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Περίληψη 

  Η παρακάτω εργασία έχει σαν θέμα της την εξαγωγική δραστηριότητα μιας 

επιχείρησης γούνας στην αγορά της Κίνας. Ο κλάδος της γούνας στην Ελλάδα, 

παρουσιάζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση στους νομούς Καστοριάς και Κοζάνης, οι 

οποίοι παραδοσιακά κρατούν τα σκήπτρα αυτού του εμπορίου. Η γούνα αποτελεί ένα 

προϊόν που από την αρχή του εμπορίου της απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στο 

εξωτερικό παρά στους εγχώριους καταναλωτές. Άλλωστε η ίδια η φύση του προϊόντος 

το καθιστά ως προϊόν πολυτελείας κάτι που κάνει επιτακτική την ανάγκη των 

γουναράδων για την ανεύρεση συνεχώς καινούριων αγορών-στόχων και καινούριων 

τεχνικών παραγωγής της.  

 Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, αξιόλογη ευκαιρία για τους γουναράδες θα 

αποτελούσε η επέκτασή τους πέρα από τις γνωστές αγορές της Ευρώπης, της Ρωσίας 

και των Η.Π.Α. και στην αγορά της Κίνας, η οποία σήμερα διαδραματίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στην Παγκόσμια Οικονομία. Στην παρακάτω εργασία λοιπόν γίνεται 

μια αναφορά σε σχέση με τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές/προβλήματα που μπορεί να 

συναντήσει κάποιος που θα έρθει αντιμέτωπος με την αγορά της Κίνας και 

συγκεκριμένα με το εμπόριο γούνας σε αυτήν. 

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία οργανώνεται σε 5 κεφάλαια. Αναλυτικότερα στο 

πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή σχετική με το θέμα της εργασίας καθώς και μια 

λεπτομερής ανάλυση για το τι πραγματεύεται το κάθε κεφάλαιο.  Στο δεύτερο κεφάλαιο 

γίνεται η ανάλυση της οικονομίας της Ελλάδας και στο επόμενο κεφάλαιο η 

παρουσίαση του κλάδου της γούνας γενικότερα, σε μια προσπάθεια κατανόησης της 

θέσης που αυτός έχει στην ελληνική αγορά. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 4 ακολουθεί η 

παρουσίαση της Κίνας και της θέσης της γούνας στην τοπική οικονομία, ενώ στο 

τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1 
 

1.1 Εισαγωγή 

 Ο κλάδος της γούνας αποτελεί ένα κλάδο που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 

στη ζωή των ανθρώπων ιδίως της Βορειοδυτικής Μακεδονίας καθώς ένα μεγάλο 

ποσοστό των ανθρώπων που ζουν τόσο στην πόλη της Καστοριάς όσο και στην Κοζάνη 

(Σιάτιστα) ασχολούνται και απασχολούνται με το εμπόριο της γούνας. Τα τελευταία 

χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονη η προσπάθεια των κατοίκων των προαναφερθέντων 

πόλεων να διατηρήσουν και αν είναι εφικτό να αυξήσουν την παρουσία τους στις 

διεθνείς αγορές γούνας, αψηφώντας τις διάφορες κατά καιρούς δυσκολίες και ιδιαίτερα 

τελευταίως τις δυσκολίες που θέτει η «παγκόσμια» «οικονομική κρίση». Ως 

αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η εξαγωγή των προϊόντων τους πέρα από τις 

μέχρι πρότινος γνωστές αγορές, όπως είναι αυτές της Ρωσίας, της Ιταλίας, της 

Γερμανίας και των Η.Π.Α. και η επέκταση τους σε «Νέες» αγορές όπως είναι το Dubai, 

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η αγορά της Κίνας. Για το λόγο αυτό κρίνεται 

σκόπιμο να εξεταστούν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει μια επιχείρηση με την απόφασή της να εξάγει το προϊόν της γούνας στην 

αγορά της Κίνας - μια αγορά που αποτελεί υψηλό στόχο και «υπόσχεται πολλά», 

ύστερα από το θαύμα που η ίδια έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια. 

 

1.2 Στόχοι και σκοποί της εργασίας 

 Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα προσπαθήσει να παρουσιάσει εν 

συντομία την «Ελληνική Πραγματικότητα», τις εξαγωγές και το εμπορικό ισοζύγιο της 

χώρας μέσα από διάφορα διαγράμματα και γραφήματα. 
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 Επίσης θα γίνει μια ανάλυση του Κλάδου της γούνας και των προϊόντων του με 

στόχο να εντοπισθούν οι ιδιαιτερότητες του προϊόντος και να μπορέσουμε να βγάλουμε 

κάποια αποτελέσματα σε σχέση με τις περιοχές που η γούνα είναι αντικείμενο εμπορίου 

μέχρι σήμερα καθώς επίσης και τις αγορές που μπορεί να προσεγγίσει. Πιο 

συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας είναι να εντοπισθούν οι ευκαιρίες εισόδου, καθώς 

και τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει κάποιος στην προσπάθεια του να 

προσεγγίσει την αγορά της Κίνας, μια αγορά που αποτελεί πλέον μία από τις 

μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο, ενώ όσον αφορά το εμπόριο γούνας παρουσιάζει 

μια μεγάλη αύξηση τόσο στην παραγωγή όσο και στη ζήτησή του από το εξωτερικό. 

 

1.3 Διάρθρωση της εργασίας 

 Η διπλωματική αυτή εργασία είναι διαρθρωμένη σε πέντε κεφάλαια. Πιο 

συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής αυτής παρουσιάζονται ο σκοπός 

και οι στόχοι της από την οπτική πλευρά που τους εξετάζει ο συγγραφέας.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μέσω μιας σύντομης περιγραφής η 

κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα, μέσα από διαγράμματα και γραφήματα 

που απεικονίζουν τις εξαγωγές της χώρας, το εμπορικό ισοζύγιό της καθώς επίσης και 

κάποια βασικά και συγχρόνως αντιπροσωπευτικά οικονομικά μεγέθη της πορείας της 

Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή του κλάδου της γούνας και η θέση που 

αυτός κατέχει στην Ελληνική Οικονομία. Παρουσιάζονται τόσο οι διαδικασίες και τα 

είδη των γουνοδερμάτων όσο και τα βασικά μέλη που απαρτίζουν τον κλάδο σε 

συνδυασμό πάντα με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητά του. 

Παράλληλα στο κεφάλαιο αυτό γίνεται και μια σύντομη αναφορά στην αντιμετώπιση 

της γούνας από διάφορες υποομάδες, όπως είναι οι φιλοζωικές ομάδες κ.α. 
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 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία της αγοράς  

στόχου της εργασίας. Γίνεται μια σύντομη περιγραφή της οικονομίας της και  

εξετάζονται οι εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα, ο ανταγωνισμός στην Κίνα 

καθώς και οι απαιτήσεις και οι δυσκολίες που συναντά κάποιος όσον αφορά την 

εξαγωγή γουναρικών στην Κίνα. 

 Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθούν ο επίλογος και τα συμπεράσματα της 

εργασίας, ως μια σύνοψη των συμπερασμάτων των προηγούμενων κεφαλαίων σχετικά 

με την εξαγωγική δραστηριότητα μιας επιχείρησης γούνας στην αγορά της Κίνας. 
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Κεφάλαιο 2 
 

2.1. Η Παγκόσμια Οικονομία 

 Η κρίση του Αμερικανικού χρηματοπιστωτικού τομέα το 2007 επηρέασε τη 

παγκόσμια ισορροπία της οικονομίας και τους ρυθμούς ανάπτυξης των περισσοτέρων 

χωρών στον κόσμο. Η κατάρρευση μεγάλων αμερικανικών τραπεζών που εξέπεμπαν 

εμπιστοσύνη στο κοινό οδήγησε σε μια σειρά από αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο 

επηρεάζοντας τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Έτσι το αρνητικό κλίμα που 

δημιουργήθηκε τόσο λόγω της αδυναμίας ρευστότητας των τραπεζών όσο και της 

έλλειψης εμπιστοσύνης οδήγησε σε μείωση της παγκόσμιας ζήτησης. 

 Το σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονη διεθνοποίηση 

των αγορών, στην οποία μάλιστα οφείλεται και η αλληλεξάρτηση των οικονομιών 

πολλών χωρών, καθώς επίσης και οι συναλλαγές μεταξύ αυτών. Είναι εύκολα 

κατανοητό λοιπόν πως οι διάφορες επιχειρήσεις καθώς επίσης και οι στρατηγικές που 

αυτές χρησιμοποιούν για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους, επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από την παγκόσμια οικονομία. Έτσι παρατηρείται ένας αυξανόμενος 

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά που αυτός με τη σειρά 

του αποτελεί αφενός μεν απειλή για την βιωσιμότητά τους και αφετέρου κίνητρο για 

αυτές, με σκοπό την αναζήτηση και εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στις διεθνείς 

αγορές. (Lages, 2000) 

 Ωστόσο στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι ακόμα και αν η επέκταση των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές αποτελεί πλεονέκτημα για την 

ίδια, την ίδια στιγμή θεωρείται ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς η διαδικασία αυτή 

απαιτεί την αλλαγή και προσαρμογή των στρατηγικών, της δομής και των πόρων της 
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επιχείρησης στο εκάστοτε περιβάλλον που προσπαθεί να εισέλθει. (Calof  and Beamish 

1995) 

 Αυτό που αξίζει να τονίσουμε όμως είναι ότι η κατάλληλη στρατηγική για μια 

επιχείρηση αλλάζει και είναι μοναδική για την καθεμία. Με άλλα λόγια η κατάλληλη 

στρατηγική μια επιχείρησης εξαρτάται από μια πλειάδα παραγόντων, όπως είναι οι 

στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης, η χώρα στην οποία επιθυμεί να εισέλθει, η φύση 

του προϊόντος, οι οικονομικές συνθήκες, το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, το 

μέγεθος των επιχειρηματικών κινδύνων, οι πόροι που μπορεί και είναι διατεθειμένη να 

διαθέσει η επιχείρηση κ.α. (Χατζηδημητρίου 2003) Αυτοί λοιπόν όλοι οι παράγοντες 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική της επιχείρησης και για αυτό πρέπει να 

εξετάζονται εξονυχιστικά κάθε φορά πριν η τελευταία σκοπεύει να επιδοθεί σε μια 

τέτοια κίνηση, όπως αυτή που προαναφέρθηκε. 

 

2.2 Η ελληνική οικονομία 
 

2.2.1 Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας 

 Η Ελληνική οικονομική πραγματικότητα σήμερα κάθε άλλο παρά ευοίωνη 

μπορεί να χαρακτηρισθεί. Η δύσκολη κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα λόγω της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, την καθιστά αδύναμη τόσο μπροστά στις προκλήσεις 

όσο και στις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται. Οι διάφορες προσπάθειες της χώρας 

για εύρεση και εξασφάλιση Ευρωπαϊκής λύσης - στήριξης, ώστε να εξυπηρετηθεί το 

μεγάλο χρέος του ελληνικού κράτους, κατέστησαν άκαρπες μετά από την υποβάθμιση 

της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διάφορους οίκους αξιολόγησης. 

Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι η προσφυγή της χώρας στο Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, με σκοπό τη στήριξη και την ανάπτυξή της, δεν έχει φέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα, αφού το πρόβλημα δε λύθηκε και επιπλέον η διόγκωση του 
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χρέους της, επιδεινώνει την εικόνα της, και άρα μειώνει την ανταγωνιστικότητά της 

στις ξένες αγορές. 

 Αυτό που είναι αξιόλογο ωστόσο είναι ότι η κατάσταση της σημερινής Ελλάδας 

είναι αποτέλεσμα μιας σειράς «λαθών» στα οποία υπέπεσε η εκάστοτε κυβέρνηση. 

Προβλήματα όπως είναι η παραοικονομία, η κρατική γραφειοκρατία, ο επίκαιρος 

πλουτισμός μια μικρής ομάδας ατόμων καθώς και η βοήθεια επιχειρήσεων λόγω 

«κομματικών συμφερόντων» είναι άξονες πάνω στους οποίους κινείται η ελληνική 

οικονομία εδώ και κάποια χρόνια και οι οποίοι με τη σειρά τους οδηγούν στην αύξηση 

του οικονομικού ελλείμματος και στην εξοντωτική πληρωμή φόρων που χαρακτηρίζει 

τη σημερινή κατάσταση της χώρας. 

 Η ελληνική οικονομία είναι μια πραγματικότητα, η οποία μπορεί και πρέπει να 

αλλάξει. Δεχόμενη μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερες πιέσεις από το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα φαίνεται να μην αντιδράει πια στα δυσβάσταχτα μέτρα 

λιτότητας, αλλά αντίθετα να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο σε βαθιά ύφεση. 

Άλλωστε τη γενική αυτή κατάσταση της χώρας μαρτυρά και το γεγονός ότι μεγάλος 

αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλείνει καθημερινά, καθώς η αγοραστική δύναμη 

των καταναλωτών συνεχώς μειώνεται και έτσι μειώνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων, 

που εγκαταλείπουν τις αγορές, ενώ αντίθετα η επιβίωσή τους θα μπορούσε να είναι η 

βάση για την εκ νέου ανάπτυξη της χώρας, αν αυτές έστρεφαν την προσοχή τους σε 

ξένες κυρίως αγορές όπου υπάρχουν ακόμα περιθώρια κέρδους.  

 Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν στην 

εύρεση τρόπων που θα τις βοηθήσουν να συνεχίσουν την πορεία τους. Με άλλα λόγια 

οι διάφορες επιχειρήσεις θα πρέπει να ψάξουν καινούριες αγορές οι οποίες θα τους 

προσφέρουν νέους πελάτες και κατά συνέπεια νέα κέρδη. 

 Μια συνήθη τακτική που εφαρμόζουν οι διάφορες επιχειρήσεις στην 

προσπάθειά τους να επεκταθούν σε ξένες αγορές είναι αυτή των εξαγωγών. Οι 
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εξαγωγές είναι μια μορφή στην οποία απαιτούνται λίγοι σχετικά πόροι σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι η επιχείρηση δε χρειάζεται να έχει υψηλό επενδυτικό κεφάλαιο και 

ταυτόχρονα αναλαμβάνει λίγους σχετικά κινδύνους. Κάποιοι βασικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τις εξαγωγές χωρών είναι οι εξής: 

 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. 

 Οι τιμές των εγχωρίων και εισαγόμενων προϊόντων. 

 Τα εισοδήματα τόσο τα εγχώρια όσο και του εξωτερικού. 

 Οι τιμές συναλλάγματος. 

 Το κόστος μεταφοράς από χώρα σε χώρα. 

 Οι κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο κ.α.1 

 Αυτό που δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε είναι ότι και αυτή η μορφή διεθνούς 

εμπορίου ελλοχεύει κινδύνους και κρύβει δυσκολίες, κυρίως λόγω της 

διαφορετικότητας των περιβαλλόντων που συναντάει η επιχείρηση στην προσπάθεια 

επέκτασής της σε διαφορετικές χώρες. (Czinkota and Ronkainen 1998) 

 Ειδικότερα για το εξαγωγικό εμπόριο μιας χώρας σημειώνεται ότι αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την πορεία της, καθώς αυτό μπορεί: 

 να βοηθήσει στην ανάπτυξή της αυξάνοντας το ΑΕΠ της,  

 να μειώσει την ανεργία και  

 ακόμη να φέρει ξένο συνάλλαγμα στη χώρα, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη. 

 Στο Διάγραμμα 1, γίνεται μια παρουσίαση των εξαγωγών της Ελλάδας από το 

2000-2009.  Όπως φαίνεται λοιπόν το εξαγωγικό εμπόριο παρουσιάζει μια σταθερότητα 

κατά τα έτη 2000-2001, ενώ από το 20002 έως και το 2008 παρατηρείται μια σταδιακή 

αύξηση με το 2008 να κορυφώνεται η αξία των εξαγωγών της χώρας. Αντίθετα από το 

2008 μέχρι το 2009 παρατηρείται μια μεγάλη μείωση των εξαγωγών, πιθανός λόγος της 

                                                        
1 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ευτύχιος Σαρτζετάκης.  
Διαθέσιμο στο http://users.uom.gr/~esartz/teaching/macro/Kef29.pdf  
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οποίας είναι η οικονομική κρίση που «μαστίζει» τον παγκόσμιο χώρο και πολύ 

περισσότερο την Ελλάδα. 

                                                                Διάγραμμα 1: Ιδία επεξεργασία: Πηγή: Eurostat 

Αναφορικά με τις χώρες που ήταν οι «πελάτες» της Ελλάδας το 2009 

αναφέρεται ότι στην πρώτη θέση ήταν η Γερμανία με  1.596.583.928€ με ποσοστό που 

καλύπτει το  11,09% των συνολικών εξαγωγών.  Ακολουθούν  η  Ιταλία, η Κύπρος, η 

Βουλγαρία και οι Η.Π.Α., με 1.591.270.948€ (11,06%), 1.047.761.547€ (7,28%), 

968.158.262€ (6,73%) και 715.203.755€ (4,97%) αντίστοιχα. Στην 28η θέση της 

κατάταξης αυτής βρίσκεται η Κίνα, με 92.888.547€ και ποσοστό 0,65%, όπου 

περισσότερα στοιχεία για τη μεταξύ της σχέση με την Ελλάδα θα εξεταστούν σε 

επόμενο κεφάλαιο. (ΟΠΕ Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου) 2  

 Παράλληλα με τις εξαγωγές, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη 

εικόνα για την πορεία της οικονομίας της Ελλάδας, παρουσιάζουμε διαγραμματικά και 

την πορεία των εισαγωγών για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως αυτό φαίνεται παρακάτω 

στο Διάγραμμα 2. Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές φαίνονται να ακολουθούν μια ανοδική 

πορεία για τα πρώτα οχτώ χρόνια με το ρυθμό αύξησης να γίνεται πιο έντονος από το 

2005 και για μια τριετία μετά. Μεγάλη μείωση παρατηρείται από το 2008 για το 2009 

με τις εισαγωγές να μειώνονται περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μείωση 

                                                        
2 Διαθέσιμο στο http://www.hepo.gr/  
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συνεχίζεται για ακόμη ένα χρόνο με πολύ πιο ήπιους όμως ρυθμούς. Σημειώνεται ότι η 

μείωση και στις εισαγωγές είναι απόρροια της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που 

επικρατεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. 

                                                             Διάγραμμα 2: Ιδία επεξεργασία: Πηγή: Τράπεζα 

της Ελλάδας 

 Στο Διάγραμμα 3, παρουσιάζεται η πορεία του εμπορικού ισοζυγίου της 

Ελλάδας. Ουσιαστικά το εμπορικό ισοζύγιο είναι μια απεικόνιση της διαφοράς των 

εισαγωγών από τις εξαγωγές μια χώρας, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Όπως 

φαίνεται λοιπόν στο διάγραμμα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας 

παρουσιάζει μια ελαφρώς καθοδική πορεία την πρώτη εξεταζόμενη τετραετία, ενώ από 

το 2005 και για 3 χρόνια μετά μειώνεται με έντονους ρυθμούς. Το 2008 φτάνει στο 

ανώτατο σημείο φτάνοντας τα -44.048,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την επόμενη διετία 

ακολουθεί μια καθοδική πορεία για να φτάσει στα -28.279,5 εκατομμύρια ευρώ το 

2010. Τέλος σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας, όσον 

αφορά την τιμή του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, το πρώτο τετράμηνο του 

2011 σημειώνεται ότι αυτή φτάνει τα -7.609,5 εκατομμύρια ευρώ, συνεχίζοντας κατά 

αυτόν τον τρόπο την καθοδική του πορεία. 
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                                          Διάγραμμα 3: Ιδία επεξεργασία: Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 

 

2.2.2 Μακροοικονομικά στοιχεία της Ελλάδας  

 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι ενδεικτικό στοιχείο για την πορεία 

μια χώρας από άποψη μακροοικονομικής σκοπιάς αποτελεί η παρακολούθηση του ΑΕΠ 

(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της. Το ΑΕΠ είναι το σύνολο των προϊόντων και 

αγαθών που παράγει μια χώρα / οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με 

άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που 

παράχθηκαν εντός μια χώρας σε διάστημα ενός έτους ακόμα και αν μέρος αυτού 

παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. 

(Βικιπαίδεια)  

 Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν παρακάτω παρατίθεται το Διάγραμμα 4 που 

παρουσιάζει την πορεία του Πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα, μιας και αυτός ο δείκτης, 

όντας προσαρμοσμένος σε σταθερές τιμές, αποτελεί το βέλτιστο μέτρο εκτίμησης της 

οικονομικής πορείας της χώρας. 
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                                                                Διάγραμμα 4: Ιδία επεξεργασία: Πηγή: Timetric 

 Όπως φαίνεται λοιπόν και παραπάνω η πορεία του πραγματικού ΑΕΠ στη χώρα 

μας διακρίνεται από διάφορες διακυμάνσεις στο εξεταζόμενο διάστημα  και κατά κύριο 

λόγο την περίοδο από το 1996-2007. Όμως από το 2007 και έπειτα το ποσοστό του 

ΑΕΠ συνεχώς μειώνεται με το 2009 να γίνεται για πρώτη φορά αρνητικό φτάνοντας το 

-2% και να συνεχίζει την καθοδική του πορεία και το 2010 φτάνοντας πλέον στο -4.5%.    

 Ένα ακόμα εργαλείο παρακολούθησης της οικονομικής κατάστασης της χώρας 

είναι το εμπορικό έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών ως ποσοστό του 

ΑΕΠ που αυτή έχει. Η υπερκατανάλωση και η απώλεια ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας, κατά την τελευταία δεκαετία, οδήγησαν σε ευμεγέθη και 

επίμονα ελλείμματα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και τη συνακόλουθη 

ταχεία άνοδο του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους.  

  Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα υπάρχει μια διαρκής επιδείνωση 

του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, η οποία φτάνει από 4,4 δις το 1994, στα 24,9 

δις το 2007 και παρέμεινε στα 18,1 δις το 2009, ενώ όπως παρατηρείται το ισοζύγιο των 

υπηρεσιών βελτιωνόταν αισθητά μέχρι το 2008. 
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Το Ελληνικό Έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, 

ως ποσοστό του ΑΕΠ, και οι Συνιστώσες του

                                     Διάγραμμα 5: Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας, Παγκόσμια Τράπεζα 

 Η επιδείνωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών την 

τελευταία δεκαετία, δεν οφείλεται μόνο στην απώλεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

των ελληνικών εξαγωγών, αλλά και στη μεταφορά παραγωγικών πόρων από τον τομέα 

των εμπορεύσιμων στον τομέα των μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών 

(κατασκευές, υπηρεσίες κ.α.). Αναλυτικότερα και όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

γράφημα, σημειώνεται ότι μέσα σε μια δεκαετία ο τομέας των υπηρεσιών αυξήθηκε 

κατά 5%, από 74% το 2000 σε 79% το 2009, εις βάρος της βιομηχανίας και της 

αγροτικής παραγωγής. Επίσης σημειώνεται ότι η Ελλάδα μεταξύ 2000-2008 

χαρακτηριζόταν τόσο από αύξηση των επενδύσεων, όσο και από μείωση ιδιωτικής 

αποταμίευσης (με αύξηση του δανεισμού) και σταθερά αρνητική δημόσια αποταμίευση. 
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                   Γράφημα 1: Ιδία Επεξεργασία: Πηγή: Eurostat, Ameco 

και ιδία επεξεργασία 

 Παράλληλα ένα ακόμα μέγεθος που χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση 

μια χώρας είναι και το επίπεδο του πληθωρισμού της. Ως πληθωρισμός ορίζεται η 

συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών μιας οικονομίας μέσα σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε μια οικονομία όταν μιλάμε για πληθωρισμό 

αναφερόμαστε στην ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των τιμών όχι όλων των 

αγαθών και υπηρεσιών αλλά αυτών που απαρτίζουν το «καλάθι της νοικοκυράς». 

(Βικιπαίδεια) 

 Όσον αφορά το επίπεδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, 

σημειώνεται ότι εμφανίζει μια σταδιακή άνοδο, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στις 

αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας, τα διόδια, τα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανσης. 

Σημειώνεται ότι η έντασή του αυξήθηκε και λόγω της αλλαγής του φορολογικού 

συντελεστή Φ.Π.Α. αλλά και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης σε καύσιμα, τσιγάρα 

και ποτά που ακουμπά σήμερα το 23%. 

 Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα μέτρα αποτελούσαν μια 

προσπάθεια ενίσχυσης των κρατικών εσόδων με απώτερο σκοπό τη μείωση του 

υπάρχοντος δημοσιονομικού ελλείμματος. Αυτό όμως που είναι σημαντικό να 

τονίσουμε είναι ότι η αύξηση του επιπέδου τιμών των πετρελαιοειδών και των 
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προϊόντων ευρείας κατανάλωσης μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της ενεργούς 

ζήτησης στην οικονομία και κατά αυτό τον τρόπο να μην αυξήσει τα κρατικά έσοδα, 

όπως θα περίμενε κανείς. 

 Τέλος στο Διάγραμμα 6 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η εξέλιξη της 

πιστοληπτικής διαβάθμισης της Ελλάδας, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το πρώτο 

εξάμηνο του 1997 έως το Μάιο του 2010, σύμφωνα με τους Διεθνείς Οίκους 

Αξιολόγησης Moody’s,  Standard  &  Poor’s,  Fitch  και Rating and Investment 

Information Inc. Με βάση τα στοιχεία του διαγράμματος λοιπόν είναι εμφανές ότι από 

το 2008 και μέχρι σήμερα υπάρχει μια κατακόρυφη υποβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας από όλους ανεξαιρέτως τους Οίκους Αξιολόγησης, γεγονός που 

οφείλεται στο μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας και στις πολιτικές που αυτή 

ακολουθεί στην προσπάθειά της να βγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. 

                                                                     Διάγραμμα 6: Πηγή: Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών3 

 

                                                        
3 Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών: Οικονομικές εξελίξεις: Τεύχος 12, Μάιος 2010 
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2.3 Το εμπόριο της γούνας 

 Έπειτα από μια σύντομη περιγραφή της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί 

στην Ελλάδα, σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε στο εμπόριο της γούνας, μιας και 

αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζονται στην εργασία.  

 Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, 

η Ιταλία καθώς επίσης και οι Η.Π.Α. αποτελούσαν στο παρελθόν τις παραδοσιακές 

αγορές των προϊόντων ελληνικής γουνοποιίας, οι οποίες μέχρι το τέλος του ’80 

απορροφούσαν το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της.  Το σκηνικό όμως άλλαξε με τη 

Ρωσία και τις Ανατολικές χώρες να αποτελούν πλέον τους σπουδαιότερους πελάτες των 

γουνοποιητικών επιχειρήσεων της Ελλάδας. Ωστόσο στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των α΄ υλών εισάγεται από τα δημοπρατήρια 

του εξωτερικού, όπως είναι αυτά του Καναδά, της Κοπεγχάγης, της Φινλανδίας κ.α.  

 Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι τα κατεργασμένα 

γουνοδέρματα είναι μέσα στα πρώτα 100 εξαγόμενα προϊόντα το 2010 κατέχοντας τη 

96η θέση και καλύπτοντας ποσοστό της τάξης του 0,2%  των συνολικών εξαγωγών της 

Ελλάδας.(Συνολικές εξαγωγές 2010, 16.248.362.387 και   γουνοδέρματα κατεργασμένα 

2010, 36.495.941). (ΟΠΕ Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου)4 

 Πιο συγκεκριμένα στο Διάγραμμα 7, παρουσιάζεται η απεικόνιση της πορείας 

των εξαγωγών γούνας της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια. Όπως φαίνεται λοιπόν η 

πορεία τους είναι γενικά ανοδική, σημειώνοντας μια μικρή κάμψη τη χρονιά 2007-

2008, ενώ μεγάλη αύξηση παρατηρείται από το 2008 και μετά, με το 2010 οι εξαγωγές 

να εκτοξεύονται στα 8.500 χιλ. € (από 2.604€ το 2009 σε 10.092€ το 2010). Πιθανοί 

λόγοι γα την ανάπτυξη αυτή των εξαγωγών της γούνας είναι, όπως προαναφέρθηκε, το 

γεγονός ότι «ανοίχτηκαν» και άλλες αγορές πέραν από αυτές της Ρωσίας, της Αμερικής, 

της Ιταλίας, όπως είναι η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.α., οι οποίες 
                                                        
4 Διαθέσιμο στο http://www.hepo.gr  
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χαρακτηρίζονται σήμερα ως μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Άλλωστε όπως είναι 

γνωστό οι «νέες» αυτές αγορές διακρίνονται και χαρακτηρίζονται από οικονομική 

άνθιση, ενώ παράλληλα δείχνουν να ελέγχουν τις αγορές ολόκληρου του κόσμου με τις 

οικονομικές δραστηριότητές τους, γεγονός που δε θα μπορούσε παρά να επηρεάσει και 

το εμπόριο της γούνας καθώς και τις αγορές στις οποίες αυτό λαμβάνει μέρος.  

     Διάγραμμα 7: Ιδία επεξεργασία: Πηγή: 

EUROSTAT (Επεξεργασία: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος). 

 Παράλληλα σημαντικό είναι να εξετάσουμε το μερίδιο της Ελλάδας στην αγορά 

της γούνας, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να γίνει κατανοητός ο ρόλος που 

διαδραματίζει η χώρα στην διεθνή αγορά, καθώς και οι επιπτώσεις που μπορεί να 

επέλθουν σε αυτήν από τις διάφορες αλλαγές, τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και 

στην οικονομία των χωρών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξεταζόμενη 

αγορά. 

Εξετάζοντας τις χώρες με τις οποίες πραγματοποιείται το εμπόριο των έτοιμων 

γούνινων ενδυμάτων και αξεσουάρ κατά την τελευταία τριετία (Γράφημα 2),  

διαπιστώνουμε ότι, σε ότι αφορά τις εξαγωγές, το μεγαλύτερο μερίδιο κατευθύνεται 

στην Ρωσία (55,28%) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (29,59%). Οι δύο αυτές χώρες 

συνολικά απορροφούν ένα ποσοστό της τάξεως του 84,87%, αντικατοπτρίζοντας 
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ουσιαστικά την υψηλότατη εξάρτηση της ελληνικής γούνας από την αγορά της Ρωσίας, 

δεδομένου του γεγονότος ότι οι εξαγωγές προς την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών 

Εμιράτων (κατά κύριο λόγο την πόλη του Dubai) προορίζονται κυρίως για τουρίστες 

από την Ρώσικη αγορά. Ακολουθούν οι Η.Π.Α. (4,03%), η Γερμανία (2,21%) και η 

Ιταλία (1,57%) με συνολικό μερίδιο αγοράς για την τριετία (2007-2009) 7,81%. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι στις αγορές αυτές, οι οποίες αποτελούσαν παραδοσιακές αγορές για 

τα ελληνικά γουνοποιητικά προϊόντα, η ετήσια μεταβολή καταγράφει σημαντική πτώση 

για τις περισσότερες από αυτές χρόνο με το χρόνο. Τμήμα των εξαγωγών δείχνει να 

απευθύνεται σε χώρες όπως η Ουκρανία, που ανήκει στις πρώην Σοβιετικές 

Δημοκρατίες, η Τουρκία που παρουσιάζεται ως εξελίξιμη αγορά για τα προϊόντα 

γούνας και το Χονγκ-Κονγκ, που ανήκει στην Κίνα και είναι η μόνη χώρα που 

παρουσιάζει ποσοστιαία αύξηση σε όλη την διάρκεια της τριετίας. 

 
Εξαγωγές γουνοδερμάτων Ελλάδας ανά χώρα για την 

τριετία 2007-2009 

 

       Γράφημα 2: Ιδία επεξεργασία: Πηγή: Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε) 

Ρωσία Η.Α.Ε. Η.Π.Α Γερμανία Ιταλία

Ισπανία Γαλλία FYROM Ουκρανία Δανία

Καναδάς Ν.Κορέα Τουρκία Κύπρος Βουλγαρία

Πολωνία Χονγκ-Κονγκ Λοιπές χώρες
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Αναφορικά με τις εισαγωγές γούνινων ενδυμάτων και αξεσουάρ ανά χώρα 

(Γράφημα 3), το μεγαλύτερο μέρος τους, στο σύνολο της τριετίας, προέρχεται από την 

Ιταλία με ποσοστό 17,43 % ενώ ακολουθούν η Γερμανία (μερίδιο 17,15 %) και η Κίνα 

(μερίδιο 16,79 %). Το μεγαλύτερο ποσοστό μέσης ετήσιας αύξησης για το έτος 2009 

παρουσίασαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ισπανία και η FYROM ενώ αντίθετα η 

μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση εμφανίζεται στην Ρωσία, την Κίνα και την Γερμανία. 

Στο σύνολο τους οι εισαγωγές γούνινων ενδυμάτων και αξεσουάρ εμφανίζονται 

μειωμένες το 2009 σε σχέση με το 2008 κατά 10,27%. 

 
Εισαγωγές γουνοδερμάτων Ελλάδας ανά χώρα για την 

τριετία 2007-2009 

 

                                                   Γράφημα 3: Ιδία επεξεργασία: Πηγή: Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε) 

Τέλος, η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εμπόριό της 

επηρεάζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτήν και 

αφορούν όλα τα κράτη μέλη. Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται σκόπιμο να 

παρουσιάσουμε διαγραμματικά και τη θέση της Ελλάδας στην αγορά γούνας όσον 

αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Κίνα Ιταλία Γερμανία Η.Α.Ε.

FYROM Ρωσία Χονγκ-Κονγκ Γαλλία

Ισπανία Η.Π.Α. Λοιπές χώρες
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                                                  Γράφημα 4: Ιδία επεξεργασία και επεξεργασία ΣΕΒΕ 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας: Πηγή: EUROSTAT .Επεξεργασία   

 Όπως παρατηρείται παραπάνω «τα ινία» στις εξαγωγές γούνας το 2010, 

αναφερόμενοι στις ευρωπαϊκές χώρες, κατέχουν η Δανία και η Φιλανδία με 34% και 

33% αντίστοιχα, φτάνοντας τα 251.513 και 85.344 χιλ. ευρώ. Ακολουθούν η Ισπανία, η 

Γαλλία και η Ιταλία, ενώ στην έκτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία  κατέχει το 4% 

με την αξία των εξαγωγών της να φτάνει τα 10.092 χιλ. ευρώ (EUROSTAT, 

Επεξεργασία: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας). Αυτό που είναι αξιόλογο και 

πρέπει να αναφερθεί είναι ότι πολλές χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, η Σουηδία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Αυστρία κ.α. δεν έχουν 

κανένα μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά, γεγονός που φανερώνει ότι η Ελλάδα με το 

προαναφερθέν ποσοστό της, έχει μια σημαντική θέση στη διεθνή αγορά και ως ένα 

σημείο η παραγωγικότητά της επηρεάζει και επηρεάζεται από τις μεγάλες «δυνάμεις» 

της αγοράς της γούνας. 

 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά την κατάργηση της εκτροφής 

γουνοφόρων ζώων σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ιταλία, η Κίνα 

μετατράπηκε στο μεγαλύτερο εξαγωγέα και παραγωγό γουνών και προϊόντων γούνας 

στον κόσμο, γεγονός που ευνοείται ακόμα παραπάνω και από το γεγονός ότι στην Κίνα 
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δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που να απαγορεύουν την κακοποίηση των ζώων.  

Στοιχεία της Κινέζικης Ένωσης Βιομηχανίας Γούνας αναφέρουν ότι τόσο οι εισαγωγές  

όσο και οι εξαγωγές γουνών στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 54% και 12,3% αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, πάνω από το 95% των ειδών ρουχισμού που παράγεται στην Κίνα 

πωλείται στο εξωτερικό σε περιοχές όπως είναι η Ιταλία, η Ρωσία, οι Η.Π.Α., η Κορέα, 

η Ιαπωνία, με το 80% των γουνών να εξάγονται από το Χονγκ Κονγκ στην Ευρώπη τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 5 

 

2.4 Προτάσεις 

 Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην μείωση των ελληνικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές.  

 Αναμφισβήτητα, η χειροτέρευση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και η 

επακόλουθη αύξηση του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία, 

οφείλονται κατά ένα μεγάλο μέρος στην απώλεια ανταγωνιστικότητάς της, ενώ 

σημειώνεται ότι για να καταφέρει η χώρα να διατηρήσει το χρέος της σε αυτό το σημείο 

και να μην αυξηθεί θα πρέπει να σταματήσει να παράγει επιπλέον εξωτερικά 

ελλείμματα. 

 Αξιόλογο είναι να σημειώσουμε ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

Ελλάδας αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει η ίδια η χώρα να ορθοποδήσει και να 

μπορέσει να αποπληρώσει μέρος του εξωτερικού της χρέους. Κατά συνέπεια αυτή η 

προσπάθεια της ανταγωνιστικότητάς της πρέπει να εστιαστεί στους εξής παράγοντες: 

 Μείωση των σχετικών τιμών των ελληνικών εξαγωγών (βιομηχανία, γεωργία 

και τουρισμός) σε σχέση με τους ανταγωνιστές στις διεθνείς αγορές, μέσω 

συγκράτησης των μισθών και του περιθωρίου κέρδους. 

                                                        
5 Διαθέσιμο στο http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-
5913+0+DOC+XML+V0//EL  
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 Αύξηση της παραγωγικότητας σε κλάδους που δεν είναι αναπτυγμένοι με 

επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες. 

 Μείωση των σχετικών τιμών του τομέα των μη εμπορεύσιμων σε σχέση με τον 

τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών, σε μια προσπάθεια δημιουργίας κινήτρων 

στους εργαζόμενους και τις εταιρείες για τη μετατόπιση τους στον τομέα των 

εμπορεύσιμων. (CONNECTING ECONOMY DOTS)6 

 Μέσα σε ένα κλίμα διεθνούς αμφισβήτησης της αξιοπιστίας της χώρας, η 

χρηματοδότηση του εξωτερικού χρέους κατέστη δυσχερής και δαπανηρή όπως 

προαναφέρθηκε και προηγουμένως. Η κρίση μπορεί να μετριάζει την εγχώρια ζήτηση 

και τις εισαγωγές, αλλά η βελτίωση δεν είναι ούτε αρκετά μεγάλη ούτε ανταγωνιστικά 

διατηρήσιμη και μετά το πέρας της ύφεσης. 

 Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει μια κλίση προς τους τομείς χαμηλής 

εξειδίκευσης (Hiona Balfoussia & Heather Gibson, 2010). Συγκεκριμένα εξάγει 

προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλού τεχνολογικού περιεχομένου, ποιότητας και χαμηλής 

αξίας, τα οποία όμως είναι πλέον ανταγωνιστικά και χάνουν μερίδια αγοράς. (Jesus 

Felipe & Utsav Kumar, 2011).   Η στροφή λοιπόν της Ελλάδας προς προϊόντα που θα 

διακρίνονται για την ποιότητα και την τεχνολογική τους πρωτοπορία φαίνεται να είναι 

και ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης και ανάπτυξής της. Αυτό υποστηρίζεται αφενός από 

το γεγονός ότι η παγκόσμια ζήτηση για τα προϊόντα αυτά αυξάνεται πολύ περισσότερο 

σε σχέση με τα υπόλοιπα και αφετέρου παρατηρείται μια συνεχής μείωση του κόστους 

εργασίας, αφού θα υπάρχουν πάντα αναπτυσσόμενες χώρες που θα έχουν χαμηλότερο 

κόστος εργασίας. 

 Επίσης στην αντιμετώπιση των εξωτερικών ελλειμμάτων μπορούν να 

συμβάλλουν και οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν πολλά 

                                                        
6 Διαθέσιμο στο http://economics-alexander-thessaloniki.blogspot.com/2011/05/blog-post_02.html  
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οφέλη στις χώρες, τόσο δημιουργώντας εμπόριο όσο και συμπληρώνοντας το 

συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. 

 Τέλος η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος στις επενδύσεις και την 

επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και η βελτίωση των παραμέτρων της 

ανταγωνιστικότητας θα μπορούσαν να φέρουν ανέλπιστα θετικά αποτελέσματα και να 

καλύψουν πολλές από τις προσδοκίες της χώρας. 

 

2.5 Ανακεφαλαίωση 

 Στο παρόν κεφάλαιο έγινε μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών μεγεθών 

που χαρακτηρίζουν την οικονομία της Ελλάδας. Αρχικά έγινε η παρουσίαση της 

πορείας των εισαγωγών, των εξαγωγών και του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τα 

τελευταία 10 χρόνια. Επίσης εξετάσθηκαν κάποια βασικά μεγέθη όπως είναι το ΑΕΠ, ο 

πληθωρισμός, η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, στοιχεία που «προδίδουν» την 

κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται, ενώ έγινε και μια σύντομη ανάλυση της θέσης 

της Ελλάδας στην αγορά της γούνας.  

 Είναι κοινή διαπίστωση ότι, σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόσμο και εξαιτίας της 

εσωστρέφειάς της, η ελληνική οικονομία εισήλθε µε καθυστέρηση στην παγκόσμια 

ύφεση. Ανάλογη καθυστέρηση - πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη - αναμένεται να 

χαρακτηρίσει και την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από αυτήν.  

 Ειδικότερα αναφέρθηκαν συνοπτικά οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή 

την καθυστέρηση της Ελλάδας. Ο μεγάλος και πλεονάζον αριθμός των δημοσίων 

υπαλλήλων σε συνδυασμό με τις ελλειμματικές και ζημιογόνες επιχειρήσεις που 

υπάρχουν στη χώρα, επιδεινώνουν τη γραφειοκρατία και εμποδίζουν την 

αναδιάρθρωση και την επιτυχία των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξής της. Παράλληλα η 

φοροδιαφυγή, η πολυνομία, η πολυπλοκότητα των νόμων και οι δαιδαλώδεις 

διοικητικές διαδικασίες αύξησαν το κόστος του φορολογικού συστήματος για το κράτος 
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(Μπαλφούσιας 2000), ενώ παράλληλα αύξησαν και το κόστος για τους 

φορολογούμενους που αυτό με τη σειρά του οδήγησε στο φαινόμενο της διαφθοράς. 

Είναι εύκολα κατανοητό λοιπόν ότι η αυξημένη φορολογία κάθε άλλο παρά ευνοϊκή 

μπορεί να χαρακτηρισθεί για την πορεία της χώρας, αφού συμπεραίνεται ότι μπορεί να 

αποτελέσει αντικίνητρο και να μειώσει τα έσοδα δυσχεραίνοντας την επίτευξη των 

στόχων. 

 Μέσα από την παραπάνω ανάλυση λοιπόν εξετάστηκε η απώλεια της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας, καθώς και οι προσαρμογές που είναι απαραίτητες να 

γίνουν έτσι ώστε να βελτιωθεί η οικονομική της κατάσταση και επίσης να διασφαλιστεί 

η αντιμετώπιση του εξωτερικού της χρέους. 

 Πιο συγκεκριμένα, η προσαρμογή μπορεί να επιτευχθεί με έναν συνδυασμό 

βελτίωσης των τιμών  και της ποιότητας των εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, 

καθώς και με τη μετατόπιση πόρων από τα μη εμπορεύσιμα στα εμπορεύσιμα προϊόντα. 

Σημειώνεται ότι όσο ταχύτερη είναι η στροφή της προσφοράς προς τα διεθνώς 

εμπορεύσιμα και της εγχώριας ζήτησης από εισαγόμενα σε ελληνικά προϊόντα, τόσο 

μειώνεται η ανάγκη για γενικευμένη εσωτερική υποτίμηση. Παράλληλα, όσο 

δυναμικότερη η εξειδίκευση σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης τεχνολογίας –και 

άρα προστιθέμενης αξίας- και σε αναπτυσσόμενες αγορές, τόσο θα μειώνεται το βάρος 

που θα πέσει στους μισθούς. 
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Κεφάλαιο 3 
 

3.1 Ιστορία του κλάδου της γούνας 

 Η γουνοποιία είναι ένας κλάδος που κάνει έντονη την παρουσία του ιδίως στη 

Δυτική Μακεδονία και κατά κύριο λόγο όπως προαναφέρθηκε στις πόλεις της 

Σιάτιστας και της Καστοριάς, εδώ και περίπου έξι αιώνες. Η γουνοποιία είναι γνωστή 

ακόμα από τους βυζαντινούς χρόνους και ιδίως από το 14ο αιώνα όταν αρχικά τα 

γουναρικά θεωρούνταν ως ένδυμα προστασίας από το κρύο. Δύο αιώνες αργότερα η 

έκταση του εμπορίου γούνας άρχισε να αναπτύσσεται και στο εξωτερικό καθώς οι 

Έλληνες γουναράδες εισήγαγαν πρώτη ύλη  και την διοχέτευαν στην Ευρώπη ως έτοιμα 

γουναρικά. Η παρουσία της γουνοποιίας έγινε ιδιαίτερα αισθητή κατά τη διάρκεια της 

τουρκοκρατίας. όπου η ζήτηση της γούνας ήταν πολύ μεγάλη τόσο γιατί οι Τούρκοι 

είχαν μεγάλη «αγάπη» στα πολυτελή γούνινα ρούχα όσο και για το γεγονός ότι το 

γουναρικό θεωρούνταν πλέον σπουδαίος ρουχισμός συμβολίζοντας συνάμα ένα 

ανώτερο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Την ίδια εποχή και πιο 

συγκεκριμένα το 1894 έγινε η εισαγωγή της πρώτης συρραφής αποκομμάτων στην 

Καστοριά με αποτέλεσμα ο κλάδος της γουνοποιίας να εκμηχανιστεί συμβαδίζοντας με 

την τεχνολογία της εποχής. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία των κατοίκων της Σιάτιστας 

και της Καστοριάς οδήγησε σε μια μακρόχρονη παραγωγή και επεξεργασία της γούνας, 

η οποία με τη σειρά της οδήγησε στην εξάπλωση αυτού του εμπορίου σε πολλές γωνιές 

του κόσμου. Οι έμπειροι γουναράδες ταξίδευαν ανά τον κόσμο προσφέροντας τη γνώση 

τους και την εμπειρία τους, φροντίζοντας ταυτόχρονα να κρατούν τον ορισμό της 

γούνας άρρηκτα συνδεδεμένο με τις δύο προαναφερθείσες πόλεις. Μετά το Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο ο κλάδος παρουσίασε μια αλματώδη ανάπτυξη, γεγονός που 

οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων που 

διακρίνονταν από μεράκι και οι οποίες «δούλευαν» με γνώμονα τους την εξέλιξη της 
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παραδοσιακής τεχνικής των περασμένων χρόνων. Η ιδιαιτερότητα της τεχνικής πέρασε 

από γενιά σε γενιά για να φτάσει στις μέρες μας ο κλάδος να λειτουργεί κάτω από ένα 

σύνολο διεθνών κανόνων που διασφαλίζουν την προστασία και το σεβασμό του 

οικοσυστήματος, όντας συγχρόνως κοντά στην παράδοση που θέλει την παραγωγή 

γουναρικών της Δυτικής Μακεδονίας συνδεδεμένη με ένα έργο υψηλής ποιότητας 

(Κέντρο Ελληνικής Γούνας). 7  Πιο συγκεκριμένα σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο και 

ιδίως σε μεγαλουπόλεις του εξωτερικού όπως είναι η Νέα Υόρκη, η Μόσχα, το Μιλάνο, 

το Dubai, το Χονγκ Κονγκ κ.α. υπάρχουν γουναράδες που προμηθεύουν την παγκόσμια 

αγορά με άριστα γουναρικά της ελληνικής παραδοσιακής τεχνικής.  

Τέλος όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου σήμερα διεθνώς 

σημειώνεται ότι χαρακτηρίζεται από μια τάση σταθεροποίησης, η οποία οφείλεται σε 

κάποιους σημαντικούς παράγοντες. Αναλυτικότερα, οι οικονομίες των Δυτικών χωρών 

παρουσιάζουν έντονα σημάδια ανάπτυξης πράγμα που σημαίνει την ύπαρξη συγκυριών 

που κάνουν ευνοϊκότερη την κατανάλωση ειδών πολυτελείας όπως θεωρούνται πλέον 

τα γουναρικά, ενώ ταυτόχρονα ανοίγονται και νέες αγορές όπως είναι αυτές των 

Ανατολικών χωρών που παράγουν και εμπορεύονται το συγκεκριμένο προϊόν. Επίσης 

οι φιλοζωικές οργανώσεις και τα διάφορα κινήματα «υπέρ της προστασίας των ζώων» 

έχουν εξασθενίσει και έχουν πάψει πλέον να καθορίζουν τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών. Τέλος ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη θέση 

του κλάδου της γούνας παγκοσμίως σήμερα είναι η τάση της μόδας. Ειδικότερα, η 

γούνα έχει έρθει και πάλι στη μόδα με σπουδαίους και μεγάλους οίκους ανά τον κόσμο 

να παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, προσελκύοντας ένα 

μεγάλο μέρος της αγοράς, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε ανθρώπους που διακρίνονται 

από οικονομική ευρωστία όπως συνηθιζόταν στο παρελθόν.  

 

                                                        
7Διαθέσιμο στο http://furs.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=70  



32 
 

3.2 Γουνοδέρματα και διαδικασίες παραγωγής γουναρικών  

 Η επεξεργασία και κατεργασία των πρώτων υλών των γουναρικών είναι μια 

χρονοβόρα διαδικασία που χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Οι γουναράδες πρέπει να 

ακολουθήσουν μια σειρά από ενέργειες έτσι ώστε να φέρουν τα αποκόμì ατα των 

δερμάτων των ζώων σε κατάσταση που θα μπορεί να συρραφτεί το γουναρικό. Οι 

σημαντικότερες διαδικασίες που ακολουθούνται είναι η εκτροφή των ζώων σε ειδικές 

φάρμες, η παραλαβή των δερμάτων τους και η δέψη αυτών μαζί με το τριχωτό μέρος 

τους, η βαφή του τριχώματος, η συρραφή και η τελική παράδοση στους καταναλωτές 

μέσα από χονδρέμπορους ή καταστήματα στις διάφορες αγορές.  

 Συγκεκριμένα η προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται από διάφορα εκτροφεία 

που λειτουργούν κάτω από ορισμένες προδιαγραφές ή από τις δημοπρασίες που 

γίνονται ανά τον κόσμο, με κυριότερες αυτές της Κοπεγχάγης (Δανία), του Καναδά 

(Τορόντο), της Ρωσίας, της Κωνσταντινούπολης, της Φιλανδίας, του Σηάτλ (Η.Π.Α.) 

κ.α. Αναφορικά με τα δέρματα που χρησιμοποιούνται, αυτά κατηγοριοποιούνται σε 

τρεις μεγάλες κατηγορίες σύμφωνα με τα παρακάτω.  

1. Ακατέργαστα δέρματα (συμπεριλαμβάνονται κεφάλια, ουρές πόδια και 

οποιαδήποτε άλλα αποκόμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και είναι 

κατάλληλα για τη χρήση γουνοδερμάτων.) 

 Mink (με ή χωρίς κεφάλι, ουρά και πόδια). 

 Διάφορα είδη αρνιού: Carakul, Astrakhan, Persian και επίσης άλλα είδη 
όπως Ινδιάνικα, Κινέζικα, Μογγολικά και Θιβετιανά,-,με ή χωρίς κεφάλι, 
ουρά και πόδια). 

 Αλεπούδες (με ή χωρίς κεφάλι, ουρά και πόδια). 

 Κουνέλια ή λαγοί (με ή χωρίς κεφάλι, ουρά και πόδια). 

 Είδη υπό εξαφάνιση. 

 Άγρια είδη υπό εξαφάνιση.  



33 
 

2. Κατεργασμένα γουνοδέρματα (συμπεριλαμβάνονται κεφάλια, ουρές πόδια και 

άλλα αποκόμματα), που έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι χωρίς όμως τη χρήση 

άλλων υλικών.) 

Ολόκληρα γουνοδέρματα με ή χωρίς κεφάλι, ουρά και πόδια, τα οποία δεν έχουν 

συντεθεί. Τέτοια είναι από: 

 Mink. 

 Γκρι σκίουρος, ερμίνες, άλλα κουνάβια, Otter, marmot και lynx. 

 Είδη υπό εξαφάνιση αλεπούς. 

 Blue fox και silver fox. 

 Είδη υπό εξαφάνιση από Γκρι σκίουρο, ερμίνες, άλλα κουνάβια, Otter, 
marmot και lynx. 

 Κουνέλια ή λαγοί. 

 Είδη υπό εξαφάνιση από λαγούς. 

 Διάφορα είδη αρνιού: Carakul, Astrakhan, Persian και επίσης άλλα είδη 
όπως Ινδιάνικα, Κινέζικα, Μογγολικά και Θιβετιανά,- με ή χωρίς κεφάλι, 
ουρά και πόδια). 

 Είδη υπό εξαφάνιση άγριων ζώων. 

 Ολόκληρα δέρματα ή κομμάτια από τα προαναφερθέντα ζώα. 

3. Γουνοδέρματα και τεχνητά γουνοδέρματα. 

 Ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης από είδη εξαφάνισης άγριων ζώων. 

(Market Access Database) 8 

 

3.3 Φορείς του κλάδου 

 Ο κλάδος αποτελείται από διάφορους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο για 

τη διαχείριση του εμπορίου της γούνας όσο και για την υπεράσπιση της «δουλειάς» και 

των δικαιωμάτων που έχουν οι απασχολούμενοι και οι ενδιαφερόμενοι που σχετίζονται 

                                                        
8 Διαθέσιμο στο http://madb.europa.eu/mkaccdb2/atDutyOverviewPubli.htm?datasettype=get  
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με τον κλάδο. Πιο συγκεκριμένα οι διάφοροι φορείς μπορούν να ενταχθούν σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες. 

1. Συνδικαλιστικοί φορείς των επιχειρηματιών: 

 Ομοσπονδία γούνας: Είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο του κλάδου της 

γούνας στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ συγχρόνως είναι μέλος 

τόσο της Διεθνούς όσο και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας γούνας. 

 Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «ο Προφήτης Ηλίας»: Είναι ο 

διοργανωτής της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς που γίνεται κάθε χρόνο από 

το 1976 και έχει σαν σκοπό του την εξασφάλιση όλων των ειδών των συμφερόντων 

των μελών του.  

 Σύνδεσμος Γουνοποιών - Γουνεμπόρων Σιάτιστας « Ο Προφήτης Ηλίας»: 

Σκοπός του είναι η συνένωση όλων όσων εμπορεύονται γουναρικά σε μια 

προσπάθεια ικανοποίησης των επαγγελματικών τους συμφερόντων. 

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων: Σκοπός αυτού του 

συνδέσμου είναι η εκτροφή γουνοφόρων ζώων, η μελέτη των προβλημάτων του 

κλάδου και η επίλυση τους. 

 Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών: Είναι ο τελευταίος που ιδρύθηκε (2008). 

Αποτελείται από τις κυριότερες επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Σιάτιστας και 

σκοπός του είναι η ισχυροποίηση της Ελλάδας όσον αφορά τον κλάδο της γούνας 

σε χώρες και αγορές που ήδη κυριαρχεί καθώς και η επέκταση της σε άλλες νέες 

αγορές.  

2. Συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων: 

 Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας, Δέρματος, Ιματισμού και 

Κλωστοϋφαντουργίας Νομού Καστοριάς: Αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα των 

εργαζομένων του κλάδου και ο σκοπός του είναι η προάσπιση των συμφερόντων 
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τους, καθώς επίσης και το μέλημα για την επαγγελματική τους κατάρτιση και την 

ανάπτυξη του επίπεδου τους. 

3. Οργανισμοί: 

 Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε.: Αποτελεί δημόσια επιχείρηση και Οργανισμό 

και σκοπός του είναι η υποστήριξη στις εταιρείες του κλάδου με απώτερο σκοπό 

την ανάπτυξη της Ελληνικής γουνοποιίας. 

 Σχολή Γουνοποιίας: Σχολή του ΟΑΕΔ που σκοπό της έχει τη δημιουργία 

στελεχών με γνώση και τεχνική που θα μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά 

στο εμπόριο της γούνας. 

 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς: Σκοπός του είναι η 

ανάπτυξη του εμπορίου της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων της 

περιφέρειας στα πλαίσια της προόδου της οικονομίας γενικότερα. 

 Τέλος υπάρχουν και διάφορες επιτροπές που συστήθηκαν με σκοπό την 

προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. (Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. Ινστιτούτο 

Ερευνών) 9 

 

3.4 Η σημασία του κλάδου 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης του εξωτερικού και 

του εσωτερικού περιβάλλοντος του κλάδου της γουνοποιίας μιας και το περιβάλλον 

είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει κατά πολύ την πορεία μιας 

επιχείρησης αλλά και ενός κλάδου γενικότερα. Αναφερόμενοι στην επίδραση του 

κλάδου στην οικονομία σημειώνουμε ότι θα αναφερθούμε κατά κύριο λόγο στην 

Καστοριά και τη Σιάτιστα μιας και αυτές οι δυο πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας έχουν 

τη μεγαλύτερη συγκέντρωση του κλάδου. Ειδικότερα, όσον αφορά τη επιρροή του 

κλάδου στην τοπική οικονομία, αυτός επηρεάζει σε ένα μεγάλο βαθμό τόσο το ΑΕΠ 

                                                        
9 Διαθέσιμο στο http://furs.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=73  
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αυτών των περιοχών όσο και των εισοδημάτων των κατοίκων, μιας και το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών ασχολείται με το εμπόριο της γούνας. Ο κλάδος όμως έχει μεγάλη 

επίδραση και στην εθνική οικονομία καθώς εισάγει συνάλλαγμα της τάξης του 6% σε 

σχέση με το συνολικό συνάλλαγμα που εισρέει στη χώρα, καθώς επίσης κατέχει μια 

αξιόλογη θέση στην παγκόσμια αγορά γούνας, διεκδικώντας τα πρωτεία στην τεχνική 

της κατεργασίας γούνας. 

 

3.4.1 Εξωτερικό περιβάλλον του κλάδου 

Η γενική πορεία του κλάδου όπως προαναφέρθηκε επηρεάζεται από μια σειρά 

παραγόντων που συμπεριλαμβάνουν το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και 

τεχνολογικό περιβάλλον. Αυτοί οι τομείς και πιο συγκεκριμένα οι διάφορες αρχές που 

τους διέπουν, καθώς επίσης και τα προβλήματα ή οι αλλαγές που λαμβάνουν μέρος, 

καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου και επηρεάζουν τις διάφορες λειτουργίες 

που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν. Πιο συγκεκριμένα: 

 Το τεχνολογικό περιβάλλον: Πρόκειται για τις τεχνολογικές εξελίξεις που 

λαμβάνουν χώρα και επηρεάζουν την παραγωγή και επεξεργασία των 

γουναρικών. Η συνεχής αύξηση της τεχνογνωσίας με σκοπό τη δημιουργία 

πιο μοντέρνων γουναρικών με περισσότερα χρώματα, μικρότερο βάρος κ.α. 

και παράλληλα περισσότερο «περιβαλλοντικά φιλικών γουναρικών» 

επηρέασαν τη ζήτηση της γούνας και των πρώτων υλών αυτού του 

προϊόντος. Παράλληλα, η ύπαρξη οικολογικών τεχνητών γουναρικών που 

παρουσιάστηκαν ως υποκατάστατα οδήγησε σε μείωση της ζήτησης των 

φυσικών γουνών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ζήτηση 

του ίδιου του κλάδου και να περάσει σε μια κατάσταση ύφεσης τα 

προηγούμενα χρόνια. 
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 Το πολιτικό - θεσμικό περιβάλλον: Σε αυτό τον τομέα συμπεριλαμβάνονται 

οι διάφορες διατάξεις και κανονισμοί που διέπουν το εμπόριο της γούνας και 

καθορίζουν τη συμπεριφορά των γουνοποιών – γουναράδων. Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που επιβάλλουν την ύπαρξη 

καρτελών που «μαρτυρά» τη χώρα προέλευσης των πρώτων υλών και των 

εκτροφείων των γουνοφόρων ζώων. Επίσης οι νόμοι περί δασμολογικών 

υποχρεώσεων καθώς επίσης και των απαραίτητων πιστοποιητικών και 

εγγράφων που καθορίζουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών και το εμπόριο 

της γούνας μεταξύ τους, επηρεάζουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό την πορεία 

του κλάδου και τις σχέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με αυτές του 

εξωτερικού. 

 Το κοινωνικό περιβάλλον: Σε αυτό το σημείο περιλαμβάνεται η επιρροή 

τόσο της μόδας όσο και των διαφόρων οικολογικών εκστρατειών που 

γίνονται κατά της γούνας. Η καθιέρωση της γούνας αφενός ως προϊόν 

βιωσιμότητας σε χώρες που το έχουν πραγματικά ανάγκη (κρύο, 

κλιματολογικές συνθήκες) και αφετέρου η ταυτόχρονη καθιέρωσή της ως 

προϊόν μόδας πια και όχι ως προϊόν πολυτελείας, οδήγησαν σε αύξηση της 

ζήτησης της γούνας, άρα και σε αύξηση της παραγωγής της και κατά 

συνέπεια σε προοπτικές ανοδικής πορείας του κλάδου. Παράλληλα, ο 

παράγοντας της μόδας και οι διαρκείς αλλαγές της επηρεάζει κατά πολύ τον 

κλάδο καθώς αυτός πρέπει να παρακολουθεί και να προσαρμόζεται συνεχώς 

στα νέα καταναλωτικά πρότυπα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά 

του. 

 Το οικονομικό περιβάλλον: Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται η πορεία της 

παγκόσμιας αλλά και της ελληνικής οικονομίας, μεγέθη που εξετάστηκαν 

και σε προηγούμενο κεφάλαιο. Επίσης στο οικονομικό περιβάλλον 
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εντάσσονται και οι οικονομίες των χωρών που συναλλάσσεται η Ελλάδα, 

μιας και το επίπεδο του πληθωρισμού τους, η οικονομική πορεία τους καθώς 

και οι μισθοί του εργατικού δυναμικού τους, επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους άρα και την πορεία των ελληνικών 

γουνοδερμάτων. 

 

3.4.2 Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του κλάδου – Ανάλυση 
SWOT 

Ένα σημαντικό εργαλείο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει στην κατανόηση 

της θέσης του κλάδου της γούνας καθώς επίσης και στις προοπτικές ανάπτυξής του και 

το οποίο θα παρουσιάσουμε παρακάτω, είναι η ανάλυση SWOT. Μέσα από τον 

εντοπισμό των δυνατών και των αδύνατων σημείων, καθώς επίσης και των ευκαιριών 

και των απειλών που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι ευκολότερο να εντοπισθούν οι 

«κατάλληλες» και συνάμα οι «ακατάλληλες» ενέργειες του κλάδου που θα συμβάλλουν 

και θα επηρεάσουν την πορεία του. 

 Δυνατά Σημεία: 

 Παράδοση στην επεξεργασία της γούνας και παρουσία σε «ισχυρές» αγορές. 

 Ύπαρξη ανταγωνιστικών τιμών σε σχέση με αυτές του Δυτικού Κόσμου. 

 Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με παράδοση στην τεχνική 

παραγωγής γουναρικών. 

 Μεγάλη συγκέντρωση στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με την ύπαρξη 

πολλών οικογενειακών επιχειρήσεων στις πόλεις της Καστοριάς και της 

Σιάτιστας. 

 Ύπαρξη πολλών φορέων που ενδιαφέρονται για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων στον κλάδο καθώς και για την πορεία του. 
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 Χρηματοδότηση και εγγυήσεις από το κράτος για την ανάπτυξη νέων 

μεγάλων μονάδων, καθώς επίσης και βελτίωση των επενδυτικών κινήτρων. 

 Περιοχές που «προσελκύουν» τον στοχευόμενο τουρισμό, σε συνδυασμό με 

τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές τις περιοχές.(Δημιουργία Εγνατίας 

Οδού, ύπαρξη αεροδρομίου) και τη σύνδεση τους με άλλες αγορές ανά τον 

κόσμο. 

Αδύνατα σημεία: 

 Μικρά περιθώρια κέρδους σε συνδυασμό με την απαίτηση της υψηλής 

δανειακής επιβάρυνσης πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 Ύπαρξη κατά κύριο λόγο μικρών επιχειρήσεων που δεν μπορεί να 

εξασφαλίσει τα απαραίτητα κανάλια προώθησης και διανομής του 

προϊόντος. 

 Μεγάλη εξάρτηση από τους προμηθευτές των πρώτων υλών των 

γουνοδερμάτων και μεγάλος συσχετισμός της τιμής των πρώτων υλών και 

του τελικού προϊόντος. 

 Έλλειψη διαφοροποίησης των ενδυμάτων γούνας και αδυναμία της έγκαιρης 

προσαρμογής τους στις αλλαγές της μόδας. 

 Ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρηματιών και έλλειψη συνεργασίας 

και «κοινής κουλτούρας». 

 Υψηλό κόστος εργασίας, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές (Κίνα). 

 Γήρανση του έμπειρου εργατικού δυναμικού. 

 Ασαφείς πολιτικές για την προώθηση των συμφερόντων του κλάδου για 

θέματα όπως η προώθηση των προϊόντων, η ασφάλιση των εξαγωγών και 

τέλος οι διακρατικές συμφωνίες για τους δασμούς. 
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Ευκαιρίες: 

 Η δημιουργία νέων αγορών των Ανατολικών χωρών και η δυνατότητα 

επέκτασης πέραν των κεκτημένων στις νέες αυτές αγορές.  

 Προβλέψεις για θετική εξέλιξη της ζήτησης ενδυμάτων γούνας στην 

παγκόσμια αγορά. 

 Αυξημένη ζήτηση για ενδύματα ή δέρματα γαρνιρισμένα με γούνα. 

 Αύξηση της ζήτησης της γούνας λόγω της καθιέρωσης της ως προϊόν 

«μόδας». 

 Δράσεις για τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση καθώς επίσης και την 

αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού του κλάδου. 

 Ανάληψη κοινών δράσεων για την προβολή και προώθηση της γούνας. 

 Αξιοποίηση Ταμείου Μεσεγγυήσεων ΤΕΝΟΕ, ΟΑΕΠ για την εξασφάλιση 

των εξαγωγών πιστώσεων και την εξυγίανση της χρηματοοικονομικής θέσης 

του κλάδου. 

Απειλές: 

 Ύπαρξη νέων αγορών με φθηνότερα και άρα ανταγωνιστικότερα προϊόντα, 

με αποτέλεσμα τη διαρκή αύξηση του ανταγωνισμού στον κλάδο. 

 Υποβάθμιση του ονόματος των ελληνικών προϊόντων. 

 Ύπαρξη πολλών οικολογικών κινημάτων που μάχονται ενάντια στο εμπόριο 

γούνας. 

 Ανεξέλεγκτη και χωρίς αυστηρές προδιαγραφές ανάπτυξη της εκτροφής 

γουνοφόρων ζώων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εμφάνιση 

γουνοδερμάτων αμφίβολης ποιότητας και προέλευσης. 

 Δραστηριοποίηση Ελλήνων γουνοποιών και σε χώρες του εξωτερικού με 

κίνδυνο διαρροής της τεχνογνωσίας και της δημιουργίας ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων. 
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 Ανεπαρκής παρουσία των επιχειρήσεων του κλάδου στο διαδίκτυο με σκοπό 

την προβολή και την προώθηση των προϊόντων. 

 

3.4.3 Ειδικός φόρος πολυτελείας για τις γούνες 

Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει και κατά ένα ποσοστό καθορίζει το 

εμπόριο της γούνας είναι ο ειδικός φόρος πολυτελείας που έχει επιβληθεί. Πιο 

συγκεκριμένα, το 2010 ύστερα από απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ισχύουν τα 

εξής: 

1. Με το άρθρο 87 παρ. 6 που τροποποιεί το άρθρο 17 παρ. 4 

παλαιότερου νόμου, διευκρινίζεται ότι ο φόρος πολυτελείας για τα 

εγχωρίως παραγόμενα, ειδικά για  τα πωλούμενα λιανικής για τα οποία  

προηγούμενα δεν έχει επιβληθεί  φόρος πολυτελείας λόγω παραγωγής 

τους από την ίδια την επιχείρηση, επιβάλλεται επί της τιμής λιανικής 

πώλησης προ ΦΠΑ, μειωμένης κατά 30%. Ο φόρος αυτός δεν 

επιβάλλεται αν τα αγαθά αυτά εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο 

ενδοκοινοτικής παράδοσης. Χρόνος γένεσης της φορολογικής 

υποχρέωσης κατά των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων είναι ο χρόνος 

παραλαβής των ειδών από τον αποκτώντα, για τα δε εγχωρίως 

παραγόμενα, κατά την πώληση αυτών από τον παραγωγό. 

2. Για εισαγωγές α’ υλών από τρίτες χώρες ή αγορές πρώτων υλών από 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων ή την 

ενδοκοινοτική παράδοση  προϊόντων, παραμένει το ίδιο καθεστώς που 

ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν χρεώνεται στο τιμολόγιο φόρος 

πολυτελείας.  

3. Για τα είδη της παραγράφου 4 του άρθρου 17, δηλαδή σε ότι αφορά, 

(ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης, και άλλα είδη από γουνοδέρματα 
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Δ.Κ. 43.03), που προέρχονται από τρίτες χώρες προς Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ο φόρος πολυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις Τελωνειακές 

Αρχές κατά τη θέση αυτών σε ανάλωση, ενώ τα προερχόμενα από άλλα 

κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα εγχωρίως παραγόμενα ο 

φόρος αποδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας του επιτηδευματία. 

Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για μεν τα εγχωρίως παραγόμενα 

είναι ο παραγωγός των προϊόντων, για δε τα προερχόμενα από τα λοιπά 

κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το πρόσωπο που 

πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση. (Σύνδεσμος Γουνοποιών 

Καστοριάς «ο Προφήτης Ηλίας»)10 

 

3.5 Η αντιμετώπιση της γούνας 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι πέραν από το μεγάλο ποσοστό των 

κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας που ασχολείται με την παραγωγή και το εμπόριο της 

γούνας, υπάρχει και μια μερίδα κόσμου που είναι ενάντια στις διαδικασίες που 

λαμβάνουν μέρος κατά το εμπόριο της γούνας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορες 

οικολογικές οργανώσεις που μάχονται κατά της εκτροφής γουνοφόρων ζώων με σκοπό 

τη χρήση τους για τη δημιουργία γούνας και μάλιστα ζητούν ακόμα και τον τερματισμό 

αυτών των διαδικασιών. 

Οι διάφορες οργανώσεις λοιπόν, με «σύνθημα» τους ότι ο κλάδος της γούνας 

χαρακτηρίζεται ως ένα αιματοβαμμένο εμπόριο, αναφέρονται κατά κύριο λόγο στους 

τρόπους επιβίωσης και θανάτου των ζώων στα εκτροφεία. Αναλυτικότερα, τα χιλιάδες 

ζώα που αρπάζονται καθημερινά από το φυσικό τους περιβάλλον είναι καταδικασμένα 

να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες, εγκλωβισμένα σε μικρά συρμάτινα κλουβιά 
                                                        
10 Διαθέσιμο στο http://www.kastoria4u.gr/furs/furfair/3985-2010-05-08-07-59-12.html   
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περιμένοντας τη σφαγή τους. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι ο θάνατός τους λαμβάνει 

μέρος κάτω από οδυνηρές συνθήκες, αφού πολλές φορές τα γδέρνουν χωρίς να έχουν 

χάσει τις αισθήσεις τους, με μεθόδους που περιλαμβάνουν ηλεκτροπληξία στον 

πρωκτό, εισπνοή τοξικού αερίου και δηλητηρίαση, έτσι ώστε να μην καταστραφεί η 

γούνα τους. 

Σημειώνεται ότι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Κροατία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Δανία, η Ολλανδία 

κ.α. έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις για την κατάργηση της χρήσης ζώων για την 

παραγωγή γούνας.  Έτσι λοιπόν οι διάφορες οικολογικές οργανώσεις ασπάζονται την 

άποψη ότι σχετικά μέτρα θα πρέπει να οριστούν και για την Ελλάδα (Pets.gr).11 

Ειδικότερα τα μέλη του Πανελλήνιου Δικτύου Οργανώσεων για τα Ζώα (ΠΑΔΟΖΩ) 

υποστηρίζουν ότι αφενός το κράτος θα πρέπει να μειώσει τις επιδοτήσεις για την 

εκτροφή γουνοφόρων ζώων και αφετέρου θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να 

ευαισθητοποιηθούν και να προχωρήσουν στην κατάργηση της εκτροφής γουνοφόρων 

ζώων, καθώς τα καταναλωτικά πρότυπα, η κλιματική αλλαγή και οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία και παραγωγή ειδών ρουχισμού έχουν αλλάξει. 

Στο σημείο αυτό σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι έχει οριστεί και παγκόσμια 

ημέρα κατά της γούνας (την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου) WFFF, κατά την 

οποία φιλοζωικές οργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο διαμαρτύρονται για την 

κακομεταχείριση των ζώων και γενικά για το εμπόριο της γούνας. Ενίσχυση σε αυτόν 

τον αγώνα είναι και η χρησιμοποίηση ηθοποιών και άλλων διάσημων προσώπων από 

οργανισμούς όπως είναι η PETA, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να επηρεάσουν 

το κοινό και να το προσανατολίσουν προς τις διαμαρτυρίες κατά της χρήσης ζώων για 

την δημιουργία γούνινων παλτών.  

                                                        
11 Διαθέσιμο στο 
http://www.pets.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=66  
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Έντονες ήταν και οι κινητοποιήσεις φιλοζωικών οργανώσεων και των 

οικολόγων πράσινων που έγιναν εν όψει της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας στην 

Αθήνα το 2010. Παράλληλα σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι οικολογικές και 

«ακτιβιστικές» οργανώσεις προσχωρούν σε μαζικό «χτύπημα» των εκτροφείων που 

υπάρχουν στην Καστοριά και τη Σιάτιστα, με σκοπό την απελευθέρωση των 

φυλακισμένων ζώων, με τρανταχτό παράδειγμα την απελευθέρωση 50.000 Mink στην 

πόλη της Καστοριάς κατά τη διάρκεια του 2010, προκαλώντας διαταραχές στο 

οικοσύστημα και στην ομαλή λειτουργία της ζωής των ζώων και των κατοίκων της 

περιοχής και προκαλώντας εν τέλει καταστροφικές συνέπειες.  

Τέλος, στον αντίποδα αυτών των διαμαρτυριών υπάρχουν και οι διάφορες 

οργανώσεις υπέρ της περιβαλλοντικής ανάπτυξης της γούνας, οι οποίες υποστηρίζουν 

ότι η γούνα είναι μία φυσική, ανανεώσιμη και βιώσιμη πηγή, γεγονός που σημαίνει ότι 

χρησιμοποιούν μέρος της φύσης χωρίς να καταστρέφουν τους πληθυσμούς της άγριας 

ζωής και να βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον και την οικολογική ισορροπία. Η φύση, 

όπως είναι γνωστό, παράγει μεγαλύτερο αριθμό φυτών και ζώων από ότι η γη μπορεί να 

αντέξει. Για το λόγο αυτό η χρήση ζώων που δεν είναι υπό εξαφάνιση και η λειτουργία 

όλων των επιχειρήσεων του κλάδου κάτω από τους κανονισμούς, τους εθνικούς, 

τοπικούς και διεθνείς νόμους που συνδέονται με τον τρόπο και τα ποσοστά των 

αιχμαλωσιών που επιτρέπονται, κάνουν το εμπόριο γούνας ένα παράδειγμα 

βιομηχανίας που βασίζεται στην αειφόρο χρήση, σαφώς ανώτερο από την παραγωγή 

συνθετικών, για την οποία χρησιμοποιούνται μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. (Fur is 

green.com) 12 

 

                                                        
12 Διαθέσιμο στο http://www.furisgreen.com/renewable.aspx  
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3.6 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια συνοπτική παρουσίαση του κλάδου της γούνας 

καθώς και μια σύντομη περιγραφή των παραγόντων που ο ίδιος επηρεάζει και 

παράλληλα από τους οποίους επηρεάζεται, σε μια προσπάθεια μιας καλύτερης 

προσέγγισης του κλάδου γενικότερα. 

Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα αυτή έγινε μια σύντομη περιγραφή της 

ιστορίας του κλάδου της γούνας, όπως αυτή ξεκίνησε από τους βυζαντινούς χρόνους 

και τη θέση που αυτή έχει σήμερα στην αγορά γενικότερα. 

Ακολούθησε μια κατηγοριοποίηση των γουνοδερμάτων και της διαδικασίας 

παραγωγής τους, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η κατανόηση των διάφορων ειδών 

γουναρικών που υπάρχουν και που ποικίλουν στην αγορά, καθώς επίσης και η 

κατανόηση της φύσης του προϊόντος.  

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν εν συντομία οι φορείς του κλάδου και κυρίως οι 

συνδικαλιστικοί φορείς μιας και αυτοί είναι που ουσιαστικά καθορίζουν τις απαιτήσεις 

και παράλληλα υπερασπίζονται τα δικαιώματα όλων αυτών των ανθρώπων και των 

ομάδων που επηρεάζουν και επηρεάζονται από το εμπόριο της γούνας. 

Σε μια ανάλυση σαν αυτή που ακολουθήθηκε σε αυτό το κεφάλαιο δε θα 

μπορούσαμε να παραλείψουμε την ανάλυση της σημασίας του κλάδου, αναφερόμενοι 

τόσο στη θέση που αυτός έχει στην τοπική αλλά και τη διεθνή αγορά, όσο και στους 

παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος που τον επηρεάζουν. Το εξωτερικό 

περιβάλλον όπως είναι οι τεχνολογικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιρροές 

του, καθώς και η Ανάλυση Swot, είναι δύο εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε 

να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα πιο καίρια και σημαντικά σημεία, τις απειλές, τους 

κινδύνους, τα εμπόδια αλλά και τέλος τις ευκαιρίες και τα δυνατά σημεία που ο ίδιος ο 

κλάδος παρουσιάζει και που μπορεί να «εκμεταλλευτεί». Επίσης έγινε και μια σύντομη 

αναφορά στο φόρο πολυτελείας για τις γούνες μιας και αυτός αποτελεί ένα σημαντικό 
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κομμάτι που καθορίζει την πολιτική των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το εμπόριο 

γούνας και το μέγεθος του παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 

Τέλος στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια αναφορά στις φιλοζωικές ομάδες που είναι 

ενάντια στο εμπόριο και την παραγωγή γουνοδερμάτων, καθώς όπως ισχυρίζονται η 

παραγωγή αυτών στηρίζεται στην «απάνθρωπη» μεταχείριση των ζώων.  

Τελειώνοντας, σημειώνεται ότι όπως εύκολα προκύπτει από τα παραπάνω, ο 

κλάδος της γούνας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και ιδίως στις 

πόλεις της Σιάτιστας και της Καστοριάς, μιας και οι περισσότεροι από τους κατοίκους 

ασχολούνται με την επεξεργασία και την παραγωγή γουνών. Τέλος, ο ίδιος ο κλάδος 

επηρεάζεται από μια πλειάδα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου και των φιλοζωικών 

ομάδων που μάχονται κατά του κλάδου, ενώ η επιβίωση του μπορεί να επιτευχθεί μέσα 

από τις ευκαιρίες και τα δυνατά σημεία που σημειώθηκαν παραπάνω, υπερπηδώντας με 

αυτόν τον τρόπο τις αδυναμίες που αυτός έχει να αντιμετωπίσει και προσπερνώντας 

επιτυχώς τις διάφορες απειλές.  
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Κεφάλαιο 4 
 

4.1 Η χώρα της Κίνας 

Η Κίνα είναι μια χώρα που εντάσσεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων 

οικονομιών του κόσμου. Η αλματώδης πορεία της χώρας και η σημερινή της εικόνα 

στην παγκόσμια αγορά αποτέλεσαν κίνητρο για όλο τον υπόλοιπο κόσμο να την 

προσεγγίσει, είτε μέσα από την εγκατάσταση επιχειρήσεων, είτε μέσα από επενδύσεις 

είτε πιο απλά μέσα από το εμπόριο με αυτήν. Άλλωστε, η συνεργασία με την Κίνα 

προσφέρει στους ξένους επενδυτές και στους επιχειρηματίες μια πλειάδα από 

πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα οι ξένοι επενδυτές έχουν να αντιμετωπίσουν χαμηλό 

κόστος παραγωγής, υπερπροσφορά εργασίας σε συνδυασμό με υψηλή παραγωγικότητα 

και ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και τέλος μια μεγάλη προοπτική ανάπτυξης 

της εσωτερικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

4.1.1 Πολιτικό περιβάλλον της Κίνας  

Όπως είναι γνωστό η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα από ιστορικής, οικονομικής 

και πολιτιστικής πλευράς. Η χώρα έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, ενώ επί πολλές 

δεκαετίες και συγκεκριμένα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η πολιτική της υπόσταση 

χαρακτηριζόταν από το απολυταρχικό πολίτευμα. Σήμερα κυρίαρχο ρόλο στην 

πολιτική της χώρας παίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα από το 1949, όταν και ιδρύθηκε η 

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, μετά τον αγώνα της αντίστασης κατά της 

Ιαπωνίας (1937-1945) και τον εμφύλιο πόλεμο με τους εθνικιστές του Kuomintang 

(1945-1949). Η κυβέρνηση έλεγχε τα πάντα και το σύστημα χαρακτηρίστηκε 

«κλειστών θυρών», ενώ ì ετά το θάνατο του Μάο Τσε Τουνγκ, ανέλαβε ο Deng 

Xiaoping, υποστηρικτής των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων με 
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κατεύθυνση πλέον μια πολιτική για την ανασυγκρότηση του Σοσιαλιστικού 

εκσυγχρονισμού, αλλά πάνω από όλα με εγκατάλειψη των πολιτικών του Μάο Τσε 

Τουνγκ. Η έμφαση για την οικονομική ανάπτυξη δόθηκε πλέον στις πραγματικές και 

όχι στις ιδεολογικές πολιτικές και έτσι ξεκίνησε μια περίοδος πραγματικών 

μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, η οποία και οδήγησε στο «οικονομικό θαύμα της 

Κίνας» των τελευταίων τριάντα ετών. 

Η Κίνα είναι μια χώρα που συνορεύει με χώρες ισχυρών οικονομιών όπως είναι 

η Ρωσία, η Κορέα, η Ιαπωνία κ.α., ενώ συγχρόνως αποτελεί την πολυπληθέστερη χώρα 

στον κόσμο με παραπάνω από 1.300 εκατομμύρια κατοίκους οι περισσότεροι από τους 

οποίους μπορούν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό της. Τα τελευταία χρόνια στην 

Κίνα, δημιουργείται μια κοινωνική τάξη με υψηλά εισοδήματα και τάσεις μιμητισμού 

του τρόπου ζωής και των καταναλωτικών προτύπων της Δύσης. Τα εισαγόμενα 

προϊόντα τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής από τους Κινέζους, που διαθέτουν το 

κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, καθώς αυτοί μπορούν εύκολα να χαρακτηρισθούν ως 

συνειδητοποιημένοι καταναλωτές και ενδιαφέρονται για την ποιότητα και την 

ασφάλεια των προϊόντων που χρησιμοποιούν. 

 

4.1.2 Νομικό πλαίσιο της Κίνας 

Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα τους νόμους και τους 

κανονισμούς στην Κίνα, αυτοί διακρίνονται από μια τάση διαρκούς αλλαγής. Η 

έλλειψη ενός προφανούς  και συνεκτικού  πλαισίου νόμων και κανονισμών αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για την ενεργοποίηση των ξένων επιχειρήσεων στην εγχώρια 

αγορά. Παρά το γεγονός ότι η Κίνα είναι προσανατολισμένη προς μια κατάσταση η 

οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τον όρο  "κράτος δικαίου", υπάρχουν πολλές 

σημαντικές ελλείψεις που παρουσιάζονται στο επίπεδο του αστικού, διοικητικού, 

ποινικού και εμπορικού δικαίου. 
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4.1.3 Κουλτούρα των Κινέζων  

Σπουδαίο χαρακτηριστικό του λαού των Κινέζων είναι η προσαρμοστικότητά 

τους και η ετοιμότητά τους στις διαρκείς αλλαγές που λαμβάνουν μέρος. Με άλλα 

λόγια, σημειώνεται ότι υπάρχει μια αστάθεια και μια αβεβαιότητα, όπως 

προαναφέρθηκε, οι οποίες σχετίζονται με το κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων κάτι που έχει ως συνέπεια όταν ένας ξένος θέλει να δραστηριοποιηθεί 

επιχειρηματικά στην Κίνα να πρέπει να μάθει να προσαρμόζεται σε αυτές τις συνεχείς 

αλλαγές που λαμβάνουν μέρος. Παράλληλα, αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι 

οι Κινέζοι είναι επιφυλακτικοί απέναντι προς τους ξένους επενδυτές καθώς πιστεύουν 

ότι οι τελευταίοι προσπαθούν να τους εκμεταλλευτούν. Για το λόγο αυτό οι ξένοι 

επιχειρηματίες πρέπει να είναι επιφυλακτικοί και να συνάψουν καλές σχέσεις τόσο με 

τις τοπικές αρχές όσο και με τις αρχές σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούν να 

αντιμετωπίσουν και να κατανοήσουν το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας της κινέζικης 

γραφειοκρατίας. 

Για τους Κινέζους  το κυρίαρχο ζήτημα είναι η δημιουργία μιας μακροχρόνιας 

σχέσης εμπιστοσύνης και η εγγύηση στα πλαίσια της επιχειρηματικής συνεργασίας και 

όχι απλά η υπογραφή μιας σύμβασης ή μιας συμφωνίας. Η επιμονή του δυτικού 

επιχειρηματία για την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να δυσαρεστήσει τον Κινέζο και 

μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη της κακής πίστης και έλλειψης δέσμευσης σε μια 

μακροχρόνια συνεργασία. Για τους Κινέζους η σημασία του "προσώπου" παίζει 

σπουδαίο ρόλο. Κάθε Κινέζος δίνει μεγάλη σημασία στη διατήρηση της εικόνας του, 

αλλά οφείλει με κάθε τρόπο να αναγνωρίζει την εικόνα του προσώπου με το οποίο 

συνεργάζεται. Επιπλέον, κάτι άλλο που πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι οι 

συλλογικές αξίες είναι πολύ πιο ισχυρές στην Κίνα σε αντίθεση με τη Δύση, όπου ο 

ατομικισμός είναι πολύ πιο έντονος. 
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4.1.4 Ανάπτυξη της Κίνας 

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι σημαντικός συντελεστής στην ανάπτυξη της 

Κίνας υπήρξε η στρατηγική που χρησιμοποίησε αναφορικά με τον τρόπο προσέλκυσης 

των ξένων επενδύσεων σε συνδυασμό με τις υψηλές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και 

τα εξαγωγικά πλεονάσματα που πέτυχε. Η ανάπτυξη της χώρας ως φυσικό επακόλουθο 

οδήγησε στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των 

νοικοκυριών. Παράλληλα η συγκέντρωση του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις, όπου 

υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, δημιούργησε μεγάλα καταναλωτικά 

κέντρα, με αφθονία προϊόντων, τόσο εγχώριων όσο και εισαγόμενων. Η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση του πληθυσμού εντοπίζεται, κυρίως, στις μεγάλες αστικές περιφέρειες 

του Πεκίνου, της Σαγκάης και της Καντόνας (Guangzhou), καθώς και στην μεγαλύτερη 

πόλη της Β. Κίνας μετά το Πεκίνο, το Τιαντζίν. 

 

4.2  Η οικονομία της Κίνας 

Παρά τη διεθνή οικονομική συγκυρία, η κινεζική οικονομία εξακολούθησε την 

ανοδική της πορεία και το 2010. Μια σημαντική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων 

υπήρξε η ανάδειξη της Κίνας ως σημαντικής πηγής επενδυτικών κεφαλαίων χώρα, 

καθιστώντας την στην πέμπτη δύναμη το 2010 με 59 δις Δολάρια Η.Π.Α. εκροή ΑΞΕ 

(Άμεσων Ξένων Επενδύσεων), (σε τομείς εκτός του χρηματοπιστωτικού), από τη 

δωδέκατη θέση που κατείχε, μόλις το 2008. Σημαντικότεροι επενδυτικοί προορισμοί το 

2010 ήταν το Χονγκ Κονγκ, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιες από τις επενδύσεις 

επιστρέφουν στην ηπειρωτική Κίνα και υλοποιούνται μέσω του Χονγκ Κονγκ για 

φορολογικούς ή άλλους λόγους, η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, οι χώρες του ASEAN, οι 

Η.Π.Α. και η ΕΕ. Εξάλλου, η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί προτιμητέο επενδυτικό 

προορισμό διεθνώς. Πάντως, οι επενδύσεις της Κίνας στις αναπτυγμένες χώρες, κυρίως 

Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής είναι δυσανάλογα χαμηλές σε σχέση με τις εξαγωγές 
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της στις ίδιες χώρες. Περισσότερο από το 40% των επενδύσεων της χώρας υλοποιήθηκε 

μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ εκτιμάται ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον της 

Κίνας θα συνεχισθεί με αυξανόμενο ρυθμό και τα επόμενα χρόνια, στοχεύοντας κυρίως 

σε αναδυόμενες αγορές, αλλά και χώρες που διαθέτουν άφθονους φυσικούς πόρους και 

πρώτες ύλες. 

Στο σημείο αυτό γίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι οι κύριοι λόγοι που 

οδήγησαν στη δυναμική αύξηση των κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό, είναι η 

ανάγκη εξασφάλισης πρώτων υλών για τη συντήρηση της εγχώριας παραγωγής, όπως 

και υπηρεσιών (π.χ. μεταφορά και ασφάλιση εμπορευμάτων) για τη στήριξη των 

εξαγωγών της χώρας. Επιπλέον, οι κινεζικές επιχειρήσεις διαθέτουν το μέγεθος και τις 

ικανότητες, ώστε να προβαίνουν σε εξαγορές διεθνών εταιριών, ενώ άλλες στρέφονται 

ήδη προς χώρες χαμηλότερου κόστους (π.χ. Βιετνάμ, αφρικανικές χώρες). 

Θέλοντας να προσεγγίσουμε λίγο αναλυτικότερα την αγορά της Κίνας, όπως 

έγινε και με την αγορά της Ελλάδας σε προηγούμενο κεφάλαιο, παρακάτω 

παρουσιάζονται κάποια βασικά της μεγέθη.  

Στο παρακάτω  διάγραμμα  λοιπόν παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι δείκτες 

για την οικονομία της Κίνας από το 1980-2009. Όπως απεικονίζεται λοιπόν το ΑΕΠ της 

χώρας παρουσιάζει μια συνεχή αύξηση καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων με το 2009 να 

φτάνει περίπου τα 35.000.000 εκατομμύρια κινέζικα Yuan. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η 

οικονομία της χώρας παρουσιάζει μια αύξηση και ότι η αγοραστική δύναμη των 

ανθρώπων συνεχώς αυξάνεται. Στο ίδιο διάγραμμα όπως φαίνεται απεικονίζεται και το 

ποσοστό ανεργίας, το οποίο κυμαίνεται σε σταθερά σχετικά επίπεδα με μια μικρή μόνο 

αύξηση κατά το πέρας των χρόνων, μιας και το εργατικό δυναμικό της χώρας είναι 

πλεονάζων και σε συνδυασμό με την μεγάλη ζήτηση και το χαμηλό κόστος εργασίας 

μόνο ένα μικρό ποσοστό των κατοίκων είναι άνεργο. Τέλος στο διάγραμμα 

απεικονίζεται και η πορεία των τιμών των καταναλωτών η οποία έχει διάφορα 
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«σκαμπανεβάσματα» με το πέρας των χρόνων, με σημαντική τη χρονιά του 1993 που 

έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ από το 1997 παρουσιάζει και πάλι διακυμάνσεις 

μέχρι και σήμερα που όμως κυμαίνεται σε εμφανώς χαμηλότερα επίπεδα. 

Βασικοί Δείκτες της Κινέζικης Οικονομίας 

             Διάγραμμα 8: Πηγή: International Financial Statistics 
(IFS) Επεξεργασία: IMF Data  

Στη συνέχεια και πιο συγκεκριμένα στο Διάγραμμα 9, απεικονίζεται το επίπεδο 

του πληθωρισμού την τελευταία εικοσαετία στην Κίνα. Όπως φαίνεται ύστερα από το 

1994 όπου ο πληθωρισμός ήταν σε υψηλό επίπεδο, σημειώθηκε μια καθοδική πορεία 

και ο πληθωρισμός συγκρατούνταν σε χαμηλά επίπεδα τα οποία όπως απεικονίζεται 

προβλέπεται να κρατηθούν σε αυτά τα επίπεδα σε ποσοστό περίπου στο 2,91% και για 

την επόμενη πενταετία. Η συγκράτηση του πληθωρισμού θα αποτελέσει πιθανότατα και 

ένα σημαντικό μέλημα για την κινεζική κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, η οποία θα 

προσπαθήσει να αποφύγει αλυσιδωτές αυξήσεις σε μισθούς και τιμές, με κίνδυνο 

περαιτέρω υπερθέρμανσης της οικονομίας, και κυρίως, όπως στο παρελθόν, ενδεχόμενη 

κοινωνική αναταραχή. 
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Πορεία Πληθωρισμού της Κίνας  

           
     Διάγραμμα 9: Πηγή: International Monetary Fund, 
April 2011 World Economic Outlook 

Επίσης ένα άλλο μέτρο που είναι καλό να παρουσιάσουμε είναι το Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών. Στο Διάγραμμα 10 που ακολουθεί, φαίνεται η πορεία του ΙΤΣ 

την τελευταία τετραετία, το οποίο από το 2007-2008 παρουσίασε μια αύξηση σε 

αντίθεση με την επόμενη χρονιά που αυτό έπεσε κατακόρυφα, ενώ τέλος από το 2009-

2010 παρατηρείται μια ανοδική πορεία. 

    Διάγραμμα 10: Ιδία επεξεργασία:  Πηγή: International 
Financial Statistics (IFS) 

 

4.3  Εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Κίνας 

Το 2009 η Κίνα έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγαθών στον κόσμο, με μερίδιο 

9,6%, αφήνοντας τη Γερμανία στη δεύτερη θέση, η οποία όπως εκτιμήθηκε συνέχισε να 
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ισχύει και το 2010 (World Trade Organization).13 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο 

μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός για τα κινεζικά αγαθά (19,7% των εξαγωγών της 

Κίνας το 2010) και ταυτόχρονα ο σημαντικότερος προμηθευτής της χώρας (12% των 

εισαγωγών της Κίνας). Στην κατάταξη ακολουθούν οι Η.Π.Α. (δεύτερος εξαγωγικός 

προορισμός και τρίτος προμηθευτής για την Κίνα) και οι χώρες του ASEAN 

(αντίστροφα σε σχέση με τις Η.Π.Α.). (Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Λ.Δ. Κίνας). 

Σε επίπεδο χωρών, βασικοί εξαγωγικοί προορισμοί για την Κίνα είναι οι χώρες: 

Γερμανία, Ολλανδία, ΗΒ, Ιταλία και Γαλλία. (Στοιχεία Eurostat ενδεκάμηνου 2010).14  

Ως και το 3ο τρίμηνο του 2010, το 7,6% των εισαγωγών της Ελλάδας αναλογούσε στην 

Κίνα, η οποία διατήρησε τη σημασία της ως προμηθευτής της χώρας και παρέμεινε 

στην 3η θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Με συνεισφορά στις παγκόσμιες 

εισαγωγές 8%, η Κίνα ανέβηκε μια θέση και στην παγκόσμια κατάταξη εισαγωγών το 

2009, οπότε και κατέλαβε τη δεύτερη θέση μετά τις Η.Π.Α., την οποία εκτιμάται ότι 

διατηρεί και το 2010. (World Trade Organization) 15  Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κατά 

βάση στην αύξηση της τιμής των πρώτων υλών διεθνώς, παρά στην αύξηση της 

εσωτερικής ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά. 

Περνώντας τώρα ειδικότερα στις σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα και 

σύμφωνα με στοιχεία της Ε.ΣΤ.Α., σημαντική ανάκαμψη παρουσίασαν οι ελληνικές 

εξαγωγές στην Κίνα το πρώτο ενδεκάμηνο του 2010. Αντίθετα, οι κινεζικές εξαγωγές 

στην Ελλάδα συρρικνώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αν και με χαμηλότερο 

ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι συναλλαγές των δύο χωρών αφορούν ένα 

τελείως διαφορετικό επίπεδο σε απόλυτες τιμές. Έτσι το πρώτο ενδεκάμηνο του 2010, 

το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας έναντι της Κίνας έφτασε τα 2,5 δις Ευρώ, 

παρουσιάζοντας μείωση 5,36% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα τον προηγούμενο 

                                                        
13 Διαθέσιμο στο http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr598_e.htm  
14 Διαθέσιμο στο http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home  
15 Διαθέσιμο στο http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr598_e.htm   
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χρόνο. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται η πορεία των εισαγωγών, των 

εξαγωγών και του ισοζυγίου μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας κατά τη χρονική 

διάρκεια 1999-2010. 

     Διάγραμμα 11 : Ιδία επεξεργασία: Πηγή: Ε.ΣΤ.Α., 

επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου 

Στο παρακάτω γράφημα γίνεται μια απεικόνιση των εξαγωγών της Ελλάδας 

προς την Κίνα αναφερόμενοι σε μεγάλες ομάδες προϊόντων για τα έτη 2009-2010. 

Όπως φαίνεται λοιπόν το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο αγγίζει το 71% και το 78% το 

2009 και το 2010 αντίστοιχα καλύπτουν τα ορυκτά και τα μέταλλα, ενώ τα 

γουνοδέρματα καλύπτουν περίπου το 1% το 2009, ενώ παρουσιάζουν αύξηση στο 

ποσοστό τους το 2010 φτάνοντας το 2,6%. 
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 Εξαγωγές Ελλάδας στην Κίνα 2009           Εξαγωγές Ελλάδας στην Κίνα 2010

 

                                      Γράφημα 5: Ιδία Επεξεργασία: Πηγή: Σημείωμα Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Κίνας 

Σημαντικότερες αυξήσεις σε σχέση με το 2009 σημειώθηκαν στα δέρματα και 

γουνοδέρματα (387,9%), στα ορυκτά, πετρώματα και μέταλλα (99,4%), στα χημικά και 

πλαστικά (67%) και στα τρόφιμα και ποτά (49,4%). Ουσιαστικά, από το 81,1% της 

συνολικής αύξησης των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα το 2010, το 57% αναλογεί 

στην κατηγορία των ορυκτών καυσίμων. Αναφορικά με τα δέρματα και γουνοδέρματα, 

πάντως, αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική τους, καθώς η διαπραγμάτευση για το 

άνοιγμα της κινεζικής αγοράς και στα χοιρινά ελληνικά γουνοδέρματα ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς στο τέλος του 2010.  

Περνώντας τώρα στις εισαγωγές σημειώνεται ότι τα βασικά εισαγόμενα στην 

Ελλάδα κινεζικά προϊόντα το 2010 ήταν μηχανές και οχήματα (55% του συνόλου), 

ορυκτά και μέταλλα (13,5%), είδη ένδυσης και υπόδησης (13,3%), έπιπλα και παιχνίδια 

(6,5%) και χημικά και πλαστικά (4,5%).  

Οι κινεζικές εξαγωγές στην Ελλάδα, συνεπώς, παρουσιάζουν μεγαλύτερη / 

καλύτερη διασπορά σε σχέση με τις αντίστοιχες ελληνικές, όπου μόνο 6 κατηγορίες 
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αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των εξαγωγών της. Σε αντίθεση, με τις 

Ελληνικές εξαγωγές στην Κίνα, οι εισαγωγές αφορούν περισσότερο βιομηχανικά 

προϊόντα, ίσως όχι απαραίτητα υψηλής τεχνολογίας (κυρίως πρόκειται για 

εφαρμοσμένη τεχνολογία), αλλά οπωσδήποτε συγκριτικά υψηλότερης προστιθέμενης 

αξίας. 

 

4.4 Η γούνα στην Κίνα 

Αναφορικά με το εμπόριο της γούνας σημειώνεται ότι η Κίνα λόγω της 

ανάπτυξης της διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτόν τον κλάδο. Το 

κλίμα της, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ενδείκνυται για τη χρήση γούνας 

καθώς και η αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της λόγω της οικονομικής 

της ανάπτυξης, είναι οι βασικοί λόγοι οι οποίοι καθιστούν τη χώρα σε έναν από τους 

πλέον σημαντικότερους πελάτες της αγοράς γούνας, αφού η ίδια η χώρα ασχολείται 

κατά ένα μεγάλο μέρος τόσο με την παραγωγή όσο και με το εμπόριο της γούνας. 

Το 2009, η Κίνα ξεπέρασε τις Η.Π.Α. και έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά 

ειδών πολυτελείας στον κόσμο μετά την Ιαπωνία με κατανάλωση που αντιστοιχεί στο 

27,5% του συνόλου παγκοσμίως. Οι καταναλωτές ειδών πολυτελείας στην Κίνα είναι 

20-40 ετών, με μισθό που κυμαίνεται στα 5.000-50.000 κινέζικα Yuan το μήνα και 

δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό σε είδη πολυτελείας σε σχέση με το διεθνή μέσο όρο, 

με τις γυναίκες να καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Το ίδιο ισχύει και για τα 

γουναρικά, τα οποία ωστόσο, δεν έχουν ενταχθεί ακόμη μαζικά στις καταναλωτικές 

συνήθειες των Κινέζων της ηπειρωτικής χώρας. Αυτό εξηγεί και το γεγονός, ότι μόνο 

το 5% της κινεζικής παραγωγής γούνας καταναλώνεται εσωτερικά, ενώ το υπόλοιπο 

εξάγεται. 

Αναφορικά με τις προτιμήσεις των Κινέζων σημειώνεται ότι στη 

βορειανατολική Κίνα προτιμώνται τα είδη από mink με κοντό τρίχωμα. Βασικοί 
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καταναλωτές είναι γυναίκες και άνδρες μεταξύ 30 και 40 ετών που παρακολουθούν τις 

τάσεις της μόδας. Οι γυναίκες αγοράζουν μακριά παλτό ή ζακέτες σε διάφορα χρώματα, 

ενώ οι άνδρες παλτό μέχρι το γόνατο σε καφέ ή μαύρο χρώμα. Σε πιο ζεστές περιοχές, 

προτιμώνται κοντύτερες ζακέτες σε ανοιχτά χρώματα. Τα ρούχα, τα αξεσουάρ και τα 

είδη σπιτιού με γούνινο φινίρισμα σε διάφορα χρώματα είναι δημοφιλή και μεταξύ 

νεαρότερων καταναλωτών (USDA Foreign Agricultural Service). 

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η Κίνα είναι η πρώτη χώρα παραγωγός 

γουναρικών παγκοσμίως. Οι μεγαλύτερες αγορές γουναρικών είναι συγκεντρωμένες 

στις βορειοανατολικές επαρχίες, όπου αφενός το ψύχος το χειμώνα είναι δριμύ και 

αφετέρου υπάρχει υψηλή επισκεψιμότητα από Ρώσους, ενώ και στο νότο υπάρχουν 

σημαντικά κέντρα πώλησης γουναρικών, αισθητά λιγότερα όμως συγκριτικά με το 

βορρά. Αντίθετα, στο Πεκίνο δεν είναι συνηθισμένα τα εξειδικευμένα καταστήματα 

πώλησης γουναρικών, τα οποία πωλούνται συνήθως ως συμπλήρωμα σε ορισμένα 

μεγάλα πολυκαταστήματα επώνυμων ενδυμάτων. 

Αναφορικά με τα κέντρα εκτροφής γουνοφόρων ζώων και επεξεργασίας 

γουνοδερμάτων, τα βασικότερα βρίσκονται στις επαρχίες Shandong, Heilongjiang και 

Jilin, ενώ τα βασικά είδη που εκτρέφονται είναι mink (34,7% της παγκόσμιας 

παραγωγής (Fur Commission USA) 16), κόκκινη και αρκτική αλεπού, ρακούν και 

λαγός. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι περισσότερο από το 80% της παραγωγής 

ενδυμάτων και αξεσουάρ από γούνα πραγματοποιείται στη νότια Κίνα. Σημαντικό 

κέντρο αποτελεί η πόλη Yuyao (επαρχία Zhejiang), που ειδικεύεται στα γουναρικά 

πολυτελείας και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 25% της συνολικής παραγωγής 

της χώρας. Άλλα σημαντικά κέντρα είναι οι πόλεις Guangzhou, Dongguan και 

Shenzhen (επαρχία Guangdong), καθώς και η επαρχία Hebei, κοντά στο Πεκίνο, που 

εστιάζει στην παραγωγή γουναρικών χαμηλής αξίας. 

                                                        
16Διαθέσιμο στο http://www.furcommission.com/resource/perspect999ci.htm  
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4.4.1 Εξωτερικό εμπόριο γούνας της Κίνας   

Η Κίνα εξάγει κατά βάση έτοιμα προϊόντα και βασικοί προορισμοί για τα 

κινεζικά γούνινα είδη ένδυσης είναι η Ρωσία, το Χονγκ Κονγκ, η Ιαπωνία, η Ιταλία, η 

Γαλλία, η Ν. Κορέα, η Γερμανία, η Ισπανία και οι Η.Π.Α., ενώ σημειώνεται ότι  στα 

κατεργασμένα γουνοδέρματα, κύρια αγορά της είναι το Χονγκ Κονγκ. 

                                         Διάγραμμα 12:  Ιδία επεξεργασία: Πηγή: China 

Leather Industry Association 

Όπως φαίνεται παραπάνω μια ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν τα έτοιμα 

γουναρικά, γεγονός που οφείλεται αφενός μεν στην σταθερή ανάπτυξη των εξαγωγών 

πρώτης ύλης από την Κίνα και αφετέρου σε μια σειρά από ευνοϊκά μέτρα που 

εξακολουθούσαν να ισχύουν και το 2010 στην ηπειρωτική χώρα και αφορούσαν την 

τόνωση του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα:  

 Για παραγωγικές μονάδες, επιχορηγήσεις σε επιτόκια δανείων ή φορολογικά 

κίνητρα, που εξαρτώνται από τον αριθμό των απασχολουμένων (ισχύει 

γενικά για παραγωγικές μονάδες, όχι μόνο για τη γουνοποιία). 

 Επιχορήγηση ύψους 50% επί της αξίας των γουνοδερμάτων, σε περίπτωση 

που ο παραγωγός έτοιμων γουναρικών δεσμευτεί να αγοράσει εγχώρια 

πρώτη ύλη. 
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 Έκπτωση 13-15% στο φόρο εξαγωγής προϊόντων του κλάδου. 

Ύστερα από την παρουσίαση των εξαγωγών γουναρικών της Κίνας επιτακτική 

κρίνεται και η ανάλυση των εισαγωγών της γούνας στην Κίνα, μιας και αυτές 

αποτελούν βασικό κριτήριο για να εκτιμήσουμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις που 

έχει η κινέζικη αγορά, καθώς επίσης και να εντοπίσουμε τους κυριότερους 

ανταγωνιστές που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές εταιρείες που θέλουν να 

επεκταθούν στην εν λόγω αγορά. 

Αναφορικά με τις εισαγωγές λοιπόν γούνας στην Κίνα σημειώνεται ότι αυτή 

εισάγει ακατέργαστα γουνοδέρματα κυρίως από τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, 

τον Καναδά, τις Η.Π.Α., τη Δημοκρατία της Κορέας, την Ιαπωνία και τη Ρωσία. Τα 

κυριότερα εισαγόμενα είδη είναι από λαγό, mink και αλεπού. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι εισαγωγές γούνας της Κίνας από τις κυριότερες χώρες που εξάγουν 

σε αυτήν κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.  

                                                             Διάγραμμα 13: Ιδία επεξεργασία: Πηγή: ITC, 

Επεξεργασία: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 
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Όπως εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς την πρωτιά στις εισαγωγές γούνας 

στην Κίνα κατέχει η Δανία με τις εξαγωγές της να φθάνουν το 2010 στα 139.266 χιλ. 

Ευρώ, ενώ ακολουθούν η Φινλανδία, η Ισπανία, ο Καναδάς κ.α. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να τονίσουμε ότι μεγάλο κομμάτι τις κινέζικης αγοράς γούνας καλύπτεται και 

από την εγχώρια παραγωγή και μάλιστα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 18% του 

συνολικού της όγκου γουναρικών (Πηγή: ITC, Επεξεργασία: Σύνδεσμος Εξαγωγέων 

Βορείου Ελλάδος).  

Αναφορικά τώρα με τις εισαγωγές γούνας της Ελλάδας στην Κίνα, σημειώνεται 

ότι αυτές παρουσιάζουν κάποιες διακυμάνσεις την τελευταία δεκαετία με το 2009 να 

εμφανίζουν μια έντονα ανοδική πορεία, ενώ ο όγκος τους σε αξία δεν είναι πολύ 

μεγάλος συγκριτικά με τις προαναφερθείσες χώρες, καλύπτοντας το 0,4% των 

συνολικών εισαγωγών της Κίνας, Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται πιο παραστατικά 

η πορεία των ελληνικών εισαγωγών γούνας της Κίνας κατά την περίοδο 2001-2010. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές γούνας της Ελλάδας προς την Κίνα εστιάζονται κυρίως 

σε κατεργασμένα γουνοδέρματα, μιας και η κατηγορία των γουνοδερμάτων και 

τεχνητών γουνοδερμάτων αντιπροσωπεύει μικρό μόνο μέρος των συνολικών εξαγωγών. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εισαγωγές της Κίνας από την Ελλάδα 

δεν περιλαμβάνουν καθόλου ακατέργαστα γουνοδέρματα, γεγονός που φαίνεται από 

την απουσία της απεικόνισης τους στο παρακάτω διάγραμμα, το οποίο και πιθανώς 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Κίνα αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό 

γουναρικών παγκοσμίως και κατά συνέπεια έχει μεγάλο όγκο ακατέργαστων 

γουνοδερμάτων στη διάθεσή της. 
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                                                                   Διάγραμμα 14:  Ιδία επεξεργασία: Πηγή: ITC, 

Επεξεργασία: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

Περνώντας σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση των κατηγοριών των γουνοδερμάτων 

που εισάγονται από τους Κινέζους, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια 

αποτελέσματα σχετικά με το ποιες είναι οι κυριότερες χώρες και τι ακριβώς εξάγουν 

στην Κίνα. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη εκτίμηση των 

ανταγωνιστών των Ελλήνων στην Κίνα, καθώς επίσης και τις κατηγορίες γουναρικών 

που είναι περισσότερο αρεστές στην εκεί αγορά, στοιχεία τα οποία μπορούν να φανούν 

χρήσιμα να τα εκμεταλλευτούν οι Έλληνες παραγωγοί γούνας. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο τα γουναρικά χωρίζονται σε 3 βασικές 

κατηγορίες: 

1. Ακατέργαστα δέρματα (συμπεριλαμβάνονται κεφάλια, ουρές πόδια και 

οποιαδήποτε άλλα αποκόμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και είναι 

κατάλληλα για τη χρήση γουνοδερμάτων.) 
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2. Κατεργασμένα γουνοδέρματα (συμπεριλαμβάνονται κεφάλια, ουρές πόδια και 

άλλα αποκόμματα), που έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι χωρίς όμως τη χρήση 

άλλων υλικών.) 

3. Γουνοδέρματα και τεχνητά γουνοδέρματα. 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία των ακατέργαστων γουνοδερμάτων την 

πρωτιά κατέχει και πάλι η Δανία με αξία εξαγωγών που φθάνει τα 89.996 χιλ. Ευρώ και 

μερίδιο που καλύπτει περίπου το 32% των συνολικών εισαγωγών της Κίνας, 

Ακολουθούν η Φινλανδία, η Ισπανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία και οι Η.Π.Α. με 

65.138, 38.045, 29.091, 23.287, 15.541 και 13.383 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα. Μικρό 

ποσοστό κατέχουν χώρες όπως το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η 

Ρωσία και η Πορτογαλία, ενώ μερίδιο της τάξης του 0,1% μόνο, έχουν η Ολλανδία, η 

Γερμανία, η Πολωνία και η Ουκρανία. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν 

κατέχει κανένα απολύτως μερίδιο σε αυτήν την κατηγορία γουναρικών, γεγονός το 

οποίο φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα απεικόνισης των μεριδίων των 

προαναφερθέντων χωρών. 

 

                                                 Γράφημα 6: Ιδία Επεξεργασία: Πηγή: ITC, Επεξεργασία: 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 
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Εξετάζοντας τώρα τη δεύτερη κατηγορία και συγκεκριμένα τα κατεργασμένα 

γουνοδέρματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται κεφάλια, ουρές πόδια και άλλα 

αποκόμματα, που έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι χωρίς όμως τη χρήση άλλων υλικών, τα 

πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Κίνα σε αυτή 

την κατηγορία κατέχει η ίδια η Κίνα, η οποία συγκεντρώνει και το 42,7% της εγχώριας 

αγοράς. Την Κίνα ακολουθούν η Δανία με 27,7%, η Φινλανδία με 6,5%, το Χονγκ 

Κονγκ με 5,9%, ενώ χώρες όπως ο Καναδάς, η Ιταλία, η Ισπανία, η Νέα Ζηλανδία και 

οι Η.Π.Α. καλύπτουν ποσοστά γύρω στο 2%. Αξιόλογο στο σημείο αυτό είναι το 

γεγονός ότι η Ελλάδα κάνει αισθητή την παρουσία της με ποσοστό που φτάνει το 0,8%, 

ξεπερνώντας άλλες μεγάλες χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Τουρκία, η Αργεντινή και η 

Βραζιλία που κατέχουν ακόμα μικρότερα μερίδια. 

Μερίδια Εισαγωγών Κατεργασμένων Γουνοδερμάτων 
το 2010 

                                                Γράφημα 7: Ιδία Επεξεργασία: Πηγή: ITC, Επεξεργασία: 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 
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Τέλος, σχετικά με την τρίτη και τελευταία κατηγορία γούνας, η οποία 

περιλαμβάνει τα γουνοδέρματα και τεχνητά γουνοδέρματα, σημειώνουμε ότι το 

μεγαλύτερο μερίδιο της Κινέζικης αγοράς κατέχει η Ιταλία, με ποσοστό που αγγίζει το 

1/3 της αγοράς, ενώ ακολουθεί η Δημοκρατία της Κορέας και η ίδια η Κίνα με ποσοστά 

25,4% και 11,2% αντίστοιχα. Μικρό μερίδιο κατέχουν η Γαλλία, ο Καναδάς και οι 

Η.Π.Α., ενώ η Ελλάδα κατέχει την έβδομη θέση στις εισαγωγές γουνοδερμάτων και 

τεχνητών γουνοδερμάτων της Κίνας το 2010. Στο παρακάτω γράφημα, απεικονίζονται 

όλα τα παραπάνω, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και κάποιες άλλες χώρες το μερίδιο 

των οποίων φθάνει μέχρι το 1% περίπου.  

 

                                                 Γράφημα 8: Ιδία Επεξεργασία: Πηγή: ITC, Επεξεργασία: 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

Βασικό σημείο στην ανάλυση μας είναι η εξέταση των παγκόσμιων εισαγωγών 

γούνας στην Κίνα ανά χώρα και ανά κατηγορία. Στο παρακάτω διάγραμμα 

απεικονίζεται η πορεία των παγκόσμιων εισαγωγών γούνας της Κίνας, καθώς και η 

πορεία των παγκόσμιων εισαγωγών των μεγάλων κατηγοριών που απαρτίζουν το 

προϊόν την τελευταία δεκαετία. Όπως φαίνεται αναλυτικότερα παρακάτω οι παγκόσμιες 
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εισαγωγές γούνας της Κίνας παρουσιάζουν γενικότερα μια ανοδική πορεία με την 

κατηγορία των γουνοδερμάτων και των τεχνητών γουνοδερμάτων να ξεχωρίζει και να 

κρατιέται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα κατεργασμένα και ακατέργαστα 

γουνοδέρματα τα οποία ακολουθούν και αυτά ανοδική πορεία και είναι πιο κοντά στη 

πορεία που ακολουθεί ο όγκος των παγκόσμιων εισαγωγών της Κίνας. 

 

                                                     Διάγραμμα 15:  Ιδία επεξεργασία: Πηγή: ITC, 

Επεξεργασία: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

Σύμφωνα με τις κυριότερες δημοπρασίες που λαμβάνουν μέρος κατά τη 

διάρκεια του χρόνου, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τις 

προτιμήσεις που έχουν οι Κινέζοι, καθώς επίσης και τις πρώτες ύλες που αγοράζουν 

τόσο οι Έλληνες όσο και οι Κινέζοι παραγωγοί γούνας, έτσι ώστε να ήμαστε σε θέση 

να κάνουμε και κάποια σύγκριση στις δύο αγορές. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Στη δημοπρασία της NAFA (North American Fur Auctions) το Μάιο του 

2010: Το Χονγκ Κονγκ/Κίνα ήταν η μεγαλύτερη αγοράστρια των 

μεταλλαγμένων mink, ενώ η Ελλάδα ήταν δυνατή στα αρσενικά γουνοδέρματα. 

Αυξημένες ήταν οι τιμές των θηλυκών Black NAFA με την Κορέα να είναι η  
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μεγαλύτερη χώρα και την Ιταλία και το Χονγκ Κονγκ να ακολουθούν. Επίσης το 

Χονγκ-Κονγκ/Κίνα ήταν η κύρια αγοράστρια χώρα των αρσενικών 

γουνοδερμάτων και των αρσενικών Mahogany, με υποστήριξη από την Ελλάδα, 

ενώ όσον αφορά τα θηλυκά Mahogany, αυτά πωλήθηκαν κυρίως στην Άπω 

Ανατολή, με την Κορέα πολύ δραστήρια στις καλύτερες ποιότητες. Σημειώνεται 

ότι κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, η ευρωπαϊκή συλλογή της 

NAFA, η οποία αποτελείται από περισσότερα από 1.300.000 mink πωλήθηκε 

100% σε πολύ καλές τιμές, καθώς ο διεθνής κλάδος της γούνας αναγνωρίζει την 

ποιότητα της ευρωπαϊκών mink γουνοδερμάτων και την ακεραιότητα της 

συλλογής της NAFA. (NAFA: North American Fur Auctions)17 

2. Στη δημοπρασία της Finnish Fur Sales τον Ιούνιο του 2011: Οι ανεβασμένες 

τιμές των Blue Fox κατά 30% στη δημοπρασία του Μαρτίου, δεν εμπόδισαν το 

Χονγκ-Κονγκ/Κίνα να είναι η κύρια αγοράστρια χώρα με υποστήριξη από την 

Ρωσία, την Τουρκία και την Ιταλία, ενώ αναφορικά με την προσφορά των mink 

σημειώνεται ότι και πάλι κύριος αγοραστής ήταν το Χονγκ-Κονγκ/Κίνα με καλή 

υποστήριξη από την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα η προσφορά των 360.000 

Saga® mutation mink πωλήθηκε 100% σε τιμές ελαφρώς αυξημένες με κύριους 

αγοραστές το Χονγκ-Κονγκ/Κίνα με καλή υποστήριξη από την Ελλάδα. Η 

προσφορά των Saga® Scanblack, Mahogany και Scanbrown mink πωλήθηκε σε 

ποσοστό 100% κάτω από σκληρό ανταγωνισμό σε τιμές στα επίπεδα των 

πρόσφατων διεθνών δημοπρασιών, ενώ τα καλύτερα γουνοδέρματα τύπου 

velvet πέτυχαν σημαντικά υψηλές τιμές με κύριους αγοραστές το Χονγκ-

Κονγκ/Κίνα με σημαντική υποστήριξη από την Ελλάδα. (Finnish Fur Sales)18 

                                                        
17 Διαθέσιμο στο: http://www.nafa.ca/auction/archive/NAFA_2010-05-22_RF.pdf & 
http://www.nafa.ca/auction/archive/NAFA_2010-05-23_RF.pdf & 
http://www.nafa.ca/auction/archive/NAFA_2010-05-24_RF.pdf  
18 Διαθέσιμο στο: 
http://www.ffs.fi/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDCyNfM78QbxMnA29DS3
cvT2cDKNAPB-mAqXDxcXcy8PVwc_YyNYargMjjAI4G-n4e-bmp-
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3. Στη δημοπρασία της AMERICAN LEGEND το Μάρτιο του 2011: Η 

δημοπρασία της American Legend Cooperative ξεκίνησε με δέρματα 

μετάλλαξης και οι τιμές, λόγω της ζήτησης, σημείωσαν άνοδο από 5 έως 10% 

σε σύγκριση με τα επίπεδα τιμών των πρόσφατων δημοπρασιών, ενώ 

πωλήθηκαν 100%. Κύριοι αγοραστές ήταν το Χονγκ Κονγκ/Κίνα με σημαντική 

παρουσία από Ελλάδα, Ρωσία, Κορέα και Ιταλία. Τα αρσενικά Blackglama 

αγόρασαν κυρίως οι Έλληνες, με ισχυρή υποστήριξη από το Χονγκ Κονγκ/Κίνα. 

Η συλλογή των American Legend Mahogany επίσης σημείωσε άνοδο τιμών, με 

ορισμένα γουνοδέρματα να αυξάνονται έως και 10-15% από τις τιμές του 

Μαρτίου που πέρασε, κυρίως λόγω των μαζικών αγορών από το Χονγκ 

Κονγκ/Κίνα και υποστήριξη από τις υπόλοιπες αγορές. Συνεχίζοντας την τάση 

αύξησης των τιμών, η συλλογή των Demi/Wild επίσης πέτυχε αυξημένες τιμές 

με κύριους αγοραστές και πάλι ανθρώπους από το Χονγκ Κονγκ/Κίνα. 

(AMERICAN LEGEND) 19 

4. Στη δημοπρασία της Κοπεγχάγης τον Απρίλιο του 2011: Η δημοπρασία 

επιβεβαίωσε ότι η Κίνα εξακολουθεί να είναι η βασική κινητήρια δύναμη στην 

αγορά της γούνας. Στην Κίνα ο άνθρωπος στο δρόμο, έχει δει τις τιμές πολλών 

διαφορετικών προϊόντων να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια και ως εκ τούτου 

θεωρεί ότι οι αυξήσεις των τιμών της γούνας είναι κάτι απολύτως φυσικό. 

Επιπλέον, ο αυξανόμενος αριθμός των νέων πελατών της Κίνας επηρεάζει την 

ατμόσφαιρα των δημοπρασιών με θετικό τρόπο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 

αυξημένη ζήτηση στην Κίνα, η οποία βασίζεται στην τρέχουσα επέκταση των 

κέντρων γούνας και των πολυκαταστημάτων, είναι μεγαλύτερη από την 

                                                                                                                                                                   
pH6UeYY9pi5w02JzElNT0yu1C_Izk5zTldUBACfL6fk/dl2/d1/L0lJSklna2shL0lCakFBTXlBQkVSQ0lBISEvWUZ
OQTFOSTUwLXchLzdfMDgyTTZOVEs0QjBLMTlHSjZHMDAwMDAwMDA!/?WCM_PORTLET=PC_7_082M6
NTK4B0K19GJ6G00000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ffs/FFS/English/News
+and+Events/FFS+News/2011/  
19 Διαθέσιμο στο: http://www.americanlegendauctions.com/  
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προσφορά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δέρματα ποιότητας. Ο καθένας ελπίζει 

για ένα καλό χειμώνα, καθώς η σεζόν των πωλήσεων στην Κίνα είναι 

μικρότερη. Η Ευρωπαϊκή αγορά ήταν επίσης όλο και καλύτερη, και η ζήτηση 

από τη Ρωσία ειδικά ήταν ένας παράγοντας που συμβάλλει στην καλή πώληση. 

Η οικονομία της Ρωσίας έχει ενισχυθεί λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου 

και ιδιαίτερα η ελληνική και η ιταλική βιομηχανία γούνας έχουν βιώσει την 

αύξηση της ζήτησης. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό που βλέπουμε, 

είναι η ανάκαμψη στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, όπου ο συνδυασμός των 

κρύων χειμώνων και της ανάκαμψης της οικονομίας των ΗΠΑ έχει δώσει μια 

καλύτερη από την αναμενόμενη πώληση. (kopenhagen fur) 20 

 

4.4.2 Δασμοί και φορολογία 

Οι δασμοί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ξένοι 

άρα και οι Έλληνες που θέλουν να προσεγγίσουν την κινέζικη αγορά γούνας. Το υψηλό 

επίπεδο τους αποτελεί αντικίνητρο και είναι ένα εμπόδιο που δεν μπορεί να 

παραβλεφθεί εύκολα. Σύμφωνα με το δασμολόγιο εισαγωγών – εξαγωγών της Κίνας 

για το 2010, οι δασμοί εισαγωγής έχουν ως εξής:  

 Κωδ. 4301.1000: 15%. 

 Κωδ. 4301.3000 – 4301.9090: 20%. 

 Κωδ. 4302.1100: 12%. 

 Κωδ. 4302.1910 – 4302.1920: 10%. 

 Κωδ. 4302.1930: 20%. 

 Κωδ. 4302.1990: 10%. 

 Κωδ. 4302.2000 – 4302.3090: 20%. 

 Κωδ. 4303.1010: 23%. 

                                                        
20 Διαθέσιμο στο: http://www.kopenhagenfur.com/media/129495/pmc.pdf  
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 Κωδ. 4303.1020 – 4304.0020: 18%.  21 

Ο ΦΠΑ για τα κατεργασμένα γουνοδέρματα και τα έτοιμα γουναρικά στην Κίνα 

ανέρχεται σε 17%, ενώ τα ακατέργαστα γουνοδέρματα επιβαρύνονται με 13%.  

Σημαντικό γεγονός στις σχέσεις Ελλάδας και Κίνας όσον αφορά τον κλάδο της 

γούνας και ειδικότερα τις σχέσεις της Καστοριάς με την Κίνα, υπήρξε η έναρξη της 

συνεργασίας μεταξύ των 2 πλευρών το Μάιο του 2010 όταν ο Κινέζος Πρέσβης Luo 

Linquan επισκέφτηκε την 35η Έκθεση Γούνας. Σύμφωνα λοιπόν με την τότε 

συνάντηση τέθηκαν τα θεμέλια για τη διμερή συνεργασία μιας και τα γουναρικά της 

Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίστηκαν ποιοτικά από τον Linquan, ο οποίος υποστήριξε 

χαρακτηριστικά ότι μπορούν να ανοίξουν καταστήματα με πολυτελή ελληνικά 

γουναρικά στην Κίνα και οι Κινέζοι επιχειρηματίες να δημιουργήσουν βιοτεχνίες 

γούνας στην Καστοριά, ενώ πρότεινε την εξαγωγή πρώτης ύλης στην Κίνα για να την 

επεξεργαστούν στην ανατολική χώρα όπου το εργατικό δυναμικό είναι φθηνό. 

Στον αντίποδα όμως αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι το γεγονός ότι η επίτευξη 

του παραπάνω στόχου δεν είναι τόσο εύκολη, μιας και όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει 

ένα μεγάλο εμπόδιο αυτό των υψηλών δασμών της ανατολικής χώρας, οι οποίοι 

καθιστούν σχεδόν απαγορευτική την πώληση προϊόντων στην αγορά της Ασίας. 

Ωστόσο, ο Κινέζος Πρεσβευτής στην προαναφερθείσα συνάντηση υποστήριξε ότι αυτό 

το πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο 

κυβερνήσεων, μιας και η θέληση συνεργασίας και από τις δύο πλευρές είναι μεγάλη και 

μπορεί να οδηγήσει σε ευνοϊκά αποτελέσματα και για τις δύο χώρες. (Κέντρο 

Ελληνικής Γούνας Α.Ε.)22 

 

                                                        
21 Σημείωμα για την αγορά γούνας στη Λ.Δ. Κίνας Ιανουάριος 2011 
22 Διαθέσιμο στο http://furs.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1523&Itemid=1  
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4.5 Εμπόδια των επενδυτών - εξαγωγέων στην Κίνα 

Πολλά είναι τα εμπόδια και τα θέματα που θα πρέπει να διευθετήσει κάποιος 

που θέλει να εξάγει στην Κίνα, έτσι ώστε να φτάσει σε μια σωστή και επιτυχημένη 

προσπάθεια. Ο εξαγωγέας χρειάζεται και αυτός, όπως ο επενδυτής, να καταρτίσει την 

κατάλληλη στρατηγική προσέγγισης της αγοράς της Κίνας. 

 Το πρώτο που θα πρέπει να σταθμίσει είναι, εάν διαθέτει ανταγωνιστικά ή 

καινοτόμα προϊόντα για την αγορά της Κίνας, δεδομένου ότι στην Κίνα 

παράγονται σχεδόν όλες οι κατηγορίες προϊόντων και μάλιστα με χαμηλά 

κόστη.  

 Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες παραγωγής μεγάλων 

ποσοτήτων, λόγω του μεγέθους της κινεζικής αγοράς. 

 Στη συνέχεια, και με δεδομένο ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα 

είναι μικρομεσαίου μεγέθους, θα πρέπει ο παραγωγός-εξαγωγέας να 

αποφασίσει εάν θα αναλάβει ο ίδιος το εγχείρημα της εξαγωγής ή θα το 

αναθέσει σε εξειδικευμένη εμπορική εταιρία με εμπειρία στην κινεζική 

αγορά. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να αποφασίσει αν θα γίνει το ξεκίνημα 

με ίδρυση στην Κίνα γραφείου εκπροσώπησης ή θυγατρικής εταιρίας ή 

ανεξάρτητης εμπορικής εταιρίας ή μεικτής εμπορικής εταιρίας, ή αν θα 

οικοδομηθεί σχέση με Κινέζο εισαγωγέα-διανομέα, και η απόφαση θα 

σχετίζεται πάντα με το στόχο, το αντικείμενο, τις σχέσεις και τους πόρους 

που διαθέτει ο εξαγωγέας.  

 Επίσης, η ανεύρεση κατάλληλων συνεργατών ή πελατών είναι από τα πιο 

δύσκολα και χρονοβόρα κεφάλαια στην όλη διαδικασία. Η συνεχής 

αναζήτηση πληροφοριών, η συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και 

εκθέσεις και ο συνεχής έλεγχος της αξιοπιστίας των κινεζικών εταιριών 

είναι αναγκαία για τη δημιουργία μίας σταθερής βάσης στην Κίνα. 
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 Τέλος, ο εξαγωγέας θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε τυχόν απάτες ή 

παγίδες που στήνουν κάποιες κινεζικές εταιρίες, ιδιαίτερα μέσω του 

διαδικτύου, και θα πρέπει να κατοχυρώσει τα εμπορικά σήματά του ή άλλα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, copyright, 

domain name) πριν προβεί στην εκτέλεση των πρώτων παραγγελιών. 

(€xipno.gr)23 

Για τον ξένο επενδυτή ή εξαγωγέα, όπως προαναφέρθηκε, το να υλοποιήσει 

επενδυτικό σχέδιο στην Κίνα, αποτελεί πρόκληση, δεδομένου ότι, αυτός θα βρεθεί 

αντιμέτωπος με περίπλοκες διαδικασίες, οι οποίες εκτείνονται από το κεντρικό έως το 

τοπικό επίπεδο της διοίκησης. Τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει ένας ξένος 

επενδυτής στην Κίνα λοιπόν είναι τα ακόλουθα: 

 Ασαφές, ανεπαρκές, αδιαφανές και συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό 

καθεστώς. Σημαντικό είναι ότι η νομοθεσία (εταιρική, φορολογική, 

τραπεζική, συναλλαγματική, επενδυτική, εργατική) αλλάζει συνεχώς, 

ενώ παράλληλα είναι γενική και πολλές φορές είναι αντιφατική σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο.  

 Μη Δασμολογικά Εμπόδια στο εμπόριο (Non tariff trade barriers), όπως 

υπέρμετρες εισαγωγικές διατυπώσεις (πιστοποιητικά, ειδικές άδειες,  

που καθιστούν την εισαγωγική διαδικασία χρονοβόρα και δαπανηρή, 

ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και αποθαρρυντική. Ιδιαίτερο πρόβλημα 

αποτελεί η έκδοση Κανονισμών και Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών 

που παρεκκλίνουν από τους Διεθνείς Κανονισμούς και θέτουν πρόσθετες 

γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις για τους εξαγωγείς. 

 Εγχώριος προστατευτισμός και κρατική ενίσχυση των εξαγωγών. 

                                                        
23 Διαθέσιμο στο http://www.exipno.gr/index.php/survival-guide/entrepreneurship/161--business-
business-  
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 Υπέρμετρη παρουσία του κράτους και των κρατικών επιχειρήσεων 

στους περισσότερους τομείς της οικονομίας και κρατικός/πολιτικός 

έλεγχος ή μονοπώλιο σημαντικών τομέων. 

 Γραφειοκρατία και σε ορισμένες περιπτώσεις, περιττά διοικητικά μέτρα 

(red tape). 

 Πολιτισμικές διαφορές και δυσχέρειες επικοινωνίας (τόσο λόγω 

γλώσσας όσο και λόγω νοοτροπίας). Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί το 

γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι Κινέζοι τη 

συνεργασία και την προοπτική του κέρδους είναι διαφορετικός. Πιο 

συγκεκριμένα, οι Κινέζοι προσβλέπουν στο βραχυπρόθεσμο κέρδος ενώ 

οι ξένοι επενδυτές περισσότερο στο μακροπρόθεσμο.  

 Κίνδυνος υπερεκτίμησης των προκλήσεων που παρουσιάζει η αγορά της 

Κίνας και υποτίμησης των κινδύνων. Σημειώνεται ότι παρότι η Κίνα 

θεωρείται ένας από τους πιο θελκτικούς προορισμούς των ξένων 

επενδύσεων, λόγω, κυρίως, του φθηνού εργατικού δυναμικού, εντούτοις, 

παρουσιάζει πολλούς επιχειρηματικούς κινδύνους. (Ελληνική 

Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, Agora Hellenic Republic, 

Ministry of Foreign Affairs)24 

 

4.5.1 Δυσκολίες Ελλήνων Επενδυτών στην Κίνα 

Όπως όλοι οι ξένοι επενδυτές έτσι και οι Έλληνες αντιμετωπίζουν διάφορες 

δυσκολίες και προβλήματα στην προσπάθεια διείσδυσης τους στην Κινέζικη αγορά. 

Πιο συγκεκριμένα τα παράπονα που καταγράφονται στο Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου 

συνοψίζονται σε γενικές γραμμές στα εξής: 

 Δαπανηρές και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
                                                        
24 Διαθέσιμο στο 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=cn&mid=89  
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 Εκ των υστέρων απόσυρση των επενδυτικών κινήτρων που προσφέρονται 

από τοπικές αρχές. 

 Διαφορές – ιδιαιτερότητες στην εφαρμογή της νομοθεσίας από περιφέρεια 

σε περιφέρεια. 

 Κρατικός παρεμβατισμός και κρατικά μονοπώλια που δημιουργούν αθέμιτο 

ανταγωνισμό εις βάρος των ξένων επιχειρήσεων. 

 Εκτεταμένα φαινόμενα αντιγραφής προϊόντων, ελλιπής εφαρμογή του 

υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για την Προστασία της Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των περιπτώσεων 

όπου κινεζική εταιρεία ή και Κινέζος ιδιώτης κατοχυρώνει εμπορικό σήμα 

ελληνικής εταιρείας με στόχο είτε την απόσπαση χρημάτων από την 

ελληνική εταιρεία, ώστε να της μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη χρήση του 

(δικού της) εμπορικού σήματος, ή τον εκτοπισμό της ελληνικής εταιρείας 

από την αγορά, καθώς η κινεζική εταιρεία κατασκευάζει και διαθέτει 

πανομοιότυπα προϊόντα που φέρονται ως ελληνικά γιατί διαθέτουν ελληνικό 

εμπορικό σήμα, πιστοποίηση κ.λπ. 

 

4.6 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό ακολούθησε μια συνοπτική παρουσίαση της Κίνας. Πιο 

συγκεκριμένα, η Κίνα, μια χώρα που γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια, 

έχει καθιερωθεί σε μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία 

αποτελεί κίνητρο για πολλούς επενδυτές από διάφορα μέρη της γης. 

Ο εκσυγχρονισμός του πολιτικού της υπόβαθρου βοήθησε στην αλματώδη 

ανάπτυξη και της ίδιας της χώρας και της οικονομίας, μιας και ανοίχθηκαν 

περισσότεροι ορίζοντες, οι οποίοι σε συνδυασμό με τη στρατηγικής σημασίας θέση της 
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χώρας και το μεγάλο εργατικό δυναμικό της, την κατέστησαν «πρωτοπόρο» σε πολλές 

αγορές και σε πολλούς τομείς. 

Οι ξένοι επενδυτές όμως που θέλουν να επενδύσουν στην Κίνα είτε με τη μορφή 

απλών άμεσων επενδύσεων είτε με την ίδρυση επιχειρήσεων στην χώρα, έχουν να 

αντιμετωπίσουν κάποια βασικά προβλήματα. Το σημαντικότερο ίσως από αυτά είναι η 

διαφορετική κουλτούρα, η οποία θέλει τους Κινέζους επιφυλακτικούς και καχύποπτους 

με τους ξένους επενδυτές. Παράλληλα σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και η συνεχής 

αλλαγή των νομοθετικών ρυθμίσεων που σχετίζονται με τους όρους του εμπορίου 

μεταξύ των ξένων επενδυτών και των Κινέζων, καθώς επίσης και οι υψηλές 

δασμολογικές επιβαρύνσεις που δέχονται οι ξένοι επενδυτές. Όλα τα παραπάνω 

αποτελούν αναπόσπαστους και συγχρόνως σημαντικούς παράγοντες που ένας ξένος 

επενδυτής πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του, έτσι ώστε να προσεγγίσει αλλά και να 

επιτύχει την είσοδο του στην Κινέζικη αγορά. 

Παράλληλα σε αυτό το κεφάλαιο έγινε και μια σύντομη περιγραφή των 

κυριότερων δεικτών της οικονομίας της Κίνας, στοιχεία που επιβεβαιώνουν την 

οικονομική «άνθιση» που παρουσιάζει η χώρα, μιας και η πορεία του ΑΕΠ της 

παρουσιάζει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την καθοδική 

πορεία του πληθωρισμού της και με την κράτηση της ανεργίας και των τιμών του 

καταναλωτή σε μικρά σχετικά επίπεδα. 

Στη συνέχεια έχοντας αναλύσει την πορεία της Ελλάδας σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, και έπειτα από την παρουσίαση της οικονομίας της Κίνας σε αυτό το 

κεφάλαιο, θα ήταν αναπόφευκτο να μην γίνει μια αναφορά στις σχέσεις της Ελλάδας  

με την Κίνα. Σημειώνεται ότι η Κίνα αύξησε το 2010 τις επενδύσεις της στο εξωτερικό 

αναζητώντας πρώτες ύλες κ.α. με κύριο προορισμό το Χονγκ Κονγκ, την Αυστραλία 

κ.α., ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ταυτόχρονα το σημαντικότερο εξαγωγικό 

προορισμό αλλά συνάμα και τον προμηθευτή της χώρας. Αναφερόμενοι στις σχέσεις 
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της χώρας με την Ελλάδα, το 2010 αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Κίνα, ενώ 

συρρικνώθηκαν οι Κινέζικες εξαγωγές προς την Ελλάδα. Στην υποενότητα αυτή 

παρουσιάστηκαν τόσο το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ των δύο χωρών, όσο και οι 

σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που εξάγει η Ελλάδα σε αυτήν, τα τελευταία 2 

χρόνια. 

Έχοντας εξετάσει τις σχέσεις γενικότερα των δύο χωρών, προχωρήσαμε και σε 

μια ανάλυση του εμπορίου της γούνας μεταξύ τους. Παράγοντες όπως το κλίμα και το 

αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων καθιστούν την Κίνα, το μεγαλύτερο πελάτη 

στην αγορά γούνας σε ολόκληρο τον κόσμο με έντονη παρουσία της χώρας στο 

συγκεκριμένο κλάδο τόσο στην παραγωγή όσο και στο εμπόριο των γουνοδερμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, έγινε μια αναφορά στα είδη που προτιμούνται περισσότερο, καθώς 

και στα εμπορικά κέντρα της χώρας, ενώ παρουσιάστηκαν τόσο η πορεία των 

εισαγωγών όσο και των εξαγωγών γουναρικών της Κίνας κατά τα έτη 2007-2010, σε 

μια προσπάθεια απεικόνισης της σημερινής κατάστασης του κλάδου στη χώρα. 

Σημαντικό γεγονός στις σχέσεις Ελλάδας και Κίνας όσον αφορά τον κλάδο της 

γούνας αποτελεί η υψηλή φορολογία και οι δασμοί που συναντούν οι Έλληνες 

επιχειρηματίες στην προσπάθεια προσέγγισης της συγκεκριμένης αγοράς, τα οποία και 

αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στις μεταξύ τους σχέσεις για αυτό και γίνονται 

προσπάθειες εξάλειψης αυτών των δυσκολιών. 

Τέλος στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν και οι δυσκολίες που συναντούν τόσο οι 

ξένοι επενδυτές γενικότερα όσο και οι Έλληνες ειδικότερα που θέλουν να επενδύσουν ή 

να εξάγουν στην αγορά της Κίνας γουνοδέρματα. Υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα 

που πρέπει να υπερπηδήσει ο ενδιαφερόμενος, τα οποία συγκεντρώνονται εν ολίγοις 

στο μεταβαλλόμενο θεσμικό καθεστώς, στις δασμολογικές επιβαρύνσεις που 

προαναφέρθηκαν, στις πολιτισμικές διαφορές και στη γραφειοκρατία και τον κρατικό 

παρεμβατισμό. 
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Κεφάλαιο 5 
 

Συμπεράσματα 

Ο κλάδος της γούνας είναι ένας κλάδος που παίζει σπουδαίο ρόλο και 

ουσιαστικά καθορίζει τη ζωή ενός μεγάλου μεριδίου ατόμων κυρίως της Δυτικής 

Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα των πόλεων Καστοριάς και Σιάτιστας, μιας και η 

πλειοψηφία αυτών ασχολείται με το εμπόριό της. Πρόκειται για ένα κλάδο που από τη 

φύση του συνδέεται με το εξωτερικό μιας και το «αγαθό-προϊόνν» που αυτός 

πραγματεύεται προτιμάται κυρίως από ανθρώπους άλλων χωρών που, είτε οι συνήθειές 

τους, είτε οι κλιματολογικές συνθήκες, το καθιστούν απαραίτητο για την 

καθημερινότητά τους. 

 Μέχρι πρότινος, το εμπόριο της γούνας περιοριζόταν στις αγορές των Η.Π.Α., 

της Ρωσίας και της Ευρώπης (Ιταλία, Γερμανία κ.α.), ενώ τα τελευταία χρόνια με την 

έντονη παρουσία της Κίνας σε ολόκληρο τον κόσμο και σε όλους τους τομείς, γίνεται 

μια προσπάθεια επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων και στην αγορά αυτή, η οποία 

μάλιστα είναι πολλά υποσχόμενη, μιας και έχει μετατραπεί σε μεγάλη δύναμη στη 

διεθνή αγορά.  

 Στην εργασία που προηγήθηκε έγινε μια συνοπτική ανάλυση της οικονομίας της 

Ελλάδας, μιας και με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερο για τον αναγνώστη να 

καταλάβει τη θέση που η χώρα έχει στις οικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν μέρος 

στον κόσμο καθώς επίσης και τη δυναμικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Με άλλα 

λόγια όπως είναι γνωστό η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη οικονομική 

κατάσταση με την οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει τόσο την οικονομία της ως 

σύνολο όσο και τα εισοδήματα και τις ζωές των ίδιων των καταναλωτών, μιας και η 

αγοραστική τους δύναμη μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και μικρότερη. Πολλοί είναι οι 
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παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την οικονομική κατάσταση τη χώρα και μείωσαν 

την ανταγωνιστικότητά της στις διεθνείς αγορές, όπως είναι η υψηλή φοροδιαφυγή, η 

μεγάλη γραφειοκρατία, η υψηλή φορολογία κ.α. 

 Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους, η εικόνα της Ελλάδας στο διεθνή 

χώρο συνεχώς υποβαθμίζεται, αφού η συνεχώς ανοδική πορεία του ελλείμματος και του 

πληθωρισμού της και συγχρόνως η δυσμενής κατάσταση της ανεργίας και της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, την οδηγούν σε μια σειρά από αλυσιδωτές 

υποβαθμίσεις που την καθιστούν όλο και πιο αδύναμη μπροστά στις προκλήσεις και 

στις οικονομικές σχέσεις της με τις υπόλοιπες χώρες και αγορές. Όμως, υπάρχουν και 

κάποιες λύσεις, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση της χώρας και να την 

βγάλουν από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα, οι οποίες συνοψίζονται στη 

βελτίωση των τιμών  και της ποιότητας των εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, 

καθώς και στη μετατόπιση πόρων από τα μη εμπορεύσιμα στα εμπορεύσιμα προϊόντα 

και τέλος στην ανεύρεση καινοτόμων και νέων τεχνολογικά μεθόδων παραγωγής και 

εμπορίας προϊόντων. 

 Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται ως μια δύσκολη και συνάμα 

καθοριστική εποχή, η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο για την πορεία και τη 

βιωσιμότητα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και πολλών χωρών του κόσμου. Τον καιρό 

που η ίδια η χώρα αντιμετωπίζει μια από τις δυσκολότερες οικονομικές καταστάσεις 

που έχει αντιμετωπίσει στη διάρκεια των χρόνων, ο κλάδος της γούνας δείχνει να 

κρατάει μια αξιόλογη θέση στη διεθνή αγορά γούνας, δίνοντας σημάδια ανόδου και 

αισιοδοξίας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι σε μια εποχή όπως αυτή που 

προαναφέρθηκε, στην οποία πολλές μεγάλες δυνάμεις απειλούνται λόγω της αστάθειας 

των οικονομιών που επικρατεί, η Κίνα αποτελεί μια χώρα-εξαίρεση, η οποία δείχνει να 

μην επηρεάζεται από τις διάφορες οικονομικές εξελίξεις και να συνεχίζει ανενόχλητη 

την ανοδική της πορεία των τελευταίων χρόνων. 
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 Περνώντας τώρα στον κλάδο της γούνας, αξίζει να σημειώσουμε ότι αποτελεί 

έναν κλάδο με ιδιαίτερη σημασία που οι επιπτώσεις του είναι εμφανείς και επηρεάζουν 

όπως είναι φυσικό την οικονομία και την πορεία της χώρας. Οι πόλεις της Σιάτιστας και 

της Καστοριάς, είναι οι δύο πόλεις με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων που 

απασχολούνται με το εμπόριο της γούνας και που φροντίζουν για τη βιωσιμότητα αλλά 

και την εξέλιξή του.  

 Ο κλάδος της γούνας έχει μακρά ιστορία με τις πρώτες ρίζες του να βρίσκονται 

στα Βυζαντινά ακόμα χρόνια, και την Καστοριά να κατέχει την τεχνογνωσία και να την 

μεταλαμπαδεύει σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, κάνοντας την τέχνη της γούνας 

σήμερα παγκοσμίως γνωστή. Η επεξεργασία και κατεργασία των πρώτων υλών των 

γουναρικών είναι μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία που χρήζει μεγάλης 

προσοχής καθώς τα διάφορα είδη δερμάτων που χρησιμοποιούνται ποικίλλουν, όπως 

επίσης και οι διάφορες διαδικασίες που λαμβάνουν μέρος και σχετίζονται με την 

επεξεργασία αυτών για να δημιουργηθεί τελικά μια γούνα. 

 Ο κλάδος της γούνας επηρεάζει και επηρεάζεται από μια πλειάδα παραγόντων, 

τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός συνδικαλιστικών φορέων κυρίως στις πόλεις της Καστοριάς και τη Σιάτιστας, 

αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, που μάχονται για τα δικαιώματα των εμπλεκομένων 

με τον κλάδο καθώς επίσης και προσπαθούν για τη διεύρυνση συνεχών συμφωνιών που 

θα βοηθήσουν στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του κλάδου, όπως για παράδειγμα η 

συμφωνία με την Κίνα για τη μείωση των δασμών και τη συνεργασία των δύο χωρών 

πάνω στο συγκεκριμένο τομέα κ.α. Παράλληλα όμως με τους προαναφερθέντες φορείς 

οι γουναράδες έχουν να αντιμετωπίσουν και την «κοινωνική κατακραυγή», η οποία 

καθοδηγείται κατά κύριο λόγο από τις διάφορες φιλοζωικές οργανώσεις. Οι οργανώσεις 

αυτές μάχονται κατά της εμπορίας γούνας, καθώς όπως πρεσβεύουν το εμπόριο αυτό 

γίνεται εις βάρος των ζώων με την κακομεταχείριση και την απάνθρωπη γενικά 
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μεταχείρισή τους για την παραγωγή απλά και μόνο μιας γούνας. Αυτό που αξίζει να 

σημειώσουμε σε αυτό το σημείο είναι το γεγονός ότι η επιρροή των φιλοζωικών αυτών 

οργανώσεων δεν είναι τόσο μεγάλη στις μέρες μας και αυτός είναι και ένας από τους 

λόγους που η γούνα τα τελευταία δύο χρόνια δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Τέλος, στον 

αντίποδα αυτών των διαμαρτυριών υπάρχουν και οι διάφορες οργανώσεις υπέρ της 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης της γούνας. Οι οργανώσεις αυτές δέχονται τη γούνα ως μία 

φυσική, ανανεώσιμη και βιώσιμη πηγή, η οποία ούτε καταστρέφει την οικολογική 

ισορροπία, ούτε βλάπτει το φυσικό περιβάλλον και την άγρια ζωή της φύσης, 

απεναντίας μάλιστα αποτελεί σαφώς ανώτερο προϊόν από τις συνθετικές που 

«καταστρέφουν» το περιβάλλον. 

Όπως είναι εύκολο λοιπόν να κατανοήσουμε ο κλάδος της γούνας επηρεάζει την 

οικονομία και την κοινωνία, κατά κύριο λόγο των πόλεων Καστοριάς και Σιάτιστας, 

αλλά και της ίδιας της χώρας εισάγοντας συνάλλαγμα στη χώρα, ενώ παράλληλα 

επηρεάζεται και μια πλειάδα παραγόντων τεχνολογικών, πολιτικών, θεσμικών, 

κοινωνικών και οικονομικών. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι διάφορες τεχνολογικές 

εξελίξεις που λαμβάνουν μέρος, οι τάσεις της μόδας που αποτελούν ίσως τον πιο 

καθοριστικό παράγοντα, οι διάφορες διατάξεις και κανονισμοί που διέπουν το εμπόριο 

της γούνας και καθορίζουν τη συμπεριφορά των γουνοποιών – γουναράδων, ο ειδικός 

φόρος πολυτελείας που έχει επιβληθεί στα γουναρικά, οι οικονομίες των χωρών όχι 

μόνο της Ελλάδας αλλά και αυτών που συναλλάσσεται, οι κλιματολογικές συνθήκες 

κ.α.  

 Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι στην εργασία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο 

και η ανάλυση SWOT, μια ανάλυση η οποία βοήθησε να κατανοήσει ο αναγνώστης τις 

ευκαιρίες και τις απειλές του κλάδου και συνάμα τα δυνατά και αδύνατα του σημεία, σε 

μια προσπάθεια εκτίμησης των κινήσεων που μπορεί και πρέπει να κάνει ένας 
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γουναράς - γουνοποιός καθώς επίσης και τι πρέπει να προσέξει και τι να εκμεταλλευτεί 

«μπαίνοντας» στην αγορά της γούνας. 

 Έχοντας αναλύσει τον κλάδο της γούνας γενικότερα και την οικονομία και την 

πορεία της Ελλάδας, αποτελεί ευκαιρία και κίνητρο για τον Έλληνα επενδυτή-εξαγωγέα 

να προσεγγίσει μια οικονομία όπως αυτή της Κίνας που αποτελεί μια από τις πλέον 

μεγαλύτερες δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο και υπόσχεται ευημερία και ανάπτυξη 

σε όποιον καταφέρει να «κλέψει» μια θέση σε αυτήν. Η Κίνα είναι μια χώρα που 

χαρακτηρίζεται από χαμηλό κόστος παραγωγής, υπερπροσφορά εργασίας και υψηλή 

παραγωγικότητα και ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η πλειάδα των προϊόντων 

που αυτή παράγει και πραγματεύεται την καθιστά τον καλύτερο πελάτη και συγχρόνως 

το μεγαλύτερο ανταγωνιστή στις διεθνείς αγορές.  

 Η Κίνα όπως προαναφέρθηκε παρουσιάζει μια ανοδική πορεία τα τελευταία 

τριάντα χρόνια με τους ρυθμούς της να αυξάνονται ακόμα περισσότερο τα τελευταία 

χρόνια. Αύξηση του ΑΕΠ της, μείωση του πληθωρισμού της και καλυτέρευση του 

εμπορικού ισοζυγίου της, είναι παράγοντες που «μαρτυρούν» αυτήν την «οικονομική 

άνθιση» που γνωρίζει η χώρα. 

 Αναφορικά με τις σχέσεις που η Κίνα έχει με την Ελλάδα, σημειώνεται ότι οι 

εξαγωγές της Ελλάδας στην Κίνα αυξήθηκαν το 2010 σε αντίθεση με τις εξαγωγές της 

Κίνας στην Ελλάδα. Αναφορικά με τις εισαγωγές γούνας στην Κίνα σημειώνεται ότι 

αυτή εισάγει ακατέργαστα γουνοδέρματα κυρίως από τη Δανία, τη Φινλανδία, τον 

Καναδά, τις Η.Π.Α. και τη Ρωσία, ενώ οι εξαγωγές έτοιμων προϊόντων της γίνονται 

κατά κύριο λόγο προς τη Ρωσία, το Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τη Γαλλία, 

τη Ν. Κορέα, τη Γερμανία, την Ισπανία και τις Η.Π.Α.. 

 Αυτό όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η προσέγγιση των αγορών της 

Κίνας κρύβει και πολλά εμπόδια. Η διαφορετική κουλτούρα των ανθρώπων, η 

πολυπλοκότητα και η έλλειψη σαφήνειας του θεσμικού πλαισίου, η έντονη 
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γραφειοκρατία, η ποικιλία και συγχρόνως η ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων 

προϊόντων της, ο προστατευτισμός και η υψηλή δασμολογία της χώρας είναι δυσκολίες 

που συναντά ο υποψήφιος επενδυτής - εξαγωγέας στην Κίνα και που θα πρέπει να έχει 

εξετάσει πριν κάνει κάποια προσπάθεια εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά. 

 Τελειώνοντας, συμπεραίνουμε ότι ο κλάδος της γούνας γνωρίζει μια τάση 

ανάκαμψης τον τελευταίο χρόνο και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω 

ανάπτυξη και σε άλλους τομείς της χώρας. Επομένως η φροντίδα για την βιωσιμότητα 

και την ανάπτυξη της γούνας, καθώς επίσης και την αναβάθμιση της εικόνας των 

γουναράδων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές θα πρέπει να αποτελεί 

αδιαμφισβήτητη φροντίδα των κατοίκων της Καστοριάς και της Σιάτιστας, αλλά και 

της ίδιας της χώρας. Η Κίνα αποτελεί μια χώρα - στόχο για την επένδυση ή την 

εξαγωγή γουναρικών, γεγονός όμως που θα πρέπει να εναρμονιστεί με την κατάλληλη 

προετοιμασία του υποψήφιου επενδυτή. Εμπόδια και παράγοντες που προαναφέρθηκαν 

θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε περίπτωση που κάποιος θέλει να «εισέλθει» 

στην αγορά γούνας της Κίνας, τα οποία όμως αν τελικά καταφέρει να υπερκεράσει 

είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα γνωρίσει μια άνθιση και θα αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητά του στις αγορές ολόκληρου του κόσμου.  
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