 

µύκητες, ζύµες και βακτήρια. Αυτές οι µολύνσεις καταστρέφουν γενικά τις επιθυµητές 
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γεύσεις και το χρώµα και εισάγουν το ανεπιθύµητο οξικό οξύ και οξειδωµένες γεύσεις. 

Εντούτοις, η µόλυνση των άσπρων σταφυλιών µε το µύκητα αποσυνθέσεων 

αποκαλούµενο Bortrytis cinerea είναι πολύ επωφελής. Η µόλυνση των άσπρων 

σταφυλιών µε αυτόν το µύκητα δίνει ένα χαρακτηριστικό άρωµα στο κρασί. 

Το δεύτερο βήµα στην παραγωγή του κρασιού είναι η ζύµωση των σταφυλιών µε 

διάφορες ζύµες και βακτηρίδια γαλακτικού οξέος. Τα σταφύλια µπορούν να ζυµωθούν 

µε την προσθήκη επιλεγµένων ζυµών κρασιού για να κυριαρχήσουν της ζύµης που 

προέρχεται από τον αµπελώνα (επιφάνεια, φύλλα, και µίσχοι σταφυλιών) καθώς και του 

περιβάλλοντος των οινοποιιών (δεξαµενές, βαρέλια, µάνικες). Η προσθήκη ενός 

επιλεγµένου είδους ζύµης εξασφαλίζει µια πλήρη ζύµωση χωρίς την απώλεια αρώµατος 

καθώς επίσης και την παραγωγή ενός κρασιού µε συγκεκριµένη ποιότητα γεύσης. Η 

θερµοκρασία ζύµωσης και τα χαρακτηριστικά των επιλεγµένων ζυµών καθορίζουν την 

ποσότητα και τον τύπο των αρωµατικών ουσιών στο τελικό προϊόν. Κατά τη διάρκεια 

της αυθόρµητης ζύµωσης διαφορετικές ζύµες παράγονται σε διαφορετικά στάδια της 

ζύµωσης. Εποµένως, ένας οινοπαραγωγός πρέπει προσεκτικά να καθοδηγήσει τις 

αυθόρµητες ζυµώσεις για να µειώσει τον κίνδυνο αλλοίωσης του προϊόντος από 

ανεπιθύµητους µικροοργανισµούς. Οι επιτυχείς αυθόρµητες ζυµώσεις µπορούν να 

παραγάγουν κρασιά µε πλούσια γεύση καθώς και ποικίλες αισθητηριακές ιδιότητες, π.χ. 

άρωµα που προέρχεται από τις γεύσεις του χυµού από τον οποίο προέρχεται. 

Έπειτα ακολουθεί µια δεύτερη ζύµωση από τα βακτηρίδια του γαλακτικού οξέος, 

γνωστή ως µηλογαλακτική ζύµωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα 

βακτηρίδια γαλακτικού οξέος µετατρέπουν το µηλικό οξύ σε γαλακτικό οξύ και 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2), γεγονός που οδηγεί σε ελάττωση της οξύτητας του 

κρασιού. Οι µεταβολικές δραστηριότητες των βακτηριδίων αλλάζουν επίσης τη 

φρουτώδη γεύση του κρασιού και εισάγουν µερικές αρωµατικές ενώσεις. Η 

θερµοκρασία, το pH, και η διαθεσιµότητα άλλων πηγών ενέργειας έχουν επιπτώσεις 

στο ποσοστό ανάλωσης του µηλικού οξέος. 

Μετά από τη ζύµωση, πραγµατοποιείται πρόσθετη λεύκανση στο κρασί µε διήθηση 

και έπειτα σταθεροποίηση. Οι γεύσεις του κρασιού µπορούν να συνεχίσουν να 

αλλάζουν ενώ το κρασί αποθηκεύεται στα ξύλινα βαρέλια, τις δεξαµενές ανοξείδωτου 

χάλυβα, και τα γυάλινα µπουκάλια. Σ' αυτό το στάδιο της διεργασίας, η παρουσία 

διαφόρων ζυµών και βακτηριδίων µπορεί να προκαλέσει περαιτέρω µεταβολές στη 

γεύση του κρασιού. Αυτές οι ζύµες θεωρούνται γενικά επιβλαβείς. Ανάλογα µε το είδος 

του µικροοργανισµού και την έκταση της αύξησής του, οι επιθυµητές γεύσεις φρούτων 
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µπορούν να αντικατασταθούν από δυσάρεστες οσµές και γεύσεις. Ορισµένα κρασιά 

ωφελούνται από την παρατεταµένη ή την βραχυπρόθεσµη ωρίµανση (http://www.food-

info.net/gr/products/wine/intro.htm). 

 

2.1.4.  ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ 
 

Η Μαστίχα Χίου είναι η φυσική ρητίνη που βγαίνει από τον κορµό & τα κλαδιά του 

σχίνου (Pistacia Lentiscus variety Chia).  Η έκκριση αυτή προκαλείται µε χάραγµα του 

σχίνου από αιχµηρό εργαλείο. Η Μαστίχα εµφανίζεται σαν δάκρυ στα χαραγµένα 

σηµεία και ρέει κατά σταγόνες στο χώµα. Κατά την έκκρισή της έχει τη µορφή 

κολλώδους και διαυγούς υγρού για να στερεοποιηθεί σε ακανόνιστα σχήµατα µετά την 

πάροδο 15-20 ηµερών. Η µορφή της, αφού στερεοποιηθεί, είναι κρυσταλλική και η 

αρχική της γεύση είναι µάλλον πικρή, για να φύγει σύντοµα, αφήνοντας ένα ιδιαίτερο 

άρωµα που της προσδίδει µοναδικότητα.  

  Ο βαθµός σκληρότητας της Μαστίχας εξαρτάται από την θερµοκρασία της 

ατµόσφαιρας, τον χρόνο έκθεσής της στην φύση, καθώς και το µέγεθος που έχει το 

δάκρυ. Όταν η ροή της Μαστίχας είναι συνεχής, το δάκρυ είναι µεγάλο και σχετικά 

µαλακό, ενώ η µη συνεχής ροή, αποδίδει µικρό δάκρυ, αλλά µεγαλύτερης σκληρότητας. 

Η Μαστίχα Χίου από το 1997, έχει χαρακτηρισθεί ως προϊόν 

Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), βάσει του υπ’ αριθµ. 123/1997 

Κανονισµού (L0224/24-1- 97) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει  καταχωρηθεί  στον 

σχετικό Κοινοτικό Κατάλογο των Προϊόντων Π.Ο.Π..   

Ως Π.Ο.Π. χαρακτηρίζεται το προϊόν, του οποίου τα χαρακτηριστικά οφείλονται 

κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον,  ενώ η παραγωγή, η µεταποίηση 

και η επεξεργασία του λαµβάνουν χώρα σε οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή 

(http://www.gummastic.gr/index.php?contentid=106).    

Σύµφωνα µε τον παραπάνω κανονισµό η Μαστίχα Χίου προστατεύεται από την 

πώληση οιασδήποτε ανταγωνιστικής αποµίµησης που θα υπεξαιρούσε τη φήµη της 

Ονοµασίας Προέλευσης. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ: Η  Μαστίχα της Χίου αναγνωρίστηκε από τα αρχαία χρόνια, τόσο για 

το ιδιαίτερο άρωµα της, όσο και για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Έχει καταγραφεί ως 

η πρώτη φυσική τσίκλα του αρχαίου κόσµου, που χρησιµοποιούνταν για τον καθαρισµό 

των δοντιών και τη φρεσκάδα της αναπνοής. Την χρησιµοποιούσαν ακόµη στην 

κοσµετολογία, για καθαρισµό του προσώπου και του σώµατος. Συµµετείχε ως δραστικό 

συστατικό σε µια σειρά από φαρµακευτικές συνταγές και ιατροσόφια, που έχουν κατά 
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καιρούς καταγραφεί στις διεθνείς φαρµακοποιίες. Έχει επίσης καταγραφεί στη διάρκεια 

των αιώνων, λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων της στην υγεία του ανθρώπου και τη 

συµβολή στην ανακούφιση από διάφορες ασθένειες.    

Στη σύγχρονη εποχή, η επιστηµονική κοινότητα, έστω και µε καθυστέρηση, αλλά µε 

ορθές και επιστηµονικά αποδεκτές µεθόδους, έρχεται να επιβεβαιώσει και 

να τεκµηριώσει τις ευεργετικές δράσεις της Μαστίχας Χίου. Αποδεικνύεται πλέον 

επιστηµονικά, ότι η Μαστίχα Χίου παρουσιάζει ευεργετική δράση κατά των παθήσεων 

του πεπτικού συστήµατος, συµβάλλει στη στοµατική υγιεινή, παρουσιάζει 

σηµαντική αντιµικροβιακή και αντιφλεγµονώδη δράση, αποτελεί φυσικό 

αντιοξειδωτικό, ενώ παράλληλα συµβάλει στην επούλωση τραυµάτων και την 

ανάπλαση της επιδερµίδας.                                                  

 Ήδη στις µέρες µας, µια σειρά από ανακοινώσεις, σε διεθνούς  κύρους επιστηµονικά 

περιοδικά, επιβεβαιώνουν τις ιστορικά καταγεγραµµένες ιδιότητες της Μαστίχα της 

Χίου. Οι ανακοινώσεις αυτές βασίζονται σε αποτελέσµατα εργαστηριακών ερευνών 

αλλά και κλινικών µελετών, που πραγµατοποιούνται από ανεξάρτητους ερευνητές τόσο 

στην Ελλάδα όσο και διεθνώς και οι οποίες σταδιακά αποκαλύπτουν ότι η Μαστίχα της 

Χίου διαθέτει µοναδικές ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες. 

Αναµφισβήτητα η µοναδικότητα της µαστίχας Χίου οφείλεται στις εξαιρετικές 

θεραπευτικές ιδιότητες της, στην παγκόσµια αποκλειστικότητα του γενέθλιου τόπου 

που αφορά στην παραγωγή της και στο σπάνιο άρωµα της. Όµως η µοναδικότητα αυτή 

ενισχύεται από την πολύ-χρηστικότητα της και το γεγονός ότι αγαπήθηκε και 

ενσωµατώθηκε στην κουλτούρα διαφορετικών λαών και πολιτισµών ιδιαίτερα στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Μαστίχα Χίου έχει εκτεταµένες εφαρµογές και 

χρήσεις αποτελώντας πηγή έµπνευσης στον κλάδο των τροφίµων και ποτών, στην 

φαρµακευτική και  χηµική βιοµηχανία και στην παραγωγή καλλυντικών και 

αρωµάτων.  

 ΧΡΗΣΕΙΣ: Σήµερα η Μαστίχα Χίου εξάγεται σε όλον τον κόσµο και 

παράγεται µεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως: αρτοσκευάσµατα,  γλυκά, µαρµελάδες, 

παγωτά, σοκολάτες, τσίχλες,  καραµέλες, ροφήµατα, τσάι,  καφές, 

γαλακτοκοµικά, ζυµαρικά, σάλτσες, λικέρ, ούζο, κρασί, συµπληρώµατα διατροφής, 

προϊόντα στοµατικής υγιεινής,  χειρουργικά νήµατα, επιθέµατα για εγκαύµατα, οδοντο-

νήµατα, σαπούνια, καλλυντικά, αρωµατικά κεριά, αιθέρια έλαια, βερνίκια ζωγραφικής 

και συγκολλητικές ρητίνες.  

(http://www.mastihashop.com/default.php?pname=Mastiha&la=1).   
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2.1.5.  ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ» 

 

Το τυρί «φέτα» αποτελεί αποκλειστικά Ελληνικό Προϊόν Προστατευόµενης 

Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), µε κατοχύρωση αυτής της ιδιότητάς του µέσω 

τελεσίδικης απόφασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου που τυπικά, τίθεται σε ισχύ από 

τον Οκτώβριο του 2008.  

Η φέτα, ως  Προϊόν Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), παράγεται 

στη Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ν. 

Λέσβου. Αποτελεί επιτραπέζιο τυρί που διατηρείται εντός άλµης και παράγεται 

παραδοσιακά και αποκλειστικά από γάλα πρόβειο ή µίγµα αυτού µε γίδινο. Το 

τελευταίο δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος. Ωριµάζει για δύο (2) τουλάχιστον µήνες 

σε ξύλινα βαρέλια ή µεταλλικά δοχεία, µέσα σε άλµη.  

Είναι µαλακό τυρί χωρίς επιδερµίδα, µε λίγες οπές στη µάζα του και µε υφή 

συµπαγή µε λίγες µηχανικές σχισµές, έχει καθαρό λευκό χρώµα και ευχάριστη, ελαφρά 

όξινη γεύση και πλούσιο άρωµα.     

Η µέση σύστασή της είναι: υγρασία 52,9%, λίπος 26,2%, πρωτεΐνες 16,7%, αλάτι 

2,9% και pH 4,4. Η µέγιστη υγρασία της Φέτας είναι 56%, η ελάχιστη 

λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43% και το pH κυµαίνεται από 4,4 – 4,6 

(http://www.fetamania.gr/greek/index.htm).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η σύνθεση του εξωτερικού εµπορίου σε επίπεδο προϊόντων και κυρίως των 

εξαγωγών, δείχνει τη δοµή της ελληνικής οικονοµίας, την ικανότητά της να εξελίσσεται 

και να προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού και τις δυνατότητές 

της να δηµιουργεί συνθήκες ικανής και διατηρήσιµης ανάπτυξης, µε στόχο τη σύγκλιση 

του µέσου κοινοτικού βιοτικού επιπέδου.  

Η ολοκλήρωση των πολυµερών διαπραγµατεύσεων της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών 

και Εµπορίου (Γύρος της Ουρουγουάης 1994) επέφερε µία µεγάλη απελευθέρωση του 

παγκοσµίου εµπορίου και έστρεψε όλες σχεδόν τις οικονοµίες, ανεξαρτήτως βαθµού 

οικονοµικής ανάπτυξης, προς τις πολιτικές της ενθάρρυνσης του εξαγωγικού 

προσανατολισµού των οικονοµιών τους.    

Από την άλλη πλευρά η ελληνική αγορά δεν φαίνεται να έχει πετύχει την επιθυµητή 

εξωστρέφεια, παρά το γεγονός ότι το µοντέλο ανάπτυξης των χωρών της Ε.Ε. και το 

διεθνοποιηµένο περιβάλλον της παγκόσµιας οικονοµίας επέβαλαν την αξιοποίηση όλων 

των δυνατών συγκριτικών οικονοµικών πλεονεκτηµάτων, που θα προσέδιδαν 

δυναµισµό στο εξωστρεφές τµήµα της οικονοµίας, έτσι ώστε αυτό µε τη σειρά του να 

συνέβαλε αποφασιστικά σε µία διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη.  

Παρ’ όλα αυτά, έναν από τους πιο δυναµικούς κλάδους των ελληνικών εξαγωγών 

για πολλά συναπτά έτη, αποτελεί η ελληνική βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. 

Σύµφωνα µε αναφορές του ελληνικού Οργανισµού Προώθησης Εµπορίου (ΟΠΕ) του 

Υπουργείου Οικονοµίας, ο συγκεκριµένος κλάδος έχει καταγράψει σηµαντικές 

εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας συγχρόνως, µεγάλα περιθώρια για 

επιπλέον ανάπτυξη. Βέβαια, το διεθνές περιβάλλον όπου καλείται να εντείνει τις 

δραστηριότητές του και η παρούσα συγκυρία, χαρακτηρίζονται τόσο από απειλές όσο 

και από ευκαιρίες.    

Ειδικότερα, στον κλάδο των τροφίµων, διακρίνεται εξίσου σηµαντική η περαιτέρω 

προώθηση (τοποθέτηση και διείσδυση), µε συντονισµένες προσπάθειες, κάποιων 

παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων υψηλής αξίας – ποιότητας (µε ονοµασία 

προέλευσης), που συνδέονται στενά µε τη µεσογειακή διατροφή, όπως: ελαιόλαδο / 

ελιές, κρασί, τυρί φέτα, µαστίχα και κρόκος.     
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Ωστόσο, για να αντιµετωπισθεί ο έντονος ανταγωνισµός λόγω της απελευθέρωσης 

του διεθνούς εµπορίου (χαµηλότερες τιµές, ευκολότερη πρόσβαση σε αγορές κλπ.), θα 

πρέπει τα ελληνικά προϊόντα να ενσωµατώνουν υψηλή προστιθέµενη αξία (ποιότητα, 

σχεδιασµό, επώνυµη εκλεπτυσµένη συσκευασία / τυποποίηση, συγκριτικό πλεονέκτηµα 

έναντι του ανταγωνισµού, αναφορά στον πολιτισµό – ιστορία, ακόµη και στην 

εξυπηρέτηση των πελατών).    

 

3.2. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
 

Το διεθνές εµπόριο ανθούσε ως επιχειρηµατική δραστηριότητα ήδη από τα χρόνια 

της Αρχαιότητας. Ειδικότερα, από τους πιο µυηµένους λαούς εµπορικά στον τότε 

γνωστό κόσµο αποτελούσαν οι  Έλληνες, Αιγύπτιοι, Πέρσες και Φοίνικες, οι οποίοι 

επιδίδονταν τακτικά σε εµπορικές συναλλαγές µεταξύ τους.  ∆ιασχίζοντας το χρόνο ανά 

τους αιώνες, το εµπόριο άλλαξε µορφή και σύσταση, φτάνοντας στη σηµερινή του 

µορφή και την επικράτηση του όρου «παγκοσµιοποίηση» για το εµπορικό γίγνεσθαι. 

Γενικά, επικρατούν διάφοροι ορισµοί για τον όρο «οικονοµική παγκοσµιοποίηση» και 

ένας από τους πιο απλοϊκούς είναι: η διεθνής συνένωση αγαθών, τεχνολογίας, εργασίας 

και κεφαλαίου. Βέβαια, επειδή ο µεγαλύτερος όγκος των εµπορικών συναλλαγών 

πραγµατοποιείται στις οικονοµικές περιφέρειες της Βορείου Αµερικής, Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Ασίας, αναγνωρίζοντας τις περιοχές αυτές ως τις κυρίαρχες του διεθνούς 

εµπορίου, η χρήση του όρου «παγκοσµιοποίηση» αµφισβητείται από κάποιους 

µελετητές (Rugman, 2003). Πάντως, τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάστηκε 

επιτάχυνση της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας οικουµενικά, µέσω των µορφών του 

εµπορίου και της οικονοµικής ενοποίησης µεταξύ των χωρών. Αναφορικά στην εξέλιξη 

του παγκόσµιου εµπορίου, οι εξαγωγές αποτελούν την αφετηρία των διεθνών 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Στις εξαγωγές οδήγησαν πολλοί παράγοντες, µε κυριότερους, τη φιλελευθεροποίηση 

και διεθνοποίηση των αγορών, τη διευκόλυνση των διεθνών συναλλαγών, την 

ενοποίηση αγορών, τον κορεσµό της εσωτερικής αγοράς και τον ανταγωνισµό των 

αγορών παγκοσµίως. Στην πραγµατικότητα, οι εξαγωγές αποτελούν πολύ σηµαντική 

επιχειρηµατική δραστηριότητα για την υγιή οικονοµία ενός έθνους, αφού συνεισφέρουν 

αισθητά στην εργασία, το εµπορικό ισοζύγιο, την ανάπτυξη της οικονοµίας και το 

υψηλότερο βιοτικό επίπεδο (Czinkota & Ronkainen, 1998). Επιπρόσθετα, δύναται να 

αποτελέσουν την ατµοµηχανή για την ανάπτυξη µιας εταιρείας και την αύξηση της 
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κερδοφορίας της, καθώς και για την ανάκαµψη της οικονοµίας ενός έθνους (Hatemi & 

Irandoust, 2001), όπως επί παραδείγµατι, στην περίπτωση της Ελλάδας. Αλλά και από 

µεταγενέστερες έρευνες (Dollar and Kraay, 2004) επιβεβαιώνεται ο ρόλος της 

φιλελευθεροποίησης του εµπορίου στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

µετρίασης της φτώχειας στις λιγότερο αναπτυσσόµενες χώρες.    

 Μια άλλη έρευνα σε επίπεδο µελέτης αποτελεσµάτων 71 χωρών από το 1970, 

σχετικά µε την έκταση της επίδρασης των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των 

εξαγωγών στα µοντέλα οικονοµικής ανάπτυξης των εµπορικά οδηγούµενων χωρών, 

επισηµαίνει ότι οι οικονοµίες έχουν την τάση να αναπτύσσονται περισσότερο γρήγορα 

όταν έχουν προσηλωθεί στην εξαγωγή υψηλής τεχνολογίας προϊόντων εν αντιθέσει µε 

τα χαµηλής τεχνολογίας (Lee, 2010). Η υψηλή τεχνολογία των προϊόντων 

ενσωµατώνεται στην προστιθέµενη αξία τους, ενισχύοντας, κατά συνέπεια, την 

ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνής αγορές.  

Σχετικά µε την επίδραση των βασικών στρατηγικών παραγόντων µιας εταιρείας στην 

εξαγωγική της δραστηριότητα, η διαφοροποίηση του προϊόντος, ο βαθµός προσήλωσης 

σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) και το µέγεθος της εταιρείας επηρεάζουν θετικά την 

εξαγωγική της δραστηριότητα. Σαν αποτέλεσµα, η τελευταία επηρεάζει θετικά και σε 

σηµαντικό βαθµό τη συνολική απόδοση (πέραν της οικονοµικής) της εταιρείας. 

Επιπλέον, η εξαγωγική δραστηριότητα συντονίζει και ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ 

οργανωσιακών στρατηγικών παραγόντων και εταιρικής απόδοσης (Lee, 2004). 

Επιπρόσθετα, η διαφοροποίηση της αγοράς αν και δεν επηρεάζει άµεσα την εξαγωγική 

δραστηριότητα, εντούτοις, επηρεάζει την απόδοση της εταιρείας επακόλουθα. 

Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται η αντίληψη ότι, µε την αύξηση του ανταγωνισµού, οι 

εξαγωγές θα αποτελέσουν ένα αποτελεσµατικό χρηµατικό µέσο στις εταιρείες που 

επιθυµούν να αποκτήσουν µία ανταγωνιστική θέση διεθνώς (Ohmae, 1990; Porter, 

1990).                             

Αναφορικά στα οφέλη µιας εταιρείας που δραστηριοποιείται εξαγωγικά στον 

τεχνολογικό τοµέα, ως σηµαντικότερο παρουσιάζεται η διατήρηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος σε µία πολυπληθή και ανταγωνιστική  αγορά, λόγω βελτίωσης της 

οικονοµικής της θέσης, αύξησης των παραγωγικών της δυνατοτήτων, χρήσης 

υψηλότερων τεχνολογικών σταθερών (standards) και διατήρησης της επιθυµητής 

απόδοσης (Leonidou & Katsikeas, 1996).  

Οι Albaum, Strandskov, Duerr, and Dowd (1989) συµπέραναν ότι όταν µία εταιρεία 

εισέρχεται στη διεθνή αγορά µέσω των εξαγωγών, τότε το αποτέλεσµα θα είναι θετικό 
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ως συνάρτηση οικονοµιών κλίµακας λόγω µείωσης του κόστους των προϊόντων που 

παράγονται τόσο για την εγχώρια όσο και για τις διεθνής αγορές. Στην περίπτωση των  

µικρών ή µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), τα αποτελέσµατα έρευνας υπαινίσσονται ότι 

οι ΜΜΕ που υπεισέρχονται σε στρατηγικές συνεργασίας για να ενισχύσουν το 

γνωστικό τους πεδίο γύρω από τις εξαγωγές, καταφέρνουν τελικά να βελτιώσουν και 

την απόδοσή τους (Haati et al., 2005). Με άλλα λόγια, οι ΜΜΕ αξιοποιούν τα οφέλη 

της συνεργασίας µε εταιρείες του εξωτερικού στα πλαίσια της εξαγωγικής τους 

δραστηριότητας, εµπλουτίζοντας τις γνώσεις τους σε διάφορα θέµατα όπως,  

τεχνογνωσίας, αγορών και οργανωσιακής συµπεριφοράς. Συνιστάται η προσήλωσή 

τους στη δηµιουργία σχέσεων µε τους ξένους συνεργάτες τους για να διευρύνουν το 

γνωστικό τους αντικείµενο.  

Επίσης, το µέγεθος της µικροµεσαίας εταιρείας επηρεάζει θετικά την εξαγωγική της 

απόδοση µέσω έµµεσων στρατηγικών συνεργασίας και µέσω έντασης της γνώσης. Πιο 

συγκεκριµένα, η δηµιουργία πιο άµεσης και οικείας επαφής µε τους ξένους συνεργάτες 

ενισχύει τη µεταφορά γνώσης της ξένης αγοράς προς την εταιρεία. Προτείνεται γενικά, 

σε κυβερνητικό επίπεδο, η ανάπτυξη προγραµµάτων που προτρέπουν την ανάπτυξη 

συνεργασιών µεταξύ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, γιατί όταν οι ΜΜΕ ενώνονται 

µεταξύ τους αποκτούν µεγαλύτερο µέγεθος άρα και διαπραγµατευτική δύναµη, 

βελτιώνοντας µε αυτό τον τρόπο την εξαγωγική τους απόδοση τόσο προς το δικό τους 

όφελος όσο και των υπολοίπων του κλάδου τους. Σε  παρόµοιο συµπέρασµα καταλήγει 

και µία άλλη έρευνα όπου εκτιµάται πως, η αύξηση της παραγωγικότητας εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται εξαγωγικά αποτελεί συνέπεια της εξαγωγικής τους επιλογής 

και αυξάνεται όταν απευθύνονται σε υψηλού εισοδήµατος περιοχές (Locker, 2007).  

Σε µία άλλη πιο πρόσφατη έρευνα που αφορούσε µερικώς την Ελβετία, έδειξε ότι 

υφίσταται στενή σχέση µεταξύ αύξησης των πωλήσεων και σηµαντικών επενδύσεων σε 

έρευνα και ανάπτυξη (R&D), αλλά και καινοτοµίας µεταξύ των εταιρειών. Όπου 

υπάρχει έντονη επίδραση της ζήτησης για καινοτοµία, αυτή είναι εντονότερη για 

αύξηση της ζήτησης για εξαγωγές (Woerter and Roper, 2010). Παρόµοια είναι τα 

αποτελέσµατα έρευνας για την Ιταλία, όπου παρατηρήθηκε ότι η ζήτηση για εξαγωγές 

επηρεάζει έντονα τις δαπάνες για καινοτοµία από ότι στις εγχώριες πωλήσεις των 

Ιταλικών εταιρειών (Piva and Vivarelli, 2007). Όσον αφορά την Ελλάδα, πρόσφατη 

έρευνα έδειξε ότι στα πλαίσια της νέας θεωρίας του εµπορίου (New Trade Theory) 

προτείνεται η µετατόπιση από το παραδοσιακό µοντέλο των εξαγωγών, όπου η τιµή και 

το ξένο εισόδηµα είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, προς την ανταγωνιστικότητα που 
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είναι ανεξάρτητη της τιµής (non-price competitiveness). Ειδικότερα, προτείνονται 

µέτρα πολιτικής που θα συµπεριλαµβάνουν καινοτοµία, προωθητικές ενέργειες, 

βελτίωση της ποικιλίας του προϊόντος και της ποιότητας, δηµιουργία ενός πιο 

αποτελεσµατικού επενδυτικού περιβάλλοντος και αύξηση των επενδύσεων και της 

δαπάνης σε έρευνα και ανάπτυξη (Athanasoglou and Bardaka, 2010).  

Κατά µία άλλη παλαιότερη µελέτη (Collins, 1996), οι Ελβετικές εταιρείες 

παραγωγής παγκοσµίου κλάσης διέθεταν κάποια χαρακτηριστικά που τις ξεχώριζαν 

από τις υπόλοιπες εταιρείες στη χώρα. Ειδικότερα, έκαναν κάποια πράγµατα καλύτερα 

(lead-in προϊόν, καινοτοµία, µεγιστοποίηση µεριδίου αγοράς, να είσαι παγκοσµίου 

κλάσης), διέθεταν διεθνή προσανατολισµό (µεγάλες υποδοµές, γεωγραφική θέση, 

διεθνής ανταγωνισµός) και όχι εγχώριο. Ακόµη, ήταν πιο επιρρεπής στις αλλαγές, χωρίς 

να τις θεωρούν µεγάλο εµπόδιο και χρησιµοποιούσαν συχνά το εργαλείο της 

συγκριτικής αξιολόγησης. Επίσης, ήταν προσανατολισµένες στην ποιότητα, ενώ  οι 

διευθυντές τους διέθεταν καλύτερη γνώση της κατάστασής τους και µεγαλύτερη 

εµπιστοσύνη ως προς την ανταγωνιστική τους θέση. Μερικές από τις συστάσεις προς 

τις υπόλοιπες εταιρείες, λαµβάνοντας ως παράδειγµα τις προαναφερόµενες εταιρείες, 

είναι: βελτίωση διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (upstream & downstream) και 

των πρώτων υλών, µείωση κενού χρόνου προµηθειών και µεγέθους παραγόµενων 

παρτίδων, βελτίωση επιπέδων παραγωγικότητας και τρόπου διοίκησης, ενθάρρυνση του 

ηθικού και ενίσχυση της συµµετοχής των εργαζοµένων, βελτίωση της ποιότητας, 

προσανατολισµός στον πελάτη, βελτίωση οργανωσιακής συµπεριφοράς κλπ. Η επιλογή 

της Ελβετίας ως τόπος παραγωγής έγινε, επειδή µεταξύ άλλων, διέθετε πολύ καλές 

υποδοµές (infrastructure) και πολύ καλή γεωγραφική θέση (δίπλα σε µεγάλες 

οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες).   

Εκτός των πλεονεκτηµάτων που επιφέρουν οι εξαγωγές στις εταιρείες τους, 

επιφέρουν και κόστη και ειδικότερα, µη ανακτήσιµες δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές δεν 

αυξάνονται µε την απόσταση (ως προς την ξένη αγορά), ενώ οι εξαγωγικές εταιρείες 

όταν υπεισέρχονται σε νέες αγορές, πέραν των προσδοκιών τους για υψηλότερα κέρδη,  

αναµένουν τη µείωση της σηµαντικότητας αυτών των δαπανών. Στις πηγές των 

συγκεκριµένων εξόδων συγκαταλέγονται η συλλογή πληροφοριών για τη νέα αγορά σε 

θέµατα καταναλωτικών προτιµήσεων και διαφοροποίησης προϊόντων, καθώς και 

εγκατάστασης κέντρων διανοµής.  

Η σηµαντικότητά τους ποικίλει από εταιρεία σε εταιρεία αλλά και από τα 

χαρακτηριστικά των αγορών (Gullstrand, 2011). Πιο συγκεκριµένα, αντιµετωπίζονται 
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ως λιγότερο σηµαντικά από τις µεγάλες και πιο παραγωγικές εταιρείες ενώ, γεννιούνται 

µεγαλύτερες προσδοκίες από τις εξαγωγές για τις εταιρείες που ήδη εξάγουν σε άλλες 

αγορές υπονοώντας ότι, µία νέα  αγορά δεν πρέπει να διαχειρίζεται ξεχωριστά. Οι πιο 

µεγάλες και παραγωγικές επιχειρήσεις είναι πιο επιρρεπής στις εξαγωγές και οι 

προσδοκίες τους από τις τελευταίες αυξάνονται µε το µέγεθος της αγοράς και τη 

σταθερότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.  

Μελετώντας την αγορά της Σουηδίας κατά την έκδοση των παραπάνω 

συµπερασµάτων και ειδικότερα, την βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, διαπιστώθηκε 

ότι, για την τελευταία θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές οι µη ανακτήσιµες δαπάνες σε 

σύγκριση µε άλλους τοµείς λόγω, επί παραδείγµατι, ενός µεγάλου αριθµού διεθνών 

διαφορών στις προδιαγραφές προϊόντων. Μάλιστα, οι εταιρείες αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες κατά την αναγνώριση τεχνικών κανόνων και προτύπων, ακόµη και εντός της 

κοινής εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. Ευτυχώς, οι Σουηδοί πολιτικοί διέκριναν αυτά τα 

κόστη και δηµιούργησαν έναν ανεξάρτητο κρατικό φορέα το 1992, µε απώτερο στόχο 

τη βοήθεια των µικρών εταιρειών του κλάδου των τροφίµων και ποτών της χώρας για 

την αποφυγή των συγκεκριµένων δαπανών, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η 

παραγωγικότητά τους όταν οι εταιρείες εισέρχονται σε µία µεγαλύτερη και 

περισσότερο ανταγωνιστική αγορά. Το παράδειγµα δηµιουργίας αυτού του φορέα 

δύναται να έχει αντίστοιχη εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα και στην Ελληνική 

πραγµατικότητα, εφόσον µελετηθεί και υιοθετηθεί από αντίστοιχους φορείς της χώρας.  

 

3.2.1.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Με αφορµή τα συµπεράσµατα των παραπάνω ερευνητικών µελετών, διαπιστώνονται 

τα οφέλη και οι δυσκολίες από την άσκηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων από τις 

επιχειρήσεις. Αξιολογείται ιδιαίτερα σηµαντική η προσήλωση στην καινοτοµία (π.χ. για 

τα εν λόγω Ελληνικά προϊόντα δύναται να αφορά την παραγωγική τους διαδικασία, τη 

συσκευασία και τους τρόπους προώθησης / προβολής στις ξένες αγορές όπως, στην 

Ελβετία), την έρευνα και ανάπτυξη και την ποιότητα (π.χ. για τα Ελληνικά προϊόντα: 

βελτίωση των ποιοτικών προδιαγραφών και την επικέντρωση στις ανάγκες του 

καταναλωτή), την καλύτερη µελέτη της ξένης αγοράς προ εξαγωγών, αλλά και την 

διαχείριση της γνώσης (knowledge management and dissemination) που αποκοµίζεται 

από τις ξένες αγορές για τη βελτίωση της απόδοσης, της παραγωγικότητας και της 

οργανωσιακής συµπεριφοράς της εταιρείας.  
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Επίσης, αξιοσηµείωτη θεωρείται η δηµιουργία κρατικού φορέα για τη διευκόλυνση 

των µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εξαγωγικά µέσω 

της ελάφρυνσης των σχετικών µη αναστρέψιµων δαπανών, αλλά και την  υποστήριξη 

προγραµµάτων ενθάρρυνσης και ενίσχυσης του εξαγωγικού προσανατολισµού όλων 

των Ελληνικών επιχειρήσεων (συµπεριλαµβανοµένου του κλάδου των τροφίµων).  

Ακόµη, περισσότερα οφέλη για τις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποφέρει η  

βιώσιµη ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων µε τους συνεργάτες στις ξένες αγορές 

κυρίως, από άποψη παροχής γνώσεων για τις εν λόγω αγορές, ανάπτυξης δυνητικών 

στρατηγικών προσαρµογής / διαφοροποίησης των προϊόντων για επιτυχή αποδοχή από 

τις τοπικές αγορές (π.χ. Ελβετία), αλλά και δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ 

των συνεργατών µε συνέπεια την καλύτερη προώθηση και µύηση των καταναλωτών 

των ξένων αγορών στις γεύσεις των προτεινόµενων Ελληνικών προϊόντων και όχι µόνο.                                       

            

3.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα (Χατζηδηµητρίου Αθ. Ι., ∆ιεθνείς 

Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες, 2003), υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες µεθόδων ή 

στρατηγικών άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Μια επιχείρηση λοιπόν, που 

ενδιαφέρεται να προωθήσει τα προϊόντα της στις ξένες αγορές, έχει τη δυνατότητα να 

ακολουθήσει µία µέθοδο από τις άµεσες ή έµµεσες εξαγωγές, όπως παρατίθενται 

παρακάτω.  

 

3.3.1. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΜΕΣΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 
• ∆ηµιουργία Τµήµατος Εξαγωγών 

• Αντιπρόσωπος στη Χώρα Εξαγωγής 

(1) Τοπικός Εµπορικός Πράκτορας ή Εκπρόσωπος  

(2) Τοπικός Έµπορος ή ∆ιανοµέας  

• Υποκατάστηµα στη Χώρα Εξαγωγής 

• Θυγατρική Εµπορική Εταιρεία στη Χώρα Εξαγωγής  

 

3.3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 
• Εγχώριος Πράκτορας 
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• Εγχώριος Έµπορος 

• Εταιρείες ∆ιαχείρισης Εξαγωγών 

• Εταιρείες ∆ιεθνούς Εµπορίου 

 

3.4. ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
 

Η µακροχρόνια αδυναµία του εµπορικού ισοζυγίου αποτελεί ένα από τα µόνιµα 

χαρακτηριστικά των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας και ένα από τα βασικά 

διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας. 

Η Ελλάδα είναι µια ελλειµµατική από πλευράς εµπορικού ισοζυγίου χώρα. Το 

έλλειµµα αυτό αυξάνεται διαχρονικά και αντανακλά την έλλειψη συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων στους τοµείς παραγωγής διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών.  

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η εξαγωγική κατάσταση και ειδικότερα οι 

εξαγωγικές σχέσεις µεταξύ της Ελβετίας και της Ελλάδας στο χώρο των τροφίµων από 

το 2003 ως το 2007 (Σ.Ε.Β.Ε., 2008). 

Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζεται µια αυξανόµενη κινητικότητα στο διµερές 

εµπόριο µεταξύ των δύο χωρών το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι εισαγωγές 

προϊόντων από την Ελβετία παρουσιάζουν κατά µέσο όρο αύξηση 17,5%, µε τις 

εισαγωγές να έχουν εκτιναχθεί το 2007 στο 77,4% συγκριτικά µε το 2006. Οµοίως, οι 

εξαγωγές παρουσιάζουν µεν αύξηση αλλά πολύ µικρότερη συγκριτικά µε τις εισαγωγές 

το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ειδικότερα, διαπιστώνεται κατά µέσο όρο αύξηση 

4,1% ενώ η αύξησή τους από το 2007 σε σχέση µε το 2006 άγγιξε το 14,4%. Πάντως ο 

δείκτης εξαγωγές/ εισαγωγές παρουσιάζει µία σταθερότητα τα τρία πρώτα χρόνια ενώ 

το 2007 πέφτει στο 11,7% (πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1: 

∆ιµερές Εµπόριο Ελλάδα-Ελβετία σε χιλ. ευρώ     

        

  
2003 2004 2005 2006 2007 ΜΕΤ  

ΕΤ 
07/06 

Εισαγωγές 556.782 602.186 596.279 598.790 1.062.356 17,5% 77,4% 

Εξαγωγές 105.666 108.259 110.585 108.357 123.995 4,1% 14,4% 

Συνολικό Εµπόριο 662.447 710.445 706.864 707.147 1.186.351 15,7% 67,8% 

Εµπορικό Ισοζύγιο -451.116 -493.927 -485.694 -490.434 -938.361 20,1% 91,3% 

Εξαγωγές/ Εισαγωγές 19,0% 18,0% 18,5% 18,1% 11,7%     

Πηγή: Eurostat – ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) 
Επεξεργασία: ΣΕΒΕ (Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος), Ιούλιος 2008 
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Όσον αφορά το διµερές εµπόριο Τροφίµων των δύο χωρών για το ίδιο χρονικό 

διάστηµα (2003 – 2007), παρουσιάζεται µια µείωση µε µέσο όρο µεταβολής 1,8%. Η 

µείωση αυτή οφείλεται σε µείωση των εισαγωγών τροφίµων από Ελβετία προς Ελλάδα 

ενώ οι εξαγωγές τροφίµων από Ελλάδα προς Ελβετία παρουσίασαν µια µικρή αύξηση 

(από 16.119 χιλ € το 2003 σε 17.336 χιλ € το 2007). Πιο συγκεκριµένα, ο δείκτης 

εξαγωγές/ εισαγωγές τροφίµων από Ελλάδα προς Ελβετία αυξάνεται βαθµιαία κι έτσι 

από 179,6% το 2003 εκτινάσσεται στο 441,4% το 2007 (πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2:  

∆ιµερές Εµπόριο Τροφίµων Ελλάδα-Ελβετία σε χιλ. 
ευρώ     

        

  
2003 2004 2005 2006 2007 ΜΕΤ  

ΕΤ 
07/06 

Εισαγωγές 8.974 7.211 6.862 4.771 3.928 -18,7% -17,7% 

Εξαγωγές 16.119 15.473 15.668 17.248 17.336 1,8% 0,5% 

Συνολικό Εµπόριο 25.093 22.685 22.530 22.018 21.264 -4,1% -3,4% 

Εµπορικό Ισοζύγιο 7.144 8.262 8.806 12.477 13.409 17,0% 7,5% 

Εξαγωγές/ Εισαγωγές 179,6% 214,6% 228,3% 361,5% 441,4%     

Πηγή: Eurostat – ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) 
Επεξεργασία: ΣΕΒΕ, Ιούλιος 2008 

 

Το ίδιο χρονικό διάστηµα το Ευρωπαϊκό εξωτερικό εµπόριο µε Ελβετία παρουσιάζει 

αύξηση τόσο προς τις εισαγωγές όσο και προς τις εξαγωγές. Ο λόγος εξαγωγές προς 

εισαγωγές παρουσιάζει µια µικρή µείωση – από 122,4% το 2003 σε 120,7% το 2007 

(πίνακας 3).  Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό εξωτερικό εµπόριο τροφίµων µε Ελβετία από 

2003 ως 2007, παρουσιάζει σχεδόν παρόµοιες µεταβολές όπως προηγουµένως, µόνο 

που ο λόγος εξαγωγές προς εισαγωγές παρουσιάζει µεγαλύτερη µείωση σε σχέση µε 

παραπάνω δηλαδή, οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές – ο λόγος 

από 202,2% το 2003 σε 165,8% το 2007 (πίνακας 4).  

 

Πίνακας 3:  

Ευρωπαϊκό εξωτερικό εµπόριο µε Ελβετία σε χιλ. 
ευρώ     

        

  
2003 2004 2005 2006 2007 ΜΕΤ  

ΕΤ 
07/06 

Εισαγωγές 56.074.057 60.498.938 66.132.625 70.975.181 76.754.702 8,2% 8,1% 

Εξαγωγές 68.645.597 74.063.676 82.435.822 87.468.046 92.675.276 7,8% 6,0% 

Συνολικό 
Εµπόριο 124.719.654 134.562.614 148.568.447 158.443.227 169.429.978 8,0% 6,9% 

Εµπορικό 12.571.540 13.564.738 16.303.197 16.492.865 15.920.574 6,1% -3,5% 



 45 

Ισοζύγιο 

Εξαγωγές/ 
Εισαγωγές 122,4% 122,4% 124,7% 123,2% 120,7%     

Πηγή: Eurostat – ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) 
Επεξεργασία: ΣΕΒΕ, Ιούλιος 2008 
 

Πίνακας 4: 

Ευρωπαϊκό εξωτερικό εµπόριο τροφίµων στην Ελβετία σε χιλ. ευρώ    

        

  
2003 2004 2005 2006 2007 ΜΕΤ  

ΕΤ 
07/06 

Εισαγωγές 1.216.799 1.368.819 1.495.157 1.613.970 1.897.107 11,7% 17,5% 

Εξαγωγές 2.459.933 2.544.572 2.677.116 2.930.309 3.144.695 6,3% 7,3% 

Συνολικό Εµπόριο 3.676.732 3.913.392 4.172.273 4.544.279 5.041.802 8,2% 10,9% 

Εµπορικό Ισοζύγιο 1.243.134 1.175.753 1.181.958 1.316.339 1.247.588 0,1% -5,2% 

Εξαγωγές/ Εισαγωγές 202,2% 185,9% 179,1% 181,6% 165,8%     

Πηγή: Eurostat – ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) 
Επεξεργασία: ΣΕΒΕ, Ιούλιος 2008 
 

Όπως φαίνεται και στους πίνακες 5 και 6, οι κυριότερες Ευρωπαϊκές χώρες µε τις 

οποίες διαθέτει τις καλύτερες εµπορικές σχέσεις η Ελβετία το συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα είναι η Γερµανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Οι εισαγωγές από Ελλάδα 

κινήθηκαν γενικά ανοδικά και σχεδόν διπλασιάστηκαν για το 2007 καταλαµβάνοντας 

µερίδιο 1,4% επί του συνόλου των εισαγωγών. Οι εξαγωγές προς Ελλάδα δεν 

παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη µεταβολή το διάστηµα από 2003 ως 2007, κατέχοντας 

το 2007 0,1% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Αναφορικά στον πίνακα των 

εισαγωγών, διαφαίνεται ότι υπάρχει προοπτική αύξησης των εξαγωγών της Ελλάδας 

προς την Ελβετία λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι χώρες µεσογειακές όπως η Ισπανία και η 

Ιταλία κατέχουν υψηλότερα µερίδια από την Ελλάδα. Ειδικότερα, οι εισαγωγές 

τροφίµων από Ιταλία και Ισπανία διατηρούν ανοδική τάση, όπως µαρτυρεί και ο  

πίνακας 7, το ίδιο βέβαια ισχύει και από Ελλάδα. Τα δεδοµένα αυτά δείχνουν ότι 

υπάρχει προοπτική µεγαλύτερης ανοδικής τάσης των εξαγωγών τροφίµων από τη χώρα 

µας προς την Ελβετία. Η Ελλάδα δύναται να ανταγωνιστεί τις προαναφερόµενες χώρες 

«αντιπάλους» της ισότιµα και αποδοτικότερα αφού διαθέτει τρόφιµα εφάµιλλα αλλά 

ίσως και καλύτερης ποιότητας σε σχέση µε τα δικά τους, αποκοµίζοντας καταληκτικά  

ποσοστό επί των µεριδίων τους.  

 

Πίνακας 5:  

Ευρωπαϊκές εισαγωγές ανά χώρα από Ελβετία σε χιλ. ευρώ   
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2003 2004 2005 2006 2007 

Μερίδιο 
07 

004:Fr Germany 20.007.004 21.981.516 23.965.472 26.409.100 28.959.572 37,7% 

005:Italy 9.055.034 9.336.889 9.271.343 10.329.894 11.118.341 14,5% 

001:France 8.545.059 9.390.282 10.160.518 10.479.767 10.947.664 14,3% 

038:Austria 4.220.505 3.863.732 4.313.595 4.567.365 5.287.744 6,9% 

006:Utd. Kingdom 4.111.423 4.045.779 4.357.369 4.873.749 5.176.070 6,7% 

011:Spain 2.751.313 3.154.440 3.426.075 3.517.830 3.025.749 3,9% 

017:Belgium 1.556.409 1.756.460 2.049.207 1.946.989 2.419.879 3,2% 

003:Netherlands 2.562.696 2.044.979 2.419.450 2.259.431 2.306.472 3,0% 

009:Greece 556.782 602.186 596.279 598.790 1.062.356 1,4% 

030:Sweden 869.203 889.871 869.623 942.853 917.186 1,2% 

060:Poland 0 399.757 645.472 694.196 780.354 1,0% 

061:Czech 
Republic 0 344.587 581.677 610.717 737.978 1,0% 

008:Denmark 566.052 539.814 750.212 873.526 617.310 0,8% 

007:Ireland 444.307 492.775 503.593 576.203 563.779 0,7% 

064:Hungary 0 377.323 482.181 523.184 492.075 0,6% 

010:Portugal 347.959 302.383 328.447 361.834 393.527 0,5% 

066:Romania 0 0 0 0 356.118 0,5% 

032:Finland 349.976 352.103 388.593 354.608 353.051 0,5% 

068:Bulgaria 0 0 0 0 284.158 0,4% 

063:Slovakia 0 137.214 171.185 182.519 245.252 0,3% 

091:Slovenia 0 130.143 205.759 255.969 210.852 0,3% 

018:Luxembourg 130.336 227.128 383.779 314.672 153.264 0,2% 

054:Latvia 0 38.787 73.145 101.110 118.055 0,2% 

055:Lithuania 0 30.298 68.492 64.158 83.132 0,1% 

046:Malta 0 16.444 44.137 54.726 60.697 0,1% 

600:Cyprus 0 26.445 35.612 37.129 47.304 0,1% 

053:Estonia 0 17.606 41.413 44.863 36.763 0,0% 

Σύνολο 56.074.057 60.498.938 66.132.625 70.975.181 76.754.702 100,0% 

Πηγή: Eurostat – ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) 
Επεξεργασία: ΣΕΒΕ, Ιούλιος 2008 

 

Πίνακας 6: 

Ευρωπαϊκές εξαγωγές ανά χώρα από Ελβετία σε χιλ. ευρώ   

       

  
2003 2004 2005 2006 2007 

Μερίδιο 
07 

004:Fr Germany 26.008.068 27.916.282 29.013.754 33.982.308 35.978.012 38,8% 

005:Italy 9.988.516 11.767.296 11.647.891 12.623.157 13.413.642 14,5% 

001:France 11.184.168 10.662.473 10.894.188 10.331.285 10.353.469 11,2% 

006:Utd. Kingdom 3.748.211 4.362.739 7.825.089 5.929.063 5.682.166 6,1% 

017:Belgium 2.636.767 2.647.506 3.013.680 4.077.620 5.381.810 5,8% 

003:Netherlands 4.011.817 4.076.304 4.323.230 5.049.702 4.950.257 5,3% 

038:Austria 4.170.219 4.152.541 4.769.051 4.634.438 4.671.418 5,0% 

007:Ireland 2.661.191 2.810.446 3.251.036 2.542.997 3.241.017 3,5% 

011:Spain 1.444.128 1.517.790 2.538.657 2.595.613 2.382.137 2,6% 

061:Czech 
Republic 0 451.295 791.228 1.044.086 1.277.866 1,4% 

030:Sweden 1.004.146 1.091.106 992.972 1.044.178 1.107.287 1,2% 

064:Hungary 0 317.055 561.417 561.492 780.467 0,8% 
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060:Poland 0 272.509 539.465 654.975 718.884 0,8% 

008:Denmark 667.425 667.618 678.151 628.924 630.480 0,7% 

032:Finland 512.565 529.460 542.731 664.331 617.191 0,7% 

063:Slovakia 0 115.511 198.883 245.478 345.219 0,4% 

010:Portugal 294.686 274.083 252.483 269.890 264.741 0,3% 

066:Romania 0 0 0 0 221.459 0,2% 

091:Slovenia 0 90.054 190.636 156.888 192.215 0,2% 

018:Luxembourg 208.024 153.530 144.825 147.629 147.887 0,2% 

009:Greece 105.666 108.259 110.585 108.357 123.995 0,1% 

068:Bulgaria 0 0 0 0 80.954 0,1% 

054:Latvia 0 43.808 67.088 57.792 39.446 0,0% 

055:Lithuania 0 18.947 57.584 78.670 34.291 0,0% 

053:Estonia 0 12.711 20.956 23.801 26.746 0,0% 

046:Malta 0 2.745 8.040 7.654 7.763 0,0% 

600:Cyprus 0 1.609 2.204 7.721 4.457 0,0% 

Σύνολο 68.645.597 74.063.676 82.435.822 87.468.046 92.675.276 100,0% 

Πηγή: Eurostat – ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) 
Επεξεργασία: ΣΕΒΕ, Ιούλιος 2008 

 

Πίνακας 7:  

Ευρωπαϊκές εξαγωγές Τροφίµων στην Ελβετία ανά χώρα, σε χιλ. ευρώ  

       

  
2003 2004 2005 2006 2007 

Μερίδιο 
07 

004:Fr Germany 457.973 462.903 485.533 610.571 684.213 21,8% 

005:Italy 574.966 593.147 602.570 610.499 664.729 21,1% 

001:France 593.901 576.484 577.967 590.330 616.747 19,6% 

003:Netherlands 309.805 322.702 372.444 414.539 422.378 13,4% 

011:Spain 167.711 173.994 184.939 205.296 204.170 6,5% 

038:Austria 97.090 91.635 96.927 123.317 145.333 4,6% 

017:Belgium 74.771 79.380 82.412 92.722 92.678 2,9% 

008:Denmark 64.144 59.547 61.283 62.968 72.163 2,3% 

064:Hungary 0 38.381 53.453 43.973 52.817 1,7% 

006:Utd. Kingdom 60.530 52.840 50.236 49.791 52.671 1,7% 

060:Poland 0 20.711 30.935 33.070 40.755 1,3% 

009:Greece 16.119 15.473 15.668 17.248 17.336 0,6% 

030:Sweden 17.404 16.114 14.226 12.556 14.027 0,4% 

061:Czech Republic 0 4.465 7.711 8.621 12.564 0,4% 

010:Portugal 7.653 10.173 11.495 13.023 11.584 0,4% 

007:Ireland 13.092 12.730 11.669 10.814 10.513 0,3% 

063:Slovakia 0 1.223 2.634 2.178 8.543 0,3% 

053:Estonia 0 5.312 7.657 8.175 5.566 0,2% 

068:Bulgaria 0 0 0 0 4.791 0,2% 

032:Finland 4.082 4.070 2.197 13.961 4.705 0,1% 

055:Lithuania 0 1.686 2.068 2.716 2.497 0,1% 

091:Slovenia 0 374 1.665 2.384 1.934 0,1% 

066:Romania 0 0 0 0 988 0,0% 

018:Luxembourg 693 576 569 1.159 674 0,0% 

600:Cyprus 0 616 616 231 174 0,0% 

054:Latvia 0 9 55 0 109 0,0% 

046:Malta 0 28 187 169 36 0,0% 
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Σύνολο 2.459.933 2.544.572 2.677.116 2.930.309 3.144.695 100,0% 

Πηγή: Eurostat – ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) 
Επεξεργασία: ΣΕΒΕ, Ιούλιος 2008 
 

Πάντως και οι εισαγωγές τροφίµων από Ελβετία παρουσιάζουν αυξητική τάση για 

τη χώρα µας, όπως φαίνεται στον πίνακα 8, που σηµαίνει ότι υπάρχει σταθερή  

βελτίωση των εµπορικών µας σχέσεων στο συγκεκριµένο πεδίο. Η κατάσταση αυτή 

αποτελεί ευκαιρία για τα εξεταζόµενα προϊόντα (φέτα – µαστίχα – κρόκος – ελαιόλαδο 

/ελιές – κρασί), ώστε µε τις κατάλληλες ενέργειες να καταστούν γνωστά και αποδεκτά 

από τους Ελβετούς µε απώτερο στόχο τη σταδιακή αύξηση της ζήτησης – κατανάλωσή 

τους.      

 

Πίνακας 8: 

Ευρωπαϊκές εισαγωγές Τροφίµων  από Ελβετία ανά χώρα σε χιλ. ευρώ  

       

  
2003 2004 2005 2006 2007 

Μερίδιο 
07 

004:Fr Germany 435.572 528.071 566.120 610.820 698.675 36,8% 

001:France 268.528 283.099 314.423 330.226 367.363 19,4% 

005:Italy 153.925 149.423 152.557 178.486 209.630 11,0% 

038:Austria 110.749 117.315 127.568 113.781 151.804 8,0% 

003:Netherlands 59.797 70.257 74.906 97.354 126.397 6,7% 

006:Utd. Kingdom 78.990 82.312 88.488 83.226 121.838 6,4% 

017:Belgium 31.758 33.028 38.586 45.957 50.710 2,7% 

030:Sweden 25.233 19.836 25.272 31.523 36.253 1,9% 

011:Spain 20.572 25.577 34.703 38.774 30.324 1,6% 

008:Denmark 7.493 12.975 13.948 18.123 20.411 1,1% 

010:Portugal 4.709 5.211 7.482 7.558 16.746 0,9% 

060:Poland 0 7.745 11.310 11.342 12.540 0,7% 

032:Finland 6.403 6.680 9.279 11.769 12.435 0,7% 

061:Czech Republic 0 3.781 5.420 8.706 8.652 0,5% 

066:Romania 0 0 0 0 5.096 0,3% 

063:Slovakia 0 2.144 2.155 2.859 4.442 0,2% 

091:Slovenia 0 2.869 3.803 4.632 4.368 0,2% 

009:Greece 8.974 7.211 6.862 4.771 3.928 0,2% 

007:Ireland 752 1.063 1.720 3.780 3.232 0,2% 

018:Luxembourg 3.344 3.278 3.217 3.787 3.098 0,2% 

064:Hungary 0 3.323 3.504 1.715 2.696 0,1% 

068:Bulgaria 0 0 0 0 2.195 0,1% 

600:Cyprus 0 1.694 1.718 2.080 1.844 0,1% 

046:Malta 0 628 813 767 988 0,1% 

053:Estonia 0 748 348 334 492 0,0% 

054:Latvia 0 349 594 607 480 0,0% 

055:Lithuania 0 203 363 994 469 0,0% 

Σύνολο 1.216.799 1.368.819 1.495.157 1.613.970 1.897.107 100,0% 

Πηγή: Eurostat – ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) 
Επεξεργασία: ΣΕΒΕ, Ιούλιος 2008 
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Προς το παρόν, όµως, κατά τον πίνακα 9, ιδιαίτερη ζήτηση από τους Ελβετούς 

φαίνεται ότι έχουν µόνο η “φέτα”, το “κρασί” και οι “ελιές σε ελαιόλαδο”. Σχετικά µε 

το ελληνικό “παρθένο ελαιόλαδο”, παρουσιάζει ζήτηση από τους Ελβετούς. Ισχυρός 

ανταγωνισµός στο συγκεκριµένο προϊόν εκδηλώνεται από Ιταλία και Ισπανία, µόνο που 

η Ελλάδα διαθέτει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της «επιστηµονικά τεκµηριωµένης» 

καλύτερης ποιότητας και οφείλει να το εκµεταλλευτεί προς όφελός της. Ο «κρόκος 

(ζαφορά)» αν και είχε αρχικά ζήτηση, προς το τέλος της εξεταζόµενης χρονικής 

περιόδου παρουσίασε σηµαντική κάµψη. Εποµένως, είναι σηµαντικό να ερευνηθούν τα 

αίτια και να διορθωθούν µε στόχο την αύξηση της ζήτησής του από τους Ελβετούς.  

 

Πίνακας 9: 

Ελληνικές εξαγωγές ανά προϊόν στην Ελβετία σε χιλ. ευρώ  

      

  2003 2004 2005 2006 2007 

Φέτα 1.789 1.956 1.837 1.989 2.054 

Παρθένο Ελαιόλαδο 2.049 3.192 2.460 3.574 2.756 

Ελιές σε οξάλµη 23 22 24 18 25 

Ελιές σε ελαιόλαδο 2.232 2.467 2.619 1.801 2.071 

Κρόκος (ζαφορά) 104 96 96 7 2 

Μαστίχα Χίου 0 0 0 0 0 

Κρασί 560 979 843 690 965 

Πηγή: Eurostat – ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) 
Επεξεργασία: ΣΕΒΕ, Ιούλιος 2008 

 

Πάντως, µελετώντας τον πίνακα 10 που ακολουθεί, διαφαίνεται ότι η Ελλάδα έχει 

πραγµατοποιήσει «εισαγωγή» “παρθένου ελαιολάδου” και “ελιών σε ελαιόλαδο” από 

την Ελβετία για κάποιες µεµονωµένες χρονιές!  

 

Πίνακας 10: 

Ελληνικές εισαγωγές ανά προϊόν από Ελβετία, σε χιλ. ευρώ  

      

  2003 2004 2005 2006 2007 

Φέτα 0 0 0 0 0 

Παρθένο Ελαιόλαδο 1 1 0 0 0 

Ελιές σε οξάλµη 0 0 0 0 0 

Ελιές σε ελαιόλαδο 0 15 0 0 44 

Κρόκος (ζαφορά) 0 0 0 0 0 

Μαστίχα Χίου 0 0 0 0 0 

Κρασί 13 7 24 10 45 

Πηγή: Eurostat – ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) 
Επεξεργασία: ΣΕΒΕ, Ιούλιος 2008 
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3.4.1.  ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 
 
Μελετώντας τα δεδοµένα για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου – Μαΐου 2009/2008 

όπως παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα 1 συµπεραίνουµε ότι, ενώ η Ε.Ε. – 27 

παρουσιάζει µείωση στις εξαγωγές προς Ελβετία σε ποσοστό 12% η Ελλάδα αντίθετα 

παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 334%.     

 

Πίνακας 1. Ετήσια τάση (Ιαν-Μαΐου 09/08) εξωτερικού εµπορίου της Ε.Ε.-27 και 
της Ελλάδας, µε τους βασικούς εµπορικούς εταίρους της Ε.Ε.-27 

 

Πηγή: Eurostat-ΕΣΥΕ – Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ 
 

Αναφορικά στο πιο πρόσφατο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) όπως παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα, η Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει θετικό πρόσηµο και µεγαλύτερο 

ποσοστό (29%) στις εξαγωγές προς Ελβετία σε σχέση µε το ποσοστό (11%) που 

παρουσιάζει η Ε.Ε. – 27.     

Πίνακας 2. Ετήσια τάση εξαγωγών ΕΕ-27 και Ελλάδας, στις αγορές-στόχους της 
ΕΕ-27, για την περίοδο Ιανουάριος - Απρίλιος 2009-10 

ΕΤ 2010/2009   
  ΕΕ-27 Ελλάδα 

ΗΠΑ 6% -32% 

Κίνα 43% 79% 

Ρωσία 12% 27% 

Ελβετία 11% 29% 

Νορβηγία 11% -20% 

Ιαπωνία 15% -7% 

Τουρκία 40% 35% 

Νότια Κορέα 28% 94% 

Ινδία 28% -15% 

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ – ΣΕΒΕ,  
ΕΤ: Ετήσια Τάση 

 

  Εξαγωγές Εισαγωγές 
  Ε.Ε.-27 Ελλάδα Ε.Ε.-27 Ελλάδα 
ΗΠΑ -21 14 -8 77 
Κίνα -7 -10 -8 0 
Ελβετία -12 334 -5 -8 
Ρωσία -39 -41 -43 -87 
Νορβηγία -22 -21 -28 -75 
Ιαπωνία -21 3 -29 14 
Τουρκία -33 -11 -28 -27 
Νότια Κορέα -23 -24 -17 135 
Ινδία -20 134 -12 -26 
Βραζιλία -21 10 -29 -16 
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Σε τελική ανάλυση, η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει περισσότερο τον εξωστρεφή της 

χαρακτήρα προς την Ελβετία και τα εξεταζόµενα προϊόντα δύναται να αποτελέσουν τη 

βάση στήριξης για την επίτευξη αυτού του στόχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – Ο∆ΗΓΟΣ  

       ΕΛΒΕΤΙΑΣ 

 
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί πλούσιο πληροφοριακό υλικό σχετικά µε την Ελβετία και 

απευθύνεται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εξάγουν αγαθά και 

υπηρεσίες στη συγκεκριµένη χώρα. Οι πληροφορίες αυτές συνίστανται σε δύο 

εµπορικούς οδηγούς που συντάχθηκαν ξεχωριστά: ο πρώτος από τη Βρετανική 

Πρεσβεία της Ελβετίας και ο δεύτερος από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Εµπορίου των 

Η.Π.Α. (U.S. Commercial Service Market Research Library) βασιζόµενος σε υλικό που 

συντάχθηκε από τους εµπορικούς απεσταλµένους στην Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην 

Ελβετία (www.export.gov/mrktresearch/index.asp).  

Πραγµατικά, όλες οι πληροφορίες που ακολουθούν αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο 

«εµπορικού οδηγού χώρας» για εξαγωγή αγαθών στην Ελβετία από οποιοδήποτε µέρος 

του κόσµου κι αν αυτά προέρχονται. Γενικά, η πληροφόρηση αφορά µια πρώτη 

γνωριµία µε τη χώρα (γεωγραφική περιοχή, πληθυσµός, κοινωνική δοµή κ.α.), στοιχεία 

του πολιτικού – οικονοµικού περιβάλλοντος της χώρας, επιχειρηµατική εθιµοτυπία, 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, νοµικό σύστηµα, υποδοµές χώρας (infrastructure), θέµατα 

έρευνας αγοράς κλπ.   

    

4.1.1. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

   ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ 

 
 Η Βρετανική Πρεσβεία στην Ελβετία σύνταξε την προαναφερόµενη έκθεση 

αναφοράς το έτος 2008 µε υλικό που προήλθε από διάφορες πηγές όπως της Εθνικής 

/Κρατικής Ελβετικής Τράπεζας (Swiss National Bank), του Economist Intelligence Unit 

– Country Reports – Switzerland, του Οµοσπονδιακού Γραφείου Στατιστικής της 

Ελβετικής Γενικής Γραµµατείας για την Οικονοµία (Swiss State Secretariat for the 

Economy – SECO: Federal Statistical Office), της Οικονοµικής περίληψης της 

Τράπεζας UBS και του ΟΟΣΑ (UBS and OECD economic outlook).  

 

4.1.1.1. ΒΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ 

 
Πραγµατικά γεγονότα: Πληθυσµός: 7,5 εκατοµµύρια  
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        Ώρα: Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα (UK+1)  

        Πρωτεύουσα: Βέρνη (123.300 κάτοικοι) 

        ΑΕΠ: +3,1% (2007) [πρόβλεψη για 2008 +2,0%]   

        Πληθωρισµός: +0,7% (2007) [πρόβλεψη για 2008 +1,7%] 

         Ανεργία: 2,8% (2007) [πρόβλεψη για 2008 +2,6%]   

 

4.1.1.1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

 
Σε συνέχεια οκτώ αλυσιδωτών αυξήσεων εναντίον µιας σταθερής οικονοµικής 

ανάπτυξης, η Ελβετική Εθνική Τράπεζα αποφάσισε στις 14 ∆εκεµβρίου του 2007 να 

διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο 2,75%. Κι αυτό παρ’ όλο τον αυξανόµενο 

πληθωρισµό, που τον Ιανουάριο του 2008 άγγιξε σε ετήσια κλίµακα το 2,4%, την  

υψηλότερη τιµή σε 14 χρόνια. Το Μάρτιο του 2008, η Γενική Γραµµατεία για την 

Οικονοµία (Seco) ανακοίνωσε ότι διατηρούσε την πρόβλεψή της για ανάπτυξη 1,9% 

ΑΕΠ για το 2008 αλλά συγχρόνως επεσήµανε ότι, η Ελβετία δεν θα µπορούσε να 

αποφύγει τις συνέπειες της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης που προκλήθηκε από την  

κρίση των Αµερικάνικων οµολόγων (US sub – prime mortgage) και ότι, η πρόβλεψη 

για το ΑΕΠ του 2009 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από 1,7% σε 1,5%. Άλλες 

προβλέψεις για το 2008 κυµαίνονται µεταξύ 1,9% (Credit Suisse) και 2,3% (UBS), αν 

και η τράπεζα UBS έχει επίσης µειώσει την πρόβλεψη για το 2009 από το 1,8% στο 

1,4%. Η ανάπτυξη των Εξαγωγών το 2008 αναµένεται να «µειώσει ταχύτητα» ως 

συνέπεια της αδύναµης διεθνής ζήτησης και της πτώσης της αξίας του αµερικανικού 

δολαρίου (US dollar), αν και η διόγκωση των εξαγωγών το 2007, 20% περισσότερο από 

το 2006, που πραγµατοποιήθηκε τους πρώτους µήνες του 2008, βοηθήθηκε από την 

οικονοµική ανάνηψη των γειτονικών χωρών της Ενωµένης Ευρώπης. Πάντως, η  

Ελβετική εγχώρια ζήτηση παραµένει έντονη (strong).             

Η Βιοµηχανική Παραγωγή επιταχύνθηκε το τρίτο τετράµηνο του 2007, 10% 

περισσότερο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2006, µε σηµαντικά  

κατορθώµατα από τους τοµείς των υφασµάτων, χηµικών, ηλεκτρονικών και µηχανικής  

ακριβείας. Ο αριθµός των εταιρειών στην Ελβετία άγγιξε επίπεδο ρεκόρ για το 2007, µε 

την ίδρυση περισσότερων από 36.000 νέων κατά τη διάρκεια του έτους, σηµειώνοντας 

αύξηση 6,3% το 2006, ενώσω ο αριθµός των πτωχεύσεων µειώθηκε. Με το κλείσιµο 

του 2007, η Ελβετία είχε πλεόνασµα στο ισοζύγιο πληρωµών της ίσο µε 86 

δισεκατοµµύρια Ελβετικά Φράγκα, 14 δισεκατοµµύρια υψηλότερα σε σχέση µε το 
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2006. Η ανεργία αυξήθηκε ελάχιστα το ∆εκέµβριο κατά 2,8%, εξαιτίας σχεδόν 

αποκλειστικά εποχικών παραγόντων, αλλά η τάση παραµένει πτωτική, ώστε µε το 

κλείσιµο του 2008 η ανεργία να κυµανθεί στο 2,6%. Το 2007 παρατηρήθηκε µία 

δραµατική µείωση στην ανεργία των νέων (15 – 24 ετών).  

Παρά τους κινδύνους στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα ως αποτέλεσµα της ταραχής της 

αγοράς (από την οποία η τράπεζα UBS υπέφερε περισσότερο από κάθε άλλη τράπεζα 

εκτός ΗΠΑ – US), η οικονοµία γενικά συνεχίζει να βρίσκεται στα καλύτερά της από το 

2000, µε µερικούς επιχειρηµατίες να προστατεύονται ενάντια στον κίνδυνο της 

«υπερθέρµανσης». Ορισµένες εταιρείες αναφέρουν αυξηµένες παραγγελίες, 

παραγόµενα προϊόντα και πωλήσεις, δηµιουργώντας ανάπτυξη στην εργασία όµως 

καθίσταται δυσκολότερη η αναγνώριση και πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού.  

Μετά τη σχετική αδυναµία κατά τη διάρκεια του µεγαλύτερου χρονικού 

διαστήµατος του 2007, που βοήθησε τις εξαγωγές, το Ελβετικό φράγκο εν-δυναµώθηκε 

σηµαντικά τους έξι µήνες µεταξύ Οκτωβρίου 2007 και Μαρτίου 2008, αυξάνοντας 

κατά 20% περίπου σε βάρος της Αγγλικής λίρας (£). Ο πληθωρισµός που έπεσε στο 

0.7% το 2007, αναµένεται να κυµανθεί κοντά στο 2,0% το 2008.  

Η Ελβετία κατέχει µία από τις περισσότερο ανταγωνιστικές οικονοµίες στον κόσµο, 

αφού κατατάσσεται δεύτερη πίσω µόνο από τις ΗΠΑ σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 

∆είκτη Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum (WEF – Global Competitive 

Index) για το 2007 (1η το 2006, 8η το 2005). Η οικονοµία της Ελβετίας αξιολογείται ως 

η 4η παγκοσµίως πιο παγκοσµιοποιηµένη, µε τις περισσότερες παγκοσµιοποιηµένες 

εταιρείες από κάθε άλλη συγκρινόµενη χώρα. Έξι Ελβετικές εταιρείες κατατάσσονται 

µεταξύ των καλύτερων 100 στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Αυτές είναι η Glencore 

International (6), η Nestle (12), η Novartis (56), η Roche, η ABB (82) και η Adecco 

(86).  

Το Μάρτιο του 2007, η Ζυρίχη κατέλαβε ξανά την πρώτη θέση στην παγκόσµια 

έρευνα για ποιότητα ζωής της Mercer Human Resource Consulting, µε τη Γενεύη να 

ακολουθεί αµέσως µετά και τη Βέρνη στην 9η θέση µεταξύ 215 πόλεων που 

συµµετείχαν στην έρευνα (Λονδίνο 39η θέση), ενώ σε µία ξεχωριστή έκθεση αναφοράς  

από το WEF, η Ελβετία προάχθηκε από την 9η θέση το 2006 στην 5η το 2007 του 

Global Information Technology Report.  

Με λιγοστούς φυσικούς πόρους, τα δύο κύρια στηρίγµατα της Ελβετικής οικονοµίας 

αποτελούν οι άδηλες πληρωµές (invisibles) και η καλά – εδραιωµένη, εντυπωσιακά 

εξαγωγικού χαρακτήρα, βιοµηχανική κατασκευαστική βάση. Αναγνωρισιµότητα 
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παγκόσµιου βεληνεκούς απολαµβάνουν οι υψηλής ποιότητας ακρίβειας µηχανισµοί, 

προερχόµενοι τουλάχιστον κατά ένα µέρος από τη βιοµηχανία  ωρολογοποιίας. 

Επιπλέον, η Ελβετία είναι επιτυχής και σε άλλους καίριους τοµείς όπως, φαρµακευτική, 

χηµικά, τηλεπικοινωνίες, επεξεργασία τροφίµων, γραφιστική και ηλεκτρολογική και 

µηχανολογική µηχανική. Πολλές Ελβετικές εταιρείες, σε τοµείς όπως φαρµακευτική, 

τραπεζική, ασφάλειες και επανα – ασφάλειες, σηµείωσαν κέρδη ρεκόρ το 2007.              

 Η Ζυρίχη κι η Γενεύη αποτελούν «πατρίδες» για τις περισσότερο επιτυχηµένες 

βιοµηχανίες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της Ελβετίας, συµπεριλαµβάνοντας 

παγκόσµιους ηγέτες όπως οι τράπεζες UBS και Credit Suisse, οι Zurich Financial 

Services και Swiss Re, η µεγαλύτερη εταιρεία επανα – ασφάλισης παγκοσµίως. Σε ένα 

Παγκόσµιο Χρηµατοπιστωτικών Κέντρων ∆είκτη που δηµοσιεύτηκε το Σεπτέµβριο του 

2007 από το City of London και του Z/Yen Group, η Ζυρίχη κατατάσσεται στην 5η 

θέση και η Γενεύη στην 7η µεταξύ των 46 καλύτερων χρηµατοπιστωτικών κέντρων 

στον κόσµο. Κατ’ εκτίµηση, το 1/3 του παγκόσµιου διασυνοριακού (cross – border)   

ιδιωτικού πλούτου διαχειρίζεται (managed) από την Ελβετία˙ το εµπόριο πετρελαίου 

και εµπορευµάτων αναπτύσσεται. Ο τουρισµός, ο άλλος κερδοφόρος γίγαντας, επιχειρεί 

καλά, µε χαµηλό πληθωρισµό και αδυναµίες αναφορικά στην αξία του Ελβετικού 

φράγκου, πραγµατοποιώντας τη χώρα πιο ελκυστική. Τα ξενοδοχεία δήλωσαν 

αυξηµένες κρατήσεις για τη χειµωνιάτικη περίοδο του 2007 – 08.  

Το 2007, η Ελβετία παρέµεινε η 2η µεγαλύτερη αγορά – εκτός ΕΕ – της Μεγάλης 

Βρετανίας µετά τις ΗΠΑ, µε συνολική εξαγωγή αγαθών £ 4 δισεκατοµµυρίων 

Αγγλικών λιρών (£4,2 δις το 2006, 5,1 δις το 2005). Οι Ελβετοί καταναλωτές 

αγοράζουν κατά µέσο όρο περισσότερα Βρετανικά προϊόντα σε σχέση µε τους Γάλλους 

ή Γερµανούς γείτονές τους. Η Ελβετία είναι ο 5ος µεγαλύτερος επενδυτής στη Μεγάλη 

Βρετανία, µε συνολική αξία µετοχών στις £22 δις και γύρω στις 2000 Ελβετικές 

εταιρείες που κατ’ εκτίµηση παρέχουν πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας στη Μ. 

Βρετανία.  

Η αγορά της Ελβετίας συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες στις Βρετανικές εταιρείες 

σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς, συµπεριλαµβάνοντας µεγάλα πρότζεκτ υποδοµών 

όπως το Gotthard Alp Transit project και επανα – ανάπτυξη αεροδροµίου. Η Ελβετία, 

µαζί µε την Αυστρία, συν – διοργάνωσαν το 2008 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 

Ποδοσφαίρου (Euro 2008) – το 3ο µεγαλύτερο αθλητικό γεγονός – από 7 – 29 Ιουνίου 

2008, ενώ θα συν – διοργανώσουν το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Χόκεϊ στον Πάγο 

(World Ice Hockey Championships) για το 2009.  
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4.1.1.2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΣΤΙΣ 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ 

 

• Οι Ελβετικές ατζέντες συναντήσεων µπορούν να γεµίσουν µήνες µπροστά. 

Ενδείκνυται η αναζήτηση συναντήσεων την κατάλληλη ώρα. 

• Καθορίζεται σηµαντική η διευκρίνιση του λόγου συνάντησης.  

• Η ακρίβεια κρίνεται σηµαντική γι’ αυτό η έγκαιρη προσέλευση γίνεται 

επιβεβληµένη.  

• Οι περισσότεροι επιφανείς άνθρωποι των επιχειρήσεων στην Ελβετία µιλούν 

Αγγλικά αλλά καλύτερα να επιβεβαιώνεται προληπτικά. 

• Όλη η αλληλογραφία οφείλει να πραγµατοποιηθεί τυπογραφικά (type – written). 

• Κατά µέσο όρο, οι ώρες γραφείου είναι µεταξύ 08:00 – 17:00, µε ένα µεγάλο 

µεσηµεριάτικο διάλειµµα (lunch break).  

 

4.1.1.3.  ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Η Ελβετική Οµοσπονδία που ιδρύθηκε το 1291, σήµερα αποτελείται από 26 

αυτόνοµα καντόνια, κατά βάση αυτό – κυβερνούµενα καντόνια. Αν και η Βέρνη 

αποτελεί την οµοσπονδιακή και διοικητική πρωτεύουσα, η Ζυρίχη (337.000 κάτοικοι) 

αποτελεί ουσιαστικά το οικονοµικό και εµπορικό κέντρο της οµοσπονδίας. Άλλες 

µεγαλύτερες πόλεις είναι η Γενεύη (173.000 κάτοικοι), η Βασιλεία (169.000 κάτοικοι) 

και η Λωζάνη (114.000 κάτοικοι).  

Η πολιτική των Ελβετών χαρακτηρίζεται από οµοφωνία και σταθερότητα και οι 

ψηφοφόροι κατέχουν ένα µεγάλο «λέω» στην πολιτική και διοικητική ζωή της χώρας 

τους, µέσω µιας µακράς διατηρούµενης παράδοσης δηµοψηφίσµατος αναφορικά σε µια 

µεγάλη ποικιλία θεµάτων. Η κυβέρνηση έχει υπάρξει για πολλά χρόνια ένας «µεγάλος 

συνασπισµός» των κυρίως τεσσάρων κοµµάτων, που όλα αντιπροσωπεύονται στο 

Οµοσπονδιακό Συµβούλιο (cabinet), αν και αυτή η οµοφωνία στην πολιτική υπέφερε 

µία οπισθοδρόµηση το ∆εκέµβριο του 2007 όταν το κύριο κεντρο – δεξιό SVP, το 

µεγαλύτερο κόµµα της Ελβετίας, αποφάσισε να προχωρήσει αντίθετα. Οι εθνικές 

εκλογές διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, µε τις πιο πρόσφατες στις 21 Οκτωβρίου 2007.  
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Υπάρχουν δύο συµβούλια (chambers): το Κρατικό Συµβούλιο (46 αντιπρόσωποι των 

καντονιών) και το Εθνικό Συµβούλιο (200 Σύµβουλοι). Μαζί, εκλέγουν το 7µελές –

ισχυρό Οµοσπονδιακό Συµβούλιο. Το γραφείου του Προέδρου ακολουθεί κυκλική 

ανανέωση ετήσια µεταξύ των Οµοσπονδιακών Συµβούλων. Την Προεδρία του 

Οµοσπονδιακού Συµβουλίου για το 2011 έχει αναλάβει η υπουργός κυρία Micheline 

Calmy – Rey.   

Η Ελβετία είναι µέλος της Ζώνης Ελευθέρου Εµπορίου της Ευρώπης (European Free 

Trade Association – EFTA) από το 1959 και µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου (World Trade Organisation – WTO) από το 1995. Κυρίως λόγω της µακράς 

της παράδοσης ως προς την ουδετερότητα, η Ελβετία δεν είναι µέλος της ΕΕ, ΟΝΕ 

(EEA) ή του ΝΑΤΟ, αν και συµµετέχει σε µερικές δραστηριότητες του τελευταίου. 

Ενόσω η πολιτική αντιπαράθεση για τη συµµετοχή στην ΕΕ συνεχίζεται, µια σειρά 

διµερών συµφωνιών µεταξύ Ελβετίας και ΕΕ που καλύπτουν π.χ. οδική και εναέρια 

µεταφορά και ελεύθερη µετακίνηση, ήρθε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002. Ένα δεύτερο 

πακέτο συµφωνιών υπογράφτηκε τον Οκτώβριο 2004. Το πακέτο περιλαµβάνει µέτρα 

που µάχονται τη φοροδιαφυγή στην ΕΕ µέσω επιβολής έµµεσων φόρων και µέτρων 

ενάντια στη φοροδιαφυγή στους έµµεσους φόρους της ΕΕ (measures to combat tax 

evasion in the EU by imposing a special withholding tax and measures against EU 

indirect tax fraud). Τον Ιούνιο του 2005 η Ελβετία ψήφισε υπέρ της συµµετοχής στη 

Συνθήκη του Σένγκεν της ΕΕ (EU’s Schengen) για τη συνεργασία σε θέµατα 

∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών και το Σεπτέµβριο του 2005 την επέκταση για Ελεύθερη 

∆ιακίνηση των πολιτών των δέκα νέων χωρών της ΕΕ.  

Η Ελβετία έγινε µέλος των Ηνωµένων Εθνών (UN) το Σεπτέµβριο του 2002 µετά 

από µικρή πλειοψηφία υπέρ αλλά διατηρεί το δικαίωµα άσκησης ουδετερότητας / 

ανθρωπιστικών θεµάτων.  

Εξελίξεις στην ΕΕ παρακολουθούνται µε εξαιρετικό ενδιαφέρον: 82% των 

Ελβετικών εισαγωγών προέρχονται από την Ε.Ε. ενώ το 60% των εξαγωγών 

καταλήγουν εκεί. Οι Ελβετικές εταιρείες έχουν προσαρµοστεί γρήγορα στις δοσοληψίες 

µε Ευρώ.  

Η ιδιωτικοποίηση των εναποµείναντα δηµόσιων επιχειρήσεων της Ελβετίας (π.χ. 

σιδηρόδροµος, ταχυδροµείο και τηλεπικοινωνίες) έχει ξεγλιστρήσει από την πολιτική 

ατζέντα αλλά η αναδιαµόρφωση και ο επανα-κανονισµός των δηµόσιων χρήσεων (π.χ. 

ενέργεια) συνεχίζει κάτω από την πίεση της αγοράς για παγκοσµιοποίηση και 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Υπάρχει ένα εξελισσόµενο Ελβετικό ενδιαφέρον για λύσεις 
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µερικής ιδίας συµµετοχής κατά τη χρηµατοδότηση µεγάλων έργων, ειδικά στο 

σιδηροδροµικό και οδικό τοµέα. Αυτές οι λύσεις περιλαµβάνουν συνεργασίες δηµόσιου 

/ιδιωτικού τοµέα που όµως δεν έχουν ακόµη λάβει χώρα σε εθνικό επίπεδο.  

Η Ελβετία έχει τρεις κύριες επίσηµες γλώσσες (Γερµανική 64%, Γαλλική 20%, 

Ιταλική 6,5%). Οι περισσότερες δουλειές (business) πραγµατοποιούνται στα Γερµανικά 

ή Γαλλικά, αν και τα Αγγλικά χρησιµοποιούνται ευρέως. Οι αλλοδαποί καταλαµβάνουν 

περίπου το 21% του πληθυσµού της Ελβετίας.                

 

4.1.2. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ 2009 ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)   

 

Πηγή των ακόλουθων δεδοµένων αποτελούν: Τµήµα Εξυπηρέτησης του Ξένου 

Εµπορίου και Τµήµα του Κράτους των Η.Π.Α., 2008 (U.S. & Foreign Commercial 

Service and U.S. Department Of State, 2008). 

 

4.1.2.1.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ 

 

• Περίληψη Αγοράς (Market Overview) 

• Προκλήσεις Αγοράς (Market Challenges)  

• Ευκαιρίες Αγοράς (Market Opportunities) 

• Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά (Market Entry Strategy) 

 

4.1.2.1.1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΟΡΑΣ 
 

Ο πληθυσµός της Ελβετίας των 7,5 εκατοµµυρίων είναι εύπορος (affluent) και  

κοσµοπολίτικος.  

• Το Α.Ε.Π. αγγίζει περίπου τα 431 ∆ισεκατοµµύρια ∆ολάρια (USD) µε 

πρόβλεψη ανάπτυξης κατά 1,3% για το 2009 

• 17η µεγαλύτερη Αγορά εξαγωγών των Η.Π.Α. και 4η µε ταχύτερη ανάπτυξη 

(16%) στον κόσµο 

• Ετήσιο Εµπόριο Αγαθών Η.Π.Α. – Ελβετίας της τάξης των 36.4 

δισεκατοµµυρίων ∆ολαρίων (USD)  
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• Εξαγωγές σε αγαθά των Η.Π.Α. προς την Ελβετία της τάξης περίπου των 

19,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων (USD) για το 2008    

• Παγκόσµιας κλάσης υποδοµή, νοµικό και θεσµικό περιβάλλον φιλικό προς 

τις επιχειρήσεις 

• Υψηλής µόρφωσης, αξιόπιστο και ευέλικτο εργατικό δυναµικό 

• Καταναλωτής και Παραγωγός υψηλής ποιότητας, προστιθέµενης αξίας,  

βιοµηχανικών /καταναλωτικών αγαθών 

• Ο κατασκευαστικός τοµέας είναι υψηλής αυτοµατοποίησης και απόδοσης 

• Έντονη ζήτηση της αγοράς για εξαρτήµατα και παραγωγικά συστήµατα από 

Η.Π.Α. 

• Έντονη ζήτηση για υψηλής ποιότητας προϊόντα µε ανταγωνιστικές τιµές 

• Την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση σε Πληροφορικά Συστήµατα 

(ΙΤ) στον κόσµο  

• Πολύγλωσσο / πολύ-πολιτισµικό Ευρωπαϊκό τεστ αγοράς και 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 

• Πολλές εταιρείες των Η.Π.Α. φέρουν Έδρα Κεντρικής ∆ιοίκησης για 

Ευρώπη αλλά και Περιφερειών στην Ελβετία     

(Τα νούµερα της Αγοράς βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία του Γραφείου 

Απογραφής των Η.Π.Α. (U.S. Census Bureau statistics)). 

 

4.1.2.1.2. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

Η Αγορά είναι φιλοσοφηµένη, συνειδητά υπέρ της ποιότητας, υψηλής τεχνολογίας 

και ανταγωνιστική. 

• Ένα επίκεντρο Ευρωπαϊκού και Παγκόσµιου ανταγωνισµού 

• Η είσοδος στην Ελβετική Αγορά πρέπει να γίνει νωρίς για να είναι µια 

εταιρεία /προϊόν ανταγωνιστική /ό σε όλη την Ευρώπη  

• Κανονισµοί και πρότυπα (standards) Ε.Ε. συµπεριλαµβάνοντας συσκευασία 

και ετικέτα 

• Μοναδικές Ελβετικές απαιτήσεις για θεραπείες, καλλυντικά, καθαριστικά 

και χηµικά 

 

4.1.2.1.3. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ      
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Προϊόντα µε σχετικά προχωρηµένες τεχνολογίες έχουν τις καλύτερες προοπτικές. 

• Η Ελβετία είναι στρατηγικά χωροθετηµένη ως η πύλη προς τις αγορές της 

Ε.Ε. 

• Ιδανικό τεστ αγοράς για εισαγωγή νέων υψηλής τεχνολογίας και 

καταναλωτικών προϊόντων 

• Εξαιρετική πλατφόρµα για µάρκετινγκ στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και 

Αφρική 

• Υψηλή συγκέντρωση κατά κεφαλήν χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών / 

διαδικτύου  

• Φιλοσοφηµένη αγορά για µηχανήµατα Η.Π.Α. 

• Η Ελβετία µετατρέπεται σε ένα Ευρωπαϊκό κέντρο για επιχειρήσεις 

εµπορικής αεροπλοΐας  

• Ταχείας ανάπτυξης ζήτηση για υψηλής φιλοσοφίας εργαλεία /συστήµατα 

ασφάλειας 

• Μία από τις πρώτες χώρες παγκοσµίως για Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) 

• Εξαιρετικές ευκαιρίες για συνεργασίες στη βιοτεχνολογία και 

νανοτεχνολογία 

• Επιχειρηµατικά Κεφάλαια Υψηλού Κινδύνου (Venture capital) από τα 

υψηλότερα στην Ευρώπη    

 

4.1.2.1.4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
 
Ταχεία δέσµευση / σύνδεση (commitment) µε την αγορά και δηµιουργία 

µακροχρόνιων σχέσεων. 

• Άµεση συνεργασία µε Ελβετούς εισαγωγείς /διανοµείς για µεγαλύτερη 

διείσδυση στην αγορά 

• Προετοιµασία για κάλυψη αναγκών πελατών και θέληση για πώληση σε 

µικρούς όγκους 

• Προσφορά υψηλής ποιότητας και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα 

• Είσοδο στην αγορά νωρίς για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού  

προβαδίσµατος 

• Προσεκτική αξιολόγηση των τεχνικών προσόντων δυνητικών συνεργατών 

και της ικανότητά τους για κάλυψη των Γερµανικών, Γαλλικών και Ιταλικών 

περιφερειών. 
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4.1.2.2.  Πολιτικό και Οικονοµικό Περιβάλλον 
 

 Αναφορά για το πολιτικο – οικονοµικό περιβάλλον της Ελβετίας πραγµατοποιήθηκε 

σε προηγούµενα κεφάλαια της παρούσης εργασίας.  

 

4.1.2.3.  Πώληση Προϊόντων και Υπηρεσιών των Η.Π.Α. 

 
• Χρησιµοποιώντας έναν Πράκτορα ή ∆ιανοµέα 

• ∆ηµιουργία Γραφείου 

• Συµφωνίες ∆ικαιόχρησης (Franchising) 

• Άµεσο (απευθείας) Μάρκετινγκ 

• Κοινοπραξίες / Συµφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Εκµετάλλευσης  

(Licensing) 

• Πωλήσεις προς την Κυβέρνηση 

• Κανάλια ∆ιανοµής και Πωλήσεων 

• Παράγοντες / Τεχνικές Πώλησης 

• Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

• Προώθηση και ∆ιαφήµιση Εµπορίου 

• Τιµολόγηση 

• Υπηρεσίες κατά την Πώληση (Εξυπηρέτηση Πελατών) / Υποστήριξη 

Πελατών  

• Προασπίζοντας τα Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 

• Due diligence  

• Τοπικού χαρακτήρα Επαγγελµατικές Υπηρεσίες  

• Πηγές ∆ιαδικτύου  

 

4.1.2.3.1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Ή ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 

 
Σύµφωνα µε το Ελβετικό ∆ίκαιο, οι πράκτορες είναι ελεύθεροι, µπορούν να 

εργάζονται για διάφορες εταιρείες και αποζηµιώνονται µέσω προµήθειας. Ένας 

οµοσπονδιακός νόµος του 1949 για συµβόλαια πρακτόρων καθορίζει τις 

δραστηριότητές τους. Ελβετικός νόµος δεν επιτρέπει στο συµβαλλόµενο την 

επιθεώρηση των βιβλίων του /της Ελβετού πρακτόρου. Ο νόµος ορίζει τους πωλητές 

που ταξιδεύουν (Handelsreisende) ως εργαζόµενους της εταιρείας που 
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αντιπροσωπεύουν. Σύµφωνα µε οµοσπονδιακό νόµο του 1941, υπόκεινται σε σταθερό 

µισθό, µε ή χωρίς προµήθεια και αποζηµίωση των εξόδων ταξιδιού και διασκέδασης.  

Για εξαγωγείς από Η.Π.Α. µε ενδιαφέρον εισόδου στην Ελβετική αγορά, η εύρεση 

και επιλογή του κατάλληλου ατόµου ή εταιρείας για αντιπροσώπευση είναι σηµαντική 

και µερικές φορές δύσκολη. Η προσφορά επιθυµητών όρων ίσως και να απαιτείται ως 

ανταπόδοση καλής αντιπροσώπευσης για ένα νέο προϊόν ή µία άγνωστη εταιρεία.     

Ενεργές Ελβετικές εταιρείες βρίσκονται σε λίστα του Μητρώου εµπόρων. Μόλις ο 

δυνητικός συνεργάτης ευρεθεί, κρίνεται σκόπιµη η αίτηση του οικονοµικού προφίλ της 

εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται, σε σχετικά χαµηλό κόστος, από την «Dun & Bradstreet» 

στις Η.Π.Α. Το τµήµα Εµπορικής Εξυπηρέτησης των Η.Π.Α. στην Ελβετία προσφέρει 

υπηρεσία «due diligence» που περιλαµβάνει διαθέσιµη δηµοσίως πληροφόρηση και 

µεταφρασµένη αναφορά από το Γραφείο επιβολής χρεών /πιστωτική αναφορά σε 

επίπεδο Καντονιού.  

Πιο λεπτοµερής πληροφορίες παρέχονται στο «U.S. Commercial Service 

Switzerland». 

 

4.1.2.3.2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 
Οι πραγµατικοί µηχανισµοί σχηµατισµού και εγγραφής ενός γραφείου στην Ελβετία 

είναι δυνατό να εκπληρωθούν σε δύο µε τρεις εβδοµάδες αλλά η διαδικασία 

σχεδιασµού µπορεί να εξελιχθεί πιο χρονοβόρα εµπλέκοντας πολλούς παράγοντες. 

Πιθανότατα, ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την εγκαθίδρυση γραφείου στην Ελβετία 

είναι η τοποθεσία. Φορολογικοί νόµοι, διαθεσιµότητα αδειών εργασίας, διαθεσιµότητα 

εργατικού δυναµικού, καθώς και διαθεσιµότητα και κόστος επιχειρηµατικών 

διευκολύνσεων (facilities) ποικίλουν µεταξύ των καντονιών. Μερικά Καντόνια δύναται 

να προσφέρουν ειδικά κίνητρα για ξένους επενδυτές.  

Μόλις η τοποθεσία επιλεγεί, η εταιρεία πρέπει να καταχωρηθεί στο Εµπορικό 

Μητρώο (Commercial Register), παρέχοντας ποσά ετήσιου κύκλου εργασιών 

τουλάχιστον των 100.000 Ελβετικών φράγκων (SF). Αν ο τζίρος είναι κάτω αυτού του 

ποσού, δεν απαιτείται στην εταιρεία να εγγραφεί. Τα έγγραφα καταχώρησης  

περιλαµβάνουν το όνοµα της εταιρείας, το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου, τον σκοπό 

της επιχείρησης, ονόµατα προέδρων και διευθυντών και ονόµατα αυτών που έχουν 

δικαιώµατα υπογραφής. Τα έγγραφα πρέπει να νοµιµοποιηθούν συµβολαιογραφικώς 

και νοµικώς µέσω «apostille» (νοµιµοποίηση της υπογραφής του συµβολαιογράφου) 
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και, αν απαιτείται από συγκεκριµένο Καντόνι, µεταφρασµένα από επίσηµο µεταφραστή 

σε Γερµανικά, Γαλλικά ή Ιταλικά (οι επίσηµες γλώσσες της Ελβετίας).  

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας πρέπει να συγκροτείται κατά πλειοψηφία από 

Ελβετούς πολίτες που κατοικούν στην Ελβετία. Όµως, µε εξαίρεση των ιδιόκτητων 

ενδιαφερόντων σε τράπεζες και εταιρείες ακινήτων, οι ξένοι δύναται να κατέχουν 

πλειοψηφικά µερίδια. Εταιρείες που ελέγχονται από το εξωτερικό συνήθως 

εκπληρώνουν αυτή την απαίτηση διορίζοντας Ελβετούς διευθυντές που κατέχουν 

µερίδια εκτελούν λειτουργίες σε έµπιστη βάση. Ο διαχειριστής (manager) µπορεί να 

µην είναι Ελβετός πολίτης, αλλά τουλάχιστον ένα άτοµο µε δικαίωµα υπογραφής 

(µοναδικής) ή δύο άτοµα µε δικαίωµα συναινετικής υπογραφής πρέπει να είναι Ελβετοί 

κάτοικοι.     

Επίσης, η καταχώρηση περιλαµβάνει ειδική διατύπωση ότι η εταιρεία, ή το 

υποκατάστηµα µιας ξένης επιχείρησης, είναι σχετικά ανεξάρτητη /ο, οικονοµικά και 

αλλιώς, από τα Κεντρικά της επιχείρησης. Βασικά, αυτό εξυπηρετεί το υποκατάστηµα 

να λειτουργήσει ως µία ξεχωριστή νοµική οντότητα στην Ελβετία. Το υποκατάστηµα 

πρέπει να έχει τα δικά του λογιστικά βιβλία, αν και τέτοια βιβλία µπορούν να 

κρατούνται τόσο από τα κεντρικά της µητρικής ή από τρίτο µέρος. Το υποκατάστηµα 

δεν απολαµβάνει περιορισµένη αξιοπιστία. Γι’ αυτό το λόγο, Οι Αµερικανικές εταιρείες 

οφείλουν κανονικά να ιδρύσουν µια θυγατρική.  

Εργασιακοί κανόνες και περιορισµοί αποτελούν συχνά θέµα για επιχειρήσεις που 

µόλις εγγράφηκαν. Οι ξένοι εργαζόµενοι πρέπει να κατέχουν άδειες εργασίας που έχουν 

εκδοθεί σε επίπεδο καντονιού. (επιβολή πλαφόν) και εγκριθεί σε οµοσπονδιακό 

επίπεδο. Προσλαµβάνοντας Ελβετούς κατοίκους είναι πιο έντιµο. ∆εν υπάρχει 

κατώτατος µισθός αλλά η εταιρεία υπόκειται σε παροχή επιδοµάτων και αποζηµιώσεων 

όπως, συνταξιοδοτικές εισφορές για την υγεία και ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήµατος.  

Ένας τελικός παράγοντας που αξίζει να ληφθεί υπ’ όψιν κατά την ίδρυση µιας 

εταιρείας είναι η καταβολή φόρων. Σαν κανόνας, οι ξένες εταιρείες υπόκεινται στην 

καταβολή φόρων για εισόδηµα αποδιδόµενο στη µόνιµη Ελβετική εγκατάσταση ή για 

εισόδηµα από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελβετία, περιλαµβάνοντας κέρδη 

από την πώληση τέτοιας περιουσίας. Η κατακράτηση φόρου εισπράττεται σε µερίσµατα 

και συγκεκριµένα είδη επιτοκίου.  

Υπό τη συµφωνία Η.Π.Α. – Ελβετίας για διπλή φορολογία, εισόδηµα από 

βιοµηχανικές και εµπορικές δραστηριότητες δεν φορολογείται σε καµιά από τις δύο 

χώρες µόνο αν προέρχεται από µόνιµη εγκατάσταση στη φορολογούµενη χώρα. Η 
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Ελβετία φορολογεί µόνο εκείνα τα βιοµηχανικά και εµπορικά κέρδη µιας µόνιµης 

Αµερικάνικης (U.S.) εγκατάστασης στην Ελβετία αποδιδόµενα σε εγχώριες 

δραστηριότητες. Οι ίδιες µειώσεις επιτρέπονται κατά τον προσδιορισµό του 

φορολογήσιµου εισοδήµατος ως µίας Ελβετικής επιχείρησης. Λεπτοµερής 

πληροφόρηση για επένδυση στην Ελβετία περιλαµβάνεται στη ∆ήλωση Επενδυτικού 

Κλίµατος, Κεφάλαιο 6.  

Λεπτοµερής πληροφόρηση σχετικά µε την ίδρυση και επάνδρωση µιας επιχείρησης 

στην Ελβετία είναι διαθέσιµη από το Ελβετο – Αµερικανικό Επαγγελµατικό 

Επιµελητήριο και από τον «Οδηγό Επιχειρηµατικών Πρακτικών» που εκδίδετε από 

οργανισµούς όπως οι Ernst & Young και PricewaterhouseCoopers.     

 

4.1.2.3.2. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) 

 
Το µικρό γεωγραφικό µέγεθος της Ελβετίας και ο µικρός πληθυσµός της των 7,5 

εκατοµµυρίων την καθιστούν µία ελκυστική αγορά για συµφωνίες δικαιόχρησης 

(franchising). Αν και µερικά γνωστά ονόµατα franchising όπως Starbucks, Burger King 

και McDonalds έχουν εγκατασταθεί, το περιορισµένο µέγεθος της Ελβετικής αγοράς, οι 

υψηλοί µισθοί και το υψηλό κόστος υπηρεσιών, όλα αποτελούν παράγοντες που 

καθιστούν δύσκολο για ένα Ελβετό master franchisee να είναι κερδοφόρος. Επειδή τα 

περιθώρια σε πολλούς τοµείς στενεύουν, καθίσταται αυξητικά δύσκολο να παραχθεί 

ένα ουσιαστικό όφελος από µία επιχείρηση franchising. Ένας άλλος παράγοντας που 

δηµιουργεί προκλήσεις στο franchising είναι η προτίµηση των Ελβετών καταναλωτών 

για υψηλή ποιότητα, αυθεντικά προϊόντα και καινοτόµες ιδέες. Επίσης, το περιορισµένο 

ενδιαφέρον για franchising µπορεί να είναι η έλλειψη επιδότησης στους Ελβετούς για 

λειτουργία των δικών τους αλυσίδων ή καταστηµάτων διανοµής, λιανικής πώλησης 

στην Ελβετία.  

Το κλειδί για την εγκατάσταση ενός συγκεκριµένου σχεδίου franchise στην 

Ελβετική αγορά αποτελεί ο ειδικός “master” franchisee ή γλωσσική περιοχή του 

franchisee. Η Ελβετία είναι µία µικρή και πολύγλωσση χώρα. Οπότε οι ιδέες 

franchising πρέπει να ελεγχθούν σε διαφορετικά πολιτιστικά και γλωσσολογικά 

περιβάλλοντα: Γαλλικά στη Γενεύη και Λωζάνη, Γερµανικά στη Ζυρίχη, Βασιλεία και 

Βέρνη και Ιταλικά στο Λουγκάνο.  

Μια οικονοµοτεχνική µελέτη καθίσταται χρήσιµη αν συνοδευτεί µε επιφανές 

επιχειρηµατικό σχέδιο πριν την υπογραφή των νέων κατόχων δικαιόχρησης 
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(franchisees). Για την επίτευξη της µέγιστης διείσδυσης στην αγορά, οι U.S franchisers 

οφείλουν να προσαρµοστούν σε νόµους, πρότυπα (standards) και υψηλές προσδοκίες 

τελικού χρήστη. Μόνο σπάνια δύναται να εφαρµοστεί σχέδιο franchise απευθείας από 

τις Ηνωµένες Πολιτείες. Έτσι, ένας Αµερικανός (U.S.) franchiser οφείλει να 

παρουσιάζει ευελιξία κατά την είσοδο στην Ελβετική αγορά. Επιπλέον, επειδή η 

Ελβετία είναι µία ακριβή χώρα, οι δυνητικοί franchisees µπορεί να θεωρήσουν 

πλεονέκτηµα την επικέντρωση της αγοράς των αγαθών µε στόχο την προσφορά 

ελκυστικών τιµών προς τον καταναλωτή.  

Το νοµικό πλαίσιο για franchising είναι ο Ελβετικός Κώδικας των Υποχρεώσεων 

που καλύπτει νοµικές καταστάσεις σε συµφωνίες πρακτορείων /παραχώρησης 

δικαιωµάτων εκµετάλλευσης (licensing), συµβολαίων (contracting), τοποθέτησης 

παραγγελίας, σχηµατισµού και οργάνωσης εταιρείας, όπως επίσης, µάρκας, εµπορικής 

επωνυµίας και προστασίας εµπορικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας.       

 

4.1.2.3.4. ΑΜΕΣΟ (DIRECT) MARKETING 

 
Η αγορά από το σπίτι εξελίσσεται αυξητικά και γίνεται ιδιαίτερα δηµοφιλής στην 

Ελβετία. Η µέθοδος του άµεσου marketing έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία 

χρόνια. Η έκρηξη της αγοράς από το σπίτι “home shopping” άγγιξε επίπεδα ρεκόρ, µε 

γκάµα προϊόντων κυµαινόµενη από Tupperware και Mary Kay καλλυντικά, ως 

εσώρουχα, νέες συνταγές και καθαριστικά. Στην Ελβετική Ένωση των Εταιρειών 

Άµεσου Marketing (Schweizerischer Verband der Direktverkaufsfirmen VDF) είναι 

εγγεγραµµένα περισσότερα από 5.700 µέλη, εξαιρουµένων των εταιρειών παραγγελίας 

καταλόγου.   

Τα περισσότερα προϊόντα που πωλούνται στις γνωστές συγκεντρώσεις ατόµων σε 

σπίτια είναι υψηλής ποιότητας και καινοτόµα και δεν βρίσκονται σε καταστήµατα 

λιανικής. Εντός αυτής της ένωσης, µόνο η Βρετανική εταιρεία Body Shop προσφέρει τα 

αυτούσια προϊόντα καλλυντικών και προσωπικής υγιεινής, τα οποία µπορούν να 

βρεθούν στα εταιρικά καταστήµατα και στην ίδια τιµή. Οι περισσότεροι Ελβετοί 

θεωρούν ότι τα πλεονεκτήµατα του home shopping είναι τα εξής: αρµόδια (αξιόπιστη) 

συµβουλή παρέχεται από των πωλητή, η χαλαρή και φιλική ατµόσφαιρα της ιδιωτικής 

τοποθεσίας, η συνδυασµένη εµπειρία αγοράς και συνάντησης µε φίλους και η 

πιθανότητα ελέγχου των προϊόντων την ίδια στιγµή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται  
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µερικές από τις πιο δηµοφιλής κατηγορίες προϊόντων πώλησης µέσω του συστήµατος 

άµεσου marketing στην Ελβετία: 

• Βιβλία και µουσική 

• Είδη προσωπικής υγιεινής  

• Κοσµήµατα και είδη ένδυσης 

• Καθαριστικά 

• Είδη Οικιακής Χρήσης 

• Τρόφιµα /∆ιατροφή 

Τα µέλη της Ελβετικής Ένωσης των Εταιρειών Άµεσου Marketing (VDF) είναι 

υποχρεωµένα να συµµορφώνονται ως προς ένα κώδικα τιµής και σύµφωνα µε το 

Ελβετικό ∆ίκαιο, τα συµβόλαια πωλήσεων είναι δυνατό να ακυρωθούν εντός 7 ηµερών. 

Πολλά από τα µέλη του VDF δέχονται πρόθυµα επιστροφές ακόµη και µετά από την 

πάροδο του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος. Η ένωση προσφέρει βοήθεια 

στην περίπτωση που οι καταναλωτές αντιµετωπίζουν προβλήµατα ή για παρεξηγήσεις 

που δεν είναι δυνατό να επιλυθούν απευθείας µε τον πωλητή ή κατασκευαστή. Οι νέες 

εταιρείες που υποβάλουν αίτηση για µέλη στην ένωση, υπόκεινται σε εκτενές έλεγχο 

που διεξάγεται από την ένωση. 

 

4.1.2.3.5. Κοινοπραξίες / Συµφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων      

    Εκµετάλλευσης  (Licensing) 

 
Νοµικά, µια κοινοπραξία συγκροτείται από δύο ή περισσότερα άτοµα ή επιχειρήσεις 

που ενώνονται µαζί για ένα συγκεκριµένο project. Το Ελβετικό δίκαιο δεν παρέχει 

συγκεκριµένες οδηγίες για κοινοπραξίες που µπορεί να έχουν οποιαδήποτε νοµική 

µορφή επιτρεπόµενη από το Ελβετικό δίκαιο. Το όνοµα της κοινοπραξίας (JV) δεν 

προστατεύεται ούτε υπόκειται σε καταχώρηση στο Ελβετικό Εµπορικό Μητρώο 

(Handelsregister).  

Οι Ελβετικές εταιρείες συχνά βασίζονται σε συµφωνίες παραχώρησης δικαιωµάτων 

εκµετάλλευσης (licensing arrangements) που απαιτούν τεχνογνωσία ή το δικαίωµα 

κατασκευής νέων προϊόντων. Στους περισσότερους τοµείς, οι U.S. licensors µπορούν 

άµεσα να εντοπίσουν δυνητικούς Ελβετούς licensees µε ικανότητες κατασκευαστικές 

και marketing για την κάλυψη τόσο της Ελβετικής αγοράς όσο και των Ευρωπαϊκών. 

Ελβετική εξειδίκευση σε εξαγωγές, ευελιξία προσαρµοστικότητας σε δύσκολες αγορές 
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και ικανότητα σε µηχανολογική ακρίβεια µπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για δυνητικούς U.S. licensors. 

Οι U.S. εξαγωγείς οφείλουν να αξιολογήσουν πολύ προσεκτικά τα συν και τα πλην 

µιας στρατηγικής licensing σε σύγκριση µε άλλες µεθόδους εισόδου στην αγορά. Το 

κλειδί της επιτυχίας στο licensing στηρίζεται στον έλεγχο (screening) του δυνητικού 

licensee, κάνοντας εκτίµηση στις ικανότητες, το ενδιαφέρον και τα κίνητρά του. Η 

Ελβετική νοµοθεσία για τα πνευµατικά δικαιώµατα προστατεύει την τεχνογνωσία και 

τις συµφωνίες µεταφοράς πατέντας. Ορισµένα καντόνια επιτρέπουν την παραγραφή 

φόρων των πνευµατικών δικαιωµάτων και αφορολόγητη ή συγκεκριµένου καθεστώτος 

αντιµετώπιση των royalties που κερδίζονται µέσω µεταφοράς τεχνογνωσίας και 

licensing. Εξειδικευµένη νοµική εξυπηρέτηση µπορεί να αποκτηθεί µέσω του 

εξειδικευµένων Ελβετών δικηγόρων σε θέµατα πατέντας και licensing. To “Licensing 

Executives Society” διαθέτει ένα δραστήριο τµήµα στην Ελβετία.      

 

4.1.2.3.6. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
Τα γραφεία της Ελβετικής κυβέρνησης χρησιµοποιούν ανταγωνιστικές προσφορές 

(bids) για τις προµήθειές τους. Έχοντας υπογράψει τη συνθήκη του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου (WTO GPA), η Ελβετία συµµορφώνεται µε τους γενικούς 

διεθνής κανονισµούς για τις προµήθειες των οργανισµών της κυβέρνησης. 

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες για την Ελβετική οµοσπονδιακή κυβέρνηση αλλά 

και τις κυβερνήσεις των καντονιών παρέχονται στην ιστοσελίδα 

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/appendices_e.htm#appendixl. Οι 

προµήθειες σε οµοσπονδιακό επίπεδο γενικά περιορίζονται σε projects σε τοµείς που 

σχετίζονται µε πρωταρχική υπευθυνότητα – αναλώσιµα, µεταφορά, επικοινωνία, άµυνα 

και κατασκευές.  

Η Ελβετική Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει θέση προτεραιότητα την επιδότηση της 

έρευνας και της µόρφωσης. Οι Αµερικανοί (U.S.) κατασκευαστές επιστηµονικών και 

εργαστηριακών οργάνων έχουν µια πραγµατική ευκαιρία να προµηθεύσουν σηµαντική  

ποσότητα για την κάλυψη της συγκεκριµένης ανάγκης (προµήθειας). Οι προµήθειες της 

οµοσπονδιακής κυβέρνησης ανέρχονται πάνω από 6 δις δολάρια (USD) ετησίως. Το 

Υπουργείο Άµυνας έχει ορίσει µερικούς περιορισµούς στις αγορές από εξωτερικό. Οι 

καντονικές κυβερνήσεις εφαρµόζουν δηµόσια projects αναφορικά στις προµήθειές τους 

που κυµαίνονται γύρω στα 15 6 δις δολάρια (USD) ετησίως.  
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    Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ασκεί αρκετές διακρίσεις σε εισερχόµενους 

πλειστηριασµούς και οι επιλεγµένες, διακριτικές προσφορές είναι περισσότερο 

συνηθισµένες από αυτές του δηµοσίου. Σε αντίθεση µε την πρακτική των καντονιών 

και των δήµων τους, οι οµοσπονδιακές αρχές δεν απαιτείται να ενηµερώσουν τον 

ανεπιτυχή ενδιαφερόµενο σχετικά µε το ποιος επιλέχθηκε ή για τους λόγους της 

επιλογής τους. Τα καντόνια και οι δήµοι τους συνήθως, προτιµούν τοπικούς 

προµηθευτές. Οι ξένες εταιρείες πιθανών, να απαιτείται να παρέχουν εγγύηση 

Ελβετικής τράπεζας αν δεν διαθέτουν τοπικό γραφείο ή αντιπροσώπευση.  

Πληροφορίες των προσφορών της Ελβετικής κυβέρνησης δηµοσιεύονται στην 

επίσηµη εµπορική εφηµερίδα “Handelsamtsblatt”. Έγγραφα των προσφορών 

παρέχονται δωρεάν από το γραφείο της Ελβετικής κυβέρνησης. Εφόσον δεν απαιτείται 

η ύπαρξη τοπικού πράκτορα για συµµετοχή στον πλειστηριασµό, χαρακτηρίζεται 

πλεονέκτηµα όταν ο εξοπλισµός χρειάζεται εκπαίδευση, σέρβις ή ανταλλακτικά. Η CS 

Switzerland επίσης, περιλαµβάνει λίστες των προσφορών της Ελβετικής κυβέρνησης 

στην ιστοσελίδα της ενώ κατέχει και απευθείας σύνδεση µε την ιστοσελίδα της CS EU 

µε αναλυτική λίστα των προσφορών.      

 

4.1.2.3.7. ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 
Η πιο αποτελεσµατική µέθοδος εισαγωγής και διανοµής εντός της Ελβετίας 

εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος και την τοποθεσία του κατασκευαστή ή των 

τοποθεσιών διανοµής. Κατασκευαστές κεφαλαιουχικών αγαθών δύναται να θεωρήσουν 

τις απευθείας εξαγωγές περισσότερο επιθυµητές στην περίπτωση που τα συµβόλαια µε 

περιορισµένο αριθµό πελατών αντιπροσωπεύουν ένα αξιοσέβαστο µερίδιο στην αγορά. 

Όµως, οι νέοι – στην – αγορά εξαγωγείς και εξαγωγείς προϊόντων που απαιτούν 

εκπαίδευση πριν τη χρήση και υπηρεσίες µετά τις πωλήσεις (after sales), οφείλουν να 

εγκαινιάσουν υπηρεσίες ενός τεχνικά εξειδικευµένου Ελβετού πράκτορα µε καλή 

γνώση της αγοράς. Σαν κανόνας, οι Ελβετοί αγοραστές πρώτων υλών χρησιµοποιούν 

εξειδικευµένους εισαγωγείς. Μεγάλες παραγγελίες όµως, δύναται επίσης, να 

τοποθετηθούν απευθείας στην αγορά από τους ξένους παραγωγούς.  

Μερικές από τις µεγαλύτερες διεθνώς εµπορικές και µεταφορικές εταιρείες έχουν 

έδρα στην Ελβετία. Λειτουργούν ένα δίκτυο αλληλένδετων αποθηκών και άλλες 

σχετικές διευκολύνσεις, προσφέροντας κάθε είδους υπηρεσίες που απαιτούνται από το 

διεθνές εµπόριο.      
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Οι προµηθευτές καταναλωτικών αγαθών δύναται να διαπραγµατευτούν µε έναν 

εισαγωγέα / χονδρέµπορο, να εισάγουν τις υπηρεσίες ενός αντιπροσώπου ή να 

πουλήσουν απευθείας στα γραφεία αγορών των µεγάλων αλυσίδων του λιανεµπορίου, 

ειδικότερα, στις διαπραγµατεύσεις των αγαθών µαζικής παραγωγής (mass – produced). 

Συχνά, ένας αντιπρόσωπος ή πράκτορας, που συνήθως εξειδικεύεται σε µία ή 

περισσότερες οµάδες προϊόντων, είναι υπεύθυνος για τη διανοµή σε όλη τη χώρα.  

Εισαγωγικό και Χονδρεµπορικό Εµπόριο: Πολλοί Ελβετοί Χονδρέµποροι είναι 

επίσης και εισαγωγείς που γενικά επιδιώκουν αποκλειστικότητα ως προς περιφερειακά 

ή εθνικά δικαιώµατα για το εισαγόµενο προϊόν. Επίσης, διατηρούν µετοχές σε µια 

ποικιλία προϊόντων παρέχοντας ποιοτικό έλεγχο, διακίνηση, αποθήκευση και 

χρηµατοδότηση. Ενώσεις χονδρεµπόρων σε διάφορους τοµείς, προστατεύουν τα κοινά 

τους συµφέροντα και διευκολύνουν περισσότερο αποτελεσµατικό ανταγωνισµό µε 

άλλες µορφές διανοµής. Οι περισσότεροι χονδρέµποροι και εισαγωγείς επίσης ανήκουν, 

είτε µέσω ενώσεων τοµέων ή µεµονωµένα, στην Οµοσπονδία των Ελβετών 

Εισαγωγέων και Χονδρεµπόρων (Federation of Swiss Importers and Wholesale Traders 

– Vereinigung des Schweizerischen Import- und Grosshandels).  

Λιανεµπόριο: Λιανέµποροι Κάθετης Ολοκλήρωσης κυριαρχούν στην Ελβετική 

αγορά. Πολυκαταστήµατα, αλυσίδες καταστηµάτων, ενώσεις καταναλωτών, εκπτωτικά 

καταστήµατα και υπεραγορές συνιστούν την πλειοψηφία τέτοιων λιανέµπορων που 

εµπορεύονται µια µεγάλη γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών. Η καθετοποιηµένη δοµή 

τους και η στοχευόµενη αγορά τους παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι 

ανεξάρτητων λιανέµπορων. Η δοµή του λιανεµπορίου στην Ελβετία αλλάζει γρήγορα. 

Ο αριθµός των ανεξάρτητων λιανέµπορων φθίνει, παρέχοντας χώρο σε ένα αυξανόµενο  

αριθµό εκπτωτικών καταστηµάτων και υπεραγορών. Λιανέµποροι µε ανταγωνιστικές 

τιµές όπως ΙΚΕΑ και Media Markt κερδίζουν µερίδιο αγοράς. Ανεξάρτητοι 

λιανέµποροι έχουν συστήσει οργανισµούς που παρέχουν χονδρεµπορικού χαρακτήρα 

αγορές, εισαγωγές και άλλες υπηρεσίες για να ανταγωνιστούν µε τις µεγάλες, κάθετης 

ολοκλήρωσης, εταιρείες λιανεµπορίου. Οι περισσότεροι από τους ηγέτες – 

λιανέµπορους νοµικά κατατάσσονται ως συνεταιρισµοί. Επιπρόσθετα στις ήδη 

υφιστάµενες προϊοντικές σειρές των πολυκαταστηµάτων, προσφέρουν επίσης, 

υφάσµατα, δερµάτινα, αθλητικά είδη, φαρµακευτικά, παιχνίδια και ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές.    

 Οι Ελβετοί λιανέµποροι συνεχίζουν να κατευθύνουν τις λειτουργίες των 

επιχειρήσεων τους ώστε να ανταποκρίνονται στον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισµό. 
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Σκάνερ µετρητών για είδη γραµµικού κώδικα είναι πλέον στάνταρτ, ενώ συστήµατα 

τελευταίας τεχνολογίας για αυτόµατες πληρωµές χωρίς ταµίες βρίσκονται στη φάση 

δοκιµών. Η χρήση πιστωτικών καρτών είναι τώρα αποδεκτή στα περισσότερα 

καταστήµατα. Οι Ελβετικές οµάδες λιανεµπορίου ανήκουν σε µία Ένωση Συστήµατος 

Ηλεκτρονικής Πληρωµής (Verband Elektronischer Zahlungsverkehr).  

       

4.1.2.3.8. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

 
Νέοι στην αγορά U.S. εξαγωγείς κερδίζουν αξιοσηµείωτη προβολή στην αγορά 

µέσω των εµπορικών εκθέσεων στην Ελβετία. Επιπλέον, συµµετοχή στις εµπορικές 

εκθέσεις δηλώνει και αφοσίωση στην αγορά. Ελβετοί αγοραστές, πράκτορες και 

διανεµητές, επισκέπτονται τις εµπορικές εκθέσεις για να εντοπίσουν νέα προϊόντα, σε 

βαθµό µεγαλύτερο από εκείνο των U.S. συναδέλφων τους.  

Η προσφορά ενός εξαγωγέα πρέπει να είναι ακριβής και περιεκτική αν επιθυµεί να 

ληφθεί σοβαρά από τον Ελβετό. Ο Ελβετός λαµβάνει προσφορές από όλο τον κόσµο 

και θεωρείται απίθανο να αφιερώσουν χρόνο αιτούµενοι περισσότερες λεπτοµέρειες αν 

δεν εµπεριέχονται ήδη στο πληροφοριακό υλικό του marketing. Σχετική πληροφόρηση 

πρέπει να προσφερθεί στην αρχή περιέχοντας αντικειµενική και λεπτοµερής 

πληροφόρηση όπως ακολουθεί: ακριβής περιγραφή προϊόντος µε τεχνικές 

προδιαγραφές, λεπτοµέρειες τιµής (CIF ή FOB) σε U.S. δολάρια ή Ελβετικά φράνκα, 

τρόπος πληρωµής, διαθέσιµες ποσότητες, συσκευασία και όροι µεταφοράς και 

διανοµής. Μία προσφορά οφείλει επίσης να περιέχει πληροφόρηση για την εξαγωγική 

εταιρεία, τον διαθέσιµο παραγωγικό εξοπλισµό και παράγοντες ποιοτικού ελέγχου 

καθώς και οικονοµικές αναφορές. Αν ελάχιστες ποσότητες για αποδοχή παραγγελιών 

αποτελούν µέρος των συνοµιλιών του συµβολαίου τότε ο εξαγωγέας οφείλει να 

προσαρµοστεί στις ανάγκες του Ελβετού εισαγωγέα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το σχετικά 

µικρό µέγεθος της Ελβετικής αγοράς.  

Οι δεσµεύσεις οφείλουν να παρακολουθούνται µε ακρίβεια ή η πιθανότητα επιτυχίας 

στην αγορά µπορεί να υποστεί σοβαρό συµβιβασµό. Στη σχετικά µικρή Ελβετική 

αγορά, η διατήρηση της καλής φήµης µιας εταιρείας καθορίζεται κρίσιµη. ∆υνητικά 

µέλη Ελβετών επιχειρηµατιών εναποθέτουν µεγάλη αξία σε µια µακροχρόνια 

επιχειρηµατική σχέση και αφοσίωση στην αγορά.  

Οι όροι πληρωµής συνήθως συµφωνούνται στο συµβόλαιο πώλησης, δύναται να 

διαπραγµατευτούν και εξαρτώνται από τα συµπεριλαµβανόµενα ποσά. Οι πιο κοινοί 
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όροι είναι οι ακόλουθοι: πληρωµή σε 30 – 60 ηµέρες καθαρό ποσό (από την 

ηµεροµηνία του τιµολογίου), πληρωµή µέσα σε 10 – 15 ηµέρες µε 2 – 3% έκπτωση και 

πληρωµή µετά από 30 – 60 ηµέρες µε επιβολή τόκου. Οι καλοί πελάτες µπορούν να 

αναµένουν πίστωση µέχρι τους τρεις µήνες. Εκτός της µονής, «µια κι έξω» συναλλαγών 

ή τις πρώτες συναλλαγές όπου υφίσταται αµφιβολία αναφορικά στην πιστοληπτική 

ικανότητα του παραλήπτη, η δαπανηρή διαδικασία του γράµµατος πίστωσης (Letter of 

Credit) θα ήταν χρήσιµο να αποφευχθεί. Ένα γράµµα πίστωσης µπορεί να θεωρηθεί 

από τον παραλήπτη ως στέρηση των µέσων για πραγµατοποίηση εκπτώσεων σε 

περιπτώσεις ελαττωµατικών προϊόντων ή προβληµατικών αποστολών.  

 

4.1.2.3.9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
Με ένα 70% ποσοστό, κατά προσέγγιση, του Ελβετικού πληθυσµού να χρησιµοποιεί 

τακτικά το ∆ιαδίκτυο, η Ελβετία εµπεριέχεται µεταξύ των πρωτοπόρων χωρών στον 

κόσµο στη χρήση ευρυζωνικού ∆ιαδικτύου. Οι κατά κεφαλήν δαπάνες σε 

τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες στην Ελβετία κατατάσσονται µεταξύ των υψηλότερων 

στον κόσµο. Η χρήση ∆ιαδικτύου στους ιδιώτες καταλαµβάνει τη δεύτερη µεγαλύτερη 

θέση στην Ευρώπη και η Ελβετία κατατάσσεται τρίτη αναφορικά στο Ηλεκτρονικό 

εµπόριο (E – commerce). Σύµφωνα µε µία πρόσφατη µελέτη, το 34% των χρηστών 

µυήθηκε σε δραστηριότητες ηλεκτρονικού εµπορίου τουλάχιστον µία φορά το µήνα 

κατά το 2007. Αυτό το ποσοστό ήταν δύο φορές περισσότερο από το 2004 (Netzwoche 

Nr. 20, 2007). Πολλοί Ελβετοί χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για να αγοράσουν 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ψωνίσουν είδη παντοπωλείου, παραγγείλουν καταναλωτικά 

ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε αυξητικό βαθµό, οικιακά και 

ένδυσης είδη. Οι ηλεκτρονικές (online) πωλήσεις των δύο µεγάλων Ελβετικών 

αλυσίδων υπεραγορών λιανικής, Coop και Migros, βρίσκονται σε αύξηση. Οι 

ηλεκτρονικές (online) πωλήσεις φαρµάκων και φαρµακευτικών ειδών επίσης 

βρίσκονται σε άνοδο, αφού είναι τα πιο δηµοφιλή των mail – order shopping εταιρειών. 

Οι αντιπρόσωποι και διανοµείς των Ελβετών κατασκευαστών χρησιµοποιούν σε 

αυξητικό βαθµό το ηλεκτρονικό εµπόριο για πωλήσεις B2C (Επιχείρηση προς 

Καταναλωτή).  

Οι Ελβετικές εταιρείες χρησιµοποιούν online παραγγελία προµηθειών για να 

επιταχύνουν και οµαλοποιήσουν τις διαδικασίες Β2Β και να καλυτερεύσουν την 

εφοδιαστική αλυσίδα και τις εσωτερικές διαδικασίες. Συνολικά, οι Ελβετικές εταιρείες 
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επί του παρόντος επενδύουν στην ασφάλεια, εσωτερικά δίκτυα (intranet), υπηρεσίες 

(όπως web-enabled process optimisation), αποθήκευση, χρήση διαδικτύου µέσω 

κινητού, ολοκλήρωση συµβατικών ΙΤ συστηµάτων και στο διαδίκτυο, content 

management, CRM, ERP, networking και web publishing. Αρχικά ως κυριαρχία των 

µεγάλων επιχειρήσεων, το ηλεκτρονικό εµπόριο πλέον εναγκαλίζεται από όλο και 

περισσότερες των 300.000 µικρών και µεσαίου µεγέθους Ελβετικών επιχειρήσεων.  

Επιπρόσθετα της χρήσης του ∆ιαδικτύου ως χώρος πώλησης, οι Ελβετικές εταιρείες 

ξοδεύουν όλο και περισσότερα χρήµατα για online διαφήµιση. Από το 2005 ως το 2006, 

οι δαπάνες των Ελβετών για ηλεκτρονική διαφήµιση ήταν USD 2,56 εκατοµµύρια που 

ισοδυναµεί µε 33% αύξηση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Ένας από τους λόγους 

αυτής της ανάπτυξης είναι η αλλαγή εστίασης από τα εκτυπωµένα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, τα οποία ήταν επικρατέστερα των ηλεκτρονικών µέσων στην Ελβετία. Οι 

ειδικοί της βιοµηχανίας προβλέπουν αυξηµένη ζήτηση για µεγάλου µεγέθους, µη – 

στάνταρντ και µη – επιθετικά διαφηµιστικά προσχέδια και καµπάνιες που τώρα είναι 

δυνητικά λόγω της αυξανόµενης δυνητικής διείσδυσης.               

 

4.1.2.3.10. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
Εκτυπωτικού τύπου Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (Print Media): Λόγω µεγάλης  

γλωσσολογικής και πολιτιστικής ποικιλίας, η Ελβετία κατέχει µία από τις υψηλότερες 

κατά κεφαλή αναλογίες εφηµερίδων στον κόσµο. Ως αποτέλεσµα, πολλές εφηµερίδες 

χορηγούνται µόνο σε συγκεκριµένες περιοχές ή τοπικές κοινωνίες. Ο αριθµός των 

καθηµερινών εφηµερίδων έχει αλλάξει µόνο λίγο τα τελευταία 50 χρόνια αλλά, οι 

αριθµοί κυκλοφορίας έχουν αυξηθεί περισσότερο από το διπλό. Υπάρχουν 

περισσότερες από 100 ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες που διανέµονται 

δωρεάν και υποστηρίζονται από διαφηµίσεις. Οι Ελβετοί επίσης δηµοσιεύουν µια 

εκτεταµένη κλίµακα περιοδικών, εµπορίου και ειδικού ενδιαφέροντος περιοδικά, 

συµπεριλαµβάνοντας κι όσα επικεντρώνονται στα ταξίδια, γαστρονοµία, ιατρική, 

περιβάλλον και χόµπι.  

∆εδοµένης της ποικιλίας των δηµοσιεύσεων και των εσωτερικών χαρακτηριστικών 

της Ελβετίας, συνιστάται η συνεργασία µέσω µίας επαγγελµατικής /έµπειρης  

διαφηµιστικής εταιρείας, όπως η Publicitas, κατά το σχεδιασµό µιας διαφηµιστικής 

καµπάνιας.              

     Publicitas Swiss Press 
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     Holbeinstrasse 30 

 8022 Zurich 

 Tel. (41-44) 250 37 00, Fax. (41-44) 250 37 37 

 E-Mail: swisspress@publicitas.ch 

 

Μεγαλύτερες Ελβετικές Εφηµερίδες και Περιοδικά: 

Daily Newspapers (German) – Ηµερήσιες Εφηµερίδες (Γερµανικά): 

Neue Zürcher Zeitung 

Tages-Anzeiger 

Der Bund 

Daily Newspapers (French) - Ηµερήσιες Εφηµερίδες (Γαλλικά): 

24 heures 

Tribune de Genève 

Le Matin 

Le Temps 

Daily Newspapers (Italien) - Ηµερήσιες Εφηµερίδες (Ιταλικά): 

Corriere del Ticino 

Giornale del Popolo 

Weekly Newspapers (German) - Εβδοµαδιαίες Εφηµερίδες (Γερµανικά): 

Handelszeitung 

Sonntagszeitung 

Die Weltwoche 

Business Magazines – Περιοδικά για Επιχειρήσεις: 

FACTS 

Cash 

Bilanz 

Bilanz 

L’Hebdo 

 

4.1.2.3.11. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Κατά τον καθορισµό της τιµής πώλησης ενός προϊόντος, ειδικότερα των 

καταναλωτικών αγαθών, ένας εξαγωγέας πρέπει να λάβει υπ’ όψιν τη διαφορά µεταξύ 

της τιµής που ο εισαγωγέας είναι διαθέσιµος να πληρώσει και της επικρατέστερης 
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λιανικής τιµής πώλησης. Τα κόστη διανοµής συνδυαζόµενα µε τα περιθώρια λιανικής 

δύναται να αυξήσουν την τιµή πώλησης επακόλουθα. Οι ανατιµήσεις (markups) στην 

Ελβετία γενικά κυµαίνονται από 20 ως 100% και µπορεί να είναι ακόµη υψηλότερες. 

Οι έλεγχοι των τιµών, µέρος του Ελβετικού Νόµου για τον Ανταγωνισµό από το 

1986, πρωταρχικά στοχεύουν στη µείωση των απαράδεκτων (abusive) τιµών σε αγαθά 

και υπηρεσίες ως αποτέλεσµα έλλειψης ανταγωνισµού και εφαρµόζονται µόνο σε µέλη 

ενός καρτέλ (cartel) ή παρόµοιων οργανώσεων που υπόκεινται σε αυτό το νόµο. Το 

Κοινοβούλιο έχει ιδρύσει ένα γραφείο για να ελέγχει τιµές που εµφανίζονται πολύ 

υψηλές. Αν και το συγκεκριµένο γραφείο διατηρεί αξιοσηµείωτη ανεπίσηµη δύναµη, 

δεν φέρει όµως εκτελεστική νοµική δράση. Οι τιµές µερικών προϊόντων επηρεάζονται 

κατευθείαν από κυβερνητικούς χειρισµούς. Αυτά τα προϊόντα είναι πρωταρχικά 

αγροτικά αγαθά και φαρµακευτικά είδη.    

 

4.1.2.3.12. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ) 

    / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 
Η εύρεση αξιόπιστων µέσων παροχής γρήγορης και αποτελεσµατικής ποιοτικής 

εξυπηρέτησης καθώς και υποστήριξης πελατών µετά την πώληση, καταδεικνύεται 

ιδιαίτερα ουσιώδες στην Ελβετία. Η ολοκλήρωση ενός συµβολαίου πώλησης συνήθως 

εξαρτάται από την ικανότητα παροχής της προαναφερόµενης επακόλουθης υπηρεσίας 

που δύναται να εµπεριέχει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα: άνοιγµα 

γραφείου στην Ελβετία, εύρεση ανταγωνιστικού πράκτορα /διανοµέα που να παρέχει 

την after – sales υπηρεσία, καθώς και διατήρηση αποθέµατος αντικατάστασης σε µία 

Ελβετική ή Ευρωπαϊκή αποθήκη.  

 

4.1.2.3.13. ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
  Η Ελβετία φέρει ένα από τα καλύτερα καθεστώτα στον κόσµο για την προστασία της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας και η προστασία παρέχεται εξίσου σε ξένους και εγχώριους 

κατέχοντες δικαιωµάτων. Αυτό το θέµα αναλύεται εκτενέστερα στο κεφάλαιο 

Επενδυτικό Κλίµα τµήµα «Προστασία των δικαιωµάτων Ιδιοκτησίας». 

http://www.ige.ch/defaulte.htm 

Αρκετές γενικές αρχές καθορίζονται σηµαντικές για την αποτελεσµατική διαχείριση 

των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (IPR) στην Ελβετία. Πρώτα απ’ όλα, 
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κρίνεται σηµαντική η ολοκληρωµένη στρατηγική προστασίας των συγκεκριµένων 

δικαιωµάτων. Κατά δεύτερον, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύονται  

διαφορετικά στην Ελβετία από ότι στις Η.Π.Α. Τρίτον, τα δικαιώµατα πρέπει να 

καταχωρηθούν και ενεργοποιηθούν στην Ελβετία σύµφωνα µε τοπικούς νόµους. Οι 

εταιρείες δύναται να συµβουλευτούν σχετικά τοπικούς δικηγόρους ή ειδικούς IP 

συµβούλους. Η Αµερικανική (U.S.) Υπηρεσία Εµπορίου συχνά προµηθεύει 

ενδιαφερόµενους µε λίστα τοπικών δικηγόρων κατόπιν αιτήµατος.     

Κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό η κατανόηση από την πλευρά των επιχειρήσεων ότι η 

πνευµατική ιδιοκτησία αποτελεί πρωταρχικά ιδιωτικό δικαίωµα και η U.S. Κυβέρνηση 

γενικά δεν δύναται να ενεργοποιήσει δικαιώµατα για ιδιωτικά πρόσωπα στην Ελβετία. 

Αποτελεί ευθύνη των κατεχόντων δικαιωµάτων να καταχωρίσουν, προστατέψουν και 

ενεργοποιήσουν τα δικαιώµατά τους όπου προβλέπεται, διατηρώντας τους δικούς τους 

δικηγόρους και συµβούλους. Κι ενόσω η U.S. Κυβέρνηση επιθυµεί να βοηθήσει, πολύ 

λίγα µπορεί να συνεισφέρει αν οι κατέχοντες δικαιωµάτων δεν έχουν ακολουθήσει αυτά 

τα καθορισµένα απαραίτητα βήµατα εξασφάλισης και ενεργοποίησης των IPR σε 

ορισµένο χρόνο /τρόπο. Επιπλέον, σε αρκετές χώρες, οι κατέχοντες δικαιώµατα που 

καθυστερούν την ενεργοποίηση τους λόγω λανθασµένης εντύπωσης ότι, η USG µπορεί 

να παρέχει πολιτική λύση σε νοµικό θέµα, δύναται να ανακαλύψουν ότι τα δικαιώµατά 

τους διαβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν λόγω δογµάτων όπως περιοριστικούς θεσµούς, 

εµπόδια ή αλόγιστη καθυστέρηση καταδιώκοντας ένα νοµοθέτηµα.       

Θεωρείται σχεδόν πάντα απαραίτητη η διεξαγωγή “due diligence” σε συνεργάτες. Η  

U.S. Εµπορική Υπηρεσία της Ελβετίας προσφέρει αναφορά “due diligence”, η οποία 

έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει U.S. εταιρείες να συγκεντρώσουν διαθέσιµη 

πληροφορία προς το κοινό για Ελβετικών συµφερόντων εταιρεία. ∆ιαπραγµατευτείτε 

από τη θέση του συνεργάτη και προσφέρετε στο συνεργάτη σας κίνητρα για να τιµήσει 

το συµβόλαιο.  Ένας καλός συνεργάτης είναι σηµαντικός σύµµαχος για την προστασία 

των πνευµατικών δικαιωµάτων. Παρακολούθησε προσεκτικά τη δοµή του κόστους 

(cost structure) και µείωσε τα περιθώρια (και τα κίνητρα) των δυνητικών λανθασµένων 

ενεργειών. Τα πρότζεκτ και οι πωλήσεις στην Ελβετία απαιτούν συνεχή προσοχή. 

Συνεργάσου µε νοµικό σύµβουλο γνώστη του Ελβετικοί ∆ικαίου για τη δηµιουργία 

στέρεου συµβολαίου που περιέχει µη ανταγωνιστικές ρήτρες και εµπιστευτικούς όρους.     

Επιπλέον, συστήνεται προς τις µικρές και µεσαίου µεγέθους εταιρείες να 

κατανοήσουν τη σηµαντικότητα συνεργασίας µε εµπορικές ενώσεις και οργανισµούς 

για να υποστηριχτούν προσπάθειες προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων και να 
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σταµατήσουν οι παραποιήσεις. Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός τέτοιων οργανισµών από 

τους οποίους άλλοι φέρουν έδρα στην Ελβετία κι άλλοι στις Η.Π.Α. Για παράδειγµα: 

- The U.S. Chamber and local American Chambers of Commerce 

- National Association of Manufacturers (NAM) 

- International Intellectual Property Alliance (IIPA) 

- International Trademark Association (INTA) 

- The Coalition Against Counterfeiting and Piracy 

- International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC) 

- Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) 

- Biotechnology Industry Organization (BIO) 

 

4.1.2.3.14. DUE DILIGENCE 

 
Αν και η µεγάλη πλειοψηφία των Ελβετών εισαγωγέων αποτελείται από οικονοµικά 

εύρωστους επιχειρηµατικούς συνεργάτες για τους U.S. εξαγωγείς, παρ’ όλα αυτά, 

υπάρχουν περιστασιακές πτωχεύσεις. Εποµένως, οι U.S. εξαγωγείς οφείλουν να πάρουν 

όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και να αναλύσουν τις σχετικές πληροφορίες 

αναφορικά στο οικονοµικό προφίλ µιας εταιρείας προτού συνάψουν συνεργασία. 

Το Ελβετικό Εµπορικό Μητρώο (Swiss Trade Register) αποτελεί τη σηµαντικότερη 

πηγή ελέγχου του υπόβαθρου των Ελβετικών εταιρειών. Οι Ελβετικές εταιρείες µε 

ετήσιες πωλήσεις ως ή περισσότερες των 100.000 ελβετικών φράγκων πρέπει να 

εγγραφούν στο Ελβετικό Εµπορικό Μητρώο παρέχοντας την ακόλουθη πληροφόρηση:  

• Όνοµα εταιρείας 

• Νοµική βάση 

• Κεντρικά γραφεία (έδρα κατά το νόµο) 

• Λίστα υποκαταστηµάτων, σκοπός 

• Ιδιοκτήτες, συνεργάτες, Γενικοί διευθυντές 

• Άτοµα που φέρουν πληρεξούσιο  

• Αριθµός µετόχων 

• Έτος ίδρυσης 

 Κάθε εταιρεία εγγεγραµµένη στο Ελβετικό Εµπορικό Μητρώο θεωρείται νόµιµη 

εταιρεία και απαιτείται η διατήρηση λογαριασµών και ισολογισµού. Όµως, η εγγραφή 

δεν αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά µε το οικονοµικό καθεστώς της εταιρείας και τις 

επιχειρηµατικές πρακτικές.  
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Το Ελβετικό Εµπορικό Επιµελητήριο στηρίζεται στον Οµοσπονδιακό Νόµο, τον 

Κώδικα Υποχρεώσεων (Code of Obligations) και εφαρµόζεται σε όλα τα καντόνια. Το 

Οµοσπονδιακό Γραφείο ∆ικαιοσύνης διατηρεί Κεντρικό Κατάλογο Επιχειρηµατικών 

Ονοµάτων στο ∆ιαδίκτυο (Zefix) δηλαδή, µία λίστα των εγγραφών εταιρειών σε κάθε 

καντόνι. Νέες εγγραφές και αλλαγές στο εµπορικό µητρώο δηµοσιεύονται στην 

εφηµερίδα Swiss Commercial Gazette (SHAB). Επίσης, κάθε καντόνι διατηρεί 

πληροφορίες σχετικά µε το αν µια εγγεγραµµένη εταιρεία φέρει ή µη καθυστερήσεις 

στις πληρωµές (defaulted on payments). Αυτή η πληροφορία µπορεί να παρθεί 

απευθείας από το σχετικό εντεταλµένο γραφείο χρέους του κάθε καντονιού. Η CS 

Switzerland προσφέρει µια υπηρεσία επιχειρηµατικών διευκολύνσεων για να βοηθήσει 

τις U.S. εταιρείες να αποκτήσουν αυτή την πληροφόρηση.  

Η Kompass Register, µια λίστα των περισσότερων Ελβετικών εταιρειών, είναι 

σχεδόν αντίστοιχη της American Thomas Register. Η πληροφόρηση που παρέχεται από 

τις εταιρείες της λίστας περιλαµβάνει πλήρης διεύθυνση, συνεργαζόµενη τράπεζα, 

όνοµα προέδρου, µέλη της ∆ιοίκησης και Γενικού διευθυντή, µικρή περιγραφή των 

εταιρικών δραστηριοτήτων, εµπορικά σήµατα, µετοχικό κεφάλαιο, αριθµός 

εργαζοµένων και έτος ίδρυσης. Το Kompass CD είναι διαθέσιµο από: 

Kompass Schweiz Verlag AG 

Hagenholzstrasse 81 

CH-8050 Zurich, Switzerland 

Tel: (41-44) 305 12 80, Fax: (41-44) 305 12 14 

E-Mail: info@kompassonline.ch 

Για περισσότερη λεπτοµερής πληροφόρηση σε οικονοµικά δεδοµένα και εταιρική 

φήµη µπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε γραφεία παροχής πιστωτικών αναφορών όπως 

το Dun & Bradstreet. Αν και υπάρχουν αρκετές Ελβετικές εταιρείες που προσφέρουν 

πιστωτικές αναφορές, η D&B Novinform είναι η µεγαλύτερη.  

D&B Novinform AG 

In der Luberzen 1 

CH-8902 Urdorf, Switzerland 

Tel: (41-44) 735 61 11, Fax: (41-44) 735 65 84 

http://www.dnbswitzerland.ch 

Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι, λεπτοµερής πληροφόρηση για τις Ελβετικές 

εταιρείες µπορεί να αναζητηθεί από την Dun & Bradstreet in the United States 

απευθείας και on-line.  
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4.1.2.3.15. ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Όταν Αµερικανοί πολίτες εµπλέκονται σε διαµάχες είτε µε ιδιώτες είτε µε 

επιχειρήσεις και η διαφωνία δεν µπορεί να διευθετηθεί φιλικά, το σύνηθες καταφύγιο 

είναι η αναζήτηση λύσης που παρέχεται από το δίκαιο της κατάλληλης δικαιοδοσίας σε 

επίπεδο καντονιού. Αµερικανοί διπλωµάτες ή αξιωµατικοί της Προξενικής Αρχής δεν 

πρέπει να λειτουργούν ως εισαγγελείς, πράκτορες ή αντιπρόσωποι µε δυνατότητα  

εµπιστοσύνης σε τέτοια θέµατα. Αν κριθεί απαραίτητη η ανάγκη νοµικής δράσης στην 

Ελβετία πρέπει να αναζητηθεί ένας τοπικός νοµικός είτε απευθείας είτε µέσω ενός 

Αµερικανού εισαγγελέα (attorney). Λόγω των διαφορών στα νοµικά συστήµατα της 

Ελβετίας και της παραµέλησης αυτών των διαφορών από τις Η.Π.Α., µια υπόθεση 

δύναται να ριψοκινδυνεύσει σχεδόν πριν καλά – καλά αρχίσει. Ένας Ελβετός δικηγόρος 

πρέπει να καταθέσει ένα παράπονο προς το δικαστήριο και κατόπιν, το δικαστήριο θα 

αποφανθεί αν θα το προχωρήσει ή όχι. Το Martindale – Hubbell Law Directory περιέχει 

µια εκτενή λίστα δικηγόρων µε άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος στην Ελβετία. Επίσης, 

το Προξενικό Τµήµα της Πρεσβείας (Embassy’s Consular Section) διατηρεί στην 

ιστοσελίδα παρακάτω, µία λίστα µε δικηγόρους ανά καντόνι. 

Οι µόνες µέθοδοι για έναν µη Ελβετό δικηγόρο παροχής µαρτυρίας ή προχώρησης 

διαδικασιών σε αστικά θέµατα στην Ελβετία περνούν µέσω του Hague Convention on 

taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, του Hague Convention on 

the Service Abroad of Judicial and Extra-judicial Documents in Civil and Commercial 

Matter και µέσω επιστολής επερώτησης (letter interrogatory). Για πληροφόρηση 

αναφορικά σε αυτές τις µάλλον δυσκίνητες νοµικές διαδικασίες, επικοινωνήστε είτε µε 

την Προξενική Αρχή της Πρεσβείας στη Βέρνη (Embassy Bern Consular Section) 

bernacs@state.gov ή το Γραφείο παροχής Υπηρεσιών προς τους Πολίτες της 

Προξενικής Αρχής του Κράτους (Office of Citizens Consular Services in the 

Department of State (202) 647-5226).  

 

4.1.2.3.16. ΠΗΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 
Setting up a company  

Swiss Official Gazette of Commerce 

Swiss Franchise Association 

Swiss Association of Direct Marketing Companies 
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Swiss Federal Institute of Intellectual Property 

Federal Commercial Register (Central Business Names Index) 

Kompass Schweiz 

Dun & Bradstreet Switzerland 

Swiss Bar Association 

 

4.1.2.4.  ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΩΝ 

    Η.Π.Α. 

 
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται όλοι οι τοµείς που παρουσιάζουν εξαγωγικό 

ενδιαφέρον για τις εταιρείες των Η.Π.Α. - όπως αναφέρονται παρακάτω – ενώ στη 

συνέχεια, θα παρουσιαστεί ειδικά, µόνο ο Αγροτικός Τοµέας που συνδέεται άµεσα µε 

το θέµα της συγκεκριµένης ∆ιπλωµατικής Εργασίας. 

 

4.1.2.4.1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

• Αεροπλάνα και Μέρη αυτών 

• Μέρη Αυτοκίνησης  

• Καταναλωτικά Αγαθά 

• Επιµορφωτικός Εξοπλισµός και Προµήθειες 

• Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και ∆ιανοµή Εξοπλισµού 

• ∆ιεθνείς Οργανισµοί 

• Εργαστηριακά και Επιστηµονικά Όργανα & Εξοπλισµός 

• Ιατρικός Εξοπλισµός 

• Εξοπλισµός Ασφάλειας και Φύλαξης  

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

• Ταξίδια και Τουρισµός 

 

4.1.2.4.2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

4.1.2.4.2.1.  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
Έχοντας σαν βάση γενικά το υψηλό εισόδηµα των Ελβετών και τις εκλεπτυσµένες 

γεύσεις και προτιµήσεις των καταναλωτών, δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα 

καταναλωτικά προϊόντα αποτελούν τη ναυαρχίδα των U.S. εξαγωγών στην Ελβετία. 
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Επιπρόσθετα, λόγω των υποστηρικτών Ελβετικών προγραµµάτων για «σπιτικά» 

προϊόντα καθώς και της σχετικής απόστασης των Η.Π.Α. συγκριτικά µε αυτή άλλων 

προµηθευτών, εξειδικευµένα U.S. προϊόντα ή προϊόντα χωρίς εγχώριο ή κοντινό 

ανταγωνισµό είναι τα πιο επιτυχηµένα. Αξιοσηµείωτα προϊόντα που εκπληρώνουν  

αυτά τα κριτήρια αποτελούν το κρασί, τα αιθέρια έλαια, οι ξηροί καρποί, το 

σπαράγγι, συγκεκριµένα θαλασσινά και υψηλής ποιότητας βοδινό.  

Ξηροί Καρποί: 

Ξηροί καρποί όπως, κυρίως Αµυγδάλων και µερικών καρυδιών, κατέχουν 

πρωταρχική θέση στις Ελβετικές εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τις Η.Π.Α. 

Οι Η.Π.Α. είναι ο µεγαλύτερος προµηθευτής κελυφωτών αµυγδάλων της Ελβετικής 

αγοράς. Οι Ελβετικές εισαγωγές όλων των ειδών ξηρών καρπών είναι συνεχώς 

δυναµικές, µε τις Η.Π.Α. να προµηθεύουν µε $42 εκατοµµύρια το εµπόριο για το 

2007. 

Κρασί: 

Τα U.S. κρασιά συνεχίζουν να κατέχουν σηµαντική παρουσία στο ράφι των 

λιανικών καταστηµάτων ενάντια στον παγκόσµιο και τοπικό σκληρό ανταγωνισµό. 

Υπάρχει ζήτηση για υψηλότερης ποιότητας κρασιά, σε υψηλότερες τιµές, στα 

εστιατόρια και στον ξενοδοχειακό τοµέα. Η διανοµή των U.S. κρασιών είναι καλά 

οργανωµένη σε όλη την Ελβετία. Οι Ελβετικές εισαγωγές κρασιών από τις Η.Π.Α. 

εκτιµήθηκαν σηµαντικά, στα $32 εκατοµµύρια το 2007.  

Αιθέρια Έλαια: 

Οι Ελβετικές εισαγωγές αιθέριων ελαίων από τις Η.Π.Α., βασιζόµενες στο κίτρο, 

µέντα και άλλες πρώτες ύλες, παρουσίασαν σηµαντική ανάπτυξη τα τελευταία 

χρόνια αφού έχουν καταστεί µία από τις κορυφαίες εισαγωγές γεωργικών 

προϊόντων των Η.Π.Α. στην Ελβετία. Οι Η.Π.Α. είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος 

προµηθευτής αυτών των προϊόντων στην Ελβετική αγορά, µε αξία εισαγωγών που 

αγγίζει τα $31 εκατοµµύρια το 2007. Η Γαλλία, Γερµανία και Ινδονησία αποτελούν 

τους σηµαντικότερους ανταγωνιστές της συγκεκριµένης αγοράς. 

Φρέσκα Πράσινα Σπαράγγια: 

Τα φρέσκα πράσινα σπαράγγια από τις Η.Π.Α. υφίστανται σηµαντικό ανταγωνισµό 

στην Ελβετία κυρίως, από Γαλλία, Περού και Μεξικό. Όµως, η Ελβετία παραµένει 

µία εξαιρετική αγορά για τα φρέσκα πράσινα σπαράγγια των Η.Π.Α. εξαιτίας της 

προτίµησης των Ελβετών σε µεγάλου µίσχου, τρυφερά σπαράγγια. Μία ποσόστωση 

σε ύψος ταρίφας δύναται να εφαρµοστεί σε εισαγωγές από 1 Μαϊου ως 15 Ιουνίου 



 81 

για κάθε έτος αλλά γενικά, οι εισαγωγές φέρουν µηδενικό δασµό. Οι Ελβετικές 

εισαγωγές φρέσκων σπαραγγιών από Η.Π.Α. άγγιξαν τα $13 εκατοµµύρια το 2007.  

Κρέας: 

Η Ελβετία συνεχίζει να αποτελεί µία ελκυστική αγορά για µικρές ποσότητες 

υψηλής ποιότητας βοδινού από τις Η.Π.Α., που εισέρχεται υπό τις δεσµεύσεις της 

Συµφωνίας της Ουρουγουάης για ποσοστώσεις ύψους ταρίφας (tariff-rate quota) για 

1.500 µετρικούς τόνους. Η ζήτηση για υψηλής ποιότητας βοδινό είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική στον ξενοδοχειακό-τουριστικό (HRI) τοµέα, ειδικότερα για την 

προµήθεια αποµακρυσµένων – σε υψόµετρο – θέρετρων κατά την περίοδο των 

χειµερινών αθληµάτων. Οι συνολικές εισαγωγές βοδινού από τις Η.Π.Α. άγγιξε τα 

$11 εκατοµµύρια το 2007. Οι εξαγωγείς των Η.Π.Α. οφείλουν να γνωρίζουν ότι η 

Ελβετία έλαβε τα τελευταία µέτρα το 2008 για την περαιτέρω εναρµόνιση των 

υγειονοµικών απαιτήσεων του βοδινού µε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

Έτσι, οι προµηθευτές βοδινού των Η.Π.Α. πρέπει τώρα να είναι ενταγµένοι στη 

λίστα της Ε.Ε. των U.S. εγκεκριµένων εγκαταστάσεων κατά το πρόγραµµα 

ελεύθερου – ορµονών βοδινού κρέατος, αν και το προϊόν που εξάγεται στην 

Ελβετία δεν χρειάζεται να είναι ελεύθερο ορµονών. Νέες απαιτήσεις πιστοποίησης 

βρίσκονται σε ισχύ και µε στόχο τη διασφάλιση µη εισόδου στην αγορά της Ε.Ε. 

βοδινού από Η.Π.Α., το τελευταίο µπορεί να φτάσει στην Ελβετία χωρίς ενδιάµεσες 

στάσεις µέσω µελών κρατών της Ε.Ε. και πρέπει να φτάσει µέσω αεροµεταφοράς σε 

συγκεκριµένα αεροδρόµια της Ελβετίας.                      

Θαλασσινά: 

Παρά της ύπαρξης κάποιων διακυµάνσεων, η Ελβετία αντιπροσωπεύει µια υγιής 

αγορά για µια µεγάλη γκάµα ψαριών και θαλασσινών από Η.Π.Α., µε εισαγωγές 

που κυµαίνονται σε αξία γύρω στα $13 εκατοµµύρια για το 2007. Τα κύρια 

προϊόντα είναι σολοµός, φρέσκα και κατεψυγµένα φιλέτα ψαριών, καθώς και 

αστακοί και χτένια. Οι Η.Π.Α. είναι ο κορυφαίος προµηθευτής κατεψυγµένου 

σολοµού στην Ελβετική αγορά.  

Στερεά Φυτικά Λιπαρά: 

Η Ελβετική αγορά για στερεά φυτικά λιπαρά από Η.Π.Α. αποτελεί µια πολύ 

σηµαντική αγορά. Οι Η.Π.Α. αποτελούν τον κορυφαίο προµηθευτή αυτών των 

προϊόντων στην Ελβετία, καθώς οι εισαγωγές από Η.Π.Α. αξιολογούνται σε $13 

εκατοµµύρια το 2007.  

4.1.2.4.2.2.  ΧΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
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Η Ελβετία παρουσίασε κάποιες µάλλον µεγάλες ταλαντεύσεις σχετικά µε την αξία 

των εισαγωγών από Η.Π.Α. βασικών αγροτικών προϊόντων ή ήδη επεξεργασµένων 

προϊόντων για περαιτέρω επεξεργασία. Το πιο αξιοσηµείωτο είναι το βαµβάκι.  

Βαµβάκι: 

Ο υπάρχων τοµέας παραγωγής υφασµάτων γενικά εξυπηρετεί µια υψηλών 

προδιαγραφών (high – end) αγορά και οι Η.Π.Α. αποτελούν τον κορυφαίο 

προµηθευτή βαµβακιού. Οι Ελβετικές εισαγωγές, που κυµαίνονταν γύρω στα $10 

εκατοµµύρια το 2007, ήταν παρόµοιες µε αυτές του 2006.      

 

Σχετικά µε τον Εµπορικό Τοµέα, επιλέχθηκε η µη εκτενής αναφορά στα θέµατά του 

επειδή δεν σχετίζονται µε το θέµα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας.  

 

4.1.2.5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

• ∆ασµοί Εισαγωγών 

• Εµπόδια Εµπορίου 

• Απαιτήσεις και έγγραφα κατά τις εισαγωγές  

• Έλεγχοι Εξαγωγών στις Η.Π.Α. 

• Προσωρινή Είσοδος 

• Απαιτήσεις Επισήµανσης και Επωνυµίας 

• Απαγορευτικές και Περιοριστικές Εισαγωγές 

• Κανονισµοί Εκτελωνισµού και Πληροφόρηση 

 

4.1.2.5.1. ∆ΑΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

 
Οι Ελβετικοί δασµοί είναι γενικά «ειδικοί (specific)» από ότι «κατ’ αξία (ad 

valorem)». Ο δασµός ποικίλει ανάλογα µε το εισαγόµενο είδος και το Ελβετικό 

τελωνειακό δασµολόγιο χρησιµοποιεί το Εναρµονισµένο Σύστηµα (Harmonized 

System – HS) για την κατηγοριοποίηση των αγαθών. Οι τελωνειακοί δασµοί 

εισπράττονται ανά 100 κιλά µικτού βάρους εκτός και αν κάποια άλλη µέθοδος 

υπολογισµού καθορίζεται στο δασµολόγιο (π.χ. ανά µονάδα, ανά µέτρο, ανά λίτρο). Το 

µικτό φορολογήσιµο βάρος περιλαµβάνει το πραγµατικό βάρος των αγαθών και τη 

συσκευασία τους, περιλαµβάνοντας το βάρος οποιουδήποτε σταθερού υλικού και 
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παρελκυόµενων που τοποθετούνται τα τρόφιµα. Περισσότερη πληροφόρηση δύναται να 

αποκτηθεί µέσω της ιστοσελίδας “Swiss Customs Office”.        

Αν και η Ελβετία έχει από τις υψηλότερα εφαρµοζόµενες κατά µέσο όρο MFN 

δασµολογικές κλάσεις για αγροτικά προϊόντα (σχεδόν 30%), οι δασµολογικές κλάσεις 

για εξαγωγές µη – αγροτικών ή παραγόµενων (manufactured) αγαθών είναι σχετικά 

χαµηλές, στην πραγµατικότητα µία από τις χαµηλότερες (σχεδόν 2% ή στο µισό του 

µέσου όρου των U.S. κλάσεων). Εποµένως, εκτός µερικών εξαιρέσεων, οι δασµοί 

εισαγωγών για U.S. εξαγωγείς παραγόµενων (manufactured) αγαθών στην Ελβετία 

τείνουν να γίνουν αµελητέοι.  

 

4.1.2.5.1.1.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 

 
Εισαγόµενα αγαθά και υπηρεσίες υπόκεινται σε Ελβετικό φόρο προστιθέµενης αξίας 

(Φ.Π.Α.). Η κανονική (standard) κλίµακα Φ.Π.Α. είναι 7,6% ενώ υπάρχει κι η µειωµένη 

κλίµακα του 2,4% για συγκεκριµένα αγαθά και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανόµενων των 

ακόλουθων: τρόφιµα, αγροτικά προϊόντα (κρέας, δηµητριακά, φυτά, σπόροι και 

λουλούδια), φάρµακα, εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία και άλλα εκτυπωµένα υλικά, 

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες. Οικιακά παραγόµενα αγαθά υπόκεινται στις 

ίδιες κλίµακες Φ.Π.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. εισπράττεται στα σύνορα και προπληρώνεται από τον τελωνειακό 

αντιπρόσωπο /διεκπεραιωτή εµπορευµάτων που µετά στέλνει το τιµολόγιο στον 

εισαγωγέα ή τελικό χρήστη. Ο Φ.Π.Α. εκτιµάται βάσει της αξίας των εισαγόµενων 

εµπορευµάτων, περιλαµβάνοντας τελωνειακούς φόρους, ασφαλιστικά και µεταφορικά 

κόστη (cif) και οποιουσδήποτε άλλους φόρους. Η τελωνειακή εκκαθάριση και οι 

σχετικές δραστηριότητες της τυπικά διαχειρίζονται από διεθνής εταιρείες προώθησης 

εµπορευµάτων εκ µέρους των Ελβετικών τελωνείων. Τα κατά µέσο όρο κόστη 

διαχείρισης ανά αποστολή (µη υπολογιζόµενης της φορολογικής κλίµακας του κόστους 

µεταφοράς κλπ.) κυµαίνονται µεταξύ USD 150 και USD 250.  

Ένας U.S. εξαγωγέας που πουλάει υπηρεσίες αξίας µεγαλύτερης των SF. 75.000 

στην Ελβετία, υπόκειται σε Φ.Π.Α. 7,6% και οφείλει να εγγραφεί στην Ελβετική 

Οµοσπονδιακή ∆ιεύθυνση Φόρου (Swiss Federal Tax Administration): 

Swiss Federal Tax Administration 

Main Division of the Value Added Tax 

Schwarztorstrasse 50 
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CH – 3003 Bern 

Tel.: (41-31) 322 21 11, Fax: (41-31) 325 71 38 

www.estv.admin.ch 

Για βοήθεια επικοινωνήστε µε CS Switzerland.  

 

4.1.2.5.2. ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
Η Ελβετία γενικά καθορίζει τις υποχρεώσεις της σύµφωνα µε Π.Ο.Ε. (WTO) και 

διµερείς συµφωνίες. Όµως, εξαιτίας των σηµαντικών δασµολογικών και ποσοστώσεων 

εµποδίων για πολλά αγροτικά προϊόντα, συνδυασµένων µε µία περιοριστική 

εγκεκριµένη διαδικασία για βιοτεχνολογικά προϊόντα, της επισήµανσης για κρέας 

παραγόµενο µε ορµόνες και αντιβιοτικά και της γενικής απόρριψης των 

βιοτεχνολογικών προϊόντων από τους καταναλωτές, οι ευκαιρίες της αγοράς στην 

Ελβετία για τους US Αµερικανούς περιορίζονται σηµαντικά για αυτά τα προϊόντα.    

Η Ελβετία έχει αυστηρό καθεστώς κανονισµών για αγροτικά βιοτεχνολογικά 

προϊόντα. Για την εισαγωγή και πώληση στην Ελβετική αγορά βιοτεχνολογικών 

τροφίµων ή ζωοτροφών ζωικής προέλευσης, αυτά πρέπει να υποστούν µια µακριά 

διαδικασία έγκρισης. Επιπρόσθετα, επισήµανση απαιτείται για προϊόντα που περιέχουν 

συστατικά βιοτεχνολογίας ή προερχόµενα από τέτοια συστατικά. Πρόσφατα, η Ελβετία 

έκανε πιο αυστηρούς τους κανόνες επισήµανσης ώστε ακόµη και τα «δεύτερης γενιάς» 

προϊόντα προερχόµενα από παράγωγα βιοτεχνολογίας (όπως σιρόπι καλαµποκιού 

παραγόµενο από άµυλο που προέρχεται από καλαµπόκι βιοτεχνολογίας) πρέπει να 

επισηµανθούν σαν βιοτεχνολογικά. Η Ελβετική νοµοθεσία για την έγκριση και την 

επισήµανση είναι κατά προσέγγιση παράλληλη αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπρόσθετα, µε δηµοψήφισµα εδραιώθηκε µορατόριουµ (προσωρινή αναστολή 

δραστηριοτήτων) για τη φύτευση βιοτεχνολογικών φυτών και παραγωγή 

βιοτεχνολογικών ζώων στην Ελβετία. Αυτό το µορατόριουµ τέθηκε σε εφαρµογή στις 

27 Νοεµβρίου του 2005 και θα είναι σε ισχύ για 5 χρόνια, αλλά δεν θα έχει εφαρµογή 

στις εισαγωγές βιοτεχνολογικών τροφίµων ή ζωοτροφών.            

Ένα συνεχές εµπόδιο για συγκεκριµένους U.S. εξαγωγείς, ειδικότερα αυτών µε 

υψηλής αξίας προϊόντα, είναι το σύστηµα λιανεµπορίου τροφίµων. ∆υο γίγαντες του 

λιανεµπορίου οι Migros και Coop, που συνιστούν σχεδόν το 70% των πωλήσεων 

λιανικής, κυριαρχούν στο λιανεµπόριο τροφίµων. Οι εξαγωγείς των Η.Π.Α. 

µειονεκτούν σύµφωνα µε το σύστηµα επειδή οι δύο αλυσίδες τροφίµων δίνουν έµφαση 
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στα δικά τους επώνυµα προϊόντα και ευνοούν προϊόντα από τις δικές τους παραγωγικές 

µονάδες. Πρωταρχικά, είναι αφοσιωµένοι στις δικές τους µάρκες (ιδιωτικές) και 

ακολουθούν οι διεθνείς µάρκες. Ένα άλλο εµπόδιο για τις µάρκες των Η.Π.Α. που 

αντιπροσωπεύονται από αυτές τις µεγάλες αλυσίδες λιανικής είναι η πολιτική τους να 

µην πουλούν γενετικά τροποποιηµένα (GMOs) τρόφιµα.    

Τα τελευταία χρόνια, η Ελβετία έχει κάνει βήµατα προς την άρση εµποδίων στον 

ανταγωνισµό στους τοµείς της αυτοκίνησης, του ηλεκτρισµού, των τηλεπικοινωνιών  

και των ταχυδροµείων. Η Ελβετική αγορά του αυτοκινήτου απελευθερώθηκε το 2005, 

προσφέροντας στους καταναλωτές µεγαλύτερη επιλογή στις αγορές νέων αυτοκινήτων 

και µερών τους και παρέχοντας το δικαίωµα στους ανεξάρτητους εµπόρους 

αυτοκινήτων να πουλούν, προσφέρουν και επισκευάζουν οχήµατα χωρίς να 

καταπατούνται οι όροι των εγγυήσεων. Οι υπηρεσίες ταχυδροµείου απελευθερώθηκαν 

µε εξαίρεση το µονοπώλιο Ελβετικής Υπηρεσίας Ταχυδροµείου (Swiss Postal Service) 

για αποστολές (γράµµατα /δέµατα) που ζυγίζουν λιγότερο από 100γρ (ένα δέκατο του 

κιλού).  

Η νέα Πράξη Οµοσπονδιακής Παροχής Ηλεκτρισµού (Federal Electricity Supply 

Act) που τέθηκε σε εφαρµογή την 1η Ιανουαρίου 2008, θα ανοίξει µερικώς την 

Ελβετική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισµό από 1η Ιανουαρίου 2009, 

οπότε οι καταναλωτές µε ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισµού 100.000 KWh θα µπορούν 

να επιλέγουν τους προµηθευτές τους. Οι βιοµηχανικοί αναλυτές προβλέπουν αύξηση 

των συνθηκών ανταγωνισµού για τις Ελβετικές εταιρείες ηλεκτρισµού τα προσεχή 

χρόνια. Όµως, οι περισσότεροι είναι ήδη προετοιµασµένοι για ανταγωνισµό τιµών και 

θα διαθέτουν χρόνο προσαρµογής στις νέες συνθήκες της αγοράς. Επειδή η ηλεκτρική 

ενέργεια είναι ένα προϊόν που πολύ δύσκολα διαφοροποιείται, η τιµολόγηση 

αναµένεται να αποτελέσει το κλειδί σε ένα συνεχώς αυξανόµενο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της αγοράς. Λόγω της αύξησης του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, είναι 

πιθανή η εµφάνιση περισσότερων οικολογικών ετικετών (eco-labels) στην Ελβετική 

αγορά ηλεκτρισµού στο απώτερο µέλλον. 

Η τροποποίηση της Νοµοθεσίας των Τηλεπικοινωνιών που εφαρµόστηκε τον 

Απρίλιο του 2007, ενισχύει τον ανταγωνισµό της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας ενώ 

παρέχει λύση του τοπικού δικτύου, γνωστό ως “opening of the last mile”. Σαν 

αποτέλεσµα, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν το δικαίωµα πρόσβασης 

τη δοµή και τις υπηρεσίες της Swisscom όπως ακολουθεί: πλήρης πρόσβαση χωρίς 

εµπόδια στο τοπικό δίκτυο, γρήγορη πρόσβαση bit stream (data stream), λογαριασµό 
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για τη σύνδεση στο σταθερό δίκτυο, διασύνδεση, ενοικιαζόµενες γραµµές και 

πρόσβαση στα καλώδια. Η τροποποίηση της νοµοθεσίας των Τηλεπικοινωνιών 

ακολουθεί τις βασικές αρχές του δικαίου της Ε.Ε. µε µία εξαίρεση – η Ελβετική 

Ρυθµιστική Αρχή (Swiss regulatory authority – Comcom) δεν επιβάλει συγκεκριµένες 

υποχρεώσεις στους παρόχους υπηρεσιών εκτός αν η µία πλευρά της συµφωνίας απαιτεί 

µεσολάβηση. 

Εναλλακτικοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν ξεκινήσει να αξιοποιούν την απελευθέρωση 

της αγοράς. Το φθινόπωρο του 2007, η εταιρεία Sunrise Communications εγκατέστησε 

τον πρώτο κοινής χρήσης τοπικό σταθµό ανταλλαγής µε τη Swisscom. Η Sunrise 

σχεδιάζει την κατασκευή ενός σταθερού δικτύου εθνικής εµβέλειας. Εγκατέστησε 

εξοπλισµό σε 120 ανταλλακτήρια το 2008 και σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο της στο 

80% των Ελβετικών νοικοκυριών µέχρι το 2010.  

Τον Ιανουάριο του 2008, η Swisscom προκάλεσε τη διοίκηση της Comcom του 

Νοεµβρίου 2007 ότι υποστήριξε Bit stream πρόσβαση σε εναλλακτικούς προµηθευτές. 

Τελικά, η Swisscom υποχρεώθηκε να προσφέρει ευρεία (broadband) πρόσβαση 

διαδικτύου σε τιµές κόστους για περιορισµένη χρονική περίοδο (4 χρόνια κατόπιν 

αντίστασης έναντι 6 που αρχικά προτάθηκαν). Αυτό συνέβη γιατί η Swisscom δεν 

επιθυµεί να πληρώνει µόνη της για R&D έπ’ άπειρον και συµφωνεί να παρέχει τη δοµή 

της (infrastructure) µόνο για περιορισµένη χρονική διάρκεια, ώστε να εξαναγκαστούν  

οι πάροχοι στην εγκατάσταση των δικών τους καναλιών.  

 

4.1.2.5.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

 
Όλα τα εισαγόµενα αγαθά πρέπει να παρουσιαστούν στο κατάλληλο γραφείο του 

Τελωνείου και να δηλωθούν για εκκαθάριση. Αγαθά που εισάγονται στην Ελβετία 

πρέπει να δηλωθούν εντός συγκεκριµένων χρονικών ορίων από την άφιξή τους στη 

χώρα µε οποιοδήποτε µέσα µεταφοράς: δρόµος – 24 ώρες, ποταµός – 48 ώρες, τρένο – 

7 ηµέρες και αέρας – 7 ηµέρες. Ο εισαγωγέας µπορεί να εξετάσει τα αγαθά πριν τα 

υποβάλλει προς εκκαθάριση. Για σκοπούς του Ελβετικού Τελωνείου, ένα συνηθισµένο 

εµπορικό τιµολόγιο εις διπλούν ή τριπλούν θεωρείται ικανοποιητικό έγγραφο. Το 

τιµολόγιο οφείλει να περιέχει τις ακόλουθες λεπτοµέρειες: περιγραφή των προϊόντων 

και της συσκευασίας, ποσότητα (σε µονάδες µέτρησης), χώρα προέλευσης και CIF αξία 

στα Ελβετικά σύνορα. Επειδή οι Ελβετικοί δασµοί είναι συγκεκριµένοι, η ένδειξη της 
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αξίας απαιτείται µόνο για στατιστικούς λόγους. ∆εν απαιτείται καµία προξενική ή άλλη 

στάµπα.  

Για πρακτικούς λόγους, σχεδόν όλες οι εµπορικές αποστολές διαχειρίζονται από 

ειδικές εταιρείες προώθησης που, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι επίσης 

εξουσιοδοτηµένες νοµικά να πράττουν σαν Τελωνειακοί αντιπρόσωποι. Ασχολούνται 

µε την εκκαθάριση στο Τελωνείο, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και οιονδήποτε 

εφαρµοζόµενων δασµών. Ο Τελωνειακός αντιπρόσωπος (Custom agent) πληρώνει το 

Φ.Π.Α., δασµούς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα εκ µέρους του εισαγωγέα και κατόπιν, 

τιµολογεί το συνολικό κόστος µαζί µε τα έξοδα της υπηρεσίας του και τα στέλνει στον 

εισαγωγέα. Οι αποστολές που στέλνονται µέσω ταχυ-µεταφοράς (courier) 

διαχειρίζονται µε τον ίδιο τρόπο.  

Οι Ελβετοί εισαγωγείς έχουν τη δυνατότητα να συµβουλεύσουν προµηθευτές µε 

πληροφορίες σχετικά µε τις Ελβετικές απαιτήσεις για τη διεκπεραίωση εγγράφων από 

την Ελβετική πλευρά. Πιστοποιητικό προέλευσης δεν απαιτείται κανονικά εκτός αν 

απαιτηθούν προτιµητέες κλίµακες δασµού. Όµως, ένα µπορεί να απαιτηθεί για λόγους 

υγείας (κρέατα και φυτά) ή για λόγους ποιοτικού ελέγχου όπως για τα κρασί ονοµασίας. 

Ειδικά πιστοποιητικά υγείας, σφραγισµένα από αρµόδιες αρχές της χώρας 

προέλευσης, απαιτούνται για ζώα και ζωικά προϊόντα (περιλαµβάνοντας ψάρι και 

µέλισσες). Τα επίσηµα πιστοποιητικά υγείας των φυτών της χώρας προέλευσης πρέπει 

να συνοδεύουν τις αποστολές µερικών λαχανικών, φρέσκων φρούτων και άγριων 

φυτών. Η Ελβετία βαθµιαία ευθυγραµµίζει τις απαιτήσεις εισαγωγών για αγροτικά 

προϊόντα µε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Από 1 Ιανουαρίου 2009, η Ελβετία έχει εγκαταστήσει έναν ενιαίο κτηνιατρικό χώρο 

µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Τα ζώα και τα προϊόντα κρέατος, αφού περάσουν 

επιθεώρηση σε ένα συνοριακό σηµείο επιθεώρησης (ΒΙΡ) της Ε.Ε. ή στα αεροδρόµια 

της Ζυρίχης ή Γενεύης, τότε δύναται να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στην Ε.Ε. και την 

Ελβετία. Επειδή τα Ελβετικά αεροδρόµια δεν είναι εξοπλισµένα να διαχειριστούν 

µεγάλα ζώα, τα ζωντανά άλογα και άλλα ζώα µε οπλές πρέπει να εισέρθουν στον κοινό  

κτηνιατρικό χώρο µέσω ενός συνοριακού σηµείου επιθεώρησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (EU BIP). Ζώα και προϊόντα κρέατος που δεν έχουν υποστεί προηγούµενη 

επιθεώρηση σε ένα συνοριακό σηµείο επιθεώρησης της Ε.Ε., δύναται να εισαχθούν 

στην Ελβετία µόνο µέσω του αεροδροµίου της Ζυρίχης ή της Γενεύης. Βοδινό που έχει 

δεχθεί ορµόνες µπορεί να εισαχθεί µόνο µέσω των αεροδροµίων της Ζυρίχης και της 

Γενεύης και δεν πρέπει να επανα – εξαχθεί. 
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Για ζώντα ζώα ή προϊόντα ζώων που αποστέλλονται στην Ελβετία µέσω εδάφους ή 

ποταµού, ο πλήρης συνοριακός κτηνιατρικός έλεγχος λαµβάνει χώρα στο πρώτο σηµείο 

εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισαγωγέας πρέπει να ανατρέξει στα σχετικά 

συνοριακά σηµεία εισόδου της Ε.Ε. για να πληροφορηθεί σχετικά µε τις απαιτήσεις για 

χρονικά όρια δηλώσεων των παρτίδων και απαραίτητων εγγράφων. Τα πιστοποιητικά 

εισαγωγής είναι τα ίδια µε αυτά που απαιτούνται κατά την απευθείας εισαγωγή στην 

Ελβετία. Η εισαγωγή των ζωντανών οπλικών ζώων, πουλερικών, υδάτινα πτηνά και οι 

τιµές πρέπει να συνεχίσουν να δηλώνονται εκ των προτέρων στην κατάλληλη 

κτηνιατρική υπηρεσία του καντονιού 6 µέρες πριν την άφιξη.  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ συµβουλευτείτε τις ιστοσελίδες των 

κάτωθι υπηρεσιών:   

Federal Office for Agriculture  

Swiss Federal Veterinary Office – www.bvet.admin.ch/einfuhr        

Άδειες εισαγωγής απαιτούνται µόνο για περιορισµένο αριθµό προϊόντων. Γενικά, 

αυτές κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες µέτρων, όπως µέτρων προστασίας της 

εγχώριας αγροτικής παραγωγής και µέτρων κρατικού ελέγχου. Για την προστασία του 

αγροτικού τοµέα και της διατήρησης ενός βαθµού ανεξαρτησίας από εξωτερικές 

προµήθειες, η Ελβετία επιβάλει ποσοτικούς περιορισµούς σε εισαγωγές αγροτικών 

ειδών. Προϊόντα που υπόκεινται σε τέτοιους περιορισµούς περιλαµβάνουν τα βοοειδή, 

κρέας, γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, εγχώρια φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 

εποχικά κοµµένα άνθη, δηµητριακά και προϊόντα βοσκής, κρασί και χυµός σταφυλιού. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες µέσω του Οµοσπονδιακού Γραφείου 

Γεωργίας (Federal Office of Agriculture – www.bag.admin.ch).    

Προϊόντα που υπόκεινται σε ποσόστωση απαιτούν άδειες εισαγωγής που 

παραχωρούνται µόνο στους εισαγωγείς που έχουν βάση στην Ελβετία. Οι περισσότερες 

ποσοστώσεις ποικίλουν από χρονιά σε χρονιά ανάλογα µε το µέγεθος των συγκοµιδών, 

του όγκου των µετοχών και των απαιτήσεων της αγοράς. Άδειες εισαγωγής επίσης 

απαιτούνται για συγκεκριµένα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε καθεστώς ποσόστωσης  

αλλά καλύπτονται από ειδικούς κανονισµούς αναφορικά στη δηµόσια υγεία, υγεία των 

φυτών, καραντίνες (φυτών), κτηνιατρικούς κανονισµούς. Κανονισµούς σχετικά µε την 

προστασία των επαπειλούµενων ειδών, µέτρα ασφαλείας, έλεγχος τιµής (για 

συγκεκριµένα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας). Επίσης, µέτρα για την προστασία της 

Ελβετικής οικονοµίας και της δηµόσιας ηθικής.   
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Περισσότερες λεπτοµερής πληροφορίες είναι διαθέσιµες µέσω του Ελβετικού 

Τελωνειακού Γραφείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.ezv.admin.ch/index.html (ιστοσελίδα µόνο στα Γερµανικά, Γαλλικά και 

Ιταλικά). 

 

4.1.2.5.4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 

 
Η Κυβέρνηση της Ελβετίας κανονίζει τις εξαγωγές, εισαγωγές και τη διαµετακόµιση  

των αγαθών που χρησιµοποιούνται για ιδιωτικούς και στρατιωτικούς σκοπούς ενώ 

αποτελεί ένα δραστήριο µέλος όλων των σηµαντικών συστηµάτων ελέγχου εξαγωγών, 

περιλαµβάνοντας τη Wassenaar Arrangement (WA), Missile Technology Control 

Regime (MTCR), Nuclear Supplier Group (NSG), Australia Group (AG) και Chemical 

Weapons Convention (CWC).  

Το Γραφείο Ελέγχου Εξαγωγών και Επικύρωσης της Γενικής Γραµµατείας 

Οικονοµικών Υποθέσεων (State Secretariat for Economic Affairs – SECO) είναι 

υπεύθυνο για την εφαρµογή των Ελβετικών υποχρεώσεων σε συµφωνία µε τα 

πολυµερή συστήµατα ελέγχου εξαγωγών. Η SECO δύναται να αρνηθεί µία άδεια 

εξαγωγών αν υπάρχει λόγος υπόθεσης ότι τα αγαθά που προορίζονται για εξαγωγές θα 

χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη, παραγωγή ή χρήση βιολογικών ή χηµικών όπλων. 

Επίσης, αν χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη, παραγωγή ή χρήση ατοµικών όπλων ή 

µίας µη επανδρωµένης (unmanned) αποστολής για τη µεταφορά ατοµικών, βιολογικών 

ή χηµικών όπλων ή τη διάδοση τέτοιων όπλων. Ακόµη, για τη συνεισφορά του 

συµβατικού πολεµικού εξοπλισµού ενός κράτους που, ανάλογα µε τη συµπεριφορά του, 

θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή ή την παγκόσµια ασφάλεια. 

Ως µέλος των Ηνωµένων Εθνών (UN), η Ελβετία ακολουθεί τις UN ρήτρες για 

αδειοδότηση ελέγχου των εξαγωγών. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπου υπάρχει 

πιθανότητα εκτροπής των αγαθών για χρήση όπλων µαζικής καταστροφής (WMD) ή 

προς χρήση πυραύλων, η Κυβέρνηση της Ελβετίας εφαρµόζει τις περιεκτικές “catch – 

all” ρήτρες του ∆ικαίου ελέγχου εξαγωγών προκειµένου να αρνηθεί τις εξαγωγές 

αγαθών που συγκεκριµένα δεν περιλαµβάνονται σε καµία λίστα ελέγχου εξαγωγών.  

Η Κυβέρνηση της Ελβετίας συνεργάζεται µε τις Η.Π.Α. και άλλες κυβερνήσεις για 

να αποφύγει την εκτροπή των Ελβετικών εξαγωγών προς χρήση όπλων µαζικής 

καταστροφής (WMD) ή πυραύλων. Ένας διάλογος για τον έλεγχο των εξαγωγών 

αποτελεί µέρος της Κοινής Ελβετικής – Η.Π.Α. Οικονοµικής Επιτροπής (Joint 
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Economic Commission – JEC). Αυτές οι συναντήσεις έχουν βοηθήσει στην προώθηση 

των συνοµιλιών για την σύσφιγξη της Wassenaar Agreement αλλά και άλλων WMD 

συστηµάτων ελέγχου.  

 

4.1.2.5.5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

 
Εισαγόµενα αγαθά που προορίζονται για επανα – εξαγωγή δύναται να 

εκκαθαριστούν στη βάση ενός “Beleitschein” ή «ελεύθερης πρόσβασης – free pass» 

πιστοποιητικού. Ο εισαγωγέας πρέπει να αποταθεί για το πιστοποιητικό στην 

∆ιεύθυνση Τελωνείου και να παρέχει εγγύηση για τις Τελωνειακές επιβαρύνσεις 

αναφορικά στα εισαγόµενα αγαθά. Το πιστοποιητικό πρέπει να παρουσιαστεί στο 

Τελωνείο εντός καθορισµένου χρόνου µε τα αγαθά σε µη αλλαγµένη κατάσταση για 

επανα – εξαγωγή.  

Τα αγαθά που διαµετακοµίζονται στην Ελβετία πρέπει να δηλωθούν προς 

εκκαθάριση στο γραφείο του σηµείου εισόδου του Τελωνείου και να καλυφθούν µε ένα 

εθνικό ή διεθνές έγγραφο διαµετακόµισης (bond note, TIR carnet, T1/T2 dispatch 

declaration, or international waybill). Αυτά τα αγαθά πρέπει να επανα – εξαχθούν 

ανέγγιχτα εντός του καθορισµένου χρονικού ορίου. Κανένας δασµός ή έξοδο 

διαµετακόµισης εισπράττεται. 

Άδεια διαµετακόµισης απαιτείται µόνο για ναρκωτικά φάρµακα, πολεµικό 

εξοπλισµό, καύσιµα ατοµικής ενέργειας και υπολείµµατα καυσίµων ατοµικής 

ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση απευθείας διαµετακόµισης µέσω σιδηροδρόµου, οι 

σιδηροδροµικές αρχές εγγυώνται δασµούς και φόρους. Η εκδίδουσα αρχή είναι ο 

εγγυητής της οδικής διαµετακόµισης που καλύπτεται από ένα TIR carnet. Μια εγγύηση 

ή µια χρηµατική προκαταβολή απαιτείται για διαµετακόµιση που καλύπτεται από ένα 

σηµείωµα εκτελωνισµού (bond note) ή διαµετακόµισης µέσω Ε.Ε. που καλύπτεται από 

µία Τ1/Τ2 δήλωση αποστολής. 

Αγαθά που εισάγονται ή εξάγονται προσωρινά για επεξεργασία ή διόρθωση δύναται 

να υπόκεινται σε έκπτωση για δασµούς και αφορολόγητες υπηρεσίες βασισµένα στα 

οικονοµικά συµφέροντα της Ελβετικής βιοµηχανίας. Εξουσιοδότηση εκχωρείται µόνο 

σε κατοίκους που κάνουν τη διεκπεραίωση ή τα επισκευάζουν ή αναθέτουν σε τρίτο 

µέλος. Η εξουσιοδότηση αφορά σε συγκεκριµένα αγαθά που πρόκειται να υποβληθούν 

σε συγκεκριµένη επεξεργασία. Ειδικές συνθήκες δύναται να επιβληθούν για 

εκτελωνισµό και επιθεώρηση.  
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Αγαθά που προορίζονται για δηµόσιες εκθέσεις υπόκεινται σε ελεύθερη διέλευση 

(Freipass – free passage) στο Ελβετικό τελωνείο. Πιστοποιητικό συνήθως απαιτείται 

από τις αρχές της έκθεσης διευκρινίζοντας ότι τα αγαθά που εισέρχονται στην Ελβετία 

προορίζονται για τους σκοπούς της έκθεσης. Τα αγαθά της έκθεσης πρέπει να επανα – 

εξαχθούν εντός µηνός από τη λήξη της έκθεσης. Αν τα αγαθά πωληθούν σε Ελβετό 

κάτοικο εκτός του εκθεσιακού ορόφου, ο αγοραστής υφίσταται την επιβάρυνση των  

εξόδων εκτελωνισµού. Σχεδόν όλες οι εκθέσεις φέρουν γραφείο Εκτελωνισµού στο 

χώρο τους. 

 

4.1.2.5.6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ      

 
Οι Ελβετικές απαιτήσεις επισήµανσης αφορούν κυρίως στα τρόφιµα. Οι 

λανθασµένες περιγραφές απαγορεύονται αυστηρά. Σαν κανόνας, η ετικέτα ή η 

συσκευασία καταναλωτικών αγαθών πρέπει να φέρουν το συγκεκριµένο όνοµα του 

προϊόντος (στα Γαλλικά, Γερµανικά ή Ιταλικά), µονάδα µέτρησης, τιµή πώλησης, τιµή 

µονάδας, βάρος κάθε εξαρτήµατος /µέρους στην περίπτωση µικτών (αναµεµιγµένων) 

προϊόντων, συστατικών και πρόσθετων σε φθίνουσα σειρά κατά βάρος. Όλες οι 

επιµέρους πληροφορίες του βάρους και των µέτρων πρέπει να συµµορφώνονται µε τους 

κανονισµούς του Οµοσπονδιακού Γραφείου Μετρικών (Eidgenosse Amt fuer 

Messswesen – Federal Measurement Office).  

Η ∆ιάταξη για τα Τρόφιµα καθορίζει επιπρόσθετη πληροφόρηση που πρέπει να 

παρέχεται στην περίπτωση συγκεκριµένων προϊόντων, περιλαµβάνοντας το όνοµα του 

κατασκευαστή ή διανοµέα, χώρα προέλευσης του προϊόντος και «ηµεροµηνία 

ανάλωσης – “use by” date). Πολλοί διανοµείς παρέχουν επιπρόσθετη πληροφόρηση 

στις ετικέτες τους, όπως είναι ο “EAN κώδικας” για ανάκτηση δεδοµένων ηλεκτρονικά 

και /ή η διαθρεπτική ή ενεργειακή αξία του προϊόντος. 

Η νοµοθεσία των τροφίµων της Ελβετίας γενικά εναρµονίζεται µε το δίκαιο των 

τροφίµων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τους Ελβετούς νοµοθέτες, όλα τα 

στάνταρντς είναι ισότιµα ή λιγότερο αυστηρά από αυτά των στάνταρντς της Ε.Ε. µε 

εξαίρεση των στάνταρντς για τις αφλατοξίνες, µυκοτοξίνες και συγκεκριµένων 

φυτοφαρµάκων. Τα στάνταρντς ορίζουν αποδεκτά επίπεδα φυτοφαρµάκων στο πόσιµο 

νερό και στο νερό που χρησιµοποιείται κατά την επεξεργασία τροφίµων. Οι κανονισµοί 

καλύπτουν όλα τα προϊόντα τροφίµων όπως επίσης, τα στάνταρντς για τον καπνό, τη 

συσκευασία και την επισήµανση.  
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Για την ασφάλεια, υγεία, προστασία περιβάλλοντος και καταναλωτών, όπως επίσης 

για συµµόρφωση µε διεθνή και εθνικά στάνταρντς, ορισµένα προϊόντα υπόκεινται σε 

περισσότερους κανονισµούς.  

Φάρµακα, καλλυντικά, προϊόντα καθαρισµού, ηλεκτρικές συσκευές, συσκευές 

µέτρησης και ζύγισης, συστήµατα θέρµανσης, πιεστικά µηχανήµατα και µοτοσυκλέτες 

που εισάγονται και διακινούνται στην αγορά της Ελβετίας, υπόκεινται σε 

επιπρόσθετους κανονισµούς αναφορικά στην ασφάλεια, επισήµανση και συσκευασία.     

 

4.1.2.5.7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  

 
Η Ελβετική µέθοδος ελέγχου ανεπιθύµητων εισαγωγών υπόκεινται στην επιβολή 

περιορισµών, ποσοστώσεων και άλλων κανόνων και κανονισµών όπως επισηµάνθηκε 

νωρίτερα σε αυτό το κεφάλαιο. 

 

4.1.2.5.8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

     
Τα εισαγόµενα αγαθά από τις Ηνωµένες Πολιτείες υπόκεινται σε κανονικούς 

Ελβετικούς δασµούς εκτελωνισµού τη στιγµή της εισαγωγής. ∆είτε επίσης, το υπο – 

κεφάλαιο ∆ασµολόγιο Εισαγωγών. 

Federal Customs Administration 

Monbijoustrasse 40 

3003 Bern 

Tel.: (41 – 31) 322 65 11, Fax.: (41 – 31) 322 78 72 

www.ezv.admin.ch (στα γερµανικά, Γαλλικά και Ιταλικά) 

 

4.1.2.6.  ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

 

• Ανοιχτή προσέγγιση στις Ξένες Επενδύσεις (Openness to Foreign Investment)  

• Πολιτικές Μετατροπών και Μεταφοράς (Conversion and Transfer Policies)  

• Απαλλοτρίωση / ∆ήµευση και Αποζηµίωση (Expropriation and Compensation) 

• ∆ιευθέτηση Αντιδικίας (Dispute Settlement) 

• Απαιτήσεις Απόδοσης και Κινήτρων (Performance Requirements and 

Incentives) 
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• ∆ικαίωµα σε Κατοχή και Ίδρυση Ιδιωτικής Ιδιοκτησίας (Right to Private 

Ownership and Establishment) 

• Προστασία ∆ικαιωµάτων Ιδιοκτησίας (Protection of Property Rights) 

• ∆ιαφάνεια του Νοµοθετικού Συστήµατος (Transparency of Regulatory System) 

• Ικανές Αγορές Κεφαλαίων και Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων (Efficient Capital 

Markets and Portfolio Investment)  

• Πολιτική Βία (Political Violence) 

• ∆ιµερής Συµφωνίες Επενδύσεων (Bilateral Investment Agreements)  

• OPIC και Άλλα Επενδυτικά Προγράµµατα Ασφαλίσεων (OPIC and Other 

Investment Insurance Programs)  

• Εργασία (Labour)  

• Ξένου – Εµπορίου Ζώνες / Ελεύθερα Σηµεία (Foreign – Trade Zones /Free 

Ports) 

• Στατιστική Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (Foreign Direct Investment Statistics)  

• Πηγές στο ∆ιαδίκτυο (Web Resources)   

 

4.1.2.6.1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

 
Η Ελβετία καλωσορίζει τις Ξένες Επενδύσεις και τις εναρµονίζει ως εθνική 

θεραπεία. Οι Ξένες επενδύσεις δεν παρακωλύονται από σηµαντικά εµπόδια. Η 

Ελβετική Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση υιοθετεί µία χαλαρή συµπεριφορά 

καλοπροαίρετης και µη αναµειγνυόµενης ως προς τις ξένες επενδύσεις, επιτρέποντας 

στα 26 καντόνια να αναπτύξουν εξειδικευµένη πολιτική και περιορίζει τον εαυτό της 

στη δηµιουργία και διατήρηση γενικών συνθηκών ευνοϊκών τόσο προς τους Ελβετούς 

όσο και προς τους ξένους επενδυτές. Τέτοιοι παράγοντες περιλαµβάνουν οικονοµική 

και πολιτική σταθερότητα, ένα διαφανές νοµικό σύστηµα, αξιόπιστη και εκτεταµένη  

υποδοµή και αποτελεσµατικές αγορές κεφαλαίων. Πολλές εταιρείες των Η.Π.Α. 

συµπεριλαµβανοµένων των Dow, Philip Morris, General Motors, Kraft, Google, Procter 

& Gamble και Baxter, διατηρούν τα Ευρωπαϊκά ή Περιφερειακά τους κεντρικά γραφεία 

στην Ελβετία, ελκυόµενες από τους χαµηλούς εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές, 

την εξαίρετη υποδοµή και το παραγωγικό και πολύγλωσσο εργατικό δυναµικό.  

Η Ελβετία κατατάχθηκε ως η πιο ανταγωνιστική οικονοµία του κόσµου για πρώτη 

φορά το 2006 σύµφωνα µε την Παγκόσµια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του 

Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ (World Economic Forum’s Global Competitiveness 
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Report), αλλά ξανάπεσε στη δεύτερη θέση πίσω από τις Η.Π.Α. για το 2007 και 2008. 

Η υψηλή κατάταξη αντανακλά το εξαιρετικό περιβάλλον δηµόσιων υπηρεσιών της 

χώρας, την εξαίσια υποδοµή, τις ικανές αγορές και τα υψηλά επίπεδα τεχνολογικής 

καινοτοµίας. Η Ελβετία διαθέτει αναπτυγµένη υποδοµή για επιστηµονική έρευνα, οι 

εταιρείες ξοδεύουν γενναιόδωρα για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), η προστασία 

πνευµατικών δικαιωµάτων είναι ισχυρή, οι δηµόσιες υπηρεσίες της χώρας είναι 

διαφανής και σταθερές. 

Το Ίδρυµα Κληρονοµιάς (Heritage Foundation), µια δηµόσια υπηρεσία πολιτικής 

(policy) έρευνας που προωθεί την ελεύθερη επιχειρηµατικότητα και την περιορισµένη 

κρατική συµµετοχή, ανέφερε τον Ιανουάριο του 2009 ότι οι πολιτικές της Ελβετίας 

σχετικά µε το εµπόριο, τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και τα περιουσιακά δικαιώµατα, 

δηµιούργησαν την 9η πιο φιλελεύθερη οικονοµία του κόσµου. Η Ελβετία 

βαθµολογήθηκε 79,4 τις 100 σύµφωνα µε το ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας του 2009 

δηλαδή, 0,1 βαθµούς λιγότερους από τη βαθµολογία του 2008. Η έκθεση σηµείωνε ότι 

η Ελβετία διέπρεψε στα περιουσιακά δικαιώµατα και την «έλλειψη» διαφθοράς, αλλά 

και ότι η κυβέρνηση γινόταν πολύ µεγάλη.  

Πολλά από τα καντόνια της Ελβετίας κάνουν σηµαντική χρήση φορολογικών και 

άλλων πρωτοβουλιών για την προσέλκυση επενδύσεων στη δικαιοδοσία τους. Μερικά 

από τα πιο δυναµικά καντόνια, κάποιες φορές, παραβλέπουν φόρους για νέες εταιρείες 

µέχρι και δέκα χρόνια. Οι φορολογικές κλίµακες φυσικών προσώπων ποικίλουν  

σηµαντικά κατά µήκος των 26 καντονιών. Οι φόροι των επιχειρήσεων ποικίλουν 

στηριζόµενοι στα πολλά διαφορετικά φορολογικά κίνητρα. Η Ζυρίχη που µερικές 

φορές χρησιµοποιήθηκε σαν σηµείο αναφοράς για υπολογισµούς φόρων τοπικών 

εταιρειών, έχει κλίµακα γύρω στο 25% που εµπερικλείει δηµοτικό, καντονικό και 

οµοσπονδιακό φόρο.  

Περισσότερη πληροφόρηση για τους Ελβετικούς φόρους βρίσκεται διαθέσιµη στη 

διεύθυνση: http://www.bfs.admin.ch/ 

Οι κύριοι νόµοι που διέπουν την ξένη επένδυση στην Ελβετία είναι ο Swiss Code of 

Obligations, ο Lex Friedrich /Koller, o Securities Law και ο Cartel law. ∆εν υφίσταται 

καµία διαλογή των ξένων επενδύσεων. Υπάρχουν µερικές τµηµατικές ή γεωγραφικές 

προτιµήσεις ή περιορισµοί. Αρκετές εξαιρέσεις περιγράφονται παρακάτω στο κεφάλαιο 

των απαιτήσεων απόδοσης και κινήτρων.  

Μερικές πρώην δηµόσιες υπηρεσίες µονοπωλούν και διατηρούν τα ιστορικά 

κεκτηµένα της αγοράς παρά την ιδιωτικοποίηση. Ξένοι επενδυτές δύναται να 
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δυσκολευτούν κατά την είσοδό τους σε αυτές τις αγορές, εξαιτίας του υψηλού κόστους 

εισόδου και του σχετικά µικρού µεγέθους της Ελβετικής αγοράς.  

 

4.1.2.6.1.1.  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 
Αναφορικά για το καθεστώς στις τηλεπικοινωνίες, εκτενής αναφορά έγινε 

παραπάνω. Η απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση της συγκεκριµένης αγοράς ξεκίνησε 

το 1998 µε την Πράξη των Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications Act) και συνεχίζεται 

µέχρι σήµερα µετ’ εµποδίων (προσφυγή προς το Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό 

∆ικαστήριο).  

 

4.1.2.6.1.2.  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Η Ταχυδροµική Πράξη (Postal Act) διαιρεί την Ελβετική αγορά του ταχυδροµείου 

σε δύο τµήµατα: παγκόσµιες υπηρεσίες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Ανταγωνιστικές 

υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης της ταχείας παράδοσης, δεν είναι περιορισµένες. Οι 

παγκόσµιες υπηρεσίες διαιρούνται σε κλειστές και µη κλειστές υπηρεσίες. Το Ελβετικό 

Ταχυδροµείο είναι ο αποκλειστικός πάροχος των κλειστών υπηρεσιών, ενώ 

ανταγωνίζεται µε ιδιωτικούς ταχυδροµικούς παρόχους για την διάθεση των µη 

κλειστών υπηρεσιών. Η ρυθµιστική αρχή (regulatory authority) ασχολείται µε την 

επίβλεψη της αγοράς, εξασφαλίζει τη λειτουργία και το δίκαιο ανταγωνισµό της 

συγκεκριµένης αγοράς και επιτρέπει την κατάλληλη εφαρµογή των σχετικών  

κανονισµών.  

Η Ελβετική Κυβέρνηση µείωσε το µονοπώλιο της Swiss Post από το όριο των 350 

γρ στα 100γρ το 2006 και σχεδιάζει την περαιτέρω µείωση στα 50γρ τον Ιούλιο του 

2009. Επίσης, η κυβέρνηση σχεδιάζει την τροποποίηση του οµοσπονδιακού 

ταχυδροµικού νόµου µε στόχο την αντιµετώπιση της χρηµατοδότησης της παγκόσµιας 

ταχυδροµικής υπηρεσίας, της µετατροπής της Swiss Post σε δηµόσια εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης και του καλύτερου ορισµού των δραστηριοτήτων της. Η 

προοπτική απελευθέρωσης της αγοράς θα επιλυθεί ξεχωριστά µέσω ενός προσχεδίου 

οµοσπονδιακού διατάγµατος που θα κατατεθεί σε δηµοψήφισµα. Η κυβέρνηση γενικά 

υποστηρίζει την ιδέα ότι η περαιτέρω απελευθέρωση των υπηρεσιών παράδοσης 

αλληλογραφίας δεν θα υποσκελίσει το υπάρχων µεγάλο δίκτυο διανοµής 

αλληλογραφίας. Μία πρόσφατη ανεξάρτητη µελέτη κατέληξε ότι το κόστος των 400 
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εκατοµµυρίων ελβετικών φράγκων για τη διατήρηση της παράδοσης αλληλογραφίας ως 

«δηµόσια υπηρεσία» έχει υπερβληθεί από τη Swiss Post. Η αναφορά σηµειώνει ότι η 

Swiss Post παρέκαµπτε υπάρχοντες επιχειρηµατικούς περιορισµούς κατά την βραδινή 

µεταφορά και επωφελούνταν από ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση. Ως αποτέλεσµα, 

είχε τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει σε ένα µεγάλο αριθµό ταχυδροµικών γραφείων και 

υπαλλήλων σε όλη τη χώρα ώστε να διατηρήσει το πλεονέκτηµα έναντι των 

ανταγωνιστών.  

 

4.1.2.6.1.3.  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

 
Το µονοπώλιο του κατά τόπους ∆ηµοσίου που συνήθιζε να κυριαρχεί στη µεταφορά 

και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελβετία συνενώθηκε επακόλουθα µε λίγες 

χρηστικές εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα (Romande Energie, FMB, Axpo, Atel και 

BKW). Αρκετά καντόνια αποπειράθηκαν να προλάβουν άλλους παρόχους από το να 

εισέρθουν στον τοµέα τους, αλλά αυτές οι προσπάθειες χαρακτηρίστηκαν παράνοµες 

από το Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο σύµφωνα µε το νόµο των Καρτέλ (Cartel Law). 

Μερικές τοπικές κοινωνίες προσπάθησαν να παρακάµψουν τις δικαστικές αποφάσεις 

κατοχυρώνοντας την κυριαρχική τους θέση µέσω καντονικών νοµοθετικών αλλαγών ή  

«συµφωνιών κυρίων» µε µεγάλους πελάτες. Στις 15 ∆εκεµβρίου του 2006, ο Ελβετικός 

εθνικός λειτουργός του δικτύου “Swissgrid” ξεκίνησε δραστηριότητες σαν ο εθνικός 

διαχειριστής του συστήµατος µετάδοσης, αναλαµβάνοντας πλήρη ευθύνη της παροχής 

των 6.700 χιλιοµέτρων δικτύου υψηλής τάσης που πρωτύτερα ανήκε σε ιδιώτες 

διαχειριστές. Επιπρόσθετα στα µέλη – Atel, BKW, CKW, EGL, EOS, EWZ, NOK και 

RE – το νέο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας επίσης περιλαµβάνει δύο 

αντιπροσώπους από τα καντόνια και τρία ουδέτερα µέλη.     

Σύµφωνα µε το νέο Οµοσπονδιακό Νόµο για την Παροχή Ενέργειας που εγκρίθηκε 

το 2007 από το Κοινοβούλιο, η αγορά ηλεκτρισµού θα «ανοίξει» πλήρως σε δύο 

φάσεις: η απελευθέρωση της αγοράς σε επίπεδο επιχειρήσεων πρόκειται να ξεκινήσει  

το 2009, ακολουθούµενη από πλήρη πρόσβαση στους καταναλωτές των ενεργειακών 

ανταγωνιστών το 2014. Σύµφωνα µε τους όρους της εφαρµοζόµενης διάταξης, για τις  

τιµές της ενέργειας θα οριστεί ανώτατο όριο από την Επιτροπή Ηλεκτρισµού (ElCom). 

Το Σεπτέµβριο του 2008, η κυβέρνηση της Ελβετίας εξέφρασε ανησυχίες ότι οι τιµές 

του ηλεκτρισµού θα µπορούσαν να αυξηθούν κατά 20% και προειδοποίησε τους 

παρόχους ενέργειας ότι περαιτέρω απελευθέρωση µπορεί να διακοπεί. Σε συνέχεια 
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πιέσεων από διάφορα πολιτικά κόµµατα προς την κυβέρνηση για να παγώσει αυξήσεις 

τιµών εφόσον είναι απαραίτητο, η κυβέρνηση τροποποίησε στις 5 ∆εκεµβρίου του 2008 

την Οµοσπονδιακή ∆ιάταξη για την Παροχή Ηλεκτρισµού ώστε να µειωθούν οι 

αυξήσεις τιµών κατά 45%. Παρ’ όλα αυτά, οι πρώτες εκτιµήσεις δείχνουν µια γενική 

αύξηση τιµής της τάξης του 6 – 7% το 2009.  

 

4.1.2.6.1.4.  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 
Ξένοι ασφαλιστές που τολµούν να ξεκινήσουν επιχείρηση στην Ελβετία, απαιτείται 

να ιδρύσουν µία θυγατρική ή ένα υποκατάστηµα στην Ελβετία και δεν τους επιτρέπεται 

να διασχίσουν τα σύνορα για να πωλήσουν όλη τους την προϊοντική γραµµή ή µέσω 

αντιπροσώπου. Οι ξένοι ασφαλιστές που λειτουργούν στην Ελβετία περιορίζονται µόνο 

σε εκείνα τα είδη ασφαλίσεων για τα οποία διαθέτουν άδεια στις µητρικές τους χώρες. 

Ο διευθυντής ενός ξένου ιδιόκτητου υποκαταστήµατος πρέπει να είναι κάτοικος 

Ελβετίας και η πλειοψηφία του διοικητικού συµβουλίου της Ελβετικής θυγατρικής 

πρέπει να είναι δηµότες της Ε.Ε. ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελεύθερου Εµπορίου 

(Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν). Κρατικό µονοπώλιο υπάρχει για 

ασφάλειες φωτιάς και φυσικών ζηµιών σε 19 καντόνια καθώς και για ασφάλεια για 

εργατικά ατυχήµατα σε ορισµένες βιοµηχανίες. Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 

πρέπει να ιδρύσουν ένα κεφάλαιο – που θα κυµαίνεται µεταξύ του 20 και 50 τοις εκατό 

του ελάχιστου απαιτούµενου κεφαλαίου – που να είναι διαθέσιµο άµεσα για την 

κάλυψη δυνητικών ζηµιών (losses).     

 

4.1.2.6.1.5.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  

 
Η Ελβετία είναι αντισυµβαλλόµενο µέλος της WTO Συµφωνίας για τις 

Κυβερνητικές Προµήθειες (GPA – Government Procurement). Σε καντονικό και τοπικό 

επίπεδο, ένας νόµος του 1995 παρέχει µη µεροληπτική πρόσβαση στις προµήθειες της 

κυβέρνησης.  

Σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη διάταξη του Ιουλίου του 2002 για τις προµήθειες 

του δηµοσίου, όλες οι ιδιωτικές ή κρατικές εταιρείες σε αντικείµενα όπως αναλώσιµα, 

µεταφορές, τηλεπικοινωνίες, άµυνα και κατασκευές και οι οποίες υποβάλλουν 

προσφορές για τις κρατικές προµήθειες, πρέπει να δηµοσιοποιήσουν τις προσφορές 

τους αν το συµβόλαιο ξεπερνάει τα 250.000 Ελβετικά Φράγκα. Οι συνολικές δαπάνες 
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για κρατικές προµήθειες εκτιµώνται γύρω στα 31 δισεκατοµµύρια ελβετικά φράγκα και 

διαµοιράζονται µεταξύ της οµοσπονδιακής κυβέρνησης (19%), των καντονιών (38%) 

και των τοπικών διοικήσεων (43%). Σε ποσοστό, αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% 

όλων των δηµόσιων δαπανών (ή 8% του ΑΕΠ). Οι καντονικές και οι κοινοβουλευτικές 

τους κυβερνήσεις αναλαµβάνουν πολλά από τα δηµόσια projects. Οι δαπάνες των 

προµηθειών τους είναι δύο µε τρεις φορές µεγαλύτερες αυτών της οµοσπονδιακής 

κυβέρνησης.  

Το Σεπτέµβριο του 2004, η Ελβετική κυβέρνηση εισήγαγε µια σειρά ανεπίσηµων 

συζητήσεων για την τροποποίηση του Ελβετικού Οµοσπονδιακού Νόµου του 2004 για 

τις Προµήθειες του ∆ηµοσίου. Η διαδικασία αυτή, που αποσκοπεί στην απλοποίηση 

των πολλών διαφορετικών καντονικών διαδικασιών προσφορών, αναµένεται να 

ολοκληρωθεί και να µπει σε εφαρµογή το 2010. Σε αντίθεση µε την καντονική και 

κοινοβουλευτική πρακτική, οι οµοσπονδιακές αρχές δεν απαιτείται να ενηµερώσουν 

τους µη επιτυχόντες των προσφορών για την επιλεγόµενη προσφορά ή για τους λόγους 

της επιλογής. Γενικά, κριτήρια ποιότητας και τεχνικά αξιολογούνται εξίσου σηµαντικά 

όσο και η τιµή. Τα καντόνια και τα κοινοβούλια τους συνήθως προτιµούν τοπικούς 

προµηθευτές επειδή µπορούν να ανακτήσουν µέρος των δαπανών τους µέσω της 

φορολογίας εισοδήµατος. Για ξένες εταιρείες δύναται να απαιτηθεί η εγγύηση τεχνικής 

υποστήριξης και υπηρεσίες µετά την πώληση σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τοπικό 

γραφείο ή αντιπρόσωπο. Η πρόσβαση των ξένων πλειοδοτών σε προµήθειες του 

δηµοσίου µπορεί να εµποδιστεί σε περίπτωση έλλειψης διαφάνειας σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες πλειοδότησης που εφαρµόζονται κατά µήκος των καντονιών.  

Σύµφωνα µε την WTO Συµφωνία για τις Κυβερνητικές Προµήθειες (GPA – 

Government Procurement), τα Ελβετικά καντόνια υποχρεώνονται στην εφαρµογή της 

συµφωνία ανεξάρτητα από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση, που µερικές φορές οδηγεί σε 

διαφορές µεταξύ των καντονιών. Σύµφωνα µε τον παρόντα Οµοσπονδιακό Νόµο για τις 

Προµήθειες του ∆ηµοσίου, οι διαδικασίες δηµόσιας προσφοράς εφαρµόζονται όταν το 

µέγεθος του συµβολαίου ξεπερνάει τα 248.950 ελβετικά φράγκα, όπου οι υποχρεώσεις  

του WTO θέτουν όριο προσφοράς τα 383.000 ελβετικά φράγκα.  

Ανακοινώσεις των προσφορών της Ελβετικής κυβέρνησης δηµοσιεύονται στην 

Επίσηµη Ελβετική Εφηµερίδα του Εµπορίου (Swiss Official Gazette of Commerce – 

www.shab-online.admin.ch) και στην ιστοσελίδα των Προµηθειών του Ελβετικού 

∆ηµοσίου (website SIMAP.CH www.simap.ch στα Γαλλικά – Γερµανικά – και Ιταλικά 

µόνο). Τα έντυπα των προσφορών παρέχονται δωρεάν από την ιστοσελίδα της 
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εφηµερίδας. Όσο δεν υφίσταται απαίτηση για πλειοδότηση από τοπικό αντιπρόσωπο, 

δύναται να αποβεί αποδοτικό όταν οι προσφορές για εξοπλισµό περιλαµβάνουν 

εκπαίδευση, υπηρεσία ή ανταλλακτικά. 

 

4.1.2.6.2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Υπάρχει ελευθερία στη µεταφορά για επενδυτικούς σκοπούς εισοδήµατος, 

δικαιωµάτων και επαναπατρισµού κεφαλαίων. ∆εν υπάρχουν καθόλου Ελβετικές 

κυβερνητικές πολιτικές και νόµοι που θα ρύθµιζαν ή περιόριζαν την εισροή ή εκροή 

του κεφαλαίου. Οι αγορές ξένου συναλλάγµατος είναι ελεύθερες και η πρόσβαση στο 

ξένο συνάλλαγµα δεν ελέγχεται. Οι Ελβετικές αγορές ξένου συναλλάγµατος είναι 

υψηλά αναπτυγµένες και αποδοτικές. Ένα παράλληλο σύστηµα επαναπατρισµού 

κεφαλαίων ή κερδών δεν έχει αναπτυχθεί.  

 

4.1.2.6.3.  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ / ∆ΗΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ    

 
Τα δικαιώµατα ακίνητης περιουσίας (property rights) διασφαλίζονται από το 

Ελβετικό σύνταγµα. Μέσα στα πλαίσια του συντάγµατος, οι οµοσπονδιακές και 

καντονικές κυβερνήσεις µπορούν παρ’ όλα αυτά, µέσω νοµικής διαδικασίας, να 

απαλλοτριώσουν ή να δεσµεύσουν ακίνητη περιουσία για λόγους δηµοσίου 

ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης ακίνητης περιουσίας, 

πλήρη αποζηµίωση πρέπει να αποδοθεί. Ένα ανεξάρτητο δικαστήριο, όπως απαιτείται 

από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (European Human Rights 

Convention), ρυθµίζει τις διαφορές. Σαν γενικός κανόνας, προσφυγή για απαλλοτρίωση 

πραγµατοποιείται µόνο στις περιπτώσεις µεγάλων κατασκευαστικών έργων, όπως 

αυτοκινητόδροµων, σιδηροδρόµων ή αεροδροµίων. Η Πρεσβεία δεν έχει πληροφορηθεί 

για σηµαντικές απαλλοτριώσεις ή δεσµεύσεις στο πρόσφατο παρελθόν που να 

επηρεάζουν τις U.S. επενδύσεις.     

 

4.1.2.6.4. ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙ∆ΙΚΙΑΣ 

 
Η Πρεσβεία δεν είναι ενήµερη για οποιαδήποτε σηµαντική αντιδικία τα τελευταία 

χρόνια. Ελβετικές νοµικές διατάξεις, που περιλαµβάνουν τον Κώδικα Εµπορικών 

Υποχρεώσεων και τον αναθεωρηµένο νόµο πτώχευσης του 1994, παρέχουν εκτεταµένη 

προστασία για την εξασφάλιση των ενδιαφερόντων της ακίνητης περιουσίας.  
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Στην περίπτωση αντιδικιών στην Ελβετία, γενικά, οι Αµερικανοί δικηγόροι δεν 

µπορούν να αναλάβουν τις υποθέσεις λόγω της διαφορετικότητας του νοµικού 

συστήµατος της Ελβετίας από αυτό των Η.Π.Α., οπότε η λύση του τοπικού δικηγόρου 

(είτε απ’ ευθείας ή µέσω συνεργαζόµενου αµερικανικού δικηγορικού γραφείου) είναι η  

ενδεικτική. Ο νοµικός κατάλογος των Martindale – Hubbell περιέχει µια εκτενής λίστα 

δικηγόρων που φέρουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος στην Ελβετία. Το Προξενικό 

Τµήµα της Πρεσβείας, οι Αµερικανικές Υπηρεσίες των Πολιτών, διατηρούν επίσης µία 

λίστα µε τοπικούς Αγγλόφωνους δικηγόρους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι (+41 – 

31) 357 – 7011 και το νούµερο του fax είναι (+41 – 31) 357 – 7280. Παρακαλείστε 

όταν τηλεφωνείτε όπως προσδιορίσετε το καντόνι για το οποίο απαιτείται η λίστα.   

Οι µόνοι τρόποι για ένα µη Ελβετικό δικαστήριο ή δικηγόρο να δώσει κατάθεση ή 

να διεκπεραιώσει τη διαδικασία σε περίπτωση υποθέσεων δηµοσίου στην Ελβετία είναι 

µέσω της Συνθήκης της Χάγης (Hague Convention) στην περίπτωση παροχής 

Κατάθεσης στο Εξωτερικό για θέµατα ∆ηµοσίου ή Εµπορίου. Το Νοµικό Γραφείο 

Martindale – Hubbell περιέχει µία εκτενή λίστα δικηγόρων που φέρουν άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος στην Ελβετία. Επίσης, λίστα µε τοπικούς Αγγλόφωνους δικηγόρους 

διατηρούν και το Embassy’s Consular Section αλλά και το American Citizens’ 

Services. Το τηλέφωνο είναι (41 – 31) 357 – 7011 και το νούµερο fax (41 – 31) 357 – 

7280. Παρακαλείστε όπως διευκρινίστε το καντόνι του οποίου τη λίστα αιτείστε. 

Οι επιπτώσεις της Χρεοκοπίας στα δικαιώµατα των πιστωτών καθορίζονται στα άρθρα 

208 και 220 του Swiss Federal Debt Prosecution and Bankruptcy Statute. Ένα 

ενηµερωτικό φυλλάδιο στα Αγγλικά του Swiss Federal Debt Prosecution and 

Bankruptcy Statute παρέχεται από τον ιστότοπο του Ελβετο – Αµερικανικού Εµπορικού 

Επιµελητηρίου στη διεύθυνση: 

http://www.amcham.ch/switzerland/m_insolvency_and_bankruptcy.asp ή από  

www.wenger-plattner.ch/files/downloads/files/13a8e928f489ce82ee6fa1146b9a52cf. 

Επίσης, περισσότερη πληροφόρηση (στα Γερµανικά, Γαλλικά και Ιταλικά) παρέχεται 

από την ιστοσελίδα της Ελβετικής κυβέρνησης ως ακολούθως: 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c281_1.html.  

Όλες οι νοµισµατικές δικαστικές αποφάσεις πραγµατοποιούνται σε Ελβετικά Φράγκα.   

 

4.1.2.6.5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ    

    ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
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Η Ελβετική κυβέρνηση προσφέρει µερικά µεγάλης – κλίµακας κίνητρα σε επίδοξους 

επενδυτές και αναφορικά στα υπάρχοντα κίνητρα, αυτά είναι κοινά τόσο για ξένους 

όσο και για τοπικούς επενδυτές.  

Ένα οµοσπονδιακό πρόγραµµα κινήτρων που σχεδιάστηκε για να προσελκύσει 

επενδύσεις στα λιγότερο αναπτυγµένα καντόνια της Ελβετίας (Ιταλόφωνο και 

Γαλλόφωνα) λειτούργησε ως το 1996 και αντικαταστάθηκε το 1998 από ένα 

περισσότερο αποκεντρωµένο σύστηµα που παρείχε εγγυηµένα οµοσπονδιακά δάνεια 

στα οικονοµικά προβληµατικά καντόνια. Πολλές από τις αρµοδιότητες διαχείρισης 

τέτοιων κονδυλίων αλλά και της δηµιουργίας σχετικών προγραµµάτων κινήτρων  

µεταφέρθηκαν στις κυβερνήσεις των καντονιών. Κάποια από τα κίνητρα αποτελούν η 

εγγύηση δανείων, οι φοροαπαλλαγές / φορο-εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις επιτοκίων.   

Ορισµένα καντόνια προσφέρουν επενδυτικά προγράµµατα κινήτρων για εγχώριες 

και ξένες επενδύσεις, κυρίως, στην επαρχία. Προτεραιότητα συχνά δίνεται σε ξένες 

επενδύσεις νέων υψηλής τεχνολογίας προϊόντων. Τα πιο κοινά κίνητρα είναι: 

επιδοτήσεις ή δάνεια από τα καντόνια για την ανάπτυξη βιοµηχανικών περιοχών, 

καντονικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια, κεφαλαιουχικά δάνεια µε επιτόκια 

χαµηλότερα από της αγοράς, επιχορηγήσεις για εγκαταστάσεις διεξαγωγής ερευνητικών  

και αναπτυξιακών προγραµµάτων, επιχορηγήσεις για τον περιορισµό συγκεκριµένου 

επενδυτικού κόστους και για τη χρηµατοδότηση κατάρτισης προσωπικού, εκπτώσεις 

φόρου κερδών και κερδών κεφαλαίου για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους και 

επιδόµατα ελεύθερης υποτίµησης (liberal depreciation allowances).  

Οι απαιτήσεις απόδοσης /παραγωγικότητας είναι λίγες, είτε συνδέονται µε τα 

κίνητρα είτε µε άλλες σχετικές επενδυτικές συνθήκες. Γενικά, δεν υπάρχουν απαιτήσεις 

αναφορικά στην αποκλειστική κατοχή τοπικά, παραγωγής προς εξαγωγή, ή αποκόµισης 

ξένου συναλλάγµατος από την παραγωγή. ∆εν υπάρχει καµία απαίτηση σχετικά µε την 

καθαρή αξία (equity) σε ξένες επενδύσεις των πολιτών ή µε τη µείωση του µεριδίου της 

ξένης καθαρής αξίας κατά το πέρασµα του χρόνου, ή µε τη µεταφορά της τεχνολογίας 

υπό συγκεκριµένους όρους.  

∆εν υφίστανται όροι καθορισµού αδείας για επένδυση σχετικά µε τη γεωγραφική 

περιοχή (µε εξαίρεση των επενδυτικών κινήτρων, όπως παραπάνω), το ποσοστό 

τοπικού περιεχοµένου ή καθαρής αξίας, την υποκατάσταση εισαγωγών, τις απαιτήσεις 

ή τους στόχους των εξαγωγών, την εργασία των πολιτών, την µεταφορά της 

τεχνολογίας, ή την τοπική χρηµατοδότηση.  
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Η χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων 

από την κυβέρνηση είναι «ανοιχτή» για τις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην Ελβετία. Εταιρείες των Η.Π.Α. έχουν συµµετάσχει σε ερευνητικά προγράµµατα 

στο παρελθόν που χρηµατοδοτήθηκαν από την Ελβετική κυβέρνηση.  

Οι βίζες, οι άδειες παραµονής και άδειες εργασίας ελέγχονται αυστηρά στην 

Ελβετία. Ως αποτέλεσµα της συµφωνίας του 2002 µεταξύ Ελβετίας – Ε.Ε. για την 

ελεύθερη µετακίνηση των πολιτών, η χώρα άλλαξε το τριπλού – πυλώνα σύστηµα 

αδειών εργασίας σε διπλού – πυλώνα σύστηµα. Σύµφωνα µε το παλιό σύστηµα, πολίτες 

των χωρών της Ε.Ε. κατατάσσονταν στον πρώτο πυλώνα και απολάµβαναν ελεύθερη 

πρόσβαση στις άδειες παραµονής. Ο δεύτερος πυλώνας αποτελούνταν από τις Η.Π.Α., 

Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και γενικά, οι πολίτες αυτών των χωρών 

λάµβαναν ευµενή µεταχείριση για τις άδειες παραµονής τους. Οι πολίτες του 

«υπόλοιπου κόσµου» αποτελούσαν τον τρίτο πυλώνα και γενικά, αυτές οι εθνικότητες 

είχαν τη µεγαλύτερη δυσκολία απόκτησης αδειών εργασίας εκτός των περιπτώσεων 

πολύ υψηλά καταρτισµένων υποψηφίων. Σύµφωνα µε το παρόν σύστηµα, ο δεύτερος 

και τρίτος πυλώνας ενοποιούνται. Κατά την πρώτη εντύπωση, αυτό δύναται να 

αποτελούσε αρνητική τροπή για τις άδειες εργασίας των αιτούµενων από τις Η.Π.Α., 

όµως, οι Ελβετοί κρατικοί λειτουργοί ισχυρίζονται ότι η επίδραση στις άδειες εργασίας 

των υποψηφίων των Η.Π.Α. είναι µηδαµινή αφού αυτοί οι υποψήφιοι συγκαταλέγονται 

γενικά µεταξύ των πιο καταρτισµένων από όλες τις εθνικές οµάδες. Από τις 12  

∆εκεµβρίου του 2008, η Ελβετία συνενώθηκε µε την Ε.Ε. – Σένγκεν περιοχή που 

σηµαίνει πως απαιτείται Σένγκεν βίζα για τους πολίτες των Η.Π.Α. που εισέρχονται 

στην Ελβετία για εργασία.   

Στο παρελθόν, ξένοι που δεν διέθεταν άδεια παραµονής για την Ελβετία, ή εταιρείες 

που είχαν βάση εκτός της χώρας, δυσκολεύονταν σηµαντικά κατά την απόκτηση 

ακινήτου για την εγκαθίδρυση επιχείρησης (ή την αγορά κατοικίας) εξαιτίας του 

γνωστού “Lex Friedrich”. Η κατάσταση οµαλοποιήθηκε µε τη θέσπιση του “Lex 

Koller” που σηµαίνει ότι γενικά, ειδικές άδειες δεν απαιτούνται για ξένα νοµικά 

πρόσωπα που επιθυµούν να αποκτήσουν ακίνητο για το ξεκίνηµα οικονοµικής 

δραστηριότητας. Ακολουθώντας την εφαρµογή της Ελβετο – Ε.Ε. διµερής συµφωνίας  

της 1ης Ιουνίου του 2002 για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών, αφαιρέθηκαν οι 

περιορισµοί για τους πολίτες της Ε.Ε. και της EFTA. Παραδοσιακά, τα καντόνια 

διέθεταν ιδιαίτερα αναπτυγµένων αρµοδιοτήτων και αποφάσεων Αρχή αναφορικά στην 

αγορά ακίνητης περιουσίας από ξένους. Τον Ιούνιο του 2008, το κοινοβούλιο αρνήθηκε 
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ένα κυβερνητικό νοµοσχέδιο σχετικά µε την πλήρη κατάργηση όλων των περιορισµών 

για ξένη ιδιοκτησία, εξαιτίας των φόβων ότι ήταν δυνατή η ώθηση κερδοσκοπίας από 

τους ξένους. Παρ’ όλα αυτά, οι ξένοι επιτρέπετε να αγοράσουν µετοχές εγγεγραµµένων 

Ελβετικών εταιρειών διαχείρισης ακινήτων. Οι τιµές των ακινήτων για εταιρείες και 

ξενοδοχεία έχουν αυξηθεί κατά 10 – 25% ως αποτέλεσµα ξένων επενδύσεων.  

∆εν υφίστανται καµία πολιτική περιορισµού των εξαγωγών και εισαγωγών που να 

µεροληπτεί ενάντια των ξένων επενδυτών. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν επισήµανση  

σε όλες τις επίσηµες τρεις γλώσσες (Γερµανικά, Γαλλικά και Ιταλικά). Όλα τα φάρµακα 

(στη συνταγή και στον πάγκο πώλησης) πρέπει να είναι εγγεγραµµένα και 

καταχωρηµένα από τη Swissmedic (Swiss Agency for Therapautic Products), τον 

Ελβετικό φορέα για τα ιατρικά (θεραπευτικά) προϊόντα.   

 

4.1.2.6.6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 
Ξένες και εγχώριες επιχειρήσεις µπορούν να δηµιουργήσουν ποικίλες µορφές 

αποδοτικών δραστηριοτήτων και να ιδρύσουν, αποκτήσουν και διαθέσουν ελεύθερα 

µερίδια σε επιχειρήσεις. Όµως, τίθενται σε εφαρµογή οι ακόλουθοι νοµικοί 

περιορισµοί:  

Εταιρικά Συµβούλια: ∆εν υφίστανται κανένας νόµος που να επιτρέπει ιδιωτικές 

εταιρείες να περιορίζουν ή να απαγορεύουν ξένη επένδυση ή συµµετοχή. Το διοικητικό 

συµβούλιο µιας εταιρείας που εδρεύει στην Ελβετία πρέπει να συνίσταται από 

Ελβετούς πολίτες κατά πλειοψηφία που κατοικούν στην Ελβετία. Τουλάχιστον, ένα 

µέλος του διοικητικού συµβουλίου που έχει το δικαίωµα αντιπροσώπευσης της 

εταιρείας (π.χ. υπογραφής νοµικών εγγράφων) πρέπει να διαµένει στην Ελβετία. Αν το 

διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από ένα άτοµο, τότε αυτό πρέπει να είναι Ελβετός 

υπήκοος και να κατοικεί στην Ελβετία. Εταιρείες που ελέγχονται από το εξωτερικό 

συνήθως καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις διορίζοντας Ελβετούς διευθυντές που 

κατέχουν µερίσµατα και πραγµατοποιούν λειτουργίες σε επίπεδο θεµατοφύλακα 

(fiduciary basis). Άµβλυνση αυτών των απαιτήσεων αποτελεί το γεγονός ότι ο γενικός 

διευθυντής της εταιρείας δεν χρειάζεται να είναι Ελβετός και τα µερίδια της εταιρείας 

δύναται να ελέγχονται από ξένους (εκτός από τράπεζες). Η ίδρυση /εγκατάσταση 

εµπορικής παρουσίας από ανθρώπους ή εταιρείες χωρίς νοµικό πρόσωπο, κατά τον 

Ελβετικό νόµο, απαιτεί την απόκτηση άδειας σύµφωνα µε τον Καντονικό νόµο. Οι 



 104 

προαναφερόµενες απαιτήσεις γενικά, δε θέτουν καµία µεγάλη δοκιµασία ή κώλυµα 

στους επενδυτές από Η.Π.Α.  

Περισσότερα στοιχεία αναφορικά στα δικαιώµατα για προστασία δικαιωµάτων 

ιδιοκτησίας, τη διαφάνεια του πολιτικού συστήµατος, τις αγορές κεφαλαίων και 

επενδυτικών χαρτοφυλακίων, την πολιτική βία, τις διµερής συµφωνίες επενδύσεων, την 

εργασία, τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράµµατα, τις ζώνες ξένου εµπορίου / 

ελεύθερα σηµεία, αλλά και τη στατιστική άµεσων ξένων επενδύσεων, παρατίθενται 

λεπτοµερώς στον εµπορικό οδηγό της Ελβετίας για το 2009 για εταιρείες των Η.Π.Α. 

του κρατικού τµήµατος Εξυπηρέτησης Ξένου Εµπορίου των Η.Π.Α.               

 

4.1.2.6.7. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                      

 
Swiss National Bank (SNB) – Κρατική Ελβετική Τράπεζα 

State Secretariat for Economic Affairs (SECO) – Γενική Γραµµατεία Οικονοµικών 

Υποθέσεων  

Swissinfo (news information for Switzerland) – ειδήσεις για την Ελβετία 

Osec Business Network Switzerland – Ελβετικό ∆ίκτυο Επιχειρήσεων  

Swiss Federal Administration – Ελβετική Οµοσπονδιακή ∆ιοίκηση  

Swiss Cantons OnlineSwiss Public procurement website (only in French, German or 

Italian – µόνο στα Γαλλικά, Γερµανικά ή Ιταλικά) – ιστοσελίδα σύνδεσης online των 

Καντονιών για θέµατα παραγγελιών του ∆ηµοσίου  

 

4.1.2.7.  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

• Πως πληρώνοµαι – Μέθοδοι Πληρωµής (How Do I Get Paid – Methods of 

Payment)   

• Πως λειτουργεί το Τραπεζικό Σύστηµα (How Does the Banking System 

Operate)  

• Έλεγχοι Ξένου Συναλλάγµατος (Foreign – Exchange Controls)  

• Τράπεζες των Η.Π.Α. και τοπικές συνεργαζόµενες τράπεζες (U.S. Banks and 

Local Correspondent Banks) 

• Χρηµατοδότηση Προγραµµάτων (Project Financing) 

• Πηγές στο ∆ιαδίκτυο (Web Resources) 
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4.1.2.7.1. ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ (ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

 
Πρωταρχικά η χρηµατοδότηση των εξαγωγών διεξάγεται µέσω εµπορικών πηγών. 

Οι όροι πληρωµής καθορίζονται µε την τράπεζα ή το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.  

 

4.1.2.7.2. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Η Ελβετία είναι ένα από τα πιο επιφανή τραπεζικά και χρηµατοπιστωτικά κέντρα 

του κόσµου διαθέτοντας περισσότερα από 330 κεντρικά γραφεία τραπεζών. Το 

τραπεζικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένο, ενώ οι Ελβετικές τράπεζες 

κατατάσσονται µεταξύ των πρωτοπόρων παγκοσµίως σε εξειδικευµένα πεδία όπως 

ιδιωτική τραπεζική και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Τα συνολικά περιουσιακά 

στοιχεία του Ελβετικού τραπεζικού συστήµατος για το τέλος του 2007 άγγιξαν το ποσό 

των 3.201 τρισεκατοµµύρια Αµερικανικά δολάρια / USD (3.458 τρισεκατοµµύρια 

Ελβετικά φράγκα). Η φυσική παρουσία των αµερικανικών αλλά και άλλων ξένων 

νοµικών προσώπων στην Ελβετία είναι ζωτικής σηµασίας για µία επιτυχηµένη 

υπηρεσία στο χώρο του εµπορίου, ενώ συνεχίζει να κατέχει ένα σηµαντικό ρόλο στην 

ανταγωνιστικότητα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι τραπεζικές δραστηριότητες 

στην Ελβετία είναι ιδιαίτερα διευρυµένες. Αν και στηρίζεται στην αρχή της παγκόσµιας 

τραπεζικής, τώρα αρκετές οµάδες τραπεζών είναι πλήρης ή µερικώς εξειδικευµένες.  

Η Κρατική Ελβετική Τράπεζα που ιδρύθηκε το 1907 διαθέτει εκτελεστικά γραφεία 

στη Βέρνη και τη Ζυρίχη και υποκαταστήµατα σε έξι άλλες πόλεις. Περισσότερο από 

το µισό του µετοχικού της κεφαλαίου κατέχεται από τα καντόνια, τις τράπεζές τους και 

άλλους δηµόσιους φορείς. Ελβετοί πολίτες κατέχουν τις υπόλοιπες µετοχές. Αν και η 

Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν είναι µέτοχος, έχει τη νοµική ισχύ διορισµού της 

πλειοψηφίας των µελών του Τραπεζικού Συµβουλίου καθώς και τριών µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µαζί µε τους αντικαταστάτες τους. Με την ολοκλήρωση ενός 

δηµόσιου έργου από την Κρατική Τράπεζα, το έργο αυτό διαχειρίζεται πλέον σε 

συνεργασία και υπό την επίβλεψη της Οµοσπονδίας.  

Η Ελβετική Κρατική Τράπεζα (SNB / Swiss National Bank) καθορίζει τη 

νοµισµατική πολιτική της χώρας ως µία ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Ο πρωταρχικός 

της στόχος είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του τιµάριθµου, λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν απαιτήσεις οικονοµικής ανάπτυξης. Καθορίζει και εφαρµόζει νοµισµατική και 

πιστωτική πολιτική, έχει το αποκλειστικό δικαίωµα έκδοσης ή απόσυρσης 
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χαρτονοµισµάτων και κερµάτων, ενώ λειτουργεί και ως κέντρο συναλλαγών (clearing – 

house) για τις ενδο – τραπεζικές µεταφορές. Επιπλέον, έχει πραγµατοποιηθεί  

διακανονισµός µε το Πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν για την παραχώρηση άδειας χρήσης 

του Ελβετικού Φράγκου ως το νόµισµα της χώρας, ενώ η Ελβετική Κρατική Τράπεζα 

(SNB) διευθετεί (clear) τις συναλλαγές του Λίχτενσταϊν.  

Το Τραπεζικό Συµβούλιο (Bank Council) επιτηρεί και ελέγχει τη διεξαγωγή 

εργασιών της Κρατικής Τράπεζας. Αποτελείται από 11 µέλη, από τα οποία τα έξι 

διορίζονται από το Οµοσπονδιακό Συµβούλιο – µεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος και 

Αντιπρόεδρος του – ενώ τα υπόλοιπα 5 µέλη ορίζονται από τους υπόλοιπους µετόχους 

του (Shareholders).  

Το αντικείµενο εργασίας της νέας Επιβλέπουσας Αρχής Χρηµατοπιστωτικής Αγοράς 

(Financial Market Supervisory Authority – FINMA), που τέθηκε σε ισχύ στις 1 

Ιανουαρίου του 2009, είναι η συνένωση, υπό µία αρχή, όλων των κυβερνητικών 

επιβλέψεων των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, χρηµατιστηριακών εργασιών και 

ασφαλιστικών συµφωνιών, καθώς και χρηµατοπιστωτικών διαµεσολαβητών στην 

Ελβετία. Η FINMA λοιπόν, αποτελεί συγχώνευση του Οµοσπονδιακού Γραφείου 

Ιδιωτικών Ασφαλειών (Federal Office of Private Insurance – FOPI), της Ελβετικής 

Οµοσπονδιακής Τραπεζικής Επιτροπής (Swiss Federal Banking Commission – SFBC) 

και της Αντί – Ξεπλύµατος Χρήµατος Αρχής Ελέγχου. Ο σκοπός του FINMA είναι η 

προστασία των πιστωτών, επενδυτών, ασφαλισµένων προσώπων και η διασφάλιση της 

γενικής λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών σε συµφωνία µε τη νοµοθεσία 

που διέπει τη χρηµατοπιστωτική αγορά. Με αυτό τον τρόπο πιστεύεται ότι ενισχύεται η 

εικόνα της Ελβετίας και η ανταγωνιστικότητά της ως χρηµατοπιστωτικό κέντρο.  

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες όπως διαχείριση χαρτοφυλακίου και 

χρηµατοπιστωτικών συµβουλών δύναται να προσφερθούν ελεύθερα υπό τη δέσµευση 

όµως των συµβολαίων. Βέβαια, οι διατάξεις του ποινικού δικαίου για το ξέπλυµα 

χρήµατος και η Οµοσπονδιακή Ξεπλύµατος Χρήµατος Νοµική Πράξη (Federal Money 

– Laundering Act) είναι δεσµευτική για όλους τους παρόχους χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών.  

Ο Οµοσπονδιακός Νόµος για την Καταπολέµηση του Ξεπλύµατος Χρήµατος στον 

Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα (Federal Law on Combating Money Laundering in the 

Financial Sector) τέθηκε σε ισχύ το 1998 και οι αξιωµατούχοι πιστεύουν πως αυτός ο 

νόµος θέτει την Ελβετία µεταξύ των πρωτοπόρων χωρών σε θέµατα εφαρµογής 
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νοµοθετικού πλαισίου µέσω του οποίου θα καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά το ξέπλυµα 

χρήµατος.  

Παρακάτω παρατίθενται µερικά βασικά στοιχεία για τους κύριους «παίκτες» του 

Ελβετικού Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος:  

UBS AG και η Credit Suisse: Συνιστούν τις δύο µεγαλύτερες τράπεζες στην 

Ελβετία. Και οι δύο µαζί κατέχουν πάνω από το 50% του συνολικού οικονοµικού 

ισολογισµού (balance sheet) όλων των τραπεζών στην Ελβετία. Επίσης, είναι 

διεθνοποιηµένες τράπεζες και έχουν εντάξει στο χαρτοφυλάκιό τους όλων των ειδών τις 

τραπεζικές δραστηριότητες.  

Οι τράπεζες των Καντονιών: Οι 24 τράπεζες των καντονιών είναι ηµι – κρατικοί 

οργανισµοί που φέρουν κρατική εγγύηση. Πέραν της στενής τους σύνδεσης µε το 

κράτος, οι τράπεζες αυτές πρέπει να συµµορφώνονται µε τις εµπορικές αρχές των 

επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων. Κάνουν χρήση όλων των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων δίνοντας έµφαση στη δανειοδότηση και τις καταθέσεις.  

Το Raiffeisen Group: Το συγκεκριµένο γκρουπ συνίσταται από θυγατρικές 

ανεξάρτητες τράπεζες µε ισχυρές τοπικές ρίζες και οργανωµένες σε συνεργαζόµενες 

οµάδες. Οι Raiffeisen τράπεζες διαθέτουν τον µεγαλύτερο αριθµό καταστηµάτων στην 

Ελβετία και είναι µέλη της Ελβετικής Ένωσης Raiffeisen Τραπεζών.    

Ιδιωτικές Τράπεζες: Οι ιδιωτικές τράπεζες περιλαµβάνουν ιδιόκτητες εταιρείες, 

συνεταιρισµούς και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης. Οι τραπεζίτες αυτών των 

τραπεζών υπόκεινται σε απεριόριστη επικουρική ευθύνη για τα προσωπικά τους 

επενδυτικά αγαθά. Το πεδίο δραστηριοτήτων τους είναι η διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων, κυρίως για ιδιωτικούς πελάτες.  

Ξένες τράπεζες: Οι ξένες τράπεζες εµπλέκονται σε επιχειρησιακές δραστηριότητες 

των οποίων το µερίδιο από τα ξένα επενδυτικά αγαθά στον ισολογισµό είναι 70% ή 

περισσότερο, αλλά και σε διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.  

Εµπορικές τράπεζες: Σαν κανόνα, οι εµπορικές τράπεζες είναι διεθνοποιηµένες 

τράπεζες για τις οποίες οι επενδύσεις σε υποθήκες κατέχουν σηµαντικό ρόλο, 

επιπρόσθετα στα εµπορικά δάνεια. 

Πιστωτικά ιδρύµατα Καταναλωτών (Consumer credit institutes): Τα συγκεκριµένα 

ιδρύµατα εξειδικεύονται σε µικρά δάνεια προς ιδιώτες και βιοµηχανία.  

Χρηµατοπιστωτικό Ταχυδροµείο (Post Finance): Οι δραστηριότητες του 

Χρηµατοπιστωτικού Ταχυδροµείου διοικούνται από την κρατική ταχυδροµική 
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υπηρεσία και περιλαµβάνουν πληρωµές, επενδύσεις, υποθήκες, δάνεια και 

συνταξιοδοτικό προγραµµατισµό.  

Η SIX Interbank Clearing, µία θυγατρική του SIX Group, διαχειρίζεται το SIC και 

euroSIC διατραπεζικό σύστηµα πληρωµών. Αυτά τα συστήµατα επιτρέπουν τη 

συµµετοχή χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων για την πραγµατοποίηση ασφαλών 

πληρωµών, χωρίς µετρητά, σε Ελβετικά Φράγκα και Ευρώ, σε πραγµατικό χρόνο 

µεταξύ τους. Το σύστηµα SIC επεξεργάζεται διατραπεζικές πληρωµές σε φράγκα εκ 

µέρους και υπό την επίβλεψη της Ελβετικής Κρατικής Τράπεζας. Σε συνεργασία µε την 

τράπεζα “SECB Swiss Euro Clearing Bank”, η SIC Interbank Clearing παρέχει την 

επεξεργασία των συναλλαγών σε Ευρώ µέσω του euroSIC συστήµατος εκ µέρους του 

Ελβετικού χρηµατοπιστωτικού κέντρου. Και τα δύο διατραπεζικά συστήµατα παρέχουν 

στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εντός της Ελβετίας και εκτός συνόρων της  

αποτελεσµατική πρόσβαση σε εθνική και διεθνή διακίνηση πληρωµών (payment 

traffic).  

Το SIX Group σχηµατίστηκε στις αρχές του 2008 από τη συγχώνευση του SWX 

Group, του SIS Group και του Telekurs Group. Ως ένας από τους κορυφαίους 

διαχειριστές της Ευρώπης µε υποδοµές συναλλαγών τίτλων και χρηµατοπιστωτικής 

αγοράς, η SIX Group προσφέρει 1ης τάξης υπηρεσίες που διευθύνουν όλες τις πτυχές 

του Ελβετικού και διασυνοριακού εµπορίου τίτλων /αξιόγραφων, καθώς επίσης και την 

είσοδο των τίτλων /αξιόγραφων στο εµπόριο. Μεταξύ άλλων, οι επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες της εταιρείας επικεντρώνονται στην απόδοση αποτελεσµατικών 

υπηρεσιών µειωµένου κόστους στα αντικείµενα των συναλλαγών, διακανονισµών – 

συµφωνιών, διασφάλισης και διαχείρισης τίτλων /αξιόγραφων, καθώς και παροχής 

διεθνής χρηµατοπιστωτικής πληροφόρησης για συµβούλους επενδύσεων, διευθυντές 

χαρτοφυλακίων, οικονοµικούς αναλυτές και διοικητές συναλλαγών τίτλων 

/αξιόγραφων. Επιπλέον, οι υπηρεσίες του στον τοµέα των πληρωµών καλύπτουν την 

αποδοχή και επεξεργασία των πληρωµών µε πιστωτικές, χρεωστικές και καταναλωτικές 

κάρτες, καθώς και τη διαχείριση διατραπεζικών µεταφορών και ηλεκτρονικών 

τιµολογίων.  

Eurex: Η Eurex είναι µία από τις κορυφαίες παγκοσµίως εταιρείες στο αντικείµενο 

των συναλλαγών παραγώγων και λειτουργεί µαζί µε το Γερµανικό Χρηµατιστήριο 

Παραγώγων (German Futures and Options Exchange), την Deutsche Boerse AG και τη 

SIX Swiss Exchange. H Eurex προσφέρει µιας ευρείας κλίµακας διεθνής συγκριτικής 

αξιολόγησης προϊόντα και λειτουργεί τις πιο ρευστές αγορές σταθερού εισοδήµατος, 
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προβάλλοντας ανοιχτή και χαµηλού κόστους ηλεκτρονική πρόσβαση. Συνδεδεµένη µε 

µέλη της αγοράς από 700 τοποθεσίες παγκοσµίως, ο όγκος των εµπορικών συναλλαγών 

στη Eurex ξεπερνάει τα 1,5 δισεκατοµµύρια συµβόλαια το χρόνο.         

 

4.1.2.7.3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 
Το Ελβετικό φράγκο είναι ελεύθερα µετατρέψιµο. Εκτός της εξαίρεσης 

συγκεκριµένων κανονισµών που αφορούν τις τράπεζες και τις χρηµατοπιστωτικές 

εταιρείες, δεν υπάρχουν καθόλου έλεγχοι ανταλλαγών. Η Κρατική Τράπεζα έχει το 

δικαίωµα εισαγωγής µέτρων σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις σε αποθεµατικό, 

κατάσταση ξένου νοµίσµατος, ξένες πηγές κεφαλαίων και ενός ηµερολογίου για 

οµόλογα και µετοχές δηµοσίου (public issues of bonds and shares).  Όµως, αυτά τα 

µέτρα χρησιµοποιούνται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Οι τραπεζικοί λογαριασµοί 

µπορεί να διατηρούνται σε τοπικό ή σε ξένο συνάλλαγµα είτε εντός είτε εκτός της 

Ελβετίας χωρίς περιορισµό. ∆εν υφίσταται διάκριση εντοπιότητας λογαριασµών 

(resident and non resident accounts).  

Ο επαναπατρισµός κεφαλαίου, δανείων, επιτοκίου, δικαιωµάτων, αµοιβές 

υπηρεσιών και κέρδη υποκαταστήµατος δύναται να διεξαχθεί χωρίς περιορισµούς δια 

µέσου οποιαδήποτε τράπεζας. Οι εισπράξεις από τις εξαγωγές µπορούν να 

διευθετηθούν ελεύθερα. Επιτρέπεται το Leading and Lagging (Προπληρωµή και 

Πίστωση) στις πληρωµές εισαγωγών και εξαγωγών. ∆εν υφίστανται περιορισµοί και 

απαιτήσεις για πρότερη εξουσιοδότηση. Επίσης, επιτρέπεται η εκκαθάριση πληρωµών 

σχετικών µε το εµπόριο, αλλά και των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών χωρίς 

πρότερης εξουσιοδότησης.  

Οι διευθύνσεις τραπεζών αναφέρονται στον εµπορικό οδηγό της Ελβετίας 2009.    

 

4.1.2.7.4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (PROJECT FINANCING) 

 
Γενικά, δεν υφίσταται ειδική χρηµατοδότηση διαθέσιµη για προγράµµατα στην 

Ελβετία. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση µπορεί να χορηγήσει µακροπρόθεσµα δάνεια σε 

προνοµιακά επιτόκια για περιορισµένη κατηγορία προγραµµάτων σε ορισµένες 

περιοχές, δίνοντας προτεραιότητα σε απόµακρες ορεινές περιοχές που απειλούνται από 

οικονοµική ύφεση. Οι κυβερνήσεις των καντονιών προσφέρουν µεγαλύτερη ποικιλία 

κινήτρων, περιλαµβάνοντας χρηµατοδότηση, για επενδυτικά προγράµµατα στις 
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αντίστοιχες περιοχές τους. Τα περισσότερα καντόνια διαθέτουν γραφεία οικονοµικής 

ανάπτυξης, κάποια ίσως µε γραφεία ή αντιπροσώπους στο εξωτερικό, µε σκοπό τη 

σύναψη συµφωνιών σε προγράµµατα και επενδύσεις.  

 

4.1.2.7.5. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
• Swiss National Bank (SNB) – Ελβετική Κρατική Τράπεζα 

   http://www.snb.ch 

• Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMASA) – Ελβετική Αρχή 
Επίβλεψης της Χρηµατοπιστωτικής Αγοράς  

   http://www.finma.ch 

• Swiss Bankers Association – Ένωση Ελβετών Τραπεζιτών 
   http://www.swissbanking.org 

• Association of Foreign Banks in Switzerland – Ένωση Ξένων Τραπεζών στην 
Ελβετία 

   http://www.foreignbanks.ch 

• SIX Interbank Clearing 
   http://www.sic.ch 

• SIX Group 
   http://www.six-group.com 

• Eurex 
   http://www.eurexchange.com 

• SWX Swiss Exchange – Ελβετικό Χρηµατιστήριο  
   http://www.swx.com 

              

    

4.1.2.8.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι (BUSINESS TRAVEL) 

 
Αναφορά για τις εθιµοτυπικές επιχειρηµατικές απαιτήσεις, τις επιχειρηµατικές 

συνήθειες, κοινωνικά πρότυπα, γλώσσα κλπ., έγινε νωρίτερα στην ενότητα της έκθεσης 

αναφοράς για εξαγωγές προς την Ελβετία από τη Μεγάλη Βρετανία.     

 

4.1.2.9.  ΕΠΑΦΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Σχετικά µε τα άτοµα επαφής, αφορά άτοµα που εργάζονται στην Πρεσβεία των 

Η.Π.Α. στην Ελβετία. Παρακάτω παρατίθενται µερικές Ελβετικές Εµπορικές και 

Βιοµηχανικές Ενώσεις: 

• Swiss Cantonal Chambers of Commerce – Εµπορικά Επιµελητήρια των 

Ελβετικών Καντονιών  

• Economiesuisse (Swiss Federation of Commerce and Industry) – Ελβετική 

Οµοσπονδία Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
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• Electrosuisse (Association for Electrical Engineering, Power & Information 

Technologies) – Ένωση για Ηλεκτρολογία, Ισχύς και Πληροφορική  

• Swiss Standards Association – Ένωση Ελβετικών Προτύπων 

• OSEC Business Network Switzerland (Swiss Office for Trade Promotion) – 

Ελβετικό Γραφείο Προώθησης Εµπορίου  

• VSIG Swiss Federation of Importers & Wholesalers – Ελβετική Οµοσπονδία 

Εισαγωγέων και Χονδρεµπόρων  

• Swiss Technology Network (Electronics, Automation Eqp. & Computer Manuf. 

& Distributor Association) – Ένωση Ηλεκτρονικών, Αυτοµατισµού & 

Κατασκευής Η/Υ και ∆ιανοµής   

• ASUT (Swiss Telecommunications Users Assn.) – Ελβετική Ένωση Χρηστών 

Τηλεπικοινωνιών 

• SWICO (Swiss Assn. For Information, Communication, Organizational 

Technology) – Ελβετική Ένωση για Πληροφορική, Επικοινωνία, Οργανωσιακή 

Τεχνολογία  

• FASMED (Swiss Medical Device Technology Assn.) – Ένωση Ελβετικών 

Τεχνολογικών Ιατρικών Μηχανηµάτων  

• SIA (Society for Engineers and Architects) – Ένωση Μηχανικών και 

Αρχιτεκτόνων  

• Swiss Textile Federation – Ελβετική Οµοσπονδία Υφασµάτων  

• Swiss Society of Chemical Industries – Ελβετική Ένωση Χηµικών Βιοµηχανιών  

• Swiss Banking Association – Ελβετική Τραπεζική Ένωση  

• Swiss Hotel Association – Ελβετική Ένωση Ξενοδοχείων  

• Federation of the Swiss Watch Industry (FH) – Οµοσπονδία της Ελβετικής 

Βιοµηχανίας Ωρολογοποιίας  

• Swiss Exchange SWX – Ελβετικό Χρηµατιστήριο  

 

Πλήρης κατάλογος του συνόλου των ενώσεων παρατίθεται στο Publicus 2009 

"Schweizer Jahrbuch des oeffentlichen Lebens", published by Schwabe & Co. AG 

Verlag, P.O. Box 832, CH-4132 Muttenz 1, Switzerland; Tel. (41-61) 467-8509; 

Fax (41-61) 467-8586, ή στην ιστοσελίδα www.publicus.ch.  

 

4.1.2.9.1. ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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Περισσότερη πληροφόρηση για τις κρατικές υπηρεσίες παρέχεται στην ιστοσελίδα: 

www.admin.ch 

• Federal Department of Home Affairs: 

  Federal Office for Statistics 

  Federal Office for Public Health 

• Federal Department of Justice and Police: 

  Federal Office of Metrology and Accreditation 

  Federal Office for Intellectual Property 

• Federal Department of Economic Affairs: 

  State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 

  Federal Office for Professional Education and Technology 

• Federal Department of Defense, Protection of the Population and Sport: 

  Defense Procurement Agency (Armasuisse) 

• Federal Department of Finance: 

  Federal Customs Administration 

• Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communications: 

  Federal Office for Civil Aviation 

  Federal Office for the Environment, Forestry and the Landscape 

  Federal Office for Communications 

• Swiss Post   

 

4.1.2.9.2. ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 
Στη συνέχεια αναφέρονται µερικές από τις µεγαλύτερες Ελβετικές εταιρείες 

διεξαγωγής ερευνών αγοράς αλλά και εκλογικών σφυγµοµετρήσεων. Η εταιρεία των 

Η.Π.Α. πρέπει να επιδιώξει όρους και αµοιβή. Η Πρεσβεία των Η.Π.Α. δεν µπορεί να 

συστήσει καµία εταιρεία. 

• A.C. Nielsen 

• IHA-GFM 

• Trimedia Group 

• Link Institute 

• Demoscope 

• ISOPUBLIC 
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Η πρόσβαση σε εκθέσεις ερευνών αγοράς που δηµιουργούνται από την Εµπορική 

Υπηρεσία των Η.Π.Α., πραγµατοποιείται µέσω της ιστοσελίδας:  

http://www.export.gov/marketresearch.html κάνοντας κλικ στο Country and Industry 

Market Reports. Οι εκθέσεις αυτές διατίθενται µόνο στους κατοίκους και τις εταιρείες 

των Η.Π.Α. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι απαραίτητη αλλά δεν χρεώνεται.  

 

4.1.2.9.3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 
Πληροφορίες σχετικά µε µελλοντικές εµπορικές εκδηλώσεις στην Ελβετία 

παρατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.buyusa.gov/switzerland/en/visiting_us_exhibitions.html 

Μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας γίνεται αναζήτηση εµπορικών εκδηλώσεων ανά 

χώρα, βιοµηχανία, πολιτεία, ηµεροµηνία και είδος εκδήλωσης. Επίσης, αναφέρονται 

και εκδηλώσεις που υποστηρίζονται επισήµως από το τµήµα Εµπορίου των Η.Π.Α. 

στην ιστοσελίδα: http://www.export.gov/tradeevents/index.asp  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ    

       ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

       ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 

 

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στην προηγούµενη ενότητα παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα σηµεία που οφείλει να 

γνωρίζει ένας επιχειρηµατίας πριν την εξαγωγή προϊόντων στην Ελβετία. Οι 

πληροφορίες που αναφέρθηκαν καλύπτουν, σε ικανοποιητικό βαθµό, βασικές πλευρές 

του οικονοµικού – κοινωνικού – πολιτικού γίγνεσθαι της χώρας, αποτελώντας πολύτιµα 

εφόδια για τους δυνητικούς Έλληνες εξαγωγείς τροφίµων στη χώρα.   

Τα ελληνικά τρόφιµα ιδιαίτερης αξίας (τυρί φέτα, ελαιόλαδο / ελιές, µαστίχα, 

κρόκος, κρασί) που µελετούνται σε αυτή τη διπλωµατική εργασία επιλέχθηκαν γιατί 

κατά τη δηµιουργό της εργασίας, αποτελούν προϊόντα µοναδικής υψηλής ποιότητας 

προερχόµενα από την Ελληνική γη. Εξάλλου, πολλές είναι οι διεθνής ερευνητικές 

εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί για λογαριασµό τους κατά καιρούς και µαρτυρούν 

την ανώτερη ποιότητά τους έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων που  κυκλοφορούν 

τόσο στην Ελβετία όσο και σε όλο τον κόσµο. Αν η ποιοτική τους ανωτερότητα 

ενσωµατωθεί στην προστιθέµενη αξία τους τότε ενισχύεται η ανταγωνιστική τους 

υπεροχή κατά την προώθησή τους σε όλες τις χώρες του κόσµου.   

 

5.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ &         

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 
Ας ξεκινήσουµε όµως από τη χώρα της Ελβετίας ως παράδειγµα – πρότυπο. 

Ακολουθεί διατύπωση σκέψεων και προτάσεων σχετικά µε τη βελτίωση της εξαγωγικής 

δύναµης και της θέσης των προαναφερόµενων ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην 

αγορά της Ελβετίας, µέσω της αναβάθµισης της προβολής τους και της εµπορικής 

πληροφόρησης γύρω από αυτά.  

Πέραν των µεθόδων εξαγωγικών δραστηριοτήτων – όπως αναφέρθηκαν σε 

προηγούµενο κεφάλαιο – που δύναται να ακολουθήσει ατοµικά µία επιχείρηση κατά 

την προώθηση των προϊόντων της στην Ελβετία, σε εθνικό επίπεδο διαφαίνεται 

αναγκαίο να καθοριστούν εξειδικευµένες στρατηγικές προώθησης.  
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Μία πρόταση θα ήταν η αναβίωση, από την αρχαιότητα, των γνωστών 

Μητροπόλεων. Ο όρος µητρόπολη εµφανίστηκε στην Αρχαία Ελλάδα και ετυµολογικά 

σηµαίνει «η µητέρα πόλη». Έτσι αποκαλούσαν τις ισχυρές πόλεις που ασκούσαν µια 

µορφή οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας στις άλλες που αποτελούσαν τις αποικίες 

τους. Ουσιαστικά, ο όρος µητρόπολη εξηγεί τη σχέση µεταξύ των µητροπόλεων και 

των συνδεδεµένων πόλεων (αποικιών) τους. Οι παραδοσιακές µητροπόλεις 

αποτελούσαν τα οικονοµικά, πολιτικά και πολιτιστικά κέντρα µεγάλων γεωγραφικών 

περιοχών όπως των αποικιών τους. Στην πάροδο του χρόνου, οι περισσότερες 

µητροπόλεις δηµιούργησαν σηµαντικούς αυτόνοµους πολιτισµούς, οι οποίοι 

βασίστηκαν στη σχέση αυτή. Λαµπρά παραδείγµατα τέτοιων µητροπόλεων 

αποτελούσαν η Αρχαία Αθήνα, η Κόρινθος στην Ελλάδα και οι Συρακούσες στην 

Ιταλία. Οι Συρακούσες της Σικελίας ήταν µια αποικία της ελληνικής πόλης της 

Κορίνθου ενώ αργότερα, χρησίµευσαν ως ενδιάµεσος σταθµός για αποικιακούς 

οικισµούς, όπως η Καµαρίνα  

(http://www.metropolenforschung.de/dokumente/MiegTheMetropolis.pdf).  

Κατά κύριο λόγο, οι αποικιακοί οικισµοί δηµιουργούνταν στα ξένα κράτη 

προκειµένου να εξασφαλίσουν οι "µητροπόλεις – κράτη" φυσικούς πόρους και καλές 

σχέσεις µε τα ξένα κράτη. Έτσι, καλές σχέσεις διατηρούνταν µόνο µεταξύ 

µητροπόλεων και εκούσιων αποικιών. Η µορφή των αποικιών που είχαν αναπτύξει οι 

Έλληνες στην αρχαιότητα χαρακτηρίζεται από τους διεθνολόγους ως εκπολιτιστική, 

στηριζόµενη στην ανάπτυξη πολιτιστικών δεσµών µεταξύ των αποικιών µε τις 

ελληνικές µητροπόλεις τους. Με αυτό τον τρόπο διατηρούνταν ανθηρές και οι 

εµπορικές τους σχέσεις (http://www.el.wikipedia.org/wiki/Αποικία).   

Προσαρµογή του θεσµού των «Μητροπόλεων» στη σηµερινή πραγµατικότητα θα 

ήταν η δηµιουργία στενών δεσµών µεταξύ Ελληνικών και Ελβετικών πόλεων. Ως αρχή  

θα µπορούσε να ήταν η «Αδελφοποίηση Πόλεων». Μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο 

βρέθηκε ότι µόνο µία Ελληνική πόλη – το Μεσολόγγι – είναι αδελφοποιηµένη µε την 

Ελβετική πόλη Schöfflisdorf (καντόνι Ζυρίχης). Εποµένως, η επέκταση αυτού του  

θεσµού σε τουλάχιστον µία πόλη ανά καντόνι θα ευνοούσε σηµαντικά την ανάπτυξη 

εµπορικών σχέσεων µε Ελληνικές πόλεις, άρα και την προώθηση των προϊόντων τους 

εκατέρωθεν.  

Με την αδελφοποίηση των πόλεων δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους των δύο 

περιοχών να γνωριστούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες αναφορικά στο «κοινωνικό 

γίγνεσθαι» και τον πολιτισµό τους. Η συµµετοχή σε φεστιβάλ µε την ταυτόχρονη 
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προβολή των ντόπιων εδεσµάτων αποτελεί έναν αξιοποιήσιµο µέσο ενίσχυσης των 

εµπορικών συνεργασιών µεταξύ των δύο χωρών. Κρίνεται απαραίτητη η συµµετοχή 

των εµπορικών συλλόγων, εµπορικών επιµελητηρίων, εξαγωγικών συνδέσµων, τοπικών 

φορέων (π.χ. Αυτοδιοίκησης), επιχειρηµατιών (των προϊόντων που µελετούνται), 

εκπαιδευτικών φορέων όλων των βαθµίδων και άλλων εµπλεκόµενων µελών.  

Περαιτέρω βελτίωσης της πρότασης για την «αδελφοποίηση των πόλεων» Ελλάδας 

– Ελβετίας αποτελεί η ιδέα για τη δηµιουργία Ελληνικού καταστήµατος – αρχικά, 

ένα και κατόπιν ικανοποιητικής αποδοχής, η δηµιουργία αλυσίδας ανά τη χώρα – στην 

Ελληνική Πρεσβεία ή σε ένα άλλο Προξενείο (π.χ. Ζυρίχης ή Γενεύης) όπου το 

Ελληνικό στοιχείο είναι πολυπληθέστερο. Στο εν λόγω κατάστηµα, θα πωλούνται 

Ελληνικά τρόφιµα – όπως τα εξεταζόµενα – καθώς και άλλα Ελληνικά προϊόντα (π.χ. 

σουβενίρ, τουριστικοί οδηγοί Ελληνικών περιοχών, βιβλία Ελληνικής Ιστορίας και 

Πολιτισµού, οδηγός όλων των µουσείων της Ελλάδας, Ελληνικές εφηµερίδες και 

περιοδικά, ενηµερωτικό υλικό για τον τόπο προέλευσης και τους παραγωγούς των 

προϊόντων  κλπ.). Φυσικά, θα ήταν καλύτερο να υπάρχουν προϊόντα από πολλούς 

διαφορετικούς παραγωγούς (π.χ. «φέτα», ελαιόλαδο, ελιές, κρασί) όπου αυτό είναι 

εφικτό (π.χ. στη µαστίχα Χίου και τον Κρόκο Κοζάνης υπάρχει µονοπώλιο), για να 

προβάλλονται περισσότεροι προµηθευτές και Ελληνικές περιοχές αλλά και να 

καλύπτεται τυχόν αυξηµένη ζήτηση. Επίσης, θα ήταν ωφέλιµο για τον επισκέπτη να 

ενηµερώνεται για εκδηλώσεις / φεστιβάλ Ελληνικού περιεχοµένου αλλά και Ελληνο-

Ελβετικής φιλίας / συνεργασίας τόσο στην Ελβετία όσο και την Ελλάδα, εµπορικές 

εκθέσεις στις δύο χώρες, σηµεία επαφής (contact points) για διάφορα θέµατα στην 

Ελλάδα. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί (και να αξιοποιηθεί) η πρόταση χρήσης 

ως προωθητικό υλικό της παράδοσης (ήθη, έθιµα, τοπικά εδέσµατα) των διαφόρων 

περιοχών της Ελλάδας – είτε σε video wall εντός του καταστήµατος είτε σε εκδηλώσεις 

/ εκθέσεις / φεστιβάλ – το υλικό της εβδοµαδιαίας εκποµπής της ΕΤ3 «Κυριακή στο 

Χωριό», φυσικά κατόπιν αδείας. Η συγκεκριµένη τηλεοπτική εκποµπή έχει βραβευτεί 

από την Ελληνική τηλεόραση ως η καλύτερη πολιτιστική εκποµπή για το 2006.                  

Σε συνέχεια της αναφοράς στην παράδοση της προαναφερόµενης βραβευµένης 

τηλεοπτικής εκποµπής, προτείνεται ως βάση προώθησης των προτεινόµενων  

Ελληνικών προϊόντων (εικόνα 1 / τέλος κεφαλαίου), το τετράπτυχο «πολιτισµός 

(αρχαίος και σύγχρονος) – παράδοση (ήθη και έθιµα, τοπικά εδέσµατα, µουσική) – 

ποιότητα (καθορισµός /βελτίωση και διασφάλιση ποιοτικών προδιαγραφών, έρευνα για 

τη διαθρεπτική αξία των τροφίµων και διάχυση αυτής, ευζωία) – Ελληνικό Σήµα 



 117 

(Ελληνική σηµαία σε χώρους εστίασης για τη χρήση Ελληνικών προϊόντων), 

περιλαµβάνοντας και αναδεικνύοντας τις Ελληνικές περιοχές παραγωγής / προέλευσης 

των εν λόγω τροφίµων. Αγοράζοντας λοιπόν, ένας Ελβετός καταναλωτής για 

παράδειγµα «τυρί Φέτα» προέλευσης Ηµαθίας, να διδάσκεται – π.χ. µέσω 

συνοδευτικού φυλλαδίου επί της ετικέτας – για τον πολιτισµό των αρχαίων Μακεδόνων 

και την ιστορία, µερικώς, του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βεργίνα, τα τοπικά έθιµα 

/εδέσµατα των κατοίκων σήµερα (π.χ. θεσµός «Παυλείων» στη Βέροια προς τιµήν του 

Αποστόλου Παύλου που πρωτοδίδαξε στη Βέροια, τυρόπιτα µε χειροποίητα φύλλα και 

τυρί «φέτα», συνοπτικό οδηγό για τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής της «φέτας») και 

τα ερευνητικά δεδοµένα για τη «διαθρεπτική αξία» του τυριού «φέτα».  

Με αφορµή τη «φέτα», ερευνώντας τη Νοµοθεσία που τη διέπει, διαπιστώνεται ένα 

θεσµικό κενό ποιότητας. Γεννιέται λοιπόν άµεσα, η ανάγκη θέσπισης εθνικών κανόνων 

σχετικά µε την ποιότητα και τις προδιαγραφές της «φέτας». Στη συνέχεια, δύναται να 

ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα παραδοσιακά τυριά που επίσης υπολείπονται ανάλογων 

ποιοτικών προδιαγραφών. Συνέπεια αυτής της ελλείψεως σήµερα, είναι η εµφάνιση στα 

σηµεία πώλησης, εσωτερικού και εξωτερικού, συσκευασιών «φέτας» µε ποιοτικές 

αποκλίσεις (π.χ. παρουσία µούχλας, φουσκωµένες συσκευασίες). Η εικόνα αυτή 

επηρεάζει αρνητικά τους καταναλωτές, ενισχύοντας την έλλειψη εµπιστοσύνης στη 

«φέτα» αλλά και τους Έλληνες παραγωγούς της περαιτέρω. Η περιφρούρηση λοιπόν, 

τόσο της παραγωγικής της διαδικασίας όσο και η διασφάλιση της ποιότητάς της, 

οφείλει να γίνει προτεραιότητα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

και τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους φορείς (π.χ. συχνές αναλύσεις προϊόντων, 

πιστοποίηση και αυστηρή εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης της υγιεινής και 

ασφάλειας των τροφίµων (HACCP) από τις  παραγωγικές επιχειρήσεις και συχνής 

επίβλεψής τους από τις Κρατικές Αρχές Ελέγχου).  

Ευτυχώς, υπάρχει πλούσιο δηµοσιευµένο ερευνητικό έργο που σχετίζεται βασικά µε 

τις ποιοτικές παραµέτρους της «φέτας», κυρίως, από Έλληνες επιστήµονες. Αποµένει 

να συστρατευθούν όλοι οι σχετικοί φορείς για τη θέσπιση νοµοθεσίας που να ελέγχει 

την παραγωγή της, θέτοντας προδιαγραφές ποιότητας που ξεκινούν από την Α’ ύλη, τη 

συσκευασία (π.χ. ελκυστική σχεδίαση και προσφορά διαφορετικών µεγεθών κατόπιν 

µελέτης του ανταγωνισµού και των προτιµήσεων των καταναλωτών) και φθάνουν ως 

την ηµεροµηνία λήξης της στο ψυγείο του καταναλωτή, σε οποιοδήποτε µέρος της γης 

κι αν βρίσκεται. Οι εµπλεκόµενοι φορείς που φέρουν τη γνώση και την νοητή ευθύνη 

θέσπισης κανόνων σε γαλακτοκοµικά  τρόφιµα (και όχι µόνο) στην Ελλάδα, είναι το 
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υ.Π.Α.Α.Τ.), ο Ενιαίος Φορέας 

Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.), το Γενικό Χηµείο του Κράτους, τον Οργανισµό 

Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.), ο Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και Κρέατος 

(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), ο Οργανισµός Προώθησης Ελληνικών Γεωργικών Προϊόντων 

(Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.), Γαλακτοκοµική ΕΠΑ. Σ. Ιωαννίνων (η µοναδική σχολή τυροκοµίας Β-

θµιας εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα), το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας, 

σχετικό ∆ιδακτικό Προσωπικό όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας (π.χ. 

Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.)), εξειδικευµένα 

Ιδιωτικά Εργαστήρια Χηµικο – Μικροβιολογικών Αναλύσεων, οι  Σύνδεσµοι 

Εξαγωγέων της Επικράτειας (π.χ. Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.), Κρήτης), Εµπορικά 

Επιµελητήρια, αντιπρόσωποι µικροµεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων παραγωγής 

«φέτας», αντιπρόσωποι σηµείων διανοµής και πώλησης (π.χ. υπεραγορές), αλλά και 

άλλοι τυχόν σχετικοί φορείς. 

Επίσης, σχετικές ποιοτικές προδιαγραφές είναι σηµαντικό να θεσπιστούν και για όσα 

από τα υπόλοιπα προϊόντα δεν υφίστανται ακόµη ή χρειάζονται βελτίωση όπως στην 

περίπτωση της «φέτας» (π.χ. κρόκος Κοζάνης, επιτραπέζιες ελιές, µαστίχα και προϊόντα 

αυτής, κρασί). Σχετικά, εµπλεκόµενοι φορείς δύναται να είναι η Ένωση 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο Αναγκαστικός Συνεταιρισµός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, 

οι ∆ρόµοι του Κρασιού διαφόρων περιοχών της Ελλάδας,  

Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) κλπ.  

Στην προκειµένη περίπτωση, αξίζει να αναφερθεί και ακολουθηθεί το παράδειγµα 

των Ελβετών κρατικών αξιωµατούχων πριν την επισύναψη εµπορικών σχέσεων για την 

εντατικοποίηση εισαγωγής τροφίµων στη χώρα τους από άλλες ξένες αγορές (π.χ. 

χώρες µέλη της Ε.Ε., Κίνα) πέραν των ήδη στενά συνεργαζόµενων (π.χ. Γερµανία, 

Ιταλία, Γαλλία). Πιο συγκεκριµένα, οµάδα διακεκριµένων και ποικίλης εξειδίκευσης  

επιστηµόνων – ανώτατων κρατικών Αξιωµατούχων (π.χ. χηµικούς, κτηνίατρους, 

γεωπόνους) από διάφορα καντόνια αναζητά, αρχικά, αντίστοιχα σηµεία (Αρχές 

Ελέγχου των Τροφίµων) και άτοµα επαφής στην ξένη χώρα και κατόπιν, επιδιώκει 

συνάντηση επαφής για τη διερεύνηση και εκµάθηση της αγοράς, µέσω ανταλλαγής 

απόψεων και γνώσεων στα γνωστικά αντικείµενα που τους ενδιαφέρουν. Ειδικά σε 

θέµατα τροφίµων, ενδιαφέρονται για τη διάρθρωση των σχετικών Αρχών ελέγχου των 

τροφίµων της  χώρας, τη Νοµοθεσία που διέπει τα τρόφιµα, τυχόν συνεργασίες µε 

αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Αρχές 

τροφίµων κατά τη µεταξύ τους συνεργασία αλλά και µε τις επιχειρήσεις κατά τον 
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έλεγχο των τελευταίων ως προς την εφαρµογή της Νοµοθεσίας, την ανάπτυξη της 

αγοράς ως προς τα τρόφιµα που τους ενδιαφέρουν (π.χ. ετήσια παραγωγή ελαιολάδου, 

αριθµός και γεωγραφική εξάπλωση παραγωγών τυριού «φέτας», υιοθέτηση 

καινοτοµιών κατά την παραγωγή και διάθεση Ελληνικών τροφίµων) κ.α. Κατά την 

πραγµατοποίηση της επίσκεψης, συνήθως διάρκειας µίας εβδοµάδας, επιδιώκεται η 

επίσκεψη σε παραγωγικές εταιρείες τροφίµων του ενδιαφέροντός τους – κυρίως, 

τροφίµων που επιθυµείται η διάθεσή τους στην Ελβετική αγορά – ελέγχοντας το 

επίπεδο της παραγωγής, της ποιότητας των παραγόµενων τροφίµων και υπηρεσιών και 

του ελέγχου τους, της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, την εξαγωγή σε άλλες 

χώρες, την περιβαλλοντική τους συνείδηση κλπ. Επιστρέφοντας στην Ελβετία, 

µελετούν τα δεδοµένα, αποφασίζουν για τη δυνατότητα εισαγωγής τροφίµων (π.χ. είδη, 

γεωγραφική περιοχή, δυνητικούς προµηθευτές) και εισηγούνται τις τελικές τους 

προτάσεις (π.χ. «πράσινο φως» για την εισαγωγή χ – τόνων εξαιρετικού παρθένου 

ελαιολάδου από Κρήτη και Καλαµάτα) σε κρατικούς Αξιωµατούχους υπεύθυνους για 

την υλοποίηση τους σε κυβερνητικό επίπεδο. Προτείνεται λοιπόν αντίστοιχα, η ίδρυση 

ενός Γραφείου Ποιότητας κι Ασφάλειας Εισαγόµενων και Εξαγόµενων Τροφίµων 

σε Γενική ∆ιεύθυνση ανώτατου κρατικού επιπέδου στην Ελλάδα.                

Με αφορµή τα παραπάνω, για την επιτυχή έκβαση των εξαγωγών προς Ελβετία 

ενδείκνυται η ολοκλήρωση της θέσπισης και εφαρµογής των ποιοτικών προδιαγραφών 

των προτεινόµενων Ελληνικών προϊόντων, όπως προαναφέρθηκε. Επίσης, πιο πριν, 

έγινε αναφορά σε προτάσεις για την ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ Ελβετικών και 

Ελληνικών πόλεων. Πολύτιµος σύµβουλος στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας 

δύναται να αποβεί η αρωγή του Ελληνικού στοιχείου της Ελβετίας. Πιο συγκεκριµένα, 

η αναφορά έγκειται στην Ελληνική Πρεσβεία στη Βέρνη 

(http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/AuthoritiesAbroad/Europe/Switzerland/EmbassyBern/

en-US), τα διάφορα Ελληνικά Προξενεία (Γενεύης, Βέρνης, Ζυρίχης, Λουγκάνο) ανά 

την Επικράτεια (http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/el-

GR/Policy/Geographic+Regions/Europe/Relationships+with+other+countries/Switzerla

nd), αλλά και την Ελληνική Οµογένεια της Ελβετίας – αριθµεί περίπου 11.000 Έλληνες 

– που είναι διασκορπισµένη σε όλη την επικράτεια και εκπροσωπείται από διάφορους 

ελληνικούς συλλόγους (http://www.ellada.ch/). Μέσω των ιστοσελίδων που 

προαναφέρθηκαν,  παρέχονται πληροφορίες για τις διευθύνσεις των συλλόγων αλλά και 

τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις των Ελλήνων της Ελβετίας. Οι τελευταίοι γνωρίζουν 

πολύ καλά τη νοοτροπία και την αγορά της Ελβετίας, οπότε η επικοινωνία και σύναψη 
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σχέσεων µαζί τους σίγουρα θα ήταν ένας θαυµάσιος σύµµαχος κατά την προώθηση των 

ελληνικών προϊόντων στη χώρα, δεδοµένου ότι ίσως κάποιοι από αυτούς ήδη 

δραστηριοποιούνται, µε κάποιο τρόπο, στο αντικείµενο της προώθησης ελληνικών 

προϊόντων (π.χ. ελληνικά εστιατόρια, καταστήµατα ελληνικών τροφίµων). Επίσης, οι 

εµπορικοί ακόλουθοι και διπλωµάτες της Πρεσβείας και των Προξενείων, έχουν ήδη 

διεξάγει διάφορες έρευνες αγοράς στην Ελβετία, υλικό χρήσιµο για όποιον 

ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά στη χώρα.    

Επιπρόσθετα, κάποιοι από τους Έλληνες της Ελβετίας διδάσκουν σε Ελβετικά 

Πανεπιστήµια, οπότε θα ήταν χρήσιµη η συµµετοχή τους σε ερευνητικά προγράµµατα 

σε συνεργασία µε Ελληνικά Πανεπιστήµια και σε θεµατικά αντικείµενα που ερευνούν 

και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα και µοναδικά (π.χ. κρόκος Κοζάνης, Μαστίχα Χίου), σε 

κάποιες περιπτώσεις, ποιοτικά χαρακτηριστικά των σχετικών Ελληνικών προϊόντων. Τα 

ερευνητικά αποτελέσµατα στο χώρο των τροφίµων, που διαχέονται στους κόλπους της 

Επιστηµονικής Κοινότητας της Ελβετίας αφού υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία 

αναζήτησης των δυνητικών ωφελειών της έρευνας, µετατρέπονται συνήθως σε οδηγίες 

ή κατευθυντήριες γραµµές για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, µπορεί να γίνει µνεία στα οφέλη των εξεταζόµενων Ελληνικών 

προϊόντων για τον ανθρώπινο οργανισµό, προβάλλοντας τα Ελληνικά προϊόντα (π.χ. 

ελαιόλαδο / ελιές, «φέτα») ως κορµό της Μεσογειακής ∆ιατροφής, ενώ παράλληλα να 

προτείνεται η µύηση σε νέες  γεύσεις (π.χ. άριστης ποιότητας κρασιά από αυτόχθονες 

Ελληνικές ποικιλίες).  

 

5.3. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΙ       

  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ  

 
Πέραν της προώθησης της έρευνας των προϊόντων στους Ακαδηµαϊκούς κύκλους 

της χώρας, θα ήταν ωφέλιµο να αναπτυχθούν ιδιαίτερα προγράµµατα προβολής και 

διαφήµισης, κατά βάση, σε χώρους που συνωστίζονται πολλοί άνθρωποι. Πιο 

συγκεκριµένα, στα κυλικεία των σχολικών χώρων όλων των βαθµίδων (πρωτοβάθµια – 

δευτεροβάθµια – τριτοβάθµια) προσαρµοσµένα κατάλληλα στις ανάγκες του καθενός. 

Προϊόντα που θα µπορούσαν να προσαρµοστούν στις ανάγκες αυτών των χώρων (π.χ. 

σε ποικιλία µεγεθών συσκευασιών – από µικρό ως µεγάλο ανάλογα µε τη ζήτηση) είναι 

το ελαιόλαδο (π.χ. σε σαλάτες, πιάτα), οι ελιές (π.χ. σε σάντουιτς, Ελληνικά πιάτα), η 

µαστίχα Χίου (π.χ. ως έχει και σε πιάτα), ο κρόκος Κοζάνης (π.χ. σε πιάτα) και φυσικά, 
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η «φέτα» (π.χ. σε σαλάτες, πιάτα, σάντουιτς). Εξάλλου, όπως έχει αναφερθεί σε 

προηγούµενη ενότητα, οι Ελβετοί είναι άνθρωποι που τους αρέσει να ταξιδεύουν και να 

δοκιµάζουν νέες γεύσεις που τις αναζητούν στη χώρα τους όταν επιστρέφουν, ενώ 

παράλληλα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε τρόφιµα ανώτερης ποιότητας 

(υψηλής διαθρεπτικής αξίας) που βελτιώνουν την υγεία τους (ευζωία / wellness).  

Οι Ελβετοί ως άλλοι σύγχρονοι, σκληρά και υψηλόµισθοι γενικά εργαζόµενοι 

πολίτες, έχουν υιοθετήσει το σύγχρονο δυτικό τρόπο διατροφής που περιλαµβάνει 

κυρίως, γεύµατα εκτός οικογενειακού (σπιτικού) περιβάλλοντος. Ειδικότερα, 

καταφεύγουν συχνά σε τοπικά εστιατόρια (εθνικής & διεθνής κουζίνας) ή αλυσίδες 

ταχυφαγίων για να απολαύσουν το µεσηµεριανό ή το βραδινό τους γεύµα. Αυτοί οι 

χώροι, όπως και οι αλυσίδες catering, είναι ωφέλιµο να προσεγγιστούν για τη γνωριµία 

των µαγείρων τους µε τα προτεινόµενα Ελληνικά προϊόντα, µε απώτερο στόχο τη 

χρήση των τελευταίων κατά τη δηµιουργία νέων πιάτων προσαρµοσµένων («πάντρεµα» 

Ελληνικών και Ελβετικών γεύσεων) στις προτιµήσεις των Ελβετών πολιτών. Επίσης, η 

δηµιουργία Ελληνικών Εβδοµάδων Γεύσεων και Ελληνικής ∆ιατροφής, ταυτόχρονα, σε 

διαφορετικές πόλεις στην Ελβετία σε συνεργασία µε τις τοπικές Αρχές των καντονιών 

και την επιστηµονική κοινότητα της χώρας, δύναται να συνεισφέρουν σηµαντικά στη 

µύηση και διάδοση των Ελληνικών γεύσεων στη χώρα αλλά και την ενδυνάµωση των 

εµπορικών – πολιτισµικών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών. Αντίστοιχα, η δηµιουργία 

Ελβετικών Εβδοµάδων Γεύσεων και Ελβετικής ∆ιατροφής στην Ελλάδα για την 

ανταλλαγή πολιτισµικής κουλτούρας και σύσφιξης των σχέσεων µεταξύ των δύο λαών.  

Επειδή οι Ελβετοί, όπως επισηµάνθηκε σε προηγούµενη ενότητα, πέραν της 

σκληρής εργασίας αγαπούν τα σπορ και τις φιλανθρωπίες, οι σχετικοί χώροι 

συνάθροισής τους θα αποτελούσαν µια καλή πρόταση προβολής των προτεινόµενων 

Ελληνικών προϊόντων. Ως γνωστό, είναι λάτρεις του σκι οπότε τα χιονοδροµικά κέντρα 

φέρουν τον πρώτο λόγο στο πλάνο προώθησης. Επίσης, καταφεύγουν σε γήπεδα, 

γυµναστήρια, κέντρα αισθητικής για τη βελτίωση και αναζωογόνηση του σώµατος. 

Ακολουθούν οι φιλανθρωπικοί χώροι, όπως νοσοκοµεία, κλινικές (κρατικά και 

ιδιωτικά, αν και οι φιλανθρωπικές υπηρεσίες περιορίζονται στα κρατικά ιδρύµατα κατά 

βάση), γηροκοµεία / χώροι διαβίωσης ατόµων της 3ης ηλικίας, εκκλησίες κλπ. Με 

αφορµή τις φιλανθρωπίες, η συµµετοχή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις µε δωρεάν 

προσφορά Ελληνικών τροφίµων και ενηµερωτικού υλικού, όπως προαναφέρθηκε, θα 

ήταν µία καλή προσπάθεια προσέλκυσης του κοινού και γνωριµίας µε τα προϊόντα.           
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Ως επιβράβευση όλων των χώρων εστίασης που εντάσσουν Ελληνικά προϊόντα στα 

πιάτα /κατάλογό τους, θα ήταν η παρακίνηση και (δωρεάν) προσφορά της χρήσης του 

Ελληνικού Σήµατος (δηµιουργία αυτού: π.χ. Ελληνική Σηµαία ή οποιοδήποτε άλλο 

σχήµα επιλεχθεί σε Ελληνικό κρατικό επίπεδο) από την εταιρεία τους. Η εµφάνιση του 

σήµατος δύναται να γίνεται είτε στον κατάλογο, είτε (και) στην είσοδο της επιχείρησης 

(π.χ. καλαίσθητο αυτοκόλλητο σε παράθυρο ή πόρτα ή τοίχο), ή ακόµη και στα  

εταιρικά διαφηµιστικά φυλλάδια (brochures).  

Βέβαια το Ελληνικό Σήµα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και από σηµεία πώλησης 

των εν λόγω προϊόντων, όπως υπεραγορές, κυλικεία και σταθµούς εστίασης µέσων 

µαζικής µεταφοράς (π.χ. τρένα, αεροδρόµια, λεωφορεία, πορθµεία (λίµνες & ποτάµια)), 

κυλικεία µουσείων, θεάτρων και κινηµατογράφων, καθώς και βενζινάδικα. Στην 

προκειµένη περίπτωση, περισσότερα οφέλη θα αποκοµίζονταν από τη χρήση 

επιπρόσθετων προωθητικών ενεργειών, όπως για παράδειγµα, προσφορά γνωριµίας 

ενός µπουκαλιού Ελληνικού κρασιού για κάθε 50€ βενζίνης (µε παροχή συνοδευτικού 

ενηµερωτικού φυλλαδίου γνωριµίας µε το προϊόν / παραγωγό /περιοχή).    

Πέραν των προωθητικών ενεργειών σε σηµεία πώλησης και χώρους εστίασης, 

σηµαντική θα ήταν η προβολή των συγκεκριµένων Ελληνικών τροφίµων σε σχετικές µε 

τα τρόφιµα και τη διατροφή εµπορικές εκθέσεις και συνέδρια, αλλά και ως 

προωθητικές ενέργειες σε συνέδρια κι εµπορικές εκθέσεις άλλου θεµατικού 

ενδιαφέροντος (π.χ. ιατρικού, πληροφορικής, αυτοκινήτων, ωρολογοποιίας, 

φαρµακευτικής).  

Επίσης, δεν θα έπρεπε να αφεθούν ανεκµετάλλευτες πηγές πληροφόρησης του 

κοινού, όπως περιοδικά τροφίµων, διατροφής και βελτίωσης της υγείας. Στην έντυπη 

πληροφόρηση κατατάσσονται και οι διαφηµίσεις σε ταµπλό στους δρόµους και τα 

γήπεδα, καθώς και στα µέσα µαζικής µεταφοράς, αφού βέβαια ελεγχθεί πρώτα η 

σχετική νοµοθεσία. Φυσικά, το διαδίκτυο αποτελεί µια χρυσή πηγή προβολής 

προϊόντων µε αµεσότερα αποτελέσµατα λόγω του ότι οι Ελβετοί είναι πολίτες µε 

αυξηµένη χρήση του διαδικτύου για επαγγελµατικούς και προσωπικούς σκοπούς (π.χ. 

ψώνια). Ακόµη, εκτός από την έντυπη και το διαδίκτυο, αξιοσηµείωτη πηγή προώθησης 

των Ελληνικών προϊόντων θα αποτελούσαν και οι (τυχόν υπάρχουσες) σχετικές µε το 

«ευ ζην» και τη διατροφή ενηµερωτικές εκποµπές στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. 

Ειδικότερα, το ραδιόφωνο αποτελεί ένα άριστο µέσο µεταφοράς µηνυµάτων στο κοινό 

µε σηµαντικά χαµηλότερο κόστος από αυτό της τηλεόρασης.  
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Εκτός των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, πολλά υποσχόµενη θα ήταν η προβολή των 

συγκεκριµένων Ελληνικών τροφίµων στα διάφορα φεστιβάλ που διοργανώνονται σε 

πολλές πόλεις της Ελβετίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, µε συχνότερη εµφάνιση 

από την άνοιξη ως το φθινόπωρο. Τα φεστιβάλ αυτά µπορεί να σχετίζονται µε µουσικό 

περιεχόµενο, εκκλησιαστικό, γεωργικό (π.χ. τρύγου σταφυλιών) ή ακόµη µε Εθνικές 

Εορτές (π.χ. 1η Αυγούστου ηµέρα ανεξαρτησίας της χώρας). Πιο λεπτοµερείς 

πληροφορίες παρέχονται σε προηγούµενα κεφάλαια όπου αναφέρονται και σχετικές  

διευθύνσεις ιστοτόπων. Επίσης, τα θέατρα, οι κινηµατογράφοι και οι µουσικοί χώροι 

αποτελούν άριστα σηµεία προώθησης των Ελληνικών τροφίµων, της Ελληνικής 

διατροφής, ενώ δύναται να συµβάλλουν σηµαντικά στην πολιτισµική προσέγγιση των 

δύο λαών µέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής πολιτιστικής κουλτούρας µεταξύ 

τους.       

                

5.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
Συµπερασµατικά, η Ελβετία είναι µία πολλά υποσχόµενη χώρα για την επιτυχή 

προώθηση και επικράτηση των συγκεκριµένων Ελληνικών τροφίµων στη συνείδηση 

των πολιτών της. Οι πολίτες της απολαµβάνουν ένα κράτος πρόνοιας, τα εισοδήµατά 

τους βαθµιαία αυξάνονται που σηµαίνει ότι ζουν σε ένα περιβάλλον κοινωνικής  

ευµάρειας µε σηµάδια σταθερότητας. Το γεγονός αυτό κατά συνέπεια, οφείλει να 

εµπνέει σιγουριά στους πολίτες να απολαµβάνουν τη ζωή και να γίνονται 

καταναλωτικοί ως προς αγαθά (π.χ. τρόφιµα) και υπηρεσίες.   

Γενικά, οι Ελβετοί είναι άνθρωποι µορφωµένοι, εκλεπτυσµένοι και για αυτό ίσως 

απαιτητικοί, που δεν διστάζουν, όµως, να πληρώσουν ακριβότερα για τρόφιµα που 

συνεισφέρουν θετικά στην υγεία τους. Συνεπώς, αναζητούν την ποιότητα, τη φρεσκάδα, 

το βιολογικό τρόφιµο, δηλαδή, στοιχεία που συναποτελούν την προστιθέµενη αξία των 

προϊόντων που αγοράζουν. Ενσωµατώνοντάς τα λοιπόν, στην υψηλή αξία των 

προτεινόµενων Ελληνικών τροφίµων, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, δηµιουργείται 

τελικά, µια πολλά υποσχόµενη «συνταγή επιτυχίας» στην πολυ-πολιτισµική αγορά της 

Ελβετίας. Η αποδοχή των συγκεκριµένων Ελληνικών προϊόντων ως τρόφιµα υψηλής 

προστιθέµενης αξίας από την εκλεπτυσµένη και απαιτητική αγορά της Ελβετίας, 

«ανοίγει» δυνητικά το δρόµο για την καθιέρωσή τους, µε αυτά τα χαρακτηριστικά και 

το Ελληνικό Σήµα, πέρα από τις συνορεύουσες πολιτισµικά σηµαντικές χώρες 

(Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία) και στο παγκόσµιο στερέωµα.  
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Εξάλλου, η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας προς την Ελβετία των 

µικροµεσαίων (κατά βάση) Ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν τα εν λόγω 

προϊόντα, θα συνεισφέρει στη διεύρυνση της γνώσης τους γύρω από τις εξαγωγές και 

τις ξένες αγορές, βελτιώνοντας συγχρόνως και την απόδοση τόσο την οικονοµική  όσο 

και της οργανωσιακής τους συµπεριφοράς. Για την επίτευξη βραχυπρόθεσµων και 

µακροπρόθεσµων στόχων συνιστάται η προσήλωση των εταιρειών – αλλά και των 

εµπλεκόµενων κρατικών φορέων – στην καινοτοµία, την έρευνα και ανάπτυξη, την 

ποιότητα, την αναζήτηση και διάδοση της γνώσης, την ανάπτυξη και διατήρηση 

σχέσεων µε τους ξένους συνεργάτες τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο 

κρατικών φορέων (π.χ. Αρχών ελέγχου των τροφίµων (κατά το παράδειγµα των 

Ελβετών), Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.), καθώς 

και τη συνεχή βελτίωση µακροπρόθεσµα.        

         

 

Εικόνα 1: Τετράπτυχο Βάσης Προώθησης Ελληνικών Τροφίµων Ιδιαίτερης Αξίας  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΣΗΜΑ  

(π.χ. ΣΗΜΑΙΑ) 
 

 (ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

 
(ΗΘΗ – ΕΘΙΜΑ -

ΤΟΠΙΚΑ 
Ε∆ΕΣΜΑΤΑ -
ΜΟΥΣΙΚΗ) 

 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

 
(ΕΡΕΥΝΑ – 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - 
ΕΥΖΩΙΑ) 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 
(ΑΡΧΑΙΟΣ – 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ 
(«ΦΕΤΑ»-

ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ -
ΚΡΟΚΟΣ -ΚΡΑΣΙ-
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο -

ΕΛΙΕΣ) 
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