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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών προκαλούν τις επιχειρήσεις να 

ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των καταναλωτών αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα το 

οποίο θα κάνει τη διαφορά και θα ωθήσει την επιχείρηση σε σίγουρη κερδοφορία. Μέσω των 

εξαγωγών οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα όχι µόνο να αυξήσουν τον τζίρο τους αλλά και 

να γίνουν περισσότερο γνωστές σε ξένες αγορές.  

Το έντονο φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης αναφέρεται στο οικονοµικό φαινόµενο της 

απελευθέρωσης των αγορών, διεθνώς, και τη δηµιουργία ενιαίων κανόνων στο εµπόριο και 

ευρύτερα στην οικονοµική ζωή. Παρατηρείται µια αυξηµένη κινητικότητα του κεφαλαίου, 

αυξηµένη διεθνοποίηση της παραγωγής και του αυξηµένου ρόλου των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να µεγαλώνουν για να µπορέσουν να ανταποκριθούν 

στο µέγεθος της αγοράς και να µειώσουν το κόστος τους.  

Οι εξαγωγές θεωρούνται ως µια ιδιαίτερης σηµασίας στρατηγική κίνηση και 

παρουσιάζουν έντονη πολυπλοκότητα. Ωστόσο, η ενασχόληση µε τις εξαγωγές αλλά και η 

σηµασία τους για την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών των σύγχρονων επιχειρήσεων έχει 

αυξηθεί δραστικά την τελευταία δεκαετία.  

Η επιλογή επέκτασης µιας επιχείρησης σε νέες αγορές δεν είναι µια στρατηγική κίνηση 

της τελευταίας στιγµής, αντιθέτως είναι ένα στρατηγικό σχέδιο πολύ καλά µελετηµένο, το οποίο 

έχει ως στόχο την επίτευξη συγκεκριµένων στρατηγικών στόχων (διατήρηση ή και βελτίωση της 

ανταγωνιστικής της θέσης, και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της κερδοφορίας της).  

Με την συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζεται η επέκταση µιας εταιρείας αθλητικών 

ειδών και συγκεκριµένα της adidas στη Σερβία. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι λόγοι 

της διεθνούς επέκτασης σε ξένες αγορές. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια 

αναφορά στο κοµµάτι των εξαγωγών στις αναδυόµενες αγορές των Βαλκανίων και 

συγκεκριµένα στη Σερβία. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση για το επιχειρηµατικό περιβάλλον που 

επικρατεί στη Σερβία και τη σχέση της µε διεθνείς οργανισµούς. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται 

ανάλυση της επέκτασης της adidas στη Σερβία παρουσιάζοντας ταυτοχρόνως και κάποια γενικά 

στοιχεία για την εταιρεία. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται λεπτοµερής ανάλυση των στοιχείων που 

είναι απαραίτητα για την εισαγωγή αθλητικών ειδών στη Σερβία, καθώς επίσης και για τις 
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δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα έτσι ώστε µια πολυεθνική εταιρεία να κινητοποιηθεί στη 

Σερβία.  

Ολοκληρώνοντας τη συγκεκριµένη εργασία θα φανεί ότι για να είναι επιτυχής η 

επέκταση µιας εταιρείας στα Βαλκάνια και συγκεκριµένα στη Σερβία θα πρέπει να ληφθούν 

πολλοί παράγοντες υπόψη. Τίποτα δεν θεωρείται εύκολο αλλά και τίποτα µη πραγµατοποιήσιµο. 

Όταν υπάρχει το κατάλληλο προϊόν, τα κατάλληλα στελέχη και η σωστή οργάνωση τίποτα δεν 

είναι µη εφικτό. Η έρευνα αγοράς, τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά φαινόµενα πρέπει να 

µελετηθούν προσεκτικά, προτού πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε κίνηση επέκτασης. Στοιχεία 

πολύ σηµαντικά, εφόσον αυτά µπορούν και να καθορίσουν την πορεία της µέσα στην αγορά. 

Μπορεί οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται να είναι αρκετά αλλά όταν γίνουν 

οι σωστές κινήσεις, η επέκταση µιας παγκοσµίως αναγνωρίσιµης εταιρείας δεν µπορεί παρά να 

είναι επιτυχής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ∆ΙΕΘΝHΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙKH ∆ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ – ΠΟΛΥΕΘΝΙΚH       

ΕΠΙΧEIΡΗΣΗ 

 

1.1 Εισαγωγικές έννοιες 
 

Η ενδυνάµωση του ανταγωνισµού σε µια παγκόσµια κλίµακα έχει οδηγήσει έναν 

αυξανόµενο αριθµό εταιρειών να αναζητούν επιχειρηµατικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές 

προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους καθώς επίσης και να προστατεύσουν την θέση 

τους στην αγορά. Το επιχείρηµα ότι οι επιτυχηµένες εξαγωγές είναι σηµαντικές για την επιβίωση 

και την ανάπτυξη των εταιρειών αποδίδεται στις περιορισµένες εγχώριες ευκαιρίες, το βαθµιαία 

αυξανόµενο εµπορικό έλλειµµα, τη φιλελευθεροποίηση του συστήµατος παγκόσµιων εµπορικών 

συναλλαγών και τον εντεινόµενο παγκόσµιο ανταγωνισµό λόγω της ολοκλήρωσης και της 

παγκοσµιοποίησης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

Ο όρος διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετίζεται µε την επέκταση 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε διεθνείς αγορές. Τα τελευταία χρόνια ο όρος αυτός έχει 

συγκεντρώσει έντονα το ενδιαφέρον τόσο από στελέχη όσο και από ερευνητές του χώρου. Παρά 

το γεγονός ότι πολλές από τις πτυχές της διεθνούς στρατηγικής είναι παρόµοιες, αυτό δεν 

σηµαίνει ότι εφαρµόζονται το ίδιο σε όλες τις χώρες. Η γνώση των διεθνών αγορών είναι ένας 

βασικός παράγοντας που επηρεάζει την εφαρµογή αυτών και αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο 

για την ανάπτυξη µιας διεθνούς στρατηγικής. Για να µπορέσει µια εταιρεία να εισέλθει σε µια 

νέα αγορά, να κατακτήσει µερίδιο αγοράς και έτσι να αυξήσει τις πωλήσεις και τα κέρδη, θα 

πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την αγορά στην οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί. Προτού 

οποιαδήποτε εταιρεία αποφασίσει σε ποιά αγορά θέλει να εισέλθει θα πρέπει πρώτα να εξετάσει 

διάφορες αγορές, να αξιολογήσει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε εισόδου και 

στο τέλος να επιλέξει εκείνες τις αγορές που παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες δυνατότητες για την 

είσοδο και ανάπτυξη. 

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει µια επιχείρηση για την διερεύνηση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων σε νέες χώρες και αγορές εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μερικοί απο 

αυτούς τους παράγοντες είναι οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης στην αγορά στην οποία 

θέλει να εισέλθει, οι λόγοι για τους οποίους η επιχείρηση αποφάσισε να επεκτείνει τις 

δραστηριότητες της στη συγκεκριµένη χώρα, η φύση του προϊόντος, οι οικονοµικές συνθήκες 
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και το επιχειρηµατικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής, το µέγεθος των επιχειρηµατικών 

κινδύνων κ.α. Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής είναι πολύ σηµαντική εφόσον θα παίξει 

ουσιαστικό ρόλο στο αν η κίνηση εξαγωγής θα γίνει µε επιτυχία ή όχι.        

 

1.2 Έννοια Πολυεθνικής Επιχείρησης 
 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως ατµοµηχανές και ο ρόλος τους είναι 

καταλυτικής σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη, στα πλαίσια της διεθνοποιηµένης 

οικονοµίας.  

Μέσω των πολυεθνικών µεταφέρονται, από τις ανεπτυγµένες σε υπανάπτυκτες και 

αναπτυσσόµενες χώρες, τεχνολογία, τεχνογνωσία (know-how), κεφάλαια και γνώσεις 

Management, µε σκοπό τη δηµιουργία νέων επενδύσεων και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

τους. Έτσι εκσυγχρονίζονται οι κλάδοι της µεταποίησης και της προσφοράς υπηρεσιών στις 

χώρες αυτές, µε αποτέλεσµα την αύξηση της εγχώριας παραγωγής, τον περιορισµό των 

εισαγωγών, την αύξηση των εξαγωγών, την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και 

τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και του επιπέδου ζωής των λαών τους. 

Οι πολυεθνικές είναι ανώνυµες εταιρείες, µε µεγάλο αριθµό µετόχων, εταιρείες ή άτοµα 

διαφόρων εθνικοτήτων. Η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου υφίσταται συνεχείς αλλαγές (σε 

καθηµερινή βάση, στα χρηµατιστήρια), λόγω συγχωνεύσεων, ιδρύσεως θυγατρικών, εξαγορών, 

απορροφήσεων και συνεργασιών εν γένει µε άλλες, συνήθως οµοειδείς επιχειρήσεις. Για τους 

λόγους αυτούς δεν είναι γνωστός ο συνεχώς µεταβαλλόµενος αριθµός τους. 

Βάσει ειδικής έρευνας, το 1969 υπήρχαν 7.285 πολυεθνικές στον κόσµο. Σήµερα 

υπολογίζεται ότι οι πολυεθνικές ανέρχονται σε περίπου 100 χιλιάδες και ότι καλύπτουν περίπου 

το 85% της παγκόσµιας δραστηριότητας στους κλάδους που δραστηριοποιούνται. 

(http://www.nafpaktianews.gr/ ) 

Βασικοί φορείς προώθησης της διεθνούς παραγωγής είναι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι 

οποίες όλο και περισσότερο µεταφέρουν, «διασπούν» και οργανώνουν παραγωγικές διαδικασίες 

πέραν των εθνικών τους ορίων. Η πολιτική διεθνοποίησης παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές τη 

δυνατότητα αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν οι χώρες-

υποδοχής. Η ελκυστικότητα µιας εθνικής οικονοµίας ως τόπος εγκατάστασης παραγωγικών 
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διαδικασιών εξαρτάται από το µέγεθος της αγοράς της, τον εφοδιασµό της µε παραγωγικούς 

συντελεστές και την πολιτική της σταθερότητα (United Nations, 1988, Dunning, 1981). 

 

1.2.1 Χαρακτηριστικά πολυεθνικής επιχείρηση 
 

Γενικότερα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις (ΠΕ) ορίζονται ως εξής: Είναι οι επιχειρήσεις 

που κατέχουν και ελέγχουν παραγωγικές µονάδες σε περισσότερες από µια χώρες. Εποµένως, 

απαραίτητα στοιχεία για την ύπαρξη µιας ΠΕ είναι: 

- Η ύπαρξη παραπάνω από δύο παραγωγικών µονάδων. 

- Οι παραγωγικές αυτές µονάδες πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. 

- Η κατοχή όλου ή µέρους του µετοχικού κεφαλαίου µιας τουλάχιστον θυγατρικής επιχείρησης 

που είναι στην αλλοδαπή. Αυτό σηµαίνει ότι η µητρική επιχείρηση πρέπει να επηρεάζει τη 

διαδικασία και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων της θυγατρικής, να καθορίζει τη συµπεριφορά της 

θυγατρικής σε µια σειρά από ζητήµατα (επιλογή τεχνολογίας, πηγές πρώτων υλών κ.λ.π.).  

Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι: 

- Μια ΠΕ χαρακτηρίζεται από κάθετη ολοκλήρωση: όταν η ΠΕ διαχειρίζεται όλα τα στάδια της 

παραγωγής ενός προϊόντος µέχρι την τελική του διανοµή. Μια ΠΕ χαρακτηρίζεται από οριζόντια 

ολοκλήρωση: όταν οι θυγατρικές της ΠΕ αναλαµβάνουν παρεµφερείς δραστηριότητες σε 

διαφορετικές χώρες. 

- Λέµε ότι η µητρική εταιρία της ΠΕ είναι χωροθετηµένη στη χώρα προέλευσης. Η χώρα 

προέλευσης είναι η πηγή (αφετηρία) των εξερχόµενων ΑΞΕ. 

- Λέµε επίσης ότι η ΠΕ έχει θυγατρικές σε µία ή περισσότερες χώρες υποδοχής. Η χώρα 

υποδοχής είναι ο προορισµός των εξερχόµενων ΑΞΕ. 

- Οι παραγωγικοί πόροι της ΠΕ, υλικοί και άυλοι, δηµιουργούνται σε οποιοδήποτε γεωγραφικό 

σηµείο του συστήµατος της ΠΕ και µεταφέρονται από τη µητρική επιχείρηση στις θυγατρικές, 

ενώ η πρώτη διατηρεί τον έλεγχο πάνω στη χρήση αυτών των εισροών από τις τελευταίες. 

H εσωτερική µεταφορά των πόρων (όπως για τις ΑΞΕ) γίνεται σε τιµές που δεν 

καθορίζονται από το µηχανισµό της αγοράς αλλά από τη διοικητική ιεραρχία της πολυεθνικής 

µε βάση τους στρατηγικούς στόχους της ΠΕ και δεν υπακούουν στο κριτήριο της 

µεγιστοποίησης του κέρδους της κάθε θυγατρικής αλλά της ΠΕ στο σύνολο της. 
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Μερικά από τα χαρακτηριστικά των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα: 

• ∆ιατηρεί µια παραγωγή, µια συνέλευση, τις πωλήσεις, ή την παρουσία υπηρεσιών σε 2 ή 

περισσότερες χώρες. 

• Μια ιδιαίτερη µερίδα των πωλήσεων της. Τα κέρδη, και τα προτερήµατα προέρχονται 

από τις διεθνείς δραστηριότητες της. 

• Εξετάζει τις ευκαιρίες σε όλο τον κόσµο, ακόµα κι αν δεν δραστηριοποιούνται 

επιχειρηµατικά σε κάθε περιοχή και χώρα του κόσµου. 

• Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των πολυεθνικών είναι ότι πολλές προέρχονται από 

αναπτυσσόµενες χώρες και όχι από βιοµηχανικά αναπτυγµένες, όπως συνέβαινε 

παλιότερα (Dunning, 1993α) 

• Έχει παγκοσµία προοπτική και προσανατολισµό στη διευθυντική λήψη απόφασης. Με 

άλλα λόγια, η οργάνωση λαµβάνει τις διευθυντικές αποφάσεις σχετικά µε τη χρήση των 

πόρων της – κεφάλαια, τεχνολογία και επιχειρησιακή τεχνογνωσία – σε παγκόσµια βάση. 

(http://applications-of-strategic-management.24xls.com/el105) 

 

1.2.2 Μορφές ∆ιεθνοποίησης. 
 

Ο όρος της διεθνοποίησης περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες που αναλαµβάνει µία 

επιχείρηση όσον αφορά τις σχέσεις της µε τις ξένες αγορές. Οι πολιτικές και οικονοµικές 

αλλαγές που εµφανίζονται σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν επηρεάσει τον όρο στο σηµείο να 

περιλαµβάνει περισσότερες δραστηριότητες από µία απλή εξαγωγή προϊόντων προς άλλες 

χώρες. Ως εκ τούτου, η διεθνοποίηση µπορεί να έχει διάφορες µορφές, όπως είναι η επένδυση σε 

µία ξένη χώρα (ξένες άµεσες επενδύσεις), η διαµόρφωση εταιρικών σχέσεων µε ξένες 

επιχειρήσεις, η υπεργολαβία ξένων εµπειρογνωµόνων, η συµµετοχή σε διεθνή δίκτυα, κα. 

(http://www.strategy-train.eu/index.php?id=60&L=4).  

Η  µορφή διεθνοποίησης πολλές φορές επιβάλλεται από τις συνθήκες που επικρατούν σε 

σχέση µε το προϊόν και τη χώρα υποδοχής. 
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1. ΑΜΕΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ  

• Το 30-40% των πωλήσεων στο ∆.ΕΜΠ. γίνεται µε αυτό τον τρόπο 

• Προτιµάται από επιχειρήσεις που εξάγουν για πρώτη φορά 

 

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

• Η εξαγωγική προσπάθεια δεν έχει συνέχεια 

• Πρώτα η παραγγελία και µετά η παραγωγή 

• Περιστασιακή για κάλυψη πλεονάζουσας παραγωγικής δυναµικότητας 

 

3. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 

• Η εταιρία συνεργάζεται µε εταιρίες εξαγωγικού προσανατολισµού, εταιρίες 

διεθνούς εµπορίου για να εξασφαλίσει κανάλια διανοµής. 

• Πρακτόρευση ή ιδιοκτησία προϊόντων 

• Κόστος πρακτόρευσης 

 

4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΟΠΙΝ Α∆ΕΙΑΣ 

Συνήθως αφορά την εξαγωγή άυλων χαρακτηριστικών 

• Η πιο ανέξοδη µέθοδος διεθνοποίησης 

• Μικρός έλεγχος στη παραγωγή 

• Αδύνατη η πραγµατοποίηση οικονοµιών κλίµακας 

• Πατέντα, τεχνογνωσία, εµπορικά σήµατα, τεχνικές µάρκετινγκ 

 

5. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Συνήθως αφορά την εξαγωγή άυλων χαρακτηριστικών 

6. ∆ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ 
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1.2.3 Μορφές ∆ιεθνούς Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητα µιας Επιχείρησης.  
 

Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική 

δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής: 

- Εισαγωγές και Εξαγωγές αγαθών/υπηρεσιών: αποτελούν την πιο παραδοσιακή διεθνή 

δραστηριότητα. 

- Licencing: πώληση της άδειας χρήσης µιας πατέντας ή άλλης εξειδικευµένης τεχνολογικής 

εισροής ή εισροής τεχνογνωσίας. 

- Franchising: πώληση του δικαιώµατος χρήσης ενός εµπορικού σήµατος και ταυτόχρονα 

προµήθεια στον αγοραστή ενδιάµεσων και συµπληρωµατικών αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. 

ποιοτικό έλεγχο, marketing). 

- Ξένες Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Foreign Portfolio Equity Investment): έχουν τη µορφή είτε 

της παροχής δανείων στο εξωτερικό, είτε της κατοχής µετοχών επιχειρήσεων εισηγµένων σε 

χρηµατιστήρια της αλλοδαπής, είτε της βραχυχρόνιας τραπεζικής τοποθέτησης σε ξένο νόµισµα 

µε στόχο την εκµετάλλευση διαφορετικών αποδόσεων µεταξύ χωρών. 

- Άµεσες Ξένες Επενδύσεις - ΑΞΕ (Foreign Direct Investment – FDI): η ίδρυση θυγατρικών 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό οι οποίες είναι µερικώς ή ολικώς ιδιοκτησία της µητρικής 

επιχείρησης. 

Οι ΑΞΕ περιλαµβάνουν τη µεταφορά πέρα από τα εθνικά σύνορα ενός πακέτου 

παραγωγικών πόρων/εισροών. Οι εισροές αυτές είναι είτε υλικές (π.χ. µετοχικό κεφάλαιο, 

εξοπλισµός, ενδιάµεσες και πρώτες ύλες) είτε αύλες (π.χ. τεχνογνωσία οργάνωσης της 

παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, marketing). 

Η µεταφορά των εισροών/πόρων γίνεται χωρίς την παρεµβολή της αγοράς, δεν έχει 

δηλαδή τη µορφή µιας εµπορικής συναλλαγής ή συµφωνίας µεταξύ δύο ανεξάρτητων 

επιχειρηµατικών οντοτήτων, αλλά συµβαίνει µεταξύ δύο επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται 

µεταξύ τους µε σχέση ιδιοκτησίας. 

Μια επιχείρηση η οποία δεν έχει ΑΞΕ δεν θεωρείται πολυεθνική. Με άλλα λόγια δεν 

αρκεί κάποια από τις άλλες µορφές διεθνούς επιχειρηµατικής δραστηριότητες για τον 

χαρακτηρισµό µιας επιχείρησης ως πολυεθνική. 
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1.3 Η παγκοσµιοποίηση και η επίδρασή της 
 

Η παγκοσµιοποίηση είναι ένα φαινόµενο το οποίο αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος 

σε όλα τα επίπεδα της καθηµερινότητας. Παρ όλα αυτά δεν έχει καθιερωθεί ένας αποδεκτός 

ορισµός που να αποτυπώνει µε πληρότητα το φαινόµενο.  

Σύµφωνα µε τους Begg, Fischer και Dornbusch (2005), παγκοσµιοποίηση είναι η 

διαρκώς αυξανόµενη ολοκλήρωση των εθνικών αγορών οι οποίες προηγουµένως ήταν 

κατακερµατισµένες, λειτουργώντας πολύ περισσότερο ανεξάρτητα η µια από την άλλη. 

Με βάση άλλη προσέγγιση (Ball, McCulloch, Frantz, Geringher & Minor, 2006), το 

φαινόµενο περιγράφεται ως η διεθνής ολοκλήρωση των προϊόντων, της τεχνολογίας, της 

εργασίας και του κεφαλαίου. Στο περιβάλλον αυτό οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν παγκόσµιες 

στρατηγικές που συνδέουν και συντονίζουν τις διεθνείς τους δραστηριότητες σε παγκόσµια 

βάση. 

O Ιωάννης Χατζηδηµητρίου (2003) διακρίνει ανάµεσα στην παγκοσµιοποίηση των 

αγορών και σε αυτή της οικονοµίας. Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη µπορούµε να ορίσουµε ως 

παγκοσµιοποίηση των αγορών (globalization of markets) τη συνεχή διαδικασία ενδυνάµωσης 

του βαθµού αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των αγορών των χωρών όλου του κόσµου. 

Επειδή όµως η οικονοµία µιας χώρας αποτελείται από τις αγορές της, η παγκοσµιοποίηση των 

αγορών οδηγεί αναπόφευκτα στην παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, δηλαδή στην ενίσχυση του 

βαθµού αλληλεξάρτησης των εθνικών οικονοµιών. Η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης 

χαρακτηρίζεται από τη δραστική µείωση της σηµασίας των αποστάσεων αλλά και των εθνικών 

συνόρων για την άσκηση κάθε µορφής διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µε 

αποτέλεσµα να διευκολυνθεί σηµαντικά η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αγορές  πέραν των 

εθνικών συνόρων.  

Η διαδικασία αυτή, τόσο γεωγραφική όσο και τοµεακή, δεν είναι πρόσφατη αλλά έχει 

επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια. Η παγκοσµιοποίηση/διεθνοποίηση ταυτίζεται µε διάφορες 

τάσεις οι οποίες έκαναν την εµφάνισή τους ή ενισχύθηκαν σηµαντικά µετά τον δεύτερο 

παγκόσµιο πόλεµο. Αυτές περιλαµβάνουν την αυξανόµενη διεθνή κινητικότητα αγαθών, 

χρηµάτων, πληροφοριών και ανθρώπων, καθώς και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των 

οργανισµών, των νοµικών συστηµάτων και των υποδοµών που συνέβαλαν σε αυτή την 

κινητικότητα. Όµως αµφισβητείται το κατά πόσο αυτές οι τάσεις υπάρχουν πραγµατικά.  
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1.3.1 Χαρακτηριστικά και Αποτελέσµατα της Παγκοσµιοποίησης 
 

Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και της οικονοµίας θεωρείται ότι είναι το οικονοµικό 

γεγονός του 20ου αιώνα. Εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου η ανθρωπότητα ζει στους ρυθµούς της 

περιώνυµης και ως φαίνεται αναπόφευκτης παγκοσµιοποίησης, εξέλιξη η οποία, 

µακροπρόθεσµα, απειλεί µε πλήρη ανατροπή των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών 

δεδοµένων των σύγχρονων κοινωνιών, επηρεάζοντας έτσι έµµεσα ή και άµεσα τις συνθήκες 

ζωής και κατ επέκταση την ψυχική υγεία πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν 

στην κατηγορία των «θυµάτων» (victims) του οργανωτικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισµού.  

Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης που εµφανίζεται τα τελευταία χρόνια έχει 

πολλαπλή διάσταση. Αναφέρεται στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισµική 

διάσταση. Όσον αφορά τον οικονοµικό χώρο οι πολυεθνικές εταιρείες είναι κυρίαρχες, ενώ στον 

πολιτικό τα κράτη-έθνη παραµένουν οι κύριοι παίκτες. Με το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης 

το κράτος-έθνος χάνει λειτουργίες στο εσωτερικό της επικράτειας, αλλά αποκτά νέες λειτουργίες 

στην παγκόσµια αρένα. Άρα αυτό που σταδιακά εκλείπει δεν είναι το κράτος αλλά ο κρατισµός: 

δηλαδή η ικανότητα των κρατικών ελίτ να ελέγχουν εντός των εθνικών συνόρων τις κινήσεις 

κεφαλαίων, την εγκληµατικότητα, τις αυξανόµενες ανισότητες κτλ.  

Κοιτώντας τώρα την επίπτωση που έχει η παγκοσµιοποίηση στον κοινωνικό χώρο, 

βλέπουµε µια σηµαντική ανάπτυξη παγκόσµιων µη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και νέων 

κινηµάτων που χαρακτηρίζονται από δυναµισµό. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως τα πρώτα θα 

αντικαταστήσουν ή περιθωριοποιήσουν τα δεύτερα. Σηµαίνει όµως πως µια συνεργασία µεταξύ 

των δύο θα µπορούσε να αναζωογονήσει το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι σε εθνική και 

παγκόσµια κλίµακα.  

Στον πολιτισµικό χώρο τα ΜΜΕ δείχνουν να ανήκουν κατά κύριο λόγο στα χέρια ενός 

µικρού αριθµού µεγιστάνων που επιβάλλουν µιαν άκρως καταναλωτική κουλτούρα - µια 

κουλτούρα που διαµορφώνει ταυτότητες και τρόπους ζωής σε πλανητικό επίπεδο.  

Η τωρινή παγκοσµιοποίηση λόγω του διεθνούς ανταγωνισµού και λόγω των νέων 

τεχνολογιών έχει οδηγήσει στην παραγωγή τεράστιου πλούτου. Ως γνωστόν αυτός ο πλούτος 

κατανέµεται κατά εξαιρετικά άνισο τρόπο. Οι εντεινόµενες ανισότητες, ενδοκρατικές και 

διακρατικές, έχουν οδηγήσει σε µια τερατώδη κατάσταση όπου λίγα άτοµα, που δεν λογοδοτούν 
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σε κανένα, κατέχουν πόρους οι οποίοι ξεπερνούν το εθνικό προϊόν µικρών τριτοκοσµικών 

χωρών (http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=184159). 

Από την άλλη µεριά, αν οι πλούσιοι γίνονται συνεχώς πλουσιότεροι, οι απόλυτα φτωχοί 

δεν γίνονται φτωχότεροι. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της Κίνας και της Ινδίας το ποσοστό 

των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας αρχίζει να µειώνεται 

σηµαντικά. Έτσι, ενώ το 1970 αυτό το ποσοστό ήταν 38%, το 1992 κατέβηκε στο 25% περίπου 

(Μ. Wolf, Why globalization works, 2004, σελ. 158-163). Άρα η αριστερή θέση ότι ο 

παραγόµενος παγκόσµιος πλούτος δεν διαχέεται καθόλου προς τη βάση της κοινωνικής 

πυραµίδας δεν ευσταθεί.  

 

1.4 ∆ιεθνής Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα – Εξαγωγές 
 

Οι εξαγωγές θεωρούνται ως µια από τις στρατηγικές άσκησης διεθνώς επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες παρουσιάζουν έντονη πολυπλοκότητα. Ωστόσο, η ενασχόληση µε τις 

εξαγωγές αλλά και η σηµασία τους για την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών των 

σύγχρονων επιχειρήσεων έχει αυξηθεί δραστικά την τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν διάφοροι 

παράγοντες που έχουν συντελέσει στο να θεωρείται απαραίτητη η ενασχόληση µε τις εξαγωγές.  

Η διεθνοποίηση των αγορών, η διευκόλυνση των διεθνών συναλλαγών και η 

εντατικοποίηση του ανταγωνισµού στις τοπικές αγορές αποτελούν βασικούς παράγοντες για 

τους οποίους οι επιχειρήσεις επιθυµούν να δουν τα κέρδη τους να αυξάνονται µε γρήγορους 

ρυθµούς. 

  

1.5 H έννοια της εξαγωγικής δραστηριότητας 
 

Οι εξαγωγές είναι η πρώτη µορφή άσκησης διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

των επιχειρήσεων-εµπόρων και αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µέθοδο διείσδυσης στη διεθνή 

αγορά. Η είσοδος σε µια αγορά του εξωτερικού µε την πραγµατοποίηση εξαγωγών, είναι µια 

στρατηγική που εφαρµόζεται για εκείνες συνήθως τις αγορές που δεν δικαιολογούν την 

επένδυση για ίδια παραγωγή στην συγκεκριµένη χώρα. Έτσι, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα 

να εξαγάγει τα προϊόντα της σε ένα σηµαντικό αριθµό χωρών ταυτόχρονα, εξασφαλίζοντας 

σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας και εµπειρίας.  
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Η ανάληψη εξαγωγικής δράσης δεν συνδέεται µε υψηλά λειτουργικά κόστη ή µεγάλες 

απαιτήσεις (π.χ. κεφάλαιο, γνώση των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς) και περικλείει 

χαµηλό βαθµό επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς η έξοδος από τη νέα αγορά δεν συνεπάγεται 

κεφαλαιακές απώλειες. 

Παρά την οικονοµικά συµφέρουσα µέθοδο διείσδυσης σε νέες αγορές του εξωτερικού, το 

πλεονέκτηµα κόστους µπορεί εύκολα να εκλείψει. Περιορισµένες οικονοµικές αποδόσεις, υψηλά 

κόστη µεταφοράς, απαγορευτικοί δασµοί και ποσοστώσεις, ελλιπής πληροφόρηση για τα 

δεδοµένα της ξένης αγοράς, είναι µόνο λίγα παραδείγµατα της αναποτελεσµατικότητας των 

εξαγωγών. 

Όταν οι επιχειρήσεις έχουν επαρκή πληροφόρηση και απαρτίζονται από υψηλής 

ειδίκευσης προσωπικό, µπορούν να επωφεληθούν σε µεγάλο βαθµό από τις διάφορες 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες εισαγωγές/εξαγωγές στην αγορά και την εµπορία των προϊόντων. 

Εκτός από αυτό, µπορούν επίσης να χρησιµοποιούν επιχειρηµατικά συστήµατα που βοηθούν την 

εταιρεία να κερδίσει τα περισσότερα οφέλη από τη διεθνή αγορά. 

Επιπρόσθετα, καθώς τα εξαγόµενα αγαθά διακινούνται στη χώρα προορισµού από ξένες 

επιχειρήσεις, η προώθηση και διανοµή των προϊόντων µπορεί να µην επιφέρει τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα λόγω ελλείψεις εντατικοποιηµένης προσπάθειας του ξένου διανοµέα.  

 

1.5.1 Η σηµαντικότητα των εξαγωγών 
 

Η επίδραση των εξαγωγών έχει αποτελέσει κεντρικό θέµα στη θεωρία του εµπορίου και 

της ανάπτυξης. Η οικονοµική θεωρία δείχνει ότι η επέκταση των εξαγωγών προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη διαµέσου δύο σταδίων: Βελτιώνοντας την αποδοτικότητα στην κατανοµή 

των παραγωγικών πόρων και αυξάνοντας την ποσότητά τους διαµέσου της συσσώρευσης του 

κεφαλαίου (Chenery and Strout, 1966, Bardham and Lewis, 1970, Romer, 1989, Basu and 

McLeod, 1991, Edwards, 1992). Οι εξαγωγές αποτελούν µια στρατηγική ζωτικής σηµασία για 

την επιβίωση και την οικονοµική ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των χωρών στις 

οποίες δραστηριοποιούνται (Kedia and Chokar, 1986, Soontiens, 2002).  

H ανάπτυξη των εξαγωγών συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος. Οι εξαγωγές χαλαρώνουν τους δεσµευτικούς περιορισµούς του ξένου συναλλάγµατος 
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και επιτρέπουν τις αυξήσεις στα εισαγόµενα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως και στα ενδιάµεσα 

αγαθά (McKinnon 1964). Ακόµη, οι εξαγωγές οδηγούν στη βελτίωση της επάρκειας των πόρων 

και ιδιαίτερα στη βελτίωση της χρησιµοποίησης του κεφαλαίου λόγω του ανταγωνισµού στις 

παγκόσµιες αγορές (Balassa, 1978, Bhagwati and Srinivasan, 1979, Krueger, 1980). 

Οι διάφορες κυβερνήσεις αποδίδουν µεγάλη σηµασία στις εξαγωγές γιατί η αύξησή τους 

είναι στενά συνδεδεµένη µε την γρήγορη οικονοµική πρόοδο και τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων της χώρας που εξάγει. Έτσι ο αντικειµενικός σκοπός της πολιτικής των 

διαφόρων κυβερνήσεων είναι αφενός η αύξηση του συνολικού όγκου των εξαγωγών, και 

αφετέρου η διαφοροποίηση των εξαγωγών όχι µόνο σε σχέση µε τα εξαγωγίµα προϊόντα, αλλά 

και προς τον αριθµό των εξαγωγικών αγορών, καθώς µια τέτοια πολιτική µειώνει συνήθως το 

βαθµό του επιχειρηµατικού κινδύνου που αντιµετωπίζεται (Πανηγυράκης, 1995, σελ. 34). Πέρα 

από της στρατηγικής σηµασίας για τις κυβερνήσεις οι εξαγωγές θεωρούνται σηµαντικές αλλά 

και απαραίτητες και για τις επιχειρήσεις. Γιατί λοιπόν οι εξαγωγές είναι απαραίτητες για τις 

επιχειρήσεις (http://greekmarketing.wordpress.com): 

• Βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρησιακή τεχνογνωσία και την χρήση νέων 

τεχνολογιών. 

• Προσφέρουν µακροπρόθεσµη επέκταση της επιχείρησης. 

• Οδηγούν τις επιχειρήσεις σε συνεχή βελτίωση ποιότητας και οργάνωσης. 

• Προσφέρουν εµπειρία και επιχειρηµατική διορατικότητα. 

• Βελτιώνουν τις επενδύσεις και την αποδοτικότητα των κεφαλαίων. 

• Προσφέρουν δυνατότητες εποχιακής ισορροπίας ή άλλων κυκλικών διακυµάνσεων. 

• Νέες ευκαιρίες για αύξηση πωλήσεων σε ευρύτερες αγορές. 

• Προσφέρουν οικονοµίες κλίµακας και αδιάλειπτη παραγωγή. 

• Αξιοποιούν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. 

• Επεκτείνουν τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. 

• Βελτιώνουν τις επιχειρηµατικές δυνατότητες ανταπόκρισης και προσαρµογής στις 

απαιτήσεις των αγορών. 
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1.5.2 Κίνητρα ενασχόλησης µε τις εξαγωγές 
 

Η διαδικασία των εξαγωγών είναι µια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία σε σύγκριση 

µε την διαδικασία πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά. Παρόλα αυτά 

η πρακτική δείχνει ότι  είναι η σχετικά απλούστερη και ίσως η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη 

µέθοδος για την επέκταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης στις διεθνείς 

αγορές (Hansen et al., 1994; Leonidou, 1995a) γιατί δεν απαιτεί υψηλές επενδύσεις, προσφέρει 

µεγάλη ευελιξία κινήσεων και ενέχει χαµηλό επιχειρηµατικό ρίσκο (Leonidou, 1995a, Morgan, 

1997, Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 154-155). Παρά την πολυπλοκότητα των εξαγωγών πολλές 

επιχειρήσεις ανά τον κόσµο επιλέγουν να ασχοληθούν µε το εξαγωγικό εµπόριο. Οι λόγοι που 

ωθούν τις επιχειρήσεις να ασχοληθούν και να εφαρµόσουν µια στρατηγική εξαγωγών είναι 

αρκετοί. 

Το θεµελιώδες κίνητρο για την ενασχόληση µε το εξαγωγικό εµπόριο, είναι το κέρδος. 

Μια επιχείρηση ψάχνει εναλλακτικές πηγές κερδών σε αλλοδαπές αγορές, όταν 

συνειδητοποιήσει πως η προοπτική επέκτασης της δραστηριότητας σε αυτές σε συνδυασµό µε τη 

µη ικανοποιητική δραστηριότητά της στην εγχώρια αγορά θα επιφέρει αύξηση των κερδών. 

Εκτός από το κέρδος που αποτελεί το µεγαλύτερο κίνητρο των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης (Alexandrides, 1971, Bilkey and Tesar, 1977) υπάρχουν και 

άλλα κίνητρα που δηµιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις προς την κατεύθυνση υιοθέτησης µιας 

στρατηγικής εξαγωγών. Τα κίνητρα ενασχόλησης µε το εξαγωγικό εµπόριο µπορούν να 

διακριθούν στις εξής κατηγορίες (Χατζηδηµητρίου, 2000, σελ. 42-48): 

Α) Ενδογενή Κίνητρα (Internal motives) 

Β) Εξωγενή Κίνητρα (External motives)  

Ενδογενή Κίνητρα είναι αυτά που προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, ενώ εξωγενή κίνητρα είναι αυτά που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον 

της εγχώριο και διεθνές, τα οποία η επιχείρηση δεν µπορεί να ελέγξει ή να επηρεάσει 

(Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 159). Ο διαχωρισµός των κινήτρων είναι πολύ σηµαντικός να 

γίνεται από τις επιχειρήσεις γιατί µε αυτό τον τρόπο αναγνωρίζονται από τα ανώτατα διοικητικά 

στελέχη ποια είναι τα κίνητρα που µπορούν να ενδυναµώσουν και να αναδείξουν ώστε να είναι 

πιο κατανοητό γιατί η επιχείρηση θεωρεί  το εξαγωγικό εµπόριο σηµαντικό για την ανάπτυξη 

της επιχείρησης.  
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Ενδογενή Κίνητρα: 

� Η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας 

� Η διαφοροποίηση επιχειρηµατικών κινδύνων 

� Η στάση της διοίκησης της επιχείρησης προς την ενασχόληση µε τις εξαγωγές 

� Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στο marketing 

� Ποιοτική και τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος 

� Πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα 

� Εξοµάλυνση εποχιακών πωλήσεων  

 

Εξωγενή Κίνητρα: 

� Το σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον στην τοπική αγορά 

� Το περιορισµένο µέγεθος και οι δυνατότητες της τοπικής αγοράς 

� Ο κορεσµός της τοπικής αγοράς 

� Η εµφάνιση νέων ευκαιριών σε αλλοδαπές αγορές 

� Προσέγγιση από νέους ξένους πελάτες 

 

1.5.3 Λόγοι διεθνούς επέκτασης της παραγωγής των επιχειρήσεων 
 

Όταν µια επιχείρηση επιλέγει να επεκταθεί παραγωγικά, δηλαδή να ιδρύσει παραγωγικές 

εγκαταστάσεις, σε νέες αγορές δεν σηµαίνει ότι ακολουθεί µια στρατηγική που σχεδιάστηκε τα τελευταία 

χρόνια. Αντιθέτως η στρατηγική αυτή εντάσσεται στα πλαίσια ενός βραχυχρόνιου στρατηγικού 

σχεδιασµού και έχει ως βασικό σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένων στρατηγικών στόχων (διατήρηση ή 

και βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της κερδοφορίας της 

(Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 181-182). Μερικοί από τους λόγους που οδηγούν τις επιχειρήσεις να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους είναι οι εξής: 

1. Ο κορεσµός της εγχώριας αγοράς  

2. Η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού στην τοπική αγορά  

3. Η µείωση του κόστους παραγωγής  

4. Η εκµετάλλευση των πρώτων υλών  
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5. Η στρατηγική θέση της χώρας και η πρόσβαση σε νέες αγορές  

6. Η πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία  

7. Το µέγεθος και οι προοπτικές της τοπικής αγοράς  

8. Η αποφυγή των εµποδίων και των περιορισµών στις εξαγωγές  

9. Η ακολουθία των πελατών της  

10. Μία στρατηγική αντεπίθεσης στον ανταγωνισµό  

11. Η ακολουθία των ανταγωνιστών της.  

12. To µέγεθος της εταιρείας (Tookey, 1964; Reid, 1984)  

13. Η επέκταση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος µέσω εξαγωγών σε χώρες όπου η τεχνολογία 

είναι λιγότερο αναπτυγµένη (Ball and McCulloch, 1999, σελ. 486) 

14. Η διαφοροποίηση επιχειρηµατικών κινδύνων (Albaum et all., 1998, σελ. 42; 

Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 160) 

15. Η ποιοτική και τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος (Garnier, 1982; Tesar and Tarleton, 1982)  

 

1.5.4 Προβλήµατα και εµπόδια εξαγωγικού εµπορίου 
 

Στη διαδικασία του εξαγωγικού εµπορίου υπάρχουν διάφορα προβλήµατα και εµπόδια 

που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εξάγουν τα προϊόντα τους, των 

οποίων η γνώση και η κατανόηση αυτών κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη. Μερικά από τα 

προβλήµατα που έχουν αναφερθεί και µελετηθεί από πολλούς ερευνητές είναι τα εξής 

(Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 166-167): 

1. Η δυσκολία της εύρεσης πελατών στις αλλοδαπές αγορές. 

2. Η έλλειψη στελεχών µε τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και εµπειρία στις 

εξαγωγικές λειτουργίες. 

3. Η έλλειψη στελεχών που να γνωρίζουν τη γλώσσα των χωρών – στόχων. 

4. Σηµαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία µε τους αλλοδαπούς πελάτες. 
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5. Προβλήµατα και δυσκολίες στην εύρεση καλών και αξιόπιστων αντιπροσώπων ή/και 

διανοµέων στις ξένες αγορές, καθώς και στην υποκίνησή τους για να προωθούν ενεργά 

τα προϊόντα της επιχείρησης. 

6. Έλλειψη και δυσκολίες εξασφάλισης έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για τις ξένες 

αγορές. 

7. ∆υσκολίες στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στις αλλοδαπές αγορές 

(π.χ. έρευνα αγοράς, διαφήµιση, προώθηση, διανοµή). 

8. ∆υσκολίες µε τα απαιτούµενα έγγραφα και πιστοποιητικά και ιδιαίτερα µε αυτά που 

απαιτούν οι αλλοδαπές χώρες, καθώς και µε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

9. Προβλήµατα µε την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης των εξαγωγών. 

10. Προβλήµατα µε την είσπραξη της πληρωµής από τους αλλοδαπούς πελάτες 

11. Προβλήµατα που προκαλούνται από δασµολογικούς και µη δασµολογικούς 

περιορισµούς που θεσπίζει η κάθε χώρα. 

12. Επιπλέον κόστος που θα πρέπει να επωµισθεί προκαταβολικά η εξαγωγική επιχείρηση 

στην περίπτωση που πρέπει να προσαρµόσει το προϊόν της στις προτιµήσεις των 

αλλοδαπών πελατών αλλά και στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας της χώρας εξαγωγής. 

13. Προβλήµατα µε την εξασφάλιση των κατάλληλων και αξιόπιστων µεταφορικών µέσων. 

14. Έλλειψη ικανοποιητικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης από τους αρµόδιους 

δηµόσιους οργανισµούς της µητρικής χώρας. 

Πολλά από τα προβλήµατα αυτά οι περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν 

κατορθώσει να τα ξεπεράσουν πετυχαίνοντας έτσι τους στρατηγικούς τους στόχους. 

 

1.6 Μέθοδοι εξαγωγών 
 

Με βάση το πρόσωπο που εµπλέκεται στο στάδιο της διανοµής και προώθησης του 

τελικού προϊόντος, οι εξαγωγές διακρίνονται σε άµεσες (direct exports) και έµµεσες (indirect 

exports). 
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1.6.1 Άµεσες Εξαγωγές 
 

Άµεσες εξαγωγές ονοµάζονται οι απευθείας πωλήσεις σε µια ξένη εισαγωγική 

επιχείρηση ή σε ένα τελικό καταναλωτή που βρίσκεται σε µια ξένη αγορά (Albaum et, al, 1998, 

σελ. 548). Η χρησιµοποίηση των άµεσων εξαγωγών συνεπάγεται ότι η παραγωγός επιχείρηση 

επιλέγει τις χώρες στις οποίες επιθυµεί να εξάγει προϊόντα της, διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα 

στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας µέχρι την παράδοση του προϊόντος στον αλλοδαπό πελάτη 

στην χώρα του προορισµού, και τέλος ελέγχει την διαδικασία είσπραξης της αξίας των 

προϊόντων της από τους ξένους αγοραστές (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 124).  

Μια υποκατηγορία της συγκεκριµένης µεθόδου είναι οι ενδοεπιχειρησιακές µεταφορές 

(intracorporate transfers). Ενδοεπιχειρησιακή µεταφορά, ονοµάζεται η πώληση των προϊόντων 

από µια επιχείρηση σε µια άλλη θυγατρική η οποία δραστηριοποιείται σε κάποια ξένη χώρα 

(Griffin and Pustay,  1996, σελ. 420). Οι ενδοεπιχειρησιακές µεταφορές αποτελούν ένα αρκετά 

σηµαντικό και βασικό κοµµάτι του διεθνούς εµπορίου καθώς ολοένα και περισσότερες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις συµµετέχουν σε τέτοιου είδους συναλλαγές, εισάγοντας και εξάγοντας 

ηµιτελή προϊόντα και πρώτες ύλες µε στόχο την µείωση του κόστους παραγωγής. Με αυτό τον 

τρόπο οι επιχειρήσεις βελτιστοποιούν την παραγωγή τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων 

εργοστασίων.  

Μια δεύτερη υποκατηγορία των άµεσων εξαγωγών, οι οποία εµπίπτει και στις έµµεσες 

εξαγωγές σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι οι γκρίζες εξαγωγές (gray market exports). Γκρίζες 

εξαγωγές ή αλλιώς παράλληλες εξαγωγές, ονοµάζονται οι νόµιµες εισαγωγές γνήσιων αγαθών 

σε µια χώρα από διανοµείς που δεν είναι επίσηµα εξουσιοδοτηµένοι από τους εξαγωγείς 

(Albaum et, al, 1998, σελ. 251). Αυτού του τύπου οι εξαγωγές συνεπάγονται ότι είναι οι επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένοι διανοµείς εξαγωγέων οι οποίοι έρχονται αντιµέτωποι µε κάποιους άλλους 

ενδιάµεσους οι οποίοι πουλάνε τα προϊόντα σε µειωµένη τιµή. 

 

Πλεονεκτήµατα της άµεσης εξαγωγής,   

Τα πλεονεκτήµατα της απευθείας εξαγωγής είναι τα εξής (Albaum et, al, 1998):  

• Έλεγχος των τιµών 
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• Πλήρη έλεγχο της µάρκας  

• Άµεση αντίληψη των αγοραστών ή των τελικών χρηστών στις ανάγκες και την ικανότητα να 

υπάρχει ανάλογη προσαρµογή  

• ∆ιατήρηση σχέσης µε τον πελάτη  

• Προσδιορισµός πιθανών νέων ευκαιριών  

• Οι πελάτες µπορεί να προτιµούν να συναλλάσσονται απευθείας µε τον παραγωγό. 

Τα µειονεκτήµατα των άµεσων εξαγωγών είναι τα εξής:  

• Χρειάζεται περισσότερος χρόνος, ενέργεια, ανθρώπινο δυναµικό και χρήµατα (Albaum et, al, 

1998) 

• Σε πολλές χώρες ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες, η πνευµατική ιδιοκτησία δεν προστατεύεται 

επαρκώς από την τοπική κυβέρνηση, ακόµα και να υπάρχει η τοπική νοµοθεσία, µε 

αποτέλεσµα κάποια επώνυµα και υψηλά τεχνολογικά εισαγόµενα προϊόντα να 

χρησιµοποιούνται παράνοµα (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 157-158)  

• Μετά την πώληση µπορεί να απαιτείται τοπική γλωσσική ικανότητα (Albaum et, al, 1998) 

• Έγκαιρη αντιµετώπιση της εταιρείας που πραγµατοποιεί τις εξαγωγές, η οποία µπορεί να µην 

είναι σε θέση να γίνει εξ αποστάσεως και θα απαιτήσει πρόσθετες επισκέψεις (Albaum et, al, 

1998). 

• Η ανάπτυξη της εξαγωγικής εταιρείας θα είναι βραδύτερη. Η δέσµευση για µια παρουσία 

στην αγορά θα πρέπει να γίνει σε κάποιο στάδιο ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να 

µεγεθύνεται (Albaum et, al, 1998).  
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1.6.2 Έµµεσες εξαγωγές 

 

Στις έµµεσες εξαγωγές η επιχείρηση παράγει µεν το προϊόν αλλά η διαδικασία των 

εξαγωγών διεκπεραιώνεται από κάποια άλλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί σαν 

διαµεσολαβητής και που µπορεί να είναι είτε εγχώρια είτε ξένη. Ο τύπος αυτός της εξαγωγικής 

δραστηριότητας  θεωρείται ότι είναι ένας σχετικά φθηνός και απλός τρόπος για να εισέλθει µια 

επιχείρηση σε µια νέα αγορά. Οι µεσάζοντες είναι συνήθως αντιπρόσωποι ή διανοµείς που 

βασίζονται στην εξαγωγική αγορά-στόχο που πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στους 

τελικούς χρήστες. Ένας καλός µεσίτης θα έχει στην αγορά-εµπειρία, τη φήµη και τις επαφές. 

Χρησιµοποιώντας αυτά µπορεί να είναι ένας γρήγορος τρόπος για να παραδώσει η εταιρεία τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες στον τελικό χρήστη. Θα απαιτείται γενικά ένα επίπεδο υποστήριξης 

στο εξωτερικό µάρκετινγκ και στις πωλήσεις του προϊόντος (Χατζηδηµητρίου, 2003).  

Τα µειονεκτήµατα της χρήσης ενός µεσάζοντα είναι:  

• Ο διαµεσολαβητής εξακολουθεί να απαιτεί την υποστήριξη των πωλήσεων  

• ∆εν υπάρχει άµεση επαφή µε τον τελικό πελάτη  

• Ελλιπής πληροφόρηση για την αγορά, η οποία θα µπορούσε να επιβραδύνει µακροπρόθεσµα 

σχέδια επέκτασης.  

• Υπάρχει λιγότερος έλεγχος στην πραγµατική τελική συναλλαγή 

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα της χρήσης ενός µεσάζοντα είναι (Χατζηδηµητρίου, 2003):  

• Η παραγωγός επιχείρηση δεν χρειάζεται να ανησυχεί και εποµένως δεν χρειάζεται να 

ασχοληθεί µε την µελέτη και εκτίµηση των κινδύνων που υπάρχουν στις αλλοδαπές αγορές. 

• Όλες οι συναλλαγές µε τους υποψήφιους αγοραστές των προϊόντων πραγµατοποιούνται στο 

όνοµα του µεσάζοντα. Οι τιµές όµως που προσφέρονται στους πελάτες γίνονται στο όνοµα 

της επιχείρησης παραγωγού. 

• Η παραγωγός επιχείρηση δεν έχει καµία δέσµευση κεφαλαίων για την ίδρυση οποιασδήποτε 

µορφής εγκαταστάσεων στις αλλοδαπές αγορές. 
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• Στην περίπτωση που ο µεσάζοντας πληρώνει απευθείας την παραγωγό επιχείρηση δεν υπάρχει 

κίνδυνος µη πληρωµής από τον αγοραστή. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος αφερεγγυότητας τους 

αγοραστή και οποιοσδήποτε άλλος συναλλαγµατικός κίνδυνος.  

• Η παραγωγός επιχείρηση δεν ασχολείται άµεσα µε τις εξαγωγές, δίνοντας της έτσι την 

δυνατότητα να µην χρειάζεται να αποκτήσει στελέχη µε απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες 

σε διάφορες εξαγωγικές διαδικασίες. 

 

1.7 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εξαγωγικής δραστηριότητας 
 

Κάθε επιχείρηση προτού αποφασίσει να χρησιµοποιήσει τις εξαγωγές ως στρατηγική για 

την προώθηση των προϊόντων της αλλά και την επέκταση σε άλλες αγορές είναι πολύ σηµαντικό 

να γνωρίζει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που συνοδεύουν την εξαγωγική 

δραστηριότητα. Η κατανόηση αυτών είναι εξέχουσας σηµασίας εφόσον θα βοηθήσουν τα 

διοικητικά στελέχη να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις και να προχωρήσουν στις σωστές 

ενέργειες έτσι ώστε η επιχείρηση να δρέψει τα οφέλη που συνεπάγονται από την εξαγωγική 

δραστηριότητα. 

Μερικά απo τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της εξαγωγικής δραστηριότητας είναι τα εξής: 

• Η επιχείρηση που πραγµατοποιεί τις εξαγωγές έχει την δυνατότητα να µπορεί να ελέγχει 

και να προσαρµόζει το ύψος των επενδύσεων που πραγµατοποιεί στην εξαγωγική αγορά 

(Griffin and Pustay, 1999, σελ. 416). 

• Το µέγεθος της επένδυσης διαφέρει στις έµµεσες και στις άµεσες εξαγωγές. Στις έµµεσες 

εξαγωγές απαιτείται µικρή ή ακόµα και µηδενική επένδυση κεφαλαίων στο εξωτερικό 

(Griffin and Pustay, 1999, σελ. 416; Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 154), ενώ στις άµεσες 

εξαγωγές µπορεί να χρειάζονται κάποιες µικρές επενδύσεις, όπως επενδύσεις για την 

απόκτηση χώρων γραφείου, αποθηκευτικών χώρων καθώς και απαραίτητου σχετικού 

εξοπλισµού (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 154). 

• Ο µικρός επιχειρηµατικός κίνδυνος έγκειται στην περίπτωση που δεν θα χρειαστεί η 

επιχείρηση να χτίσει καινούριες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην εξαγωγική αγορά, 



27 

 

αλλά θα συνεχίσει να χρησιµοποιεί τις ήδη υπάρχουσες (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 

154). 

• Η επιχείρηση µπορεί να εισέλθει σταδιακά στην εξαγωγική αγορά εκµεταλλευόµενη έτσι 

την ευκαιρία να κατανοήσει και να συγκεντρώσει ολοένα και περισσότερες πληροφορίες 

για την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες και 

προσαρµόζοντας σε αυτές τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της (Griffin and Pustay, 

1999, σελ. 416; Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 155). 

•  Επίσης η εξαγωγική επιχείρηση προτού επιχειρήσει να επεκτείνει τις παραγωγικές της 

δυνατότητες στη ξένη χώρα έχει την ευκαιρία να µελετήσει τις δυνατότητες που της 

δίνονται στη ξένη αγορά, την αποδοχή της στη ξένη αγορά καθώς επίσης και την 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της σε αυτή (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 155). 

 

Το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήµατα δεν σηµαίνει ότι µια επιχείρηση θα 

πρέπει να παραβλέπει τα µειονεκτήµατα που συνοδεύουν οποιαδήποτε εξαγωγική 

δραστηριότητα. Μερικά από τα µειονεκτήµατα που µπορεί να επηρεάσουν την απόφαση µιας 

εταιρείας στο να ασχοληθεί µε εξαγωγές είναι τα εξής: 

• Η εταιρεία επιβαρύνεται µε ένα πρόσθετο κόστος που είναι απαραίτητο για την 

προώθηση και τη διακίνηση των εξαγόµενων προϊόντων. Τα κόστη αυτά επιβαρύνουν 

την τιµή των προϊόντων και συνεπώς επηρεάζουν και την ανταγωνιστικότητά τους σε 

σύγκριση µε άλλα εγχώρια προϊόντα (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 156). 

• Η θέσπιση διαφόρων έµµεσων και άµεσων περιορισµών και φραγµών που θέτουν πολλές 

εθνικές κυβερνήσεις στα εισαγόµενα προϊόντα µπορεί να αποτρέψουν τις επιχειρήσεις 

στο να προχωρήσουν σε εξαγωγή των προϊόντων τους (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 

156). 

• Ένα επιπλέον µειονέκτηµα της εξαγωγικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των έµµεσων εξαγωγών είναι η ελλιπής πληροφόρηση για τον ανταγωνισµό, 

για τις προτιµήσεις των καταναλωτών, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις αυτών 

(Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 156-157). 

• Ορισµένα προϊόντα απαιτούν την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης και µετά την 

πώληση αυτών. Σε αυτή την περίπτωση η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα των 



28 

 

υπηρεσιών που παρέχονται είναι δύσκολο να ελεγχθεί ανεβάζοντας ταυτοχρόνως και το 

κόστος του προϊόντος (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 157). 

• Μια ακόµα δυσκολία που αντιµετωπίζουν αρκετές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα 

επιχειρήσεις που έχουν να διαχειριστούν ένα επώνυµο “brand”  είναι η προστασία της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας από την τοπική κυβέρνηση, ακόµα και αν υπάρχει σχετική 

νοµοθεσία, µε αποτέλεσµα να γίνεται παράνοµη χρήση αυτών (Χατζηδηµητρίου, 2003, 

σελ. 157). 

• Στην περίπτωση των έµµεσων εξαγωγών, οι εξαγωγείς µπορεί να οδηγήσουν σε πιθανές 

συγκρούσεις µε τους διανοµείς (Griffin and Pustay, 1999, σελ. 417). 

• Το κοµµάτι των εξαγωγών είναι µια πολύπλοκη διαδικασία την οποία οποιαδήποτε 

εξαγωγική επιχείρηση είναι απαραίτητο να γνωρίζει για να είναι σε θέση να 

αντιµετωπίσει τους κινδύνους που έγκεινται. Μια σχετική απειρία στον τοµέα των 

διεθνώς επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µπορεί να οδηγήσει σε λάθη µε υψηλό 

οικονοµικό κόστος (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 158). 

 

1.8 Προσδιοριστικοί παράγοντες της εξαγωγικής επίδοσης 
 

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από διάφορους ερευνητές να προσδιορίσουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση, δυστυχώς όµως υπάρχει ελλιπής 

ερευνητική σύνθεση όλων των παραπάνω προσπαθειών, µε αποτέλεσµα τα ευρήµατα να 

προκαλούν σύγχυση (Leonidou and Katsikeas, 1996). 

Υπάρχουν διάφορα µοντέλα που αναφέρονται στους παράγοντες της εξαγωγικής 

επίδοσης. Ένα από τα µοντέλα το οποίο θεωρείται ότι επηρεάζει την εξαγωγική επίδοση και 

περιλαµβάνει ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες είναι το µοντέλο των Zou & Stan (1998). Οι 

ενδογενείς παράγοντες βασίζονται στην θεωρία των πόρων (περιουσιακά στοιχεία, διαδικασίες, 

δεξιότητες, χαρακτηριστικά της διοίκησης, γνώσης, οργάνωσης, πληροφορίες κ.α) ενώ οι 

εξωγενείς παράγοντες βασίζονται στην θεωρία βιοµηχανικής οργάνωσης. Οι εξωγενείς 

παράγοντες περιλαµβάνουν µεταβολές στις οποίες θα πρέπει να προσαρµοστεί η επιχείρηση 

ώστε να µπορέσει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Και οι δύο παράγοντες ελέγχονται από την 

επιχείρηση, καθορίζουν την επιχειρησιακή επίδοση και κατ’ επέκταση την εξαγωγική επίδοση 

(Scherer and Ross, 1990).    
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1.8.1 Εξωγενείς Παράγοντες 
 

Οι εξωγενείς παράγοντες αναφέρονται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

(περιβαλλοντικοί και βιοµηχανικοί παράγοντες) και ως εκ τούτου η επιχείρηση δεν έχει τη 

δυνατότητα να ελέγξει αλλά και να επηρεάσει. Ωστόσο η γνώση και η κατανόηση αυτών είναι 

πολύ σηµαντική εφόσον δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να λάβει τα ανάλογα µέτρα για 

την αντιµετώπιση των παραγόντων αυτών (Χατζηδηµητρίου, 2005). Στους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες εντάσσονται οι γεωγραφικοί, νοµικοί, πολιτικοί, οικονοµικοί, φορολογικοί και 

κοινωνικοί παράγοντες. Οι βιοµηχανικοί παράγοντες αναφέρονται στο ειδικό περιβάλλον µιας 

εξαγωγικής επιχείρησης και σε συγκεκριµένα στοιχεία όπως: η πολυπλοκότητα του 

βιοµηχανικού κλάδου (Jaworski and Kohli, 1993). Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι 

γρήγορες και συνεχείς εναλλαγές στις προτιµήσεις των καταναλωτών, η ευαισθησία των 

καταναλωτών στις τιµές των προϊόντων, η ύπαρξη συνεχώς νέων καταναλωτικών αναγκών στην 

εξυπηρετούµενη αγορά και η δυσκολία παρακολούθησης των αλλαγών στις καταναλωτικές 

ανάγκες της εξυπηρετούµενης αγοράς (Jaworski and Kohli, 1993). Ένας ακόµα παράγοντας που 

εσωκλείεται στους βιοµηχανικούς παράγοντες είναι η αστάθεια του βιοµηχανικού κλάδου 

(Ganesan, 1994), όπως η δυσκολία στο να προβλεθεί η ζήτηση  για το προϊόν, η αστάθεια του 

όγκου παραγωγής στη βιοµηχανία, η δυσκολία στο να µπορέσει να προβλεθεί µε ακρίβεια ο 

ρυθµός πώλησης του προϊόντος και η δυσκολία παρακολούθησης των αλλαγών στις 

καταναλωτικές ανάγκες της εξυπηρετούµενης αγοράς (Ganesan, 1994). Τέλος, ο βαθµός 

ανταγωνισµού στη χώρα εξαγωγής θεωρείται ένας ακόµα βιοµηχανικός παράγοντας (Jaworski 

and Kohli, 1993) και προσδιορίζεται από στοιχεία όπως τα υποκατάστατα προϊόντα, τη συχνή 

εισβολή νέων ανταγωνιστών στην εξυπηρετούµενη αγορά, κατά πόσο η κύρια πηγή 

ανταγωνισµού στο βιοµηχανικό κλάδο είναι η τιµή, κατά πόσο η ποιότητα του προϊόντος 

βελτιώνεται γρήγορα και αν η ποιότητα άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων απειλεί την επιβίωση 

της επιχείρησης (Jaworski and Kohli, 1993). 
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1.8.2 Ενδογενείς παράγοντες 
 

Η συγκεκριµένη κατηγορία αναφέρεται στο εσωτερικό της επιχείρησης, στα δυνατά και 

αδύνατα σηµεία της. Οι ενδογενείς παράγοντες χωρίζονται στους ελεγχόµενους και στους µη 

ελεγχόµενους. Μη ελεγχόµενοι παράγοντες είναι τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως το 

µέγεθος της επιχείρησης, η εµπειρία σε θέµατα εξαγωγών κ.α. Μακροπρόθεσµα η επιχείρηση 

µπορεί να επηρεάσει αρκετούς από αυτούς τους παράγοντες (Χατζηδηµητρίου, 2005), 

χρειάζεται όµως αρκετό χρόνο και τα ανάλογα κεφάλαια. Αντιθέτως ελεγχόµενοι παράγοντες 

είναι εκείνοι τους οποίους η εταιρεία µπορεί να ελέγξει και να επηρεάσει άµεσα και γρήγορα 

(αντιλήψεις των ανώτερων διοικητικών στελεχών σε διάφορα θέµατα όπως η εξαγωγική 

αφοµοιώσει ή δέσµευση),  όταν ξεκινούν την εξαγωγική τους δραστηριότητα (Χατζηδηµητρίου, 

2005).  

 

1.9 Συµπέρασµα 
 

Οι διεθνείς αγορές για πολλές επιχειρήσεις είναι ευκαιρία ανάπτυξης και επέκτασης των 

δραστηριοτήτων της σε αυτές τις αγορές. Μπορεί οι εξαγωγές για µια επιχείρηση να είναι 

σηµαντικές δεν σηµαίνει όµως ότι είναι απαραίτητα και επικερδείς. Προτού µια εταιρεία 

αποφασίσει να εισέλθει σε µια νέα αγορά, να κατακτήσει µερίδιο αγοράς και έτσι να αυξήσει τις 

πωλήσεις και τα κέρδη, θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την αγορά στην οποία θέλει να 

δραστηριοποιηθεί. 

Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής είναι πολύ σηµαντική εφόσον θα παίξει 

ουσιαστικό ρόλο στο αν το εγχείρηµα εξαγωγής θα γίνει µε επιτυχία ή όχι, Οι παράγοντες που 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και µπορούν να επηρεάσουν την στρατηγική είναι η φύση του 

προϊόντος, οι οικονοµικές συνθήκες και το επιχειρηµατικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής, το 

µέγεθος των επιχειρηµατικών κινδύνων κ.α.  

Οι εξαγωγές θεωρούνται µια διαδικασία ιδιαίτερα πολύπλοκη. Αυτό όµως δεν αποτελεί 

εµπόδιο για µια επιχείρηση να επεκτείνει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και σε άλλες 

αγορές της αλλοδαπής. Το θεµελιώδες κίνητρο για την ενασχόληση µε το εξαγωγικό εµπόριο, 

είναι το κέρδος. ∆εν είναι όµως µόνο οι επιχειρήσεις που δίνουν µεγάλη σηµασία στις εξαγωγές 

αλλά και οι ίδιες οι χώρες οι οποίες αποδίδουν στις εξαγωγές την γρήγορη οικονοµική πρόοδο 
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και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της χώρας που εξάγει. Πέρα από τα 

πλεονεκτήµατα των εξαγωγών υπάρχουν και διάφορα εµπόδια τα οποία δυσκολεύουν την 

εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Η κατανόηση αυτών είναι πολύ σηµαντική εφόσον 

µε αυτό τον τρόπο θα µπορέσει µια επιχείρηση ή µια χώρα να πραγµατοποιήσει εξαγωγές 

πετυχαίνοντας έτσι τους στρατηγικούς της στόχους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
 

2.1. Οι ευκαιρίες στις αναδυόµενες αγορές των Βαλκανίων 
 

Τα Βαλκάνια µαζί µε την Κίνα, Ινδονήσια, Βραζιλία, Αργεντινή εντάσσονται και αυτά 

στις αναδυόµενες αγορές, οι οποίες προσφέρουν µακροπρόθεσµη ευκαιρία για ανάπτυξη κάτι το 

οποίο δεν έχουν οι κορεσµένες και άκρως ανταγωνιστικές χώρες - αγορές. Αναδυόµενες αγορές 

χαρακτηρίζονται εκείνες οι αγορές οι οποίες έχουν υψηλή ανάπτυξη, πολλές δυνατότητες και 

υψηλό βαθµό κινδύνου. Τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για να θεωρηθούν κάποιες αγορές 

αναδυόµενες είναι το επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης, το ποσοστό του αγροτικού 

πληθυσµού και αντίστοιχα της βιοError! Reference source not found.µηχανίας και του 

εµπορίου, το σύστηµα διακυβέρνησης της χώρας και ο βαθµός σταθερότητας ενός συστήµατος 

ελεύθερης αγοράς. Η προσέγγιση των αναδυόµενων αγορών γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή 

εφόσον πρόκειται για λιγότερο αναπτυγµένες χώρες οι οποίες βρίσκονται σε ένα στάδιο 

νωρίτερο από την διαδροµή που ακολούθησαν οι αναπτυγµένες χώρες. Πέρα από αυτό όµως οι 

εταιρείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και άλλους παράγοντες οι οποίοι θα τους βοηθήσουν 

να έχουν µια ειδική προσέγγιση όσον αφορά τη συλλογή πληροφορίας για την µελλοντική 

δυνατότητα της αγοράς των αναδυόµενων αγορών.  

Σύµφωνα µε τους Russow and Okoroafo (1996) “∆εν υπάρχει συµφωνία ως προς το πια 

κριτήρια πρέπει να χρησιµοποιούνται για να µετρηθεί η δυνατότητα της αγοράς”. Στα 

παραδοσιακά µοντέλα οι προσεγγίσεις για την εκτίµηση της αγοράς κατατάσσουν τις χώρες µε 

βάση τη γενικότερη δυνατότητα της αγοράς και της ελκυστικότητάς της.  

 

2.2 Επιλογή χώρας για διεθνή επέκταση 
 

Η ιδέα της επέκτασης µιας επιχείρησης εκτός των τοπικών συνόρων αποτελεί το όνειρο 

και τη φιλοδοξία των περισσοτέρων επιχειρηµατιών, αλλά ταυτόχρονα κάθε βήµα προς αυτή την 

κατεύθυνση µεγαλώνει τους φόβους του άγνωστου και το ρίσκο της αποτυχίας. Αυτή η 

κατάσταση οδηγεί σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: οι επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν 

αλλά δεν το κάνουν και οι επιχειρήσεις που επεκτείνονται αναλαµβάνοντας το ρίσκο της 

επέκτασης αυτής. Το πρόβληµα είναι ότι πολλές επιχειρήσεις θέλουν να επεκταθούν εκτός των 
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συνόρων που εδρεύουν αλλά πόσες πραγµατικά µπορούν να το πράξουν; ∆υστυχώς δεν υπάρχει 

µια απλή απάντηση σε αυτό το ερώτηµα, καθώς κάθε επιχείρηση διέπεται από διαφορετικούς 

κανόνες και συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση όµως υπάρχει µια στρατηγική επέκτασης σε άλλες 

χώρες που είναι κοινή στο σκελετό της και παραµετροποιήσιµη στα επιµέρους θέµατα. 

  Η στρατηγική επέκτασης µιας επιχείρησης σε άλλο κράτος αποτελείται από 5 

διαφορετικούς και παράλληλα βασικούς άξονες (http://www.easyfranchise.gr): 

 

1. ∆ιερεύνηση & Αξιολόγηση της Αγοράς 

2. ∆ιερεύνηση & Αξιολόγηση Υπάρχουσας Υποδοµής 

3. Απόφαση & Σχεδιασµός Επέκτασης 

4. Σχεδιασµός Υλοποίησης & Ανάπτυξης στη Νέα Αγορά  

5. Υλοποίηση & ∆ιορθωτικές Ενέργειες.  

 

Η επιλογή χώρας για διεθνή επέκταση δεν είναι εύκολη υπόθεση εφόσον κάθε 

επιχείρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τους διάφορους παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν 

την απόφασή της σηµαντικά και κατ’ επέκταση την απόδοσή της στην ξένη αγορά. Ένας από 

τους παράγοντες που θα πρέπει να εξεταστεί είναι η σταθερότητα του νοµίσµατος, η οποία 

µπορεί να γίνει µε τη χρήση στοιχείων από τις χώρες προέλευσης για να προσδιοριστεί η αξία 

του νοµίσµατος και η διακύµανσή του σε µια περίοδο χρόνου. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να 

εξετασθεί ο βαθµός του ανταγωνισµού σε διαφορετικές αγορές και να προβλεθεί κάποιος 

µελλοντικός ανταγωνισµός που µπορεί να υπάρξει. Ο προσδιορισµός του βαθµού ανταγωνισµού 

προϋποθέτει την αναγνώριση όλων των εταιρειών που ανταγωνίζονται, τις προοπτικές της 

αγοράς και τις τιµές. Οι προοπτικές της αγοράς αξιολογούνται µε βάση τον αριθµό των 

ανταγωνιστών και τα χαρακτηριστικά τους καθώς και τις συνθήκες αγοράς – δηλαδή κατά πόσο 

η αγορά είναι κορεσµένη µε τον ανταγωνισµό και µπορεί να υποστηρίξει οποιουσδήποτε 

νεοφερµένους. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να αξιολογηθεί το ρυθµιστικό περιβάλλον των µελλοντικών 

αγορών, δεδοµένου ότι γνωρίζουν τη φορολογία, το εµπόριο και άλλες συναφείς πολιτικές που 

είναι απαραίτητες για µια επιτυχηµένη διεθνή επιχείρηση. Αυτό το βήµα περιλαµβάνει τον 

καθορισµό των αντίστοιχων τιµολογίων και εµπορικούς φραγµούς µελλοντικών αγορών. 
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∆ιαφορετικοί τύποι εµπορικών φραγµών µπορεί να επηρεάσουν το είδος της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας που η εταιρεία επιλέγει για µια συγκεκριµένη αγορά. Για παράδειγµα, εάν ένας 

υποψήφιος έχει ως εµπορικό φραγµό «περιορισµό στην ιδιοκτησία» αυτό µπορεί να αποτρέψει 

το ενδιαφέρον µιας εταιρείας σε συγκεκριµένη αγορά. Ορισµένες χώρες επιτρέπουν σε ξένες 

εταιρείες να δηµιουργήσουν τοπικές επιχειρήσεις µόνο εφόσον έχουν συνεργασία µε τοπική 

εταιρεία. Επιπλέον οι µάνατζερ θα πρέπει να γνωρίζουν πως λειτουργεί το φορολογικό σύστηµα 

(φορολογικές ελαφρύνσεις, υψηλότεροι φόροι, κίνητρα για την ενθάρρυνση οικονοµικής 

ανάπτυξης).  

Μια τελική εξέταση θα πρέπει να κάνουν οι εταιρείες σχετικά µε την σταθερότητα των 

κυβερνήσεων. ∆εδοµένου ότι ορισµένες χώρες έχουν βίαιες µεταβιβάσεις της εξουσίας που 

απορρέουν από πραξικοπήµατα και εξεγέρσεις, θα πρέπει να είναι σε θέση να µπορούν να 

ανεχθούν οποιαδήποτε πολιτική αναταραχή που παρουσιάζεται και που θα µπορούσε να 

διαταράξει σηµαντικά τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Το τελευταίο βήµα στη διεθνή αγορά αξιολόγησης είναι η εκτίµηση των πολιτιστικών 

παραγόντων. Για να αποφευχθούν οι δυσκολίες που συνδέονται µε τις πολιτιστικές διαφορές, 

ορισµένα διευθυντικά στελέχη αναζητούν νέες αγορές οι οποίες έχουν πολιτιστικές οµοιότητες 

µε την εγχώρια αγορά τους. Σε αντίθεση µε τη δυνατότητα αγοράς, τον ανταγωνισµό, τις 

φορολογικές ρυθµίσεις, οι πολιτιστικές διαφορές είναι δύσκολο να αξιολογηθούν. Παρ όλα αυτά 

τα στελέχη θα πρέπει να προσπαθήσουν να καθορίσουν τις ανάγκες και τις προτιµήσεις των 

καταναλωτών στις δυνητικές αγορές.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πολιτιστικές διαφορές στις εργασιακές σχέσεις, 

όπως τα κίνητρα των εργαζοµένων, αποζηµίωση κλπ. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα δώσουν την 

δυνατότητα στα στελέχη να καθορίσουν την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών και αν αυτή 

δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία να επεκταθεί. 

 

2.3 Η περίπτωση της Σερβίας 
 

2.3.1 Εισαγωγή 
 

Στο παρελθόν, η Γιουγκοσλαβία ήταν η µόνη σοσιαλιστική χώρα που επέτρεπε σε ξένες 

εταιρείες να δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων τους. Σήµερα η Σερβία επιτρέπει στους 
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ξένους επενδυτές να ιδρύσουν δικές τους εταιρείες, υπό την προϋπόθεση της αµοιβαιότητας σε 

όλους σχεδόν τους τοµείς της οικονοµίας. Η Σερβία προσπαθεί να δηµιουργήσει το κατάλληλο 

περιβάλλον ώστε να προσελκύσει ξένες εταιρείες στην αγορά της καθώς επίσης και εισαγωγές 

ξένων προϊόντων προς αυτήν. Η γεωστρατηγική θέση της Σερβίας, ως περιφερειακός κόµβος για 

την ανάπτυξη της αγοράς καθώς επίσης και η αφθονία των πόρων της, της δίνει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Το 1967 η Σερβία είχε δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε ξένες εταιρείες 

να µπορούν να επενδύσουν µε την βοήθεια κοινών προγραµµάτων της Γιουγκοσλαβικής 

οικονοµίας. Εκείνη την εποχή, και για πολλά χρόνια, ήταν η µόνη σοσιαλιστική χώρα στην 

οποία επιτρεπόταν οι ξένες επενδύσεις. Σήµερα, το Σύνταγµα της Σερβίας και ο επενδυτικός 

νόµος επιτρέπουν στους ξένους επενδυτές να ιδρύσουν τη δική τους εταιρεία υπό τον όρο της 

αµοιβαιότητας σε όλους σχεδόν τους οικονοµικούς τοµείς.  

Πριν προχωρήσει οποιαδήποτε εταιρεία στη χάραξη επιχειρηµατικής πολιτικής είναι 

πολύ σηµαντικό να γνωρίζει το οικονοµικό περιβάλλον της χώρας στην οποία θέλει να 

επεκταθεί, την συνολική κατάταξή της στην παγκόσµια κλίµακα, καθώς επίσης και τη σχέση της 

µε τις οικονοµίες των γειτονικών χωρών.  

 

2.3.2 Το περιβάλλον στην Σερβία την δεκαετία του 1990 
 

Η περίοδος αυτή για την Σερβία θεωρείται ως η περίοδος κατά την οποία αρχίζουν 

σοβαρές κοινωνικό-οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Η αρχή της δεκαετίας του ’90 χαρακτηρίζεται 

από την διάλυση του SFRY και το σχηµατισµό ενός νέου κράτους, που ακολουθείται από 

οικονοµικές κυρώσεις που το συµβούλιο ασφαλείας επέβαλε το 1992 στη χώρα. Τα γεγονότα 

αυτά επηρέασαν άµεσα την αγορά εργασίας και τη βιοµηχανική παραγωγή. Κατά την περίοδο 

1990-1994 η κατάσταση είχε ως εξής: το πραγµατικό ΑΕΠ µειώθηκε κατά 52,2% και το 

ποσοστό απασχόλησης µειώθηκε κατά 14% (377.000 έχασαν τις δουλειές τους). Η οικονοµική 

και κοινωνική κατάσταση είχε υποστεί µεγάλο πλήγµα. Μια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 

1998-1999 τόνισε ορισµένες ιδιαιτερότητες της περιόδου. Η φτώχεια ήταν η καθηµερινότητα για 

πολλούς εργαζοµένους. Τα κέρδη από συνήθεις εργασίες συµπληρώθηκαν µε δευτερογενή 

εισοδήµατα από δραστηριότητες στη «γκρίζα» οικονοµία (καθώς και στη µαύρη οικονοµία: της 
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δωροδοκίας, της διαφθοράς και ούτω καθεξής). Όλα αυτά προκαλούν µια σηµαντική 

διαστρωµάτωση των βασικών κοινωνικών οµάδων. Από την µια πλευρά η εξαθλίωση του 

µεγαλύτερου µέρους του πληθυσµού είχε γίνει µαζική, ενώ, από την άλλη, µια ισχυρή ελίτ που 

αποτελείται από 3%-4% του συνολικού πληθυσµού κατείχε άνω του 40% του κοινωνικού 

πλούτου. Η εξαιρετικά µορφωµένοι βρέθηκαν ανάµεσα στις περισσότερο πληγείσες οµάδες του 

πληθυσµού (Dragana Radenkovic – Jocic, 2000). 

 

2.3.3 Από τον Οκτώβριο του 2000 µέχρι σήµερα 
 

Ο βιοµηχανικός τοµέας στη Σερβία υπέστη σηµαντικές αλλαγές το 2001 και το 2002. Το 

2001 υπήρχε µια πραγµατική αύξηση του ακαθάριστου εισοδήµατος του προϋπολογισµού, ενώ 

το δηµοσιονοµικό έλλειµµα µειώθηκε σε 2,3% του ΑΕΠ (ενώ το προβλεπόµενο ποσοστό ήταν 

6%). Ο πληθωρισµός το 2002 ήταν 34,1%, σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο του 2000, 

όταν η αύξηση της τιµής της λιανικής ήταν 113%. Κατά το µήνα Ιούλιο του 2002, το κλίµα στη 

βιοµηχανία είχε επιβαρυνθεί µε υψηλά δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις των οικονοµικών 

παραγόντων. Το µέσο καθαρό εισόδηµα των µισθωτών αυξήθηκε κατά 200% κατά τη διάρκεια 

της περιόδου Οκτώβριος 2000 - Οκτώβριος 2001. Ωστόσο η πραγµατική αγοραστική δύναµη 

αυξήθηκε µόνο κατά 10% κατά την ίδια περίοδο. Το πρώτο κοµµάτι της οικονοµικής 

ανάκαµψης εµφανίστηκε το 2001. Το 2001 υπολογίζεται ότι η ανάπτυξη της Σερβίας ήταν στο 

5,5%. Τον Μάρτιο του 2002, το εισόδηµα του πληθυσµού υπολογίζεται µε βάση τις ακαθάριστες 

αποδοχές του µισθωτού (περιλαµβάνοντας φόρους και εισφορές), άλλα προσωπικά έσοδα και 

συντάξεις, ότι ανήλθε στα 38,285 δισεκατοµµύρια δηνάρια, µε ονοµαστική αύξηση του ΑΕΠ 

µόνο κατά 0,8% και µια πραγµατική µείωση της τάξεως του 0,3%. Από τον Ιανουάριο του 2005 

το ΑΕΠ «έχει ανέρθει» σε 55-60% του επιπέδου του 1990, λόγω της αύξησης του ΑΕΠ κατά 

8,5% το 2004 (www.wikipedia.com). 

Η Ε.Ε. στο πλαίσιο των προγραµµάτων προενταξιακής βοήθειας, έχει χορηγήσει στη 

Σερβία, από το 2007 µέχρι το 2011, το ποσό των 976,4 εκατοµµυρίων ευρώ ενώ για το 2012-13 

θα χορηγήσει έτερα 421,4 εκατοµµύρια ευρώ. Σηµειωτέον ότι την περίοδο 2000-2006 η Σερβία 

έλαβε άλλα 1 δις 291 εκατοµµύρια ευρώ για ενίσχυση διαφόρων υποδοµών. 
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Η Σερβία αποτελεί εδαφικά και πληθυσµιακά το µεγαλύτερο κράτος των ∆υτικών. 

Βαλκανίων. Από τα 7,5 εκατοµµύρια κατοίκους, το 1 εκατοµµύριο είναι αλλογενείς. Η 

οικονοµική της κατάσταση είναι ιδιαίτερα κακή. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στη διεθνή 

οικονοµική κρίση όσο και στην αδυναµία της κυβέρνησης να προχωρήσει στη λήψη των 

αναγκαίων µέτρων ανάπτυξης της οικονοµίας. Το ΑΕΠ της βρίσκεται στο 60% αυτού του 1990, 

η ανεργία ανέρχεται στο 19%, οι µηνιαίοι µισθοί των υπαλλήλων στα 340 ευρώ, οι εξαγωγές της 

µειώθηκαν στα 5,5 δις ευρώ από τα 8 δις του 2008, η εγχώρια ανάπτυξη ήταν µηδενική το 2010 

και οι επενδύσεις µειώθηκαν στα 980 εκατ. ευρώ το 2010 από το 1,8 δις του 2009.  

 

2.3.4 Το φορολογικό σύστηµα στην Σερβία 
 

Το φορολογικό σύστηµα µιας χώρας ορίζεται ως το σύνολο των φόρων που ισχύουν σε 

µια δεδοµένη χρονική στιγµή, λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του διαχρονικού 

φορολογικού δικαίου. Το φορολογικό σύστηµα διαφοροποιείται ανάλογα µε τους 

αντικειµενικούς παράγοντες, που εξαρτώνται από το είδος και τα επίπεδα της ανάπτυξης των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων, καθώς και από τους σκοπούς, που επιδιώκει το κράτος στα 

πλαίσια της οικονοµικής και παρεµβατικής πολιτικής του (Θεοχαρόπουλος, σελ. 85). 

‘Έτσι στις αναπτυγµένες βιοµηχανικές κοινωνίες το φορολογικό σύστηµα βαρύνει 

περισσότερο τα εισοδήµατα, ενώ στις λιγότερες αναπτυγµένες χώρες το φορολογικό σύστηµα 

αποδίδει πρωταρχική σηµασία στους έµµεσους φόρους που βαρύνουν τη δαπάνη 

(Αναστόπουλος και Φορτσάκης 2003). 

Σήµερα το ποσοστό του ΦΠΑ στην Σερβία παρουσιάζεται ως εξής (http://www.hba.rs/business-

in-serbia/): 

• Βασικό ποσοστό του ΦΠΑ – 18% (για τα περισσότερα φορολογούµενα εφόδια) 

• Χαµηλότερο ποσοστό του ΦΠΑ – 8% (για βασική τροφή, ηµερήσιες εφηµερίδες, υπηρεσίες 

κλπ.)  

Εκτός αυτών των ποσοστών του ΦΠΑ, υπάρχει και ο φορολογικός συντελεστής 0% µε 

το δικαίωµα αφαίρεσης φόρου εισροών ο οποίος εφαρµόζεται στην εξαγωγή των προϊόντων, 

στις συγκοινωνίες και άλλες υπηρεσίες που έχουν άµεση σχέση µε την εξαγωγή, στη διεθνή 

αεροπορική συγκοινωνία, κλπ. Ο φορολογικός συντελεστής 0% χωρίς το δικαίωµα αφαίρεσης 
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φόρου εισροών εφαρµόζεται στο εµπόριο µετοχών και άλλων αξίων, ασφαλίσεων και 

αντασφαλίσεων και στην µίσθωση διαµερισµάτων και επιχειρηµατικών γραφείων, κλπ. 

Φόρος εισροών είναι ΦΠΑ o οποίος υπολογίζεται και πληρώνεται από τον 

φορολογούµενο στον προµηθευτή του για την αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών. Φόρος 

εκροών είναι ΦΠΑ τον οποίο υπολογίζει ο φορολογούµενος και το χρεώνει στον προµηθευτή 

του για τα προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στους πελάτες. Ο φορολογούµενος µπορεί 

να αντισταθµίσει τον φόρο εισροών µε τον φόρο εκροών. Ωστόσο, ο φόρος εισροών ο οποίος 

πληρώνεται για ορισµένα προϊόντα και υπηρεσίες (όπως τα αυτοκίνητα, µηχανές, έξοδα 

διασκεδάσεως πελατών, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές) δεν µπορεί να αντισταθµιστεί µε τον 

φόρο εκροών. Ο ΦΠΑ είναι πληρωτέος σε κάθε φάση κύκλου εργασιών σχετικά µε τα προϊόντα 

και υπηρεσίες, καθώς και σε εισαγωγή αγαθών. 

Η φορολογική βάση είναι η προµήθεια για τα πουληµένα προϊόντα και υπηρεσίες, µαζί 

µε τους τελωνειακούς δασµούς, έµµεσους φόρους, κόστος µεταφοράς και ασφάλισης ή 

οποιοδήποτε άλλο κόστος σχετικό µε την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η οφειλή φόρου εµφανίζεται την πρώτη µέρα που θα συµβεί ένα από τα ακόλουθά: 

• Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών 

• Είσπραξη προµήθειας εάν η προµήθεια ή ένα µέρος της έχει εισπραχτεί πριν την πώληση των 

προϊόντων και υπηρεσιών 

• Την ηµέρα που θα εφαρµοστεί ο τελωνειακός δασµός (σε περίπτωση των εισαγόµενων 

προϊόντων) 

Υπάρχουν δύο περίοδοι αναφοράς για το ΦΠΑ: 

1. Κάθε ηµερολογιακό µήνα, για τους φορολογούµενους οι οποίοι είχανε κύκλο εργασιών 

για τους προηγούµενους 12 µήνες πάνω από 20.000.000 δηνάρια ή οι οποίοι προβλέπουν 

ότι θα έχουν κύκλο εργασιών για τους επόµενους 12 µήνες πάνω από το όριο των 

20.000.000 δηνάρια. 

2. Για τους φορολογούµενους οι οποίοι είχανε κύκλο εργασιών ανάµεσα στα 2.000.000 και 

20.000.000 δηνάρια, περίοδος αναφοράς είναι κάθε 3 µήνες (www.hba.rs/business-in-

serbia). 

 Ο φόρος εταιρικών κερδών πληρώνεται µε σταθερό ποσοστό 10%. Οι µη µόνιµοι 

κάτοικοι φορολογούνται µε βάση του εισοδήµατός τους στη Σερβία. Οι φορολογητέα βάση είναι 
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το κέρδος καθορισµένο µέσω ρύθµισης του λογιστικού κέρδους δηλωµένου στο λογαριασµό 

κερδών και ζηµιών και σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, λογιστική νοµοθεσία και διατάξεις του Νόµου 

περί του φόρου εταιρικών κερδών. 

 Τα κεφαλαιακά κέρδη αναγνωρίζονται µε σκοπό την εκτίµηση φόρου καθαρών κερδών 

νοµικών προσώπων. Τα κεφαλαιακά κέρδη παράγονται από την πώληση ή µεταβίβαση 

ακινήτων, δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και εταιρικών µερίδων, µετοχών, 

ασφαλίσεων και ορισµένων οµολόγων. 

Παρακρατούµενος φόρος υπολογίζεται και πληρώνεται µε φορολογικό συντελεστή 20% 

για διάφορες µορφές του εισοδήµατος (µερίσµατα, µετοχικά κέρδη, πνευµατική δηµιουργία, 

κεφαλαιακά κέρδη, πληρωµές µίσθωσης για τα ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία) από τον 

µη µόνιµο κάτοικο (www.hba.rs/business-in-serbia). 

 

2.3.5 Το πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον στη Σερβία 
 

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας είναι µία εξελισσόµενη ιστορική διαδικασία . 

Αποτελείται από µια µακρά σειρά επεισοδίων βίαιων και µη, που ξεκίνησε το 1991. Ως σήµερα 

έχει οδηγήσει στην δηµιουργία 6 ανεξάρτητων κρατών, φέρνοντας όµως και πολλές 

καταστροφές, πτώση του εισοδήµατος και των συνθηκών διαβίωσης και έξαρση των 

εθνικιστικών παθών. 

Παρόλο που έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε που σταµάτησαν τα βίαια και 

αιµατηρά επεισόδια, ένας σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων και ανθρώπων συνδέει την Σερβία 

µε πολέµους, οικονοµικές κυρώσεις (οικονοµικές κυρώσεις είναι οι κυρώσεις που εφαρµόζονται 

από µια χώρα ή οµάδα χωρών σε µια άλλη χώρα για διάφορους λόγους). Οι οικονοµικές 

κυρώσεις περιλαµβάνουν εµπορικούς φραγµούς, εισαγωγικούς και εξαγωγικού δασµούς κλπ. Η 

γενική φτώχεια που υπήρχε κατά την δεκαετία του 1990 και του κράτους του Σλόµπονταν 

Μιλόσεβιτς δεν υπάρχει πλέον, εφόσον η οικονοµική και πολιτική κατάσταση της χώρας είναι 

διαφορετική.  

Η οικονοµική πρόοδος της Σερβίας µετά την πτώση του Μιλόσεβιτς είναι πολύ 

σηµαντική. Η έξοδος της χώρας από την πολιτική και οικονοµική αποµόνωση, µετά τις εκλογές 

του 2000, η επανένταξή της στις διεθνείς πολιτικές και οικονοµικές δοµές, ο διάλογος µε την ΕΕ 
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και η άρση των οικονοµικών κυρώσεων, διαµόρφωσαν ένα πολύ καλό περιβάλλον για 

διαρθρωτικές αλλαγές. Το σταθερό δηνάριο, το πλεόνασµα του προϋπολογισµού και ο 

αναδιαρθρωµένος χρηµατοπιστωτικός της τοµέας, αποδεικνύουν την επιτυχία των πολιτικών 

σταθεροποίησης που ακολούθησε. Επίσης, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι ξένες επενδύσεις, η 

φιλελευθεροποίηση του εξωτερικού εµπορίου και οι νέοι νόµοι σε ότι αφορά την οικονοµική 

ζωή απέδωσαν καρπούς. Μετά την ανανέωση της ιδιότητας µέλους του ∆ΝΤ το ∆εκέµβριο του 

2000, η Γιουγκοσλαβία συνέχισε τις προσπάθειες επανένταξης στη διεθνή κοινότητα µε την 

επανασύνδεση της µε την Παγκόσµια Τράπεζα (IBRD) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Το Βελιγράδι έχει σηµειώσει πρόοδο στην 

απελευθέρωση του εµπορίου και στην αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των τηλεπικοινωνιών και των µικρών επιχειρήσεων καθώς και των 

επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους. Έχει γίνει κάποια πρόοδος και προς την ένταξη στην ΕΕ, µε 

την υπογραφή της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε τις Βρυξέλλες τον Μάιο 2008, 

και µε την πλήρη εφαρµογή της Προσωρινής Εµπορικής Συµφωνίας µε την ΕΕ (Φεβρουάριος 

του 2010). Η Σερβία επιδιώκει, επίσης, την ένταξη στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου.  Οι 

µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας της 

χώρας, έχουν µείνει σε µεγάλο βαθµό στάσιµες µετά την έναρξη της παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης. Παρ όλα αυτά φαίνεται να ανακάµπτει σιγά σιγά από την οικονοµική κρίση, η οποία 

οδήγησε σε απότοµη πτώση των εξαγωγών της προς τη ∆υτική Ευρώπη και σε µείωση της 

παραγωγής.  

Η Σερβία το 2010 ενέκρινε ένα σχέδιο µακροπρόθεσµης οικονοµικής ανάπτυξης, το 

οποίο προέβλεπε τον τετραπλασιασµό των εξαγωγών για τα επόµενα 10 χρόνια επενδύοντας σε 

βασικές υποδοµές (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html).  Η 

οικονοµική ανάπτυξη της Σερβία το 2011 ήταν 2,9% µετά από µια µικρή αύξηση κατά 1,7% το 

2010 µετά από συρρίκνωση που υπέστη 3,1% το 2009.  

Αρχικά το Μαϊό του 2009 το ∆ΝΤ χορήγησε στη Σερβία 4 δισεκατοµµύρια δολάρια και 

στη συνέχεια επιπλέον 1.500.000 δολάρια Σεπτέµβριο του 2011,το οποίο και λήγει το Μάρτιο 

του 2013. Βασικός όρος της κίνησης αυτής είναι ότι αυτά τα χρήµατα θα χρησιµοποιηθούν για 

την τόνωση και την ανάκαµψη της οικονοµίας (www.economia.gr).  
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Το εξωτερικό χρέος της χώρας ανέρχεται σε $31,72 δις, ενώ από το 2002 και µετά 

µειώνεται και από το 2004 διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα (κάτω του 60% του ΑΕΠ) 

(www.economia.gr). Το δηµόσιο χρέος της Σερβίας στα τέλη Ιουλίου 2012 ανήλθε σε € 15.470 

δισεκατ. ($ 20.1 δισεκ.) από 15,29 δισ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα.  

 Μετά από εκτεταµένες πολιτικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία 6 χρόνια, η Σερβία έχει εξελιχθεί σε µια σταθερή δηµοκρατική 

χώρα µε ταχέως αναπτυσσόµενη οικονοµία. Αναφέρεται ως δυτικό-προσανατολισµένη χώρα µε 

τα δηµοκρατικά πολιτικά κόµµατα να έχουν σαφή πλειοψηφία. Στο µεταξύ η κυβέρνηση ασκεί 

σηµαντικές προσπάθειες να δηµιουργήσει ένα ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον για τη 

δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων. Η προστασία των ξένων κεφαλαίων διασφαλίζεται 

περαιτέρω από Bilateral Investment Treaties (συµφωνία για τον καθορισµό των όρων και των 

προϋποθέσεων για ιδιωτικές επενδύσεις από τις εταιρείες και τους υπηκόους ενός κράτους) που 

υπογράφεται µεταξύ της Σερβίας και 34 άλλων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων των Ηνωµένων 

Πολιτειών Αµερικής, το Ηνωµένο Βασίλειο, της Γερµανίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας και της 

Ελλάδας.  

Η Σερβία ως κοινοβουλευτική δηµοκρατία είναι µια από τις µεγαλύτερες αγορές της 

περιοχής, µε 2η µόνο την Ρουµανία. Έχει αναλάβει προγράµµατα µεταρρυθµίσεων µε σκοπό να 

αποκατασταθεί η χώρα ως περιφερειακό κέντρο. Το συνταγµατικό και νοµοθετικό της πλαίσιο 

ευθυγραµµίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τις ευρωπαϊκές αρχές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα 

θεσµικά της όργανα είναι καλώς αναπτυγµένα. Η Σερβία είναι δεσµευµένη στο στόχο της για 

προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από το 2008 επικεντρώνει όλο και περισσότερο τις 

προσπάθειές στη µεταρρυθµιστική ατζέντα της ΕΕ (www.ec.europa.eu). 

 

2.3.6 Η ανάκαµψη της Σερβίας 
 

Σήµερα η Σερβία χαρακτηρίζεται ως µια χώρα εισαγωγών µε αποτέλεσµα οι προτιµήσεις 

των καταναλωτών να στρέφονται προς προϊόντα που προέρχονται από τις Ηνωµένες Πολιτείες 

καθώς και από άλλες αναπτυγµένες χώρες. Οι καταναλωτικές και οικονοµικές συνθήκες στη 

Σερβία ευνοούν ιδιαίτερα τη δηµιουργία διεθνών franchising καθώς υπάρχει µια γενική άποψη 
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ότι η ξένη βιοµηχανία franchising θα είναι πρωτοπόρος της περαιτέρω οικονοµικής και 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου το franchising αυξάνεται καθηµερινά. 

Σε γενικές γραµµές οι καταναλωτές της Σερβίας ενθουσιάζονται από όλα τα είδη των 

νέων προϊόντων, δεδοµένου ότι η ποιότητα των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών ποιότητας 

λείπουν από την αγορά. Σήµερα υπάρχουν περίπου 270.000 επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στη Σερβία. Οι ειδικοί αναµένουν ότι ο αριθµός αυτός θα αυξηθεί σε 

περισσότερο από 400.000 µέσα στα επόµενα 5 χρόνια, προσφέροντας τεράστιες ευκαιρίες σε 

ξένες εταιρείες να επεκταθούν (www.thefreelibray.com, “Serbia and Montenegro welcome 

franchised brands: the economic climate for franchising is very favorable”). 

Η σερβική οικονοµία αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς και συγκεκριµένα µε ρυθµό 

ανάπτυξης 7,5% το 2004, 6,1% το 2005, 5,7% το 2006 και 7,5% το 2007. Για τη διετία 2008-

2009 πραγµατοποιήθηκε αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 6 – 7 % ετησίως, αν και η κυβέρνηση είχε 

εκφράσει τη βούλησή της για διατήρηση αναπτυξιακών ρυθµών 7,5-8% ετησίως για τα επόµενα 

τέσσερα έτη. 

Εντούτοις, παρά τον υψηλό ρυθµό ανάπτυξης, η ανεργία παραµένει σε υψηλά επίπεδα 

(21%) όπως και το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου (www.agora.mfa.gr).  

Η Σερβία ως υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα θα λάβει 

περισσότερα κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταµεία και θα µπορέσει να υλοποιήσει µεγάλο αριθµό 

έργων, τονίζοντας έτσι ότι η έναρξη ενταξιακής διαδικασίας αποτελεί µήνυµα προς τους 

επενδυτές ότι η χώρα είναι οικονοµικά σταθερή  Το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ 

χώρας θα συµβάλει στη βελτίωση του κύρους και της ασφάλειας στη Σερβία, στη βελτίωση και 

στην αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και το σηµαντικότερο θα µειώσει τους 

κινδύνους για την επιχειρηµατικότητα και τη µακροοικονοµική και πολιτική σταθερότητα της 

χώρας. Ο οικονοµολόγος, Ντράγκαν Τζούριτσιν δήλωσε ότι η υποψηφιότητα της Σερβία προς 

ένταξη χώρας στην ΕΕ είναι το καλύτερο µήνυµα προς τους νυν και τους µελλοντικούς 

επενδυτές εφόσον δείχνει ότι η Σερβία είναι οικονοµικά σταθερή. Από την πλευρά των πολιτών 

δηµιουργείται έντονα το συναίσθηµα ότι όχι µόνο γεωγραφικά, αλλά και εννοιολογικά ανήκουν 

στην Ευρώπη (www.express.gr).  

Σύµφωνα µε έρευνα της IFM Sports Marketing Survey, που έγινε το 2010, 250.000 

νοικοκυριά που είναι φτωχά θεωρούν ότι θα µπορέσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους 
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χωρίς αυτή να οφείλεται σε δανεισµό, ενώ περίπου 400.000 νοικοκυριά θα εισέλθουν στην 

παραπάνω κατηγορία τα επόµενα 7 χρόνια αν ο βαθµός ανάπτυξης της οικονοµίας εκφράζεται 

από την αύξηση του ΑΕΠ κατά µέσο όρο τουλάχιστον 5% κάθε χρόνο. Ο παρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει τις κατά κεφαλή δαπάνες σε ευρώ. 

 

 

(IFM Sports Marketing Survey) 

Συµπερασµατικά στον τοµέα της οικονοµίας ως θετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών 

αναφέρονται: 

• αύξηση ΑΕΠ, µείωση πληθωρισµού, βελτίωση πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας 

• ιδιωτικοποιήσεις, αύξηση βιοµηχανικής και αγροτικής παραγωγής, συνεχής αύξηση των 

επενδύσεων, αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήµατος, υψηλά συναλλαγµατικά αποθέµατα. 

Ως αρνητικές εξελίξεις θα µπορούσαν να αναφερθούν όλα εκείνα τα συµπτώµατα µίας 

οικονοµίας σε µετάβαση: 

• υψηλή ανεργία και διαβίωση µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού κάτω από τα όρια της  

φτώχειας 

• χαµηλή ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας στη διεθνή αγορά, η οποία αντανακλάται στο 

έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου και στη διάρθρωση των εξαγωγών. 
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• χαµηλό κατά κεφαλή εισόδηµα, περιορισµένη αγοραστική ικανότητα του µέσου καταναλωτή 

• εκτίµηση ότι η Σερβική οικονοµία παραµένει εύθραυστη εσωτερικά και ευάλωτη στις 

εξωγενείς  αναταράξεις 

 

Βασικά µακρο-οικονοµικά µεγέθη 

Μεταβολή 

προηγουμένου έτους 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Α.Ε.Π. % 5,5 4,0 3.0 7,5 6,3 5,7 7,5 

Βιομηχανική παραγωγή 

% 

0,0 1,7 -2,7 7,1 0,8 4 ,7 3,7 

Γεωργική  παραγωγή  % 18,2 2,4 -5,5 19,8 -5,3 6,3 -8,1 

Πληθωρισμός 91,3 14,2 9,4 13,7 17,7 6,6 10,1 

Εξωτερικό χρέος (σε εκ. 

$) 

12.359 10.766 10.858 10.355 13.064 14.885 17.789 

Εξωτερικό χρέος (% 

ΑΕΠ) 

94,3 64 60,3 52,5 62 61,4 60,3 

Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) 102,2 69,5 64,3 53,3 50,2 36,2 29,4 

Συναλλαγματικά 

αποθέματα (σε εκ. €) 

1.320 2.175 2.840 3.117 4.935 9.025 9.639 

Κατά κεφαλή εισόδημα 

($) 

1.748,4 2.241,5 2.401,4 2.642,8 2.832,7 3.272,6 3.971 

Μέση συναλλαγματική 

ισοτιμία  $/δηναρίου 

66,7 63,8 57,4 58,4 67,2 59,98 53,7 

Μέση συναλλαγματική 

ισοτιμία  €/Δηναρίου 

59,4 60,5 65,3 76,5 81,3 79,0 79,2 

Ανεργία (%) 28,6 28,9 31,8 32,4 27 20,9 18,8 

Εσοδα από 

ιδιωτικοποιήσεις (σε 

εκατ. €) 

87 326,9 873,8 173,5 669,5 853,5 823,1 
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Άμεσες ξένες 

επενδύσεις (σε εκ. €) 

184 502,2 1.205,7 776,6 1.244,6 3.398,7 1.601,6 

Εξαγωγές (€) 1.922,2 2.201,7 2.442,4 2.831,6 3.608,3 5.102,5 6.432,2 

Εισαγωγές (€) 4.759,2 5.956,8 6.589,3 8.623,3 8.439,2 10.462,6 13.506,8 

Εμπορικό ισοζύγιο (€) -2.837 -3.755,1 -4.146,9 -5.791,7 -4.830,9 -5.360,1 -7.074,5 

www.agora.mfa.gr 

 

2.3.7 Η νοµική προσέγγιση των εξαγωγών 
 

Πολλές οικονοµίες έχουν προβεί σε διάφορες µεταρρυθµίσεις προκειµένου να 

εξοµαλύνουν τις διαδικασίες έναρξης µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. ∆ιάφορες µελέτες 

έχουν δείξει ότι η εξοµάλυνση των διαδικασιών βοηθάει την επιχείρηση να στηθεί και να 

λειτουργήσει πιο γρήγορα, γλιτώνοντας χρήµατα και δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίες.  

Ορισµένες από τις κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσει µια εταιρεία είναι 

οι εξής: 

• Κατοχύρωση του ονόµατος 

• ∆ιάφορες συµβολαιογραφικές πράξεις 

• Σφραγίδα της εταιρείας 

• Τραπεζικός λογαριασµός στο όνοµα της εταιρείας (ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο 500 

Ευρώ για όλες τις µορφές των εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), πλην της Α.Ε. για την 

οποία απαιτούνται 10.000 Ευρώ). 

• Ενηµέρωση της τοπικής εφορίας 

• Απόκτηση φορολογικού µητρώου 

• Πιστοποιητικό εγγραφής 

• Υποβολή των απαραίτητων εγγράφων, συλλογή όλων των εγκρίσεων και αδειών 

• Ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γνωστοποιήσεων 

• Λήψη όλων των αναγκαίων επιθεωρήσεων 

• Καταγραφή και τρόπος χρήσης της αποθήκης  

• Κοινωνική ασφάλιση 
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• Συνταξιοδοτικό ταµείο 

• Ταµείο ασφάλισης εργαζοµένων 

• Καταγραφή των συµβάσεων εργασίας µε τον οργανισµό απασχόλησης 

 

2.4 Οι σχέσεις της Σερβίας µε διεθνείς οργανισµούς 
 

Τα πρώτα σηµαντικά βήµατα εξόδου της χώρας από την πολιτική και οικονοµική 

αποµόνωση των τελευταίων ετών υπήρξαν η πλήρης επανένταξή της στα Ηνωµένα Έθνη 

(1/11/2000), η συµµετοχή της στο Σύµφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

(26/10/00) και στην Πρωτοβουλία για τη Συνεργασία στη  Νοτιοανατολική Ευρώπη (SECI) και 

η επαναδραστηριοποίησή της στους κόλπους της ∆ιαδικασίας Συνεργασίας της Ν.Α. Ευρώπης 

(SEECP).   

Στις 20.10.00 η χώρα έγινε µέλος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Στις 08.05.01 

επανήλθε στην Παγκόσµια Τράπεζα, της οποίας είχε πάψει να είναι µέλος από το 1993. Είναι 

µέλος της EBRD (19.10.01) και του Συµβουλίου της Ευρώπης (2003). 

 

Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 

 

  Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θετικές αντιδράσεις απέναντι στη δηµοκρατική 

µεταπολίτευση του Οκτωβρίου 2000 ήταν άµεσες: Στις 09/10/2000 αποφασίσθηκε η άρση της 

απαγόρευσης πώλησης πετρελαίου και προϊόντων αυτού, καθώς και η οριστική άρση 

απαγόρευσης πτήσεων. Στις 14/11/2000 ήρθη το σύνολο των οικονοµικών κυρώσεων. Στις 

31/10/00 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε µονοµερές προτιµησιακό καθεστώς στην Ο∆Γ, όσον 

αφορά στην εξαγωγή του 95% των βιοµηχανικών και αγροτικών γιουγκοσλαβικών προϊόντων, 

στην κοινοτική αγορά. Με τον τρόπο αυτό, η Σερβία και το Μαυροβούνιο υπήχθησαν στο 

προτιµησιακό εµπορικό σχήµα που ισχύει και για τις άλλες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων 

(Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, ΠΓ∆Μ).  

Το 2005 υπεγράφη συµφωνία Ε.Ε.-Σερβίας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων. Η εν λόγω συµφωνία προέβλεπε από 1/6/2006 την άρση δασµών και ποσοστώσεων 

στις εξαγωγές κλωστ/κών προϊόντων καταγωγής Σερβίας προς την Ε.Ε.  
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Η σερβική πλευρά ανέλαβε την υποχρέωση να έχει απελευθερώσει µέχρι 1/1/2008 τις 

εισαγωγές κλωστ/κών προϊόντων καταγωγής Ε.Ε. Η εν λόγω απελευθέρωση προεβλέπετο να 

γίνει σταδιακά µε µείωση των δασµών κατά 25% ανά εξάµηνο. 

Η πολιτική της Ε.Ε. έναντι των πέντε χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων έχει 

κωδικοποιηθεί στη λεγόµενη «∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης».  

Η διαδικασία αυτή αποβλέπει στη σταθεροποίηση των 5 κρατών της περιοχής των 

δυτικών Βαλκανίων µέσω πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων στο εσωτερικό τους και 

µέσω ενθάρρυνσης της µεταξύ τους συνεργασίας. Βασικό µέσο για την πραγµατοποίηση της 

πολιτικής αυτής είναι η σύναψη Συµφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης  (“Stabilization and 

Association Agreements”) της Ε.Ε. µε κάθε µια από αυτές τις χώρες. Απώτερος στόχος είναι η 

προετοιµασία των κρατών αυτών για µελλοντική ένταξη στην Ε.Ε.  

Όσον αφορά τη Σερβία η πρώτη επαφή για την υπογραφή της Συµφωνίας 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) πραγµατοποιήθηκε το φθινόπωρο 2006. Η αδυναµία όµως 

του Βελιγραδίου να συνεργαστεί πλήρως µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο της Χάγης, οδήγησε 

στην διακοπή των διαπραγµατεύσεων (Μάϊος  2006), η οποία διακοπή προκάλεσε εσωτερική 

κυβερνητική κρίση.  

Εντός του 2007 σηµειώθηκε ωστόσο σηµαντική πρόοδος στη συνεργασία µε την Ε.Ε. 

Μετά από διακοπή ενός έτους, επαναλήφθηκαν τον Ιούνιο 2007 οι διαπραγµατεύσεις για την 

υπογραφή της ΣΣΣ. Το Σεπτέµβριο 2007 επιτεύχθηκε συµφωνία των δύο µερών για το 

περιεχόµενο της Συµφωνίας και το Νοέµβριο 2007 πραγµατοποιήθηκε η µονογραφή της, 

ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη φάση της ένταξης της Σερβίας στην Ε.Ε.  

Μετά την υπογραφή της ΣΣΣ, η χώρα θεωρείται πλέον επισήµως υποψήφια προς ένταξη 

στην Ε.Ε., οπότε η οικονοµική/αναπτυξιακή βοήθεια της Ε.Ε. προς την Σερβία θα διαφέρει τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 

Η υπογραφή στις 29-4-08 της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποτέλεσε ένα 

νέο τύπο σχέσεων ανάµεσα στην Ε.Ε. και τη Σερβία. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι η 

σταδιακή απελευθέρωση του εµπορίου µεταξύ Ε.Ε. και Σερβίας. Η απελευθέρωση θα είναι 

αρχικά «ασύµµετρη» υπέρ της Σερβίας, στο τέλος όµως της µεταβατικής περιόδου που θα 

συνοµολογηθεί θα πρέπει να έχει επιτευχθεί πλήρης, σχεδόν, απελευθέρωση και από τα δυο 

συµβαλλόµενα µέρη.  
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∆ιευκρινίζεται ότι προκειµένου να ενδυναµωθεί η περιφερειακή συνεργασία στα ∆. 

Βαλκάνια και να διευκολυνθεί η διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η Ε.Ε. θεσµοθέτησε 

το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα CARDS, η διαχείριση του οποίου γινόταν άµεσα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραµµα  CARDS, το οποίο έληξε τον ∆εκέµβριο 2006, αφορούσε 

την ενδυνάµωση της περιφερειακής συνεργασίας  σε τοµείς όπως  η δηµόσια διοίκηση, η 

υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου, η ∆ικαιοσύνη, η διασυνοριακή συνεργασία και οι 

υποδοµές. Το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα CARDS αντικαταστάθηκε από το αντίστοιχο 

Πρόγραµµα της Ε.Ε. του “Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας” (Instrument for Pre-Accession 

Assistance – “IPA”), το οποίο έχει θέσει για την Σερβία 3 στρατηγικούς στόχους 

προτεραιότητας (πολιτικά κριτήρια, οικονοµικά κριτήρια, υποχρεώσεις από την µελλοντική 

υποψηφιότητα).  

Η ευρωπαϊκή ένωση είναι ο κυριότερος εµπορικός εταίρος και ξένος επενδυτής της 

Σερβίας (το 2007 οι ΑΞΕ ανέρχονταν σε 2,3 δισ. ευρώ). 

 

Εξαγωγές και εισαγωγές (2007) 

Εξαγωγές της Σερβίας στην ΕΕ: 56% των

συνολικών εξαγωγών, αύξηση 3% σε σχέση µε 

το 2006 

  

3,6 δισ. ευρώ  

Κυρίως γεωργικά προϊόντα (ζάχαρη, σµέουρα), 

ελαστικά, σίδηρος, χάλυβας και µηχανήµατα 

Εισαγωγές της Σερβίας από την ΕΕ: 54% των 

συνολικών εισαγωγών, αύξηση 5% σε σχέση 

µε το 2006 

  

7,4 δισ. ευρώ  

Οχήµατα, καύσιµα ντίζελ και φάρµακα 

 

Από το 2000 η Σερβία επωφελείται από τα αυτόνοµα εµπορικά µέτρα. Από το 2009, µε 

την εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας από τη Σερβία, αναµένεται αυξηµένη πρόσβαση των 

εξαγωγών της ΕΕ στην αγορά αυτής της χώρας (http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-

countries/serbia/relation/index_el.htm).  
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Παρακάτω παρατίθενται µερικά στοιχεία που αφορούν το εξωτερικό εµπόριο της Σερβία. 

Η εξέλιξη των εξωτερικών εµπορικών συναλλαγών της χώρας κατά την 5ετία 2000-2004 

διαµορφώθηκε ως ακολούθως: 

 

 

 

  

 

2000 2001 2002 2003 2004 

            

Εξαγωγές 1.723 1.903 2.275 2.548 3.701 

            

Εισαγωγές 3.711 4.873 6.320 7.510 11.139 

            

Εµπορικό ισοζύγιο 
-

1.988 
-

2.970 
-

4.045 
-

4.962 
-7.438 

 

(www.agora http://www.agora.mfa.gr)  

 

Παγκόσµιος  Οργανισµός  Εµπορίου (Π.Ο.Ε) 

 

 Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (World Trade Organization WTO) είναι ο 

µοναδικός διεθνής οργανισµός που ασχολείται µε τους κανόνες που διέπουν το εµπόριο µεταξύ 

των χωρών. Περιλαµβάνει µια σειρά από Συµφωνίες, αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων της 

µεγάλης πλειοψηφίας των χωρών της παγκόσµιας κοινότητας και έχουν επικυρωθεί από τα 

εθνικά κοινοβούλια. Σκοπός του οργανισµού είναι η διευκόλυνση τόσο των παραγωγών αγαθών 

και υπηρεσιών, όσο και εξαγωγέων και εισαγωγέων. Η Έδρα του Οργανισµού βρίσκεται στην 

Γενεύη της  Ελβετίας. Ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1995 ως συνέχεια της Γενικής 

Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου (GATT. Σήµερα αριθµεί 157 κράτη – µέλη.  

Στο πλαίσιο της προετοιµασίας των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη της Σερβίας στον 

ΠΟΕ, συγκροτήθηκε το 2005 από τη σερβική κυβέρνηση Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων 

Προσχώρησης καθώς και Οµάδα Εργασίας Υπηρεσιών, αντικείµενο της οποίας ήταν να 

καθορίσει σχέδια εργασίας για την Επιτροπή, καθώς και να επεξεργαστεί µία στρατηγική για τις 
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διαπραγµατεύσεις εισδοχής στον ΠΟΕ και να προετοιµάσει αρχικές προτάσεις όσον αφορά στις 

διαπραγµατεύσεις για τον τοµέα των υπηρεσιών. 

Η πρώτη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας Εισδοχής στον Π.Ο.Ε. πραγµατοποιήθηκε 

στην Γενεύη τον Οκτώβριο του 2005, έκτοτε δε οι διαπραγµατεύσεις βρίσκονται σε πλήρη 

εξέλιξη. Η Σερβία αναµενόταν να ενταχθεί στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) το 

2011, σύµφωνα µε δηλώσεις του αντιπροέδρου του σερβικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, 

Μιχάιλο Βέσοβιτς. Η πορεία ένταξης της Σερβίας προς τον ΠΟΕ δροµολογείται παράλληλα µε 

την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, ενώ ουσιαστική προσοχή 

δίνεται σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων. 

(http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1379712&nt=103). 

 

Συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου  

 

Στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας η Σερβία έχει υπογράψει Συµφωνίες 

Ελευθέρου Εµπορίου (Πίνακας 2.1), κυρίως µε τις γειτονικές χώρες, στην κατεύθυνση της 

δηµιουργίας περιφερειακής ζώνης ελευθέρου εµπορίου. Περιεχόµενο των Συµφωνιών αυτών 

είναι η ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών, η βαθµιαία άρση των διοικητικών και 

τελωνειακών εµποδίων, ο περιορισµός των ποσοστώσεων και η απλοποίηση των διοικητικών 

διαδικασιών. 

 

Πίνακας 2.1: Συµφωνίες Ελευθέρου Εµπορίου µεταξύ Σερβίας και των γειτονικών χωρών της 

(www.agora.mfa.gr). 

Χώρα Υπογραφή Κύρωση Εναρξη ισχύος 

Αλβανία 13.11.03 27.0504 01.08.04 

Βουλγαρία 13.11.03 26.03.04 01.06.04 

Βοσνία & Ερζεγοβίνη 01.02.02 26.04.02 01.06.02 

Κροατία 22.12.02 26.03.04 01.07.04 

Π.Γ.∆.Μ 04.09.96 04.10.96 12.10.96 

Μολδαβία 13.11.03 27.05.04 01.09.04 

Ρωσία 28.08.00 09.05.01 19.05.01 
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Ρουµανία 23.12.03 26.03.04 01.07.04 

 

Οι Συµφωνίες µε την Ουγγαρία, Βουλγαρία και Ρουµανία που είχαν υπογραφεί, έπαψαν 

να ισχύουν µε την είσοδο των χωρών αυτών στην Ε.E. 

Κατά την διάρκεια του 2006 συνεχίσθηκαν οι διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή 

Συµφωνίας Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών Κεντρικής Ευρώπης (Central European Free Trade 

Agreement - CEFTA), που θα περιελάµβανε τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και την 

Μολδαβία και θα αντικαθιστούσε τις υφιστάµενες πολλές και πολύπλοκες διµερείς εµπορικές 

Συµφωνίες µεταξύ των εν λόγω χωρών. Στις 20-12-06 υπεγράφη στο Βουκουρέστι η πιο πάνω 

Συµφωνία της οποίας πλήρες µέλος αποτελεί και η Σερβία. 

Παραµένει σε ισχύ η διµερής συµφωνία ελευθέρου εµπορίου µε τη Ρωσία. 

  

2.5 Ο κλάδος των αθλητικών ειδών στη Σερβία 
 

Ο κλάδος της κλωστουφαντουργίας/βιοµηχανία ενδυµάτων προέρχεται από µια µακρά 

παράδοση και είναι ακόµα µια από τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες της χώρας, µε περίπου 

100.000 εργαζοµένους και το 10% του ΑΕΠ της χώρας. Ο τοµέας αποτελείται κυρίως από 

ιδιωτικές εταιρείες (80% ιδιωτικές επιχειρήσεις από 1.200 εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στη Σερβία). Ο κλάδος της κλωστουφαντουργίας/βιοµηχανίας φαίνεται να είναι ένας από τους 

πιο σηµαντικούς τοµείς για τους ξένους επενδυτές και ξένους εταίρους. 

Ο κλάδος των αθλητικών ειδών περιλαµβάνει ευρεία γκάµα προϊόντων όπως, ενδύµατα, 

υποδήµατα, αξεσουάρ (γάντια, επιγονατίδες, µπάλες, κλπ.), όργανα γυµναστικής. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός των αθλητικών ενδυµάτων από 

τη γενικότερη κατηγορία που χαρακτηρίζεται σαν «σπορ – casual» ένδυση. Στην κατηγορία της 

σπορ ένδυσης περιλαµβάνεται µια ευρεία γκάµα προϊόντων, ορισµένα από τα οποία φοριούνται 

και σαν αθλητικά και το αντίστροφο.  

 

2.5.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Αθλητικών Ειδών 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση αθλητικών ειδών είναι οι 

παρακάτω: 
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• Η τιµή αποτελεί στοιχείο το οποίο σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες (π.χ. διαθέσιµο 

εισόδηµα) µπορεί να λειτουργήσει θετικά ή ανασταλτικά στη ζήτηση.  

• Το διαθέσιµο εισόδηµα καθορίζει τόσο τη ζήτηση όσο και τα χαρακτηριστικά αυτής 

(είδος, τιµή και ποιότητα του προϊόντος που πρόκειται να αγοράσει).  

• Οι διάφορες ευκολίες πληρωµής (άτοκες δόσεις µέσω πιστωτικών καρτών).  

• Το δίκτυο διανοµής αν και δεν είναι παράγοντας που επηρεάζει άµεσα τη ζήτηση, 

αποτελεί σηµαντικό στοιχείο επιτυχίας ενός εµπορικού σήµατος. Σε όσο περισσότερα και 

«επίκαιρα» σηµεία βρίσκονται τα προϊόντα ενός εµπορικού σήµατος, τόσο µεγαλύτερες 

αναµένεται να είναι και οι πωλήσεις του. 

• Η διαφηµιστική υποστήριξη κατευθύνει τη ζήτηση προς συγκεκριµένα εµπορικά σήµατα 

της αγοράς, ενώ προσδίδει «αναγνωρισιµότητα» σε ένα προϊόν, διαχωρίζοντάς το από 

τον ανταγωνισµό. Επίσης, οι µεγάλες εταιρείες αθλητικών ειδών µέσα από χορηγικά 

προγράµµατα και συµφωνίες συνδέουν το εµπορικό τους σήµα µε µεµονωµένους 

αθλητές ή και οµάδες, οι επιτυχίες των οποίων προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος στα προϊόντα 

αυτά και κατευθύνουν αντίστοιχα τη ζήτηση. 

• Η εποχικότητα αποτελεί χαρακτηριστικό της ζήτησης αλλά και παράγοντα που επηρεάζει 

την κατανάλωση των αθλητικών ειδών γενικότερα. Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, 

άνοδος των αγορών παρατηρείται τόσο κατά την περίοδο έναρξης του σχολικού έτους 

(Σεπτέµβριος – Οκτώβριος), όσο και κατά τους ανοιξιάτικους µήνες. 

• Το ύψος του βιοτικού επιπέδου αποτελεί επίσης παράγοντα που επηρεάζει τη ζήτηση για 

τα εξεταζόµενα είδη, καθώς καθορίζει τις δαπάνες για ρουχισµό, εκπαίδευση, αναψυχή 

κλπ.  

• Οι τάσεις της µόδας δεν κατευθύνουν µόνον τη ζήτηση µεταξύ διαφορετικών εµπορικών 

σηµάτων ή σχεδίων, αλλά και δηµιουργούν ζήτηση στο βαθµό που επιβάλλουν τη 

συχνότερη ανανέωση του ρουχισµού ώστε να συµφωνεί µε τις ισχύουσες τάσεις. 

Ένας ακόµη παράγοντας ζήτησης για την εξεταζόµενη αγορά είναι ο βαθµός ανάπτυξης 

του οργανωµένου αθλητισµού, ο οποίος και καταδεικνύεται από τον αριθµό και το µέγεθος των 

διαφόρων αθλητικών ενώσεων και οµοσπονδιών που υπάρχουν στη χώρα µας και οι οποίες 

ξεπερνούν τις 20 σε αριθµό. 
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2.5.2 Οι προτιµήσεις των καταναλωτών στην ένδυση 
 

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2010 από την IMF Sport marketing 

Survey το 93% επιλέγουν το πώς θα ντυθούν από µόνοι τους, το 1% αντιπροσωπεύει εκείνους 

τους καταναλωτές όπου κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για το πως θα ντυθούν και το 6% 

αντικατοπτρίζει εκείνους τους καταναλωτές όπου η γυναίκα, η αδελφή ή η µητέρα αποφασίζει 

τον τρόπο ένδυσης τους. Όσο αφορά το φύλο των καταναλωτών το 88% των ανδρών και το 97% 

των γυναικών αποφασίζει από µόνο του. Στην κατηγορία των ανδρών το υπόλοιπο 12% 

επηρεάζεται από την γυναίκα του, την αδελφή ή την µητέρα, ενώ στην κατηγορία των γυναικών  

το υπόλοιπο 3% επηρεάζεται από την αδελφή ή την µητέρα.  

 

 

 

 

 

Πηγή: IMF Sport Marketing Survey 
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Όσον αφορά το προσωπικό στυλ ντυσίµατος το 49% προτιµάει να ντύνεται µοντέρνα, το 

36% κοµψά και κλασσικά, το 14% αθλητικά και µόνο το 1% δεν επικεντρώνεται σε κάποιο 

ιδιαίτερο τρόπο ντυσίµατος. 

 

Προκειµένου να προµηθευτούν αθλητικά παπούτσια, ρούχα ή αθλητικά αξεσουάρ οι 

καταναλωτές στρέφονται σε sport equipment store (64%), boutiques (14%), εµπορικά κέντρα 

(10%), markets (6%), general stores (3%), other (2%), ενώ το 1% δεν ενδιαφέρεται καθόλου από 

το που θα προµηθευτεί αθλητικά παπούτσια, ρούχα ή αξεσουάρ. 

 

Πηγή: IMF Sport Marketing Survey 
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Τα αθλήµατα που προτιµoύν οι καταναλωτές για την άσκησή τους ανά σειρά 

προτεραιότητας είναι ποδόσφαιρο (31%), µπάσκετ (19%), γυµναστήριο και αερόβια άσκηση 

(12%), τρέξιµο (9%), κολύµβηση (5%), περπάτηµα (5%,), βόλεϊ (4%), αντισφαίριση και 

επιτραπέζια αντισφαίριση (3%), κυνήγι και ψάρεµα (3%), ποδήλατο (3%), µποξ (3%), χάντµπολ 

(2%) και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα (10%). 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την συχνότητα χρήσης των αθλητικών υποδηµάτων 

και ενδυµάτων γενικά και ανά φύλο 

 

Πηγή: IMF Sport Marketing Survey 
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Πηγή: IMF Sport Marketing Survey 

Εκτός από την adidas υπάρχουν και άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Σερβία. Ο πίνακας που παρουσιάζεται παρακάτω απεικονίζει την θέση 

όλων των αθλητικών εταιρειών στην αγορά της Σερβίας. 
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Πηγή: IMF Sport Marketing Survey 

Από την έρευνα της IMF Sport marketing Survey προκύπτει ότι το 96% των 

καταναλωτών παρακολουθεί αθλητικά γεγονότα στην τηλεόραση ενώ µόνο το 6% δεν 

ενδιαφέρεται για αυτά. Τα αγαπηµένα sport των πολιτών της Σερβίας ανά σειρά προτεραιότητας 

είναι το ποδόσφαιρο (61%), µπάσκετ (40%), βόλεϊ (14%), χάντµπολ (6%), water polo (3%), 

αντισφαίριση (2%), οπουδήποτε άλλο άθληµα (11%), ενώ το 1% δεν ενδιαφέρεται για κάποιο 

άθληµα.  
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Πηγή: IMF Sport Marketing Survey 

Κατά την διάρκεια των ολυµπιακών αγώνων του 2004, τα αθλήµατα που τράβηξαν το 

ενδιαφέρον των πολιτών είναι το ποδόσφαιρο (55%), το µπάσκετ (25%), βόλεϊ (8%), χάντµπολ 

(8%) και άλλα (17%). 

 

Πηγή: IMF Sport Marketing Survey 
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2.6. Συµπέρασµα 
  

Τα τελευταία χρόνια έχουν δηµιουργηθεί αρκετές ευκαιρίες ανάπτυξης στις αγορές των 

Βαλκανίων. Παρόλα αυτά η προσέγγιση αυτών των αγορών γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή. Οι 

παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι διάφοροι και η συλλογή των πληροφοριών 

για αυτές τις αναδυόµενες χώρες απαραίτητη. Χρειάζεται ειδική προσέγγιση για µια 

αποτελεσµατική µελλοντική δυνατότητα εξαγωγής στην χώρα επιλογής. Μια από αυτές τις 

χώρες θεωρείται και η Σερβία. Πολλές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν την Σερβία ως µια 

µακροπρόθεσµη ευκαιρία για ανάπτυξη κάτι το οποίο δεν έχουν οι κορεσµένες και άκρως 

ανταγωνιστικές χώρες – αγορές.  

Η επιλογή χώρας για διεθνή επέκταση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα πρέπει να 

εξεταστούν µε πολύ λεπτοµέρεια διάφορα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την χώρα αυτή. Μερικά 

από αυτά είναι το οικονοµικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον, το φορολογικό σύστηµα, 

το πολιτικό περιβάλλον, οι προτιµήσεις των καταναλωτών, η σχέση της χώρας µε την 

ευρωπαϊκή ένωση και τους άλλους διεθνούς οργανισµούς κ.α.  

Η Σερβία θεωρείται µια από τις χώρες που εµφανίζει θετικά στοιχεία και ένα πρόσφορο 

περιβάλλον ώστε µια επιχείρηση να την έχει στις πρώτες θέσεις επιλογής για διεθνή επέκταση. 

Ο κλάδος των αθλητικών ειδών περιλαµβάνοντας µια ευρεία γκάµα προϊόντων έχει προσελκύσει 

το ενδιαφέρον αρκετών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο τοµέα. Μια 

από αυτές τις επιχειρήσεις είναι και η adidas.  
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KΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ADIDAS ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ 

 

3.1 Γενικά στοιχεία για την εταιρεία 

 

3.1.1 Η ιστορία της adidas 
 

Για περισσότερο από 80 χρόνια η adidas αποτελεί µεγάλο τµήµα του αθλητισµού σε κάθε 

επίπεδο παρέχοντας υψηλά ποιοτικά προϊόντα στην κατηγορία των υποδηµάτων, ενδυµάτων και 

αξεσουάρ, τα οποία είναι διαθέσιµα σχεδόν σε όλες τις χώρες παγκοσµίως. H adidas είναι η 

µεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία αθλητικών ειδών στην Ευρώπη και δεύτερη σε όλο τον 

κόσµο. Σήµερα στον όµιλο εταιρειών της adidas, όσον αφορά το αθλητικό κοµµάτι υπάγονται η 

adidas, Reebok και η Taylor Made. H adidas ως µια παγκόσµια επιχείρηση έχει γραφεία σε 

περισσότερες από 55 χώρες, τα κεντρικά γραφεία όµως του οµίλου βρίσκονται στην Γερµανία 

στο Herzogenaurach. Η εταιρεία εξάγει σε 160 χώρες. 

 

Το ξεκίνηµα της Adidas 

 

Adolf Dassler 

Η Adidas ιδρύθηκε στη Γερµανία το 1924 από τους Adolf και 

Rudolf Dassler στο Herzogenaurach της Γερµανίας. Αρχικά το όνοµα 

της εταιρείας ήταν «Gebrüder Dassler»  Ο Adolf Dassler, όπου 

αργότερα τον φώναζαν Adi, σχεδίασε τα πρώτα αθλητικά παπούτσια 

το 1925 και λίγα χρόνια αργότερα αυτός και ο αδελφός του Rudolph 

πουλούσαν εξειδικευµένα παπούτσια για τένις. Ταυτοχρόνως όµως 

σχεδίαζαν και εξειδικευµένα παπούτσια και για άλλα αθλήµατα. Ο Adi 

Dassler αναφέρεται ότι σχεδίασε πάνω από 7.000 µοντέλα. ∆υστυχώς 

το 1948 τα 2 αδέλφια χώρισαν και ο Rudolph ίδρυσε µια άλλη 

αθλητική εταιρεία την Puma. Με την αποχώρηση του αδελφού του, ο 

Adolf συνέλαβε το λογότυπο µε τις τρεις ρίγες και άλλαξε το όνοµα της εταιρείας σε Adidas. 

Σηµαντικό ρόλο για την πορεία της εταιρείας έπαιξε το γεγονός ότι ήταν βασικός χορηγός των 
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Ολυµπιακών Αγώνων, εφόσον η σύνδεση της adidas µε τους ολυµπιακούς αγώνες έχει πλούσια 

κληρονοµιά. Στους Ολυµπιακούς Αγώνες στο Μόναχο, το 1972, κάθε υπάλληλος φορούσε 

adidas. 

Η adidas ξεκίνησε να πουλάει τα παπούτσια της στην Αµερική µετά το 1968 και σε λίγα 

χρόνια η εταιρεία κυριάρχησε στην Αµερικάνικη αγορά. 

 

Μέχρι τώρα... 

Το 1978, ο Adi Dassler απεβίωσε στην ηλικία των 78 και η γυναίκα του, Kathe, ανέλαβε 

την εταιρεία. Έξι χρόνια αργότερα, η Kathe ακολούθησε τον Adi, αφήνοντας έτσι την εταιρεία 

στα χέρια του γιους τους, Horst, ο οποίος απεβίωσε 3 χρόνια µετά από τον θάνατο της µητέρας 

του. Μετά από το θάνατο του Horst, η Adidas γνώρισε µεγάλες δυσκολίες. Ο Bernard Tapie, 

γάλλος επιχειρηµατίας, κατέβαλε προσπάθειες να σώσει την εταιρεία. Ωστόσο, αυτοί που το 

κατάφεραν ήταν οι Run-DMC, ένα γνωστό συγκρότηµα hip-hop της δεκαετίας του 1980. Είχαν 

γράψει και ένα τραγούδι µε τίτλο “My Adidas” και εξακολουθούν µέχρι και σήµερα να 

υποστηρίζουν την Adidas. Η Adidas ξεκίνησε µε αθλητικά υποδήµατα και επέκτεινε τις 

εργασίες της σε οποιαδήποτε προϊόντα σχετίζονται µε τα sports. 

 

Adidas Brand Mission – «To be the leading Sport Brand in the World» 

Adidas Vision – «Our passion for sport makes the world a better place» 

 

3.1.2 Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας 
 

Η σωστή στρατηγική είναι αυτή που θα οδηγήσει µια εταιρεία στην νίκη και θα 

αποτελέσει την δίοδο για να µπορέσει η εταιρεία να πραγµατοποιήσει τους στόχους που έχει 

θέσει. Η στρατηγική έχει να κάνει µε επιλογή, θα πρέπει δηλαδή να επιλέξει το χώρο και την 

αγορά µέσα στην οποίο θέλει να δραστηριοποιηθεί (Porter, 1980). Επίσης είναι πολύ σηµαντικό 

να γίνει και σωστός συνδυασµός των πόρων και των ικανοτήτων για να έχει µια εταιρεία το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα και να φτάσει στον στόχο της (Barney, 1991; Prahalad και Hamel, 

1990).  
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Ανάλυση της κατάστασης - Ανάλυση της αγοράς  

 

Κατά την δεκαετία 1988-1998 η Adidas αύξησε παγκοσµίως τις πωλήσεις της από 877 

εκατοµµύρια σε 9,2 δισεκατοµµύρια. Η ζήτηση για την µάρκα, από τους εφήβους, αυξήθηκε 

πάρα πολύ γρήγορα µε αποτέλεσµα η εταιρεία να θεωρεί ως σηµαντικότερη αγορά-στόχο τις 

νεότερες γενιές και να δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1980, η Adidas εργάστηκε για να µετατραπεί από ένα εµπορικό σήµα των 

sneakers σε ένα προϊόν αναπόσπαστα µε την αθλητική κουλτούρα. Κατά το στάδιο αυτό, το 

εµπορικό σήµα Adidas έχει γίνει τόσο ισχυρό ώστε να το τοποθετήσει κοντά σε άλλες πολύ 

δυνατές εταιρείες άλλων κλάδων όπως η Coca-Cola, η Gillette και η Procter & Gamble.  

Οι καταναλωτές είναι πρόθυµοι να πληρώσουν περισσότερο για σήµατα που κρίνουν ότι 

είναι ανώτερα σε ποιότητα, σε στυλ και σε αξιοπιστία. Ένα ισχυρό εµπορικό σήµα επιτρέπει 

στον δικαιούχο του να διευρύνει το µερίδιο αγοράς, να διατηρεί υψηλές τιµές αποφέροντας του 

περισσότερα έσοδα. Με την διαφηµιστική campaign "Impossible is Nothing" που προώθησε το 

2005 η εταιρεία στην αγορά κατάφερε να πετύχει αύξηση των πωλήσεων.  

Τα αποτελέσµατα που παρουσίασε η adidas Group παγκοσµίως για το 2010 σε σχέση µε 

το προηγούµενο έτος δείχνουν ότι βελτιώθηκαν σηµαντικά. Οι πωλήσεις του οµίλου αυξήθηκαν 

κατά 9% ως αποτέλεσµα τη αύξησης των πωλήσεων στην Λιανική και στην Χονδρική.  Τα 

έσοδα του οµίλου αυξήθηκαν παγκοσµίως κατά 15%, από 10,38 δισεκατοµµύρια € το 2009 σε 

11.99 δισ. Ευρώ το 2010. Στην πορεία του οµίλου βοήθησε πολύ και η Reebok όπου ήδη η 

εξαγορά της από τον όµιλο adidas group έγινε τον Ιανουάριο του 2006, στη Σερβία 

παρουσιάστηκε ως µέλος του Οµίλου τον Ιανουάριο του 2008.   

Η ανάπτυξη της adidas στη Σερβία µεταξύ 2007-2011 παρουσιάζεται ως εξής: 
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Πωλήσεις 2003 2004 2005 2006 2007 2008
adidas Serbia 43.564.295 47.194.389 51.932.118 59.977.683 50.869.372 81.613.263  

 

Εξωτερικό Περιβάλλον 

 

PEST Analysis 

 

Ο ανταγωνισµός που δέχεται η adidas από άλλες εταιρείες είναι µεγάλος. Όσο 

µεγαλύτερος είναι ο ανταγωνισµός τόσο πιο δυναµικό πρέπει να είναι το εξωτερικό περιβάλλον.   

 

Πολιτική 

 

Πολιτική της Adidas είναι να ελέγχει και να προστατεύει τους υπαλλήλους της από 

οτιδήποτε µπορεί να θέτει σε κίνδυνο ή να βλάπτει την ζωή τους. ∆ραστηριοποιείται σε 

ενέργειες οι οποίες έχουν ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος αλλά  και την προστασία 

των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Όσον αφορά την προστασία τους περιβάλλοντος κάνει επίσης 
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προσπάθειες να βρει υποκατάστατα όπως την πολυουρεθάνη, το βινύλιο αιθυλεστέρα, σιλικόνες, 

θερµοπλαστικό ελαστικό. Η adidas, επίσης, παρέχει µαθήµατα κατάρτισης σχετικά µε τα 

πρότυπα της απασχόλησης και των συστηµάτων Ανθρώπινου ∆υναµικού, την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζοµένων. Τέλος, προστατεύει και υποστηρίζει τα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων της, ακολουθώντας όλους τους ισχύοντες νόµους για την απασχόληση. 

 

Οικονοµική 

 

Όντας πολυεθνική εταιρεία βοηθάει τις χώρες στο να µειωθεί το ποσοστό ανεργίας, 

καθώς κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθµός των εργαζοµένων. Όσον αφορά τις εξαγωγές στην 

Ευρώπη η adidas δεν είναι τόσο ακριβή όπως ήταν παλαιότερα. Το γεγονός ότι από το 2002 

στην Ευρώπη υπάρχει ένα κοινό νόµισµα, το euro, τα σύνορα δεν είναι τόσο σφικτά, ο εργατικός 

µισθός στην Γερµανία και στην Γαλλία είναι υψηλός σε σχέση µε την Ασία και για αυτό το λόγο 

τα περισσότερα εργοστάσια βρίσκονται στην Ασία.  

 

Κοινωνική 

 

Οι ποικιλία των προϊόντων που παρουσιάζει η Adidas έχει ως σκοπό να µπορούν όλοι να 

αγοράζουν τα προϊόντα. Επιδιώκει να καλύπτει τις ανάγκες όλων των καταναλωτών ανεξάρτητα 

από την ηλικία, το θρήσκευµα και τον τρόπο ζωής παρουσιάζοντας προϊόντα µε ειδικά 

χαρακτηριστικά. Επικεντρώνεται σε ανθρώπους που αγαπούν τα sport και τον αθλητισµό.  

 

Τεχνολογική 

 

H Adidas στην προσπάθειά της να λανσάρει στην αγορά καινοτόµα προϊόντα επιδιώκει 

να χρησιµοποιεί ολοένα και πιο εξελιγµένη τεχνολογία. Παράδειγµα αποτελεί το “smart shoe”, 

στο εσωτερικό του οποίου είναι εγκατεστηµένο ένα micro chip. Με το micro chip ο χρήστης έχει 

την δυνατότητα να συνδεθεί  µε ασύρµατο mp3 player. Επίσης για την κατασκευή των 

προϊόντων η εταιρεία χρησιµοποιεί ειδικά υλικά που είναι φιλικά προς το περιβάλλον αλλά και 

πολύ ανθεκτικά. Οι συσκευασίες που χρησιµοποιεί η εταιρεία είναι κατάλληλες για την 
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µεταφορά σε µεγάλες αποστάσεις υπό ακραίες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Τα υλικά και τα 

χαρτιά που χρησιµοποιούνται για τις συσκευασίες είναι ανακυκλώσιµα υλικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον.  

 

SWOT ανάλυση της εταιρείας 

 

∆υνατά Σηµεία 

 

Η adidas υπάρχει στην αγορά για πάνω από 80 χρόνια και η Reebok για 20 περίπου 

χρόνια. Σε πολλές διοργανώσεις, αθλητικές και µη, η adidas είναι sponsor 

• ∆υνατό management team 

• Τα brand έχει µεγάλη αναγνωρισιµότητα 

• Μεγάλη ποικιλία διαφοροποιηµένων προϊόντων (υποδήµατα, ενδύµατα, αθλητικός 

εξοπλισµός) 

• Καινοτόµα προϊόντα 

• Πολύ καλός έλεγχος στα κανάλια διανοµής 

• Πολύ καλή φήµη στο ότι κάνει κινήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι 

ενάντια στην εκµετάλλευση της παιδικής εργασίας 

• Είναι πολύ δυνατή στην κατηγορία του ποδοσφαίρου µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί στην 

αγορά. 

• Τα προϊόντα είναι φτιαγµένα για να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών 

• Το 2006 ανακοινώθηκε συνεργασία της adidas µε την εθνική οµοσπονδία µπάσκετ 

(ΝΒΑ) διάρκειας 11 χρόνων.  

• Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 30.000 υπαλλήλους. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην 

εταιρεία να απασχολεί εξειδικευµένους υπαλλήλους σε κάθε τµήµα.  

 

Αδύνατα Σηµεία 

 

• Υψηλές τιµές σε ορισµένα προϊόντα 

• Το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν είναι τόσο πολύ αναπτυγµένο σε σχέση µε τον ανταγωνισµό 
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• Η άµεση πώληση στους καταναλωτές δηµιουργεί συγκρούσεις στους δικούς της 

µεταπωλητές.  

• Το “online service” δεν είναι τόσο χρήσιµο και εύκολο να βρεθεί. 

 

Ευκαιρίες 

 

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων 

• Αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στον αθλητισµό πραγµατοποιώντας συνεργασία η 

adidas µε την σχεδιάστρια µόδας Stella McCartney. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας µε άλλους λιανοπωλητές για την προώθηση των προϊόντων 

• Ανάθεση της ανάπτυξης των ιστοσελίδων αλλά και του ηλεκτρονικού εµπορίου σε 

τρίτους.  

 

Απειλές 

 

• Η ανταγωνίστρια εταιρεία Nike έχει πολύ δυνατή φήµη στην κατηγορία των υποδηµάτων 

αλλά και ενδυµάτων 

• Αρνητική εικόνα που δηµιουργήθηκε από την χορηγία της εταιρείας σε αθλητές (π.χ η 

σεξουαλική επίθεση του Kobe Bryant) 

• Αύξηση στις τιµές των πρώτων υλών 

• ∆ιακυµάνσεις και προβλήµατα που παρουσιάζονται στους δασµούς εισαγωγών και 

εξαγωγών. 

• Οικονοµική κρίση 

 

3.1.3 Η εταιρεία αξιοποιεί τις ευκαιρίες 
 

Οι χώρες των Βαλκανίων έχουν αναδειχθεί τελευταία σε σηµαντικό πόλο έλξης πολλών 

πολυεθνικών επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες στις 
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αναδυόµενες αγορές. Σε αυτές τις χώρες συγκαταλέγεται και η Σερβία η οποία πραγµατοποιεί 

σηµαντικά βήµατα για την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Η adidas λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Σερβία και 

γνωρίζοντας ότι είναι µια εταιρεία παραδοσιακή στον χώρο των αθλητικών ειδών διακεκριµένη 

για την ποιότητα και για την αξιοπιστία των προϊόντων που προσφέρει επιδιώκει την επέκτασή 

της σε αυτή την χώρα, αυξάνοντας έτσι τον αριθµό του αγοραστικού της κοινού.  

Επικεντρώνεται σε όλες τις ηλικίες δίνοντας όµως περισσότερο βάση στους άντρες από 

ότι στις γυναίκες βελτιώνοντας ακόµα περισσότερο τα σχέδια της εφόσον σε σχέση µε τον 

ανταγωνισµό βρίσκεται λίγο πίσω. Το γεγονός βέβαια ότι οι περισσότεροι καταναλωτές 

συνδέουν την adidas µε το ποδόσφαιρο, της δίνει ένα σηµαντικό προβάδισµα σε σύγκριση µε τις 

ανταγωνίστριες εταιρείες. Πραγµατοποιεί σηµαντικές επενδύσεις σε αυτή την κατηγορία χωρίς 

όµως να παραβλέπει και τις άλλες. Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην τεχνολογία εφόσον 

πλέον οι απαιτήσεις των καταναλωτών αυξάνονται συνεχώς. Για το λόγο αυτό σκοπός της 

adidas είναι να δηµιουργεί προϊόντα µε καινοτόµες τεχνολογίες βοηθώντας τους αθλητές να 

µεγιστοποιούν την απόδοσή τους.  

Επιπλέον παρακολουθώντας τις νέες τάσεις που επιβάλει η µόδα δεν µπορεί να 

παραβλέψει το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των καταναλωτών δεν είναι µόνο η τεχνολογία των 

προϊόντων αλλά και τα σχέδια αυτών. Για τον λόγο αυτό διαχωρίζει τις κατηγορίες των 

προϊόντων της σε Sport Performance & Sport Style µε κύριο πάντα χαρακτηριστικό τις 3 ρίγες 

για την κατηγορία του Sport performance και το τριφύλλι για τον Sport Style. Στην κατηγορία 

του Sport Style τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί και 2 ακόµα κατηγορίες το ΝΕΟ, SILVER 

οι οποίες παρουσιάζονται µε διαφορετικό λογότυπο. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκει να κερδίσει 

µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε κατηγορίας και ηλικίας των 

καταναλωτών. Τα διαφορετικά λογότυπα που παρουσιάζονται σε κάθε κατηγορία βοηθούν τον 

καταναλωτή να αναγνωρίζει και να ξεχωρίζει τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας 

αποφεύγοντας έτσι τον µεταξύ τους «κανιβαλισµό». 

 Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφερθήκαµε στο γεγονός ότι η γυναίκα επηρεάζει 

σηµαντικά την γνώµη του αντίθετου φύλου. Η εταιρεία λαµβάνοντάς αυτό υπόψη δείχνει να 

δραστηριοποιείται σηµαντικά σε αυτή την κατηγορία του καταναλωτή. Μια σηµαντική κίνηση 

που έκανε προς αυτή την κατεύθυνση είναι η συνεργασία που πραγµατοποίησε µε µια πολύ 
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γνωστή σχεδιάστρια στον χώρο της µόδας την Stella McCartney. Mε αυτό τον τρόπο επιδιώκει 

να κερδίσει την γυναίκα καταναλωτή και να βελτιώσει ακόµα περισσότερο την αντίληψη που 

έχει η ίδια για την εταιρεία. Τα σχέδιά της είναι καινοτόµα µε ιδιαίτερο “design”.  

Επιπλέον, κατευθύνεται προς την διεύρυνση του δικτύου διανοµής της αναπτύσσοντας 

επισφαλής συνεργασίες µε λιανοπωλητές για την προώθηση των προϊόντων της. Μερικοί από 

τους σηµαντικότερους πελάτες της adidas στην Σερβία είναι “Sport Vision”, “Intersport” “Holly 

d.o.o”.  Η επιλογή του κατάλληλου δικτύου διανοµής της αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 

την εικόνα που θα έχει ο καταναλωτής για την εταιρεία, για αυτό ακριβώς τον λόγο η επιλογή 

των συγκεκριµένων πελατών έγινε µε ιδιαίτερη προσοχή.  

 

3.1.4 Στρατηγική εισόδου της adidas στην αγορά της Σερβίας 
 

Η adidas είναι µια εταιρεία καταναλωτικών αγαθών και η εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών µπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρείας. Ως εκ τούτου 

καλύτερα από τις αρχικά προβλεπόµενες µακροοικονοµικές εξελίξεις, µπορεί να έχουν θετικό 

αντίκτυπο στις πωλήσεις και στην κερδοφορία της εταιρείας. Επιπλέον, νοµοθετικές αλλαγές π.χ 

όσον αφορά την εξάλειψη των φραγµών στο εµπόριο, µπορεί να επηρεάσουν θετικά την 

κερδοφορία της εταιρείας.  

Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της Σερβίας προσπαθώντας να προωθήσει ένα πιο 

δραστήριο και υγιή τρόπο ζωής επικεντρώνεται στο να προωθήσει προγράµµατα διαφόρων 

αθλητικών δραστηριοτήτων προσελκύοντας ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των 

αθλητικών εταιρειών. Η εξέλιξη αυτή δεν επηρέασε µόνο τις αποφάσεις των αθλητικών 

εταιρειών, όσον αφόρα το στρατηγικό τους σχέδιο, αλλά επιπλέον τον τρόπο ζωής και τη 

νοοτροπία των ανθρώπων. Ο αθλητισµός αρχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι στην ζωή 

όλο και περισσοτέρων καταναλωτών. Όταν οι άνθρωποι ασχολούνται µε αθλητικές 

δραστηριότητες θέλουν να είναι της µόδας χωρίς συµβιβασµούς στην ποιότητα ή στις τελευταίες 

τεχνολογικές εξελίξεις. Βεβαίως σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται και οι 

καταναλωτές οι οποίοι συµµετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες για λόγους 

κοινωνικοποίησης και βλέπουν τον αθλητισµό σαν κάτι το διασκεδαστικό και ευχάριστο και όχι 

ως αγγαρεία. 
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3.1.5 Το περιβάλλον των συναλλαγών στη Σερβία 
  

Η Σερβία προσπαθώντας να δηµιουργήσει τις βασικές προϋποθέσεις για µια σειρά 

συναλλαγών µε άλλες χώρες και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις ξένων κεφαλαίων, πέρασε µια 

σειρά από νόµους σε δηµοκρατικό και οµοσπονδιακό επίπεδο. Η συνεχής εισροή ξένων 

κεφαλαίων, ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τοµέα, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την 

εξασφάλιση σταθερής ανάπτυξης της Σερβικής οικονοµίας. Κατά 2001-2011, η καθαρή αξία των 

Ξένων Άµεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) που υλοποιήθηκαν στη Σερβία, άγγιξε τα € 15 δις. Το 40% 

των επενδύσεων αφορούν σε διαδικασίες ιδιωτικοποίησης βιοµηχανιών και χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων, το 35% αφορούν στους τοµείς των µη ανταλλάξιµων αγαθών και υπηρεσιών, ενώ 

µόλις το 15% αφορούν σε νέες, αµιγώς παραγωγικές επενδύσεις (greenfield). Από τα ανωτέρω, 

είναι προφανές ότι οι υλοποιηθείσες ΞΑΕ δεν µπόρεσαν να επηρεάσουν κατά τον επιθυµητό 

τρόπο την ανάκαµψη της σερβικής οικονοµίας και βιοµηχανίας. 

Το παραδοσιακό σερβικό µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης είχε ως στόχο την 

προσέλκυση ΞΑΕ, µέσω ιδιωτικοποιήσεων, ώστε να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισµός και η 

ανάκαµψη της εθνικής οικονοµίας, µέσω µεταφοράς τεχνογνωσίας, νέων τεχνολογιών και νέων 

µεθόδων διοίκησης και πωλήσεων. Η διαδικασία αυτή δεν απέφερε απτά ωφέλη επειδή, µεταξύ 

άλλων, εκτός από τις διεθνώς αναγνωρισµένες ξένες εταιρείες, στις ιδιωτικοποιήσεις 

ενεπλάκησαν και οι καλούµενοι νέοι κεφαλαιούχοι, οι οποίοι διέθεταν κεφάλαια αγνώστου 

προέλευσης, και είχαν µηδενική εµπειρία στη διενέργεια νόµιµων επιχειρηµατικών δράσεων. 

Οι ΞΑΕ που πραγµατοποιήθηκαν στη Σερβία την περίοδο 2001-2011 παρουσίαζαν 

διακυµάνσεις είτε λόγω εσωτερικών παραγόντων (αστάθεια και ανεπαρκής ανάπτυξη των 

συναφών κρατικών δοµών και Φορέων καθώς και πολιτικές διαφορές, σχετικά µε τον ευρωπαϊκό 

ή µη, προσανατολισµό της χώρας) είτε λόγω εξωτερικών (χρηµατο-οικονοµική κρίση του 2008 

και απόσυρση ξένων επενδυτών).  

Συγκεκριµένα:  

• 2001-2005 - συνολικό ύψος ΞΑΕ: € 3,1 δις. Κύρια µορφή υλοποίησης επενδύσεων: 

ιδιωτικοποιήσεις κερδοφόρων επιχειρήσεων (τσιµεντοβιοµηχανία, καπνοβιοµηχανία, 

ζυθοποιϊα, παραγωγή τροφίµων, µεταλλουργία). Πολύ µικρό ποσοστό στους τοµείς του 

εµπορίου και της ακίνητης περιουσίας). 
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• 2006-2008 - συνολικό ύψος ΞΑΕ: € 6,3 δις. Ο υψηλότερος όγκος επενδύσεων 

καταγράφεται το 2006 (€ 3,3 δις), κυρίως λόγω της πώλησης της εταιρείας 

τηλεπικοινωνιών «Mobitel», στη νορβηγική «Telenor». H περίοδος αυτή συµπίπτει µε 

την έντονη οικονοµική ανάπτυξη και υλοποίηση ΞΑΕ σε παγκόσµια κλίµακα.  

• 2009-2011 – συνολικό ύψος ΞΑΕ: € 4,1 δις.  

 

3.1 Πίνακας: Η εξέλιξη των ΞΑΕ στη Σερβία, κατά την υπό εξέταση περίοδο: 

Έτος € εκ. % Α.Ε.Π. Κατά κεφαλήν (€) 

2001-2011 14.929 - - 

2001 184 1,4 25 

2002 500 3,1 67 

2003 1.194 6,9 160 

2004 774 4,1 104 

2005 1.250 6,2 168 

2006 3.323 14,3 448 

2007 1.821 6,4 247 

2008 1.824 5,6 248 

2009 1.372 4,8 187 

2010 860 2,9 118 

2011 1.827 5,5 251 

(www.mfa.gr) 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ρυθµός υλοποίησης επενδύσεων εντάθηκε κατά την περίοδο 

της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, κυρίως λόγω των οικονοµικών κινήτρων που παρείχε η 

σερβική κυβέρνηση.  

3.2 Πίνακας: Παρουσιάζεται το ύψος των υλοποιηθεισών ΞΑΕ στη Σερβία και τις γειτονικές της 

χώρες, κατά την περίοδο της κρίσης: 

Χώρα 
€ εκ. Κατά 

κεφαλήν (€) 
2009 2010 2011 2012 

Αλβανία 706 831 650 2.187 679,2 

Βοσνία-

Ερζεγοβίνη 

177 174 250 601 156,4 

Βουλγαρία 2.413 1.779 1.064 5.256 709,6 

Κροατία 2.096 281 1.200 3.577 806,5 

Μαυροβούνιο 1.099 574 401 2.074 3.282,3 

Π.Γ.∆.Μ. 145 159 210 514 249,5 

Ρουµανία 3.490 2.219 1.917 7.626 363,2 

Σερβία 1.810 1.139 2.236 5.200 714,5 

(www.mfa.gr) 

 

3.3 Πίνακας: Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται διαχρονικά οι 4 βασικοί τοµείς οικονοιµικής 

δραστηριότητας των ΞΑΕ στη Σερβία.  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 µ.ο. 

Μεταποίηση 30,4 18,9 18,4 14,1 17,2 29,4 39,3 24,1 19,9 



72 

 

Εµπόριο, χονδρική & 

λιανική πώληση 
35,9 22,0 8,6 7,7 12,2 12,3 22,4 48,2 16,2 

Μεταφορές, αποθήκευση 

και επικοινωνίες 
1,5 0,7 28,8 19,5 7,5 6,5 8,7 1,7 11,8 

Χρηµατοπιστωτικός τοµέας 10,6 37,6 36,5 31,7 38,2 8,6 33,0 22,2 27,9 

Αξιοποίηση ακίνητης 

περιουσίας 
13,9 13,2 6,6 16,0 18,1 13,2 20,5 7,8 13,8 

Σύνολο 92,3 90,2 96,9 89,0 92,4 71,0 94,0 94,3 89,6 

(www.mfa.gr) 

 Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, παρόλο που η κατά τοµέα κατανοµή των 

ΞΑΕ είναι όµοια µε αυτή των υπόλοιπων χωρών της περιοχής, γεγονός που, µεταξύ άλλων, 

αναδεικνύει τις οµοιότητες και κοινά χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών των χωρών της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας (πλην Σλοβενίας), η Σερβία κυρίως λόγω της υποτίµησης του εθνικού 

της νοµίσµατος, φαίνεται να αποτελεί πόλο έλξης για την είσοδο επενδυτών στους τοµείς των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, του εµπορίου και της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας,. 

3.4 Πίνακας: Παρακάτω παρουσιάζονται οι µεγαλύτερες ΞΑΕ που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα, 

κατά την υπό εξέταση περίοδο: 

α/α Εταιρεία Χώρα προέλευσης Τοµέας 

Αξία 

επένδυσης (€ 

εκ.) 

1. Telenor Νορβηγία Τηλεπικοινωνίες 1.602 

2. Gazprom Neft – NIS Ρωσική 

Οµοσπονδία 

Ενέργεια 947 

3. Fiat Cars Serbia Ιταλία Αυτοκινητοβιοµηχανία 940 
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4. Delhaize Βέλγιο Λιανική πώληση 933 

5. Philip Morris DIN Η.Π.Α. Καπνοβιοµηχανία 733 

6. Stada – Hemofarm Γερµανία Φαρµακοβιοµηχανία 650 

7. Mobilkom – VIP Mobile Αυστρία Τηλεπικοινωνίες 633 

8. Agrokor Κροατία Τρόφιµα 614 

9. Banca Intesa – Delta 

Banka 

Ιταλία Τράπεζες 508 

10. Salford Investment Fund Ηνωµένο Βασίλειο Τρόφιµα 500 

11. Eurobank EFG Ελλάδα Τράπεζες 500 

12. Raiffeisen Bank Αυστρία Τράπεζες 500 

13. Mercator Σλοβενία Λιανική πώληση 500 

14. StarBev – Apatinska 

Pivara 

Τσεχία Τρόφιµα 487 

15. 
CEE / BIG Shopping 

Centres 
Ισραήλ 

Αξιοποίηση ακίνητης 

περιουσίας 
470 

16. 
National Bank of Greece 

– Vojvodjanska Banka 
Ελλάδα Τράπεζες 425 

17. Credit Agricole Serbia Γαλλία Τράπεζες 264 

18. Fondiaria SAI Ιταλία Ασφάλειες 220 

19. Lukoil – Beopetrol Ρωσική 

Οµοσπονδία 

Ενέργεια 210 
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20. Pepsi Co Marbo Η.Π.Α. Τρόφιµα 200 

21. 

British American 

Tobacco South East 

Europe 

Ηνωµένο Βασίλειο Καπνοβιοµηχανία 200 

(www.mfa.gr) 

 

3.1.5.1 Θυγατρική εµπορική εταιρεία αποκλειστικής ιδιοκτησίας στη χώρα εξαγωγής 
 

Η θυγατρική εταιρεία αποκλειστικής ιδιοκτησίας είναι µια από τις µορφές των Ξένων 

Άµεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ). Με αυτή την µορφή µια επιχείρηση µπορεί να επιλέξει να 

δραστηριοποιηθεί εξαγωγικά είτε επιλέγοντας να δραστηριοποιείται η ίδια στους αλλοδαπούς 

πελάτης της µε τα προϊόντα της ή να τους προµηθεύει διαµέσου ενός αντιπρόσωπου στη χώρα 

εξαγωγής. Η επιχείρηση αυτή είναι συνήθως ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων της 

εξαγωγικής επιχείρησης για µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή ή ακόµα και για ολόκληρη 

την χώρα. Η µέθοδος της αντιπροσώπευσης προηγείται χρονικά των εξαγωγικών µεθόδων της 

δηµιουργίας υποκαταστήµατος ή θυγατρικής εµπορικής εταιρείας στη χώρα εξαγωγής.  

Το κυριότερο κίνητρο ίδρυσης/εγκατάστασης θυγατρικών εταιρειών είναι η αναζήτηση 

νέων αγορών και ως επιµέρους κίνητρα καταγράφονται η αναζήτηση στρατηγικών πόρων αλλά 

και ο συνδυασµός των δύο κινήτρων µαζί. Αυτό το συµπέρασµα ενισχύεται και από το 

αποτέλεσµα ότι οι θυγατρικές καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες όχι µόνο της χώρας υποδοχής 

αλλά και να αναπτύξουν και άλλες αλλοδαπές αγορές.  

Στην περίπτωση της adidas η αρχική εξαγωγή των προϊόντων από την µητρική εταιρεία 

γινόταν µέσω αντιπροσώπου, αργότερα η µητρική εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει στην 

δηµιουργία θυγατρικής εµπορικής εταιρείας αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Η στελέχωση της 

θυγατρικής εταιρείας αποκλειστικής ιδιοκτησίας, adidas Serbia d.o.o, έγινε µε τοπικά στελέχη 

και µε ένα µικρό αριθµό στελεχών από τη µητρική εταιρία. H adidas Serbia αναφέρεται και 

υπάγεται στην adidas Hellas και εξυπηρετεί επίσης το Κόσσοβο, τη Βοσνία και το Μοντενέγκρο. 

Η εταιρεία στην Σερβία αποτελείται από το τµήµα πωλήσεων, τµήµα διοίκησης 

λειτουργιών, τµήµα µάρκετινγκ και το οικονοµικό τµήµα, τα οποία αναφέρονται και 
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υποστηρίζονται από τα ανάλογα τµήµατα της adidas Hellas. H ύπαρξη ορισµένων τµηµάτων στη 

Σερβία έγκειται στην διεκπεραίωση ορισµένων εργασιών όπως η εύρεση νέων πελατών, η λήψη 

και διαβίβαση παραγγελιών στην adidas Hellas, η συγκέντρωση πληροφοριών για την τοπική 

αγορά, η προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων στην τοπική αγορά κ.α. Επιπλέον τα στελέχη 

της θυγατρικής εταιρείας έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν από κοντά και µε πιο 

αποτελεσµατικό τρόπο τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών της επιχείρησης στην τοπική 

αγορά.  

Βασικά πλεονεκτήµατα της δηµιουργία θυγατρικής εταιρείας αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

είναι ότι η µητρική επιχείρηση (Χατζηδηµητρίου, 2003). 

• ∆ιατηρεί τον απόλυτο διοικητικό έλεγχο της νέας επιχείρησης.  

• Καρπώνεται το σύνολο των κερδών της θυγατρικής της. 

Ενώ ένα από τα σηµαντικά µειονεκτήµατα είναι ότι η µητρική επιχείρηση 

(Χατζηδηµητρίου, 2003) 

• Επιβαρύνεται µε το σύνολο του οικονοµικού κόστους του εγχειρήµατος. 

• Αναλαµβάνει µόνη της όλους τους επιχειρηµατικού κινδύνους που πηγάζουν από την 

επέκταση των δραστηριοτήτων της σε ένα σχετικά άγνωστο επιχειρηµατικό περιβάλλον.   

• Η νέα επιχείρηση διακρίνεται στις αγορές της χώρας όπου ιδρύει ως «ξένη». 

 

3.1.5.2 ∆ηµιουργία θυγατρικής εµπορικής εταιρείας αποκλειστικής ιδιοκτησίας 
 

Η δηµιουργία τέτοιου είδους εταιρείας στη Σερβία αποτελεί την πλέον προχωρηµένη 

µορφή προώθησης προϊόντων στην αγορά της Σερβίας, αφού προβλέπει ολοκληρωµένο έλεγχο 

στον τοµέα της διαδικασίας πωλήσεων, από την εισαγωγή µέχρι και τις τελικές πωλήσεις.  

Για την ίδρυσή της θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες διαδικασίες. Είναι απαραίτητη η 

σύνταξη συµβολαιογραφικών εγγράφων και το άνοιγµα ενός τραπεζικού λογαριασµού ώστε να 

µπορέσει να κατατεθεί το αρχικό κεφάλαιο. Παρόλο που ο νόµος επιτρέπει την συνεισφορά σε 

είδος (εργασία, µηχανήµατα ή άλλων περιουσιακών στοιχείων) στην πράξη οι ιδρυτές θα πρέπει 

να καταθέσουν το πλήρες ποσό σε µετρητά. Με το ποσό αυτό η εταιρεία ως νοµικό πρόσωπο 

εγγυάται ότι θα εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας.  
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  Όπως κάθε άλλη εταιρεία που ασκεί εµπορική δραστηριότητα, έτσι και µια ξένη εταιρεία 

που έχει την θυγατρική της στη Σερβία πρέπει να εγγραφεί στην υπηρεσία καταγραφής 

Εταιρείας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί µια αίτηση. Θα πρέπει να περιέχει 

απόδειξη της ύπαρξης της µητρικής εταιρείας, του καταστατικού, τον κατάλογο των ονοµάτων 

και διευθύνσεων των διευθυντών. Επίσης, η αίτηση πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά µε 

τη θυγατρική εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων συµβολαιογραφικού καταστατικού, την έδρα, το 

όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτηµένο να εκπροσωπεί την εταιρεία. 

Επίσης, απαιτούνται τα δείγµατα υπογραφής τους. Εντός τριών ηµερών η βεβαίωση εγγραφής 

χορηγείται. Ο Οργανισµός Εγγραφής Εταιρείας καταγράφει επίσης το νεοσύστατο κλάδο της 

Σερβίας στην Στατιστική Υπηρεσία. Μετά την εγγραφή στον Οργανισµό Εγγραφής Εταιρείας 

και στη Στατιστική Υπηρεσία, η εταιρεία της Σερβίας θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα µόνιµο 

τραπεζικό λογαριασµό µέσω του οποίου θα πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές.  

Επίσης, θα πρέπει να γίνει εγγραφή στην τοπική φορολογική αρχή ώστε η εταιρεία να 

αποκτήσει µητρώο και όλοι οι εργαζόµενοι να είναι ασφαλισµένοι (Κοινωνική Ασφάλιση, 

Ατύχηµα, Ταµείο Συντάξεων, κλπ).  

Η εταιρεία θεωρείται ότι είναι σε πλήρη λειτουργία εφόσον έχει εκδοθεί η άδεια 

λειτουργίας. Προετοιµασία των εταιρικών εγγράφων δεν διαρκεί περισσότερο από µία ηµέρα. 

Ωστόσο, η εγγραφή στον Οργανισµό και η καταχώριση της επιχείρησης στη Στατιστική 

Υπηρεσία µπορεί να διαρκέσει έως και τρεις ηµέρες.  

 

3.1.5.3 Το τραπεζικό σύστηµα – Τρόποι πληρωµής 
 

Το επίσηµο νόµισµα της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας είναι το νέο Σέρβικο ∆ηνάριο (RSD). 

Σε γενικές γραµµές το νόµισµα πληρωµής µπορεί να επιλεχθεί ελεύθερα. ∆εν υπάρχουν 

περιορισµοί όσον αφορά τις συναλλαγές του λογαριασµού. Ο προτεινόµενος τρόπος πληρωµής 

είναι είτε αµετάκλητη επιστολή της πίστωσης ή πληρωµή εκ των προτέρων. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω για τη δηµιουργία της εταιρείας είναι σηµαντική η 

δηµιουργία ενός τραπεζικού λογαριασµού σε µια από τις εµπορικές τράπεζες που θα επιλέξει. 

Στην τράπεζα στην οποία θα ανοιχτεί ο λογαριασµός θα πρέπει να υποβληθεί η σύµβαση 

σύστασης της θυγατρικής εταιρείας αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Ο τραπεζικός λογαριασµός που 
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θα ανοιχτεί θα πρέπει πρώτα να είναι ένας προσωπικός λογαριασµός και µετά να µετατραπεί σε 

λογαριασµό της εταιρείας, ο οποίος θα χρησιµοποιείται για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

Στον λογαριασµό τουλάχιστον το ήµισυ του αρχικού κεφαλαίου καταβάλλεται εκ των προτέρων, 

και το υπόλοιπο εντός 2 ετών.  

Τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται για τη θέσπιση ενός µόνιµου επιχειρηµατικού 

λογαριασµού µε την εµπορική τράπεζα διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα. Τα έγγραφα τα 

οποία χρειάζονται είναι τα εξής:  

 

• Πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο της εγγραφής της εταιρείας µε την Serbian 

Business Registers Agency (SBRA). 

• Αίτηση για το άνοιγµα ενός µόνιµου λογαριασµού 

• Τη σύµβαση για την κατάθεση των κεφαλαίων 

• ΑΦΜ 

• Αντίγραφο της ταυτότητας των ιδρυτών 

• Συµφωνητικό ίδρυσης της εταιρείας 

 

Σε αυτό το σηµείο οι ιδρυτές για να µετατρέψουν τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασµό 

σε λογαριασµό της εταιρείας θα πρέπει να κατατεθεί το ελάχιστό κεφάλαιο των 500 ευρώ. Ο 

νέος νόµος για την πρόληψη ξεπλύµατος χρήµατος και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας 

προβλέπει ότι, προκειµένου µια εταιρεία να ανοίξει ένα προσωρινό λογαριασµό πρέπει η 

σχετική τράπεζα να ελέγξει την αλυσίδα της ιδιοκτησίας µιας επιχείρησης, καθώς και όλων των 

προσώπων και των οντοτήτων που κατέχουν το 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου των 

µετόχων/µελών της εταιρείας. Το κόστος για την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης διαδικασίας 

είναι 400 δηνάρια. 

Η adidas Serbia για να µπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες της έχει τραπεζικούς 

λογαριασµούς ανάλογα µε το συνάλλαγµα που θα χρησιµοποιήσουν οι πελάτες για την πληρωµή 

των υποχρεώσεών τους προς την εταιρεία (δηνάρια, ευρώ, δολλάρια). Τα χρήµατα τα οποία 

λαµβάνει η adidas Serbia από τους πελάτες της στη συνέχεια τα καταθέτει σε τραπεζικό 

λογαριασµό που ανήκει στην adidas Hellas, εφόσον αναφέρεται σε αυτήν (www.serbia-

business.com). 
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3.2 Κανονισµοί τελωνείου - Απαιτήσεις και έγγραφα για τις εισαγωγές 
 

Η πολιτική κατάσταση στα ∆υτικά Βαλκάνια έχει υποστεί σηµαντικές αλλαγές µέσα στα 

τελευταία χρόνια. Η κρατική ένωση της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, η οποία ιδρύθηκε µόλις 

το 2003 ως νόµιµος διάδοχος της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, έχει 

αντικατασταθεί από τις χώρες και εδάφη της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και του 

Κοσσυφοπεδίου. 

Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η ορθή ένδειξη της τρέχουσας χώρας και το όνοµα 

του τελωνειακού εδάφους στη διεύθυνση του παραλήπτη, διαφορετικά τα συνοδευτικά έγγραφα 

δεν γίνονται δεκτά από τις τελωνειακές αρχές. Τα έγγραφα εισαγωγής πρέπει να είναι στα 

Σερβικά. Σε θέµατα που ορίζονται από διεθνείς συµφωνίες τα έγγραφα µπορούν να συνταχθούν 

σε άλλες γλώσσες, αλλά η µετάφραση στη σερβική µπορεί να είναι απαραίτητη. 

Οι κωδικοί των εµπορευµάτων και οι σχετικές περιγραφές τους θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται στα εµπορικά έγγραφα. Στην περίπτωση που οι κωδικοί εµπορευµάτων που 

αναφέρονται υπερβαίνουν το οριζόµενο εξαψήφιο επίπεδο που ορίζεται από το “Harmonized 

System”  και αφορούν την δασµολογική ονοµατολογία της χώρας προορισµού, οι κωδικοί αυτοί 

θα πρέπει να προσαρµοστούν µε τον εισαγωγέα. 

Σύµφωνα µε την τελωνειακή νοµοθεσία της Σερβίας, όλα τα εισαγόµενα εµπορεύµατα 

πρέπει να δηλωθούν για εκκαθάριση. Από την στιγµή που ο ηλεκτρονικός εκτελωνισµός είναι 

δυνατός, οι τελωνειακοί υπάλληλοι θα πρέπει να επιτρέπουν την χρήση εναλλακτικών µεθόδων 

τεχνικού ελέγχου, εκτός από την σφραγίδα και την υπογραφή για να χρησιµοποιηθεί στα βασικά 

διοικητικά έγγραφα, όπως πιστοποιηµένες ηλεκτρονικές υπογραφές.  

Οι εξαγωγείς θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι, εκτός από τα επίσηµα έγγραφα που 

χρειάζονται, µπορεί να προκύψουν και πρόσθετες ανάγκες από συµβατικές συµφωνίες µε τον 

εισαγωγέα. Εάν µια σύµβαση πώλησης ή µια επιστολή πίστωσης, ορίζει ότι τα συγκεκριµένα 

έγγραφα πρέπει να παρέχονται από τον εισαγωγέα, η προσκόµισή τους αποτελεί υποχρέωση για 

την εκπλήρωση της σύµβασης, ανεξάρτητα από τις επίσηµες απαιτήσεις. Επιπλέον οι 

τελωνειακές αρχές σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι 

ανεπαρκείς π.χ. σε σχέση µε την τιµή πώλησης ή την καταγωγή των εµπορευµάτων, παγώνει 

εκτελωνισµός των προϊόντων. Εκτός από τις αναγκαιότητες των τελωνειακών αρχών οι 

απαιτήσεις για έγγραφα εισαγωγής επηρεάζονται επίσης από την εµπορική πρακτική.   
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Οι ευθύνες των πωλητών και των αγοραστών σχετικά µε την παράδοση των 

εµπορευµάτων βάσει διεθνών συµβάσεων συχνά ορίζονται από τα “Incoterms ®”. Αυτοί οι 

διεθνείς εµπορικοί όροι είναι έγκυροι κανόνες για την κατανοµή του κόστους και των κινδύνων 

για τα µέρη των συµβάσεων πώλησης.  Λόγω του τρόπου προσδιορισµού του κόστους που 

διατίθενται για τα µέρη, τα Incoterms χρησιµοποιούνται επίσης για τους σκοπούς της 

δασµολογητέας αξίας.  

Τα “Incoterms ®” έχουν δηµιουργηθεί από το ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο 

(international Chamber of Commerce), µια παγκόσµια οργάνωση των επιχειρήσεων. Η τρέχουσα 

έκδοση αυτών των όρων συναλλαγών αναφέρεται ως “Incoterms ®” 2010, η οποία τέθηκε σε 

ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.  

Το υπουργείο οικονοµικών καθορίζει τη µορφή, το περιεχόµενο και τον τρόπο 

κατάθεσης της αίτησης ή των άλλων εντύπων που χρειάζονται στο τελωνείο. Η εποπτεία γίνεται 

από την υπηρεσία τελωνείων της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας. Η δήλωση των προϊόντων στο 

τελωνείο υποβάλλεται στο υποχρεωτικό έντυπο, το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα 

δεδοµένα και τα υποχρεωτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για να εφαρµοστούν οι διατάξεις 

που διέπουν το συγκεκριµένο τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται τα εµπορεύµατα. 

Επιπλέον η αξία των τελωνειακών προϊόντων υποβάλλεται µε την άφιξη των προϊόντων. Η 

τελωνειακή υπηρεσία ελέγχει όλες τις εισερχόµενες αποστολές κα τα έγγραφα. Ο εκτελωνισµός 

των προϊόντων έχει ολοκληρωθεί από την στιγµή που τα έγγραφα έχουν την σφραγίδα του 

τελωνείου. Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος πληρώνει το ΦΠΑ, δασµούς και άλλα έξοδα εκ µέρους 

του εισαγωγέα και κατόπιν τιµολογεί το συνολικό κόστος µαζί µε τα έξοδα της υπηρεσίας του 

και τα στέλνει στον εισαγωγέα.  

 

Απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή των προϊόντων 

 

• Summary Declaration (Παράρτηµα 1) 

• Εµπορικό τιµολόγιο / Commercial invoice (Παράρτηµα 2) 

• Λίστα Συσκευασίας / Packing List (Παράρτηµα 3) 

• Πιστοποιητικό προέλευσης “Certificate of Origin” (Παράρτηµα 4) 

• Φορτωτική / Waybill (Παράρτηµα 5) 
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• Εγγραφή Εταιρείας / Company registration (Παράρτηµα 6) 

 

Στην περίπτωση της adidas τα προϊόντα που είναι για την Σερβία έρχονται από τα 

εργοστάσια του εξωτερικού πρώτα στην Ελλάδα και µετά φεύγουν για την Σερβία, Κόσσοβο, 

Βoσνία και Μοντενέγκρο. Στην περίπτωση της Σερβίας τα προϊόντα δεν εκτελωνίζονται στην 

Ελλάδα αλλά ο εκτελωνισµός τους γίνεται απευθείας στην Σερβία ακολουθώντας όλες τις 

παραπάνω διαδικασίες. Αφού ολοκληρωθεί ο εκτελωνισµός των προϊόντων µεταφέρονται στις 

αποθήκες της εταιρείας στη Σερβία απο όπου µετά γίνεται η διανοµή των προϊόντων στους 

πελάτες της. (www.serbia-business.com). 

Στο Παράρτηµα 7 παρουσιάζονται τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την Τελωνειακή 

∆ιασάφηση Εισαγωγής Ρούχων και Υποδηµάτων. Επίσης παρουσιάζονται και τα στοιχεία που 

πρέπει να αναφέρονται σε αυτά τα έγγραφα. 

 

3.3 Το Μίγµα Μάρκετινγκ στη Σερβία 
  

Το Mάρκετινγκ είναι τρόπος επιχειρηµατικής σκέψης και δράσης. Στηρίζεται στην αρχή 

της πλήρους ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη µέσα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

καθώς επίσης και στην σωστή εξυπηρέτηση που του προσφέρονται. Αυτό σηµαίνει πως όλες οι 

ενέργειες των µελών µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού πρέπει να είναι εστιασµένες στην 

πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.  

Προσπαθεί δηλαδή, µέσω της  έρευνας αγοράς,  αφού κατανοήσει τις ανάγκες και τις 

επιθυµίες του, να προσφέρει στον καταναλωτή εκείνα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, µε τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ο πελάτης επιθυµεί. Στη συνέχεια να του τα γνωστοποιήσει 

(διαφήµιση και προώθηση), να τα καταστήσει διαθέσιµα µέσα από τα κανάλια διανοµής (τα 

µαγαζιά και οι τοποθεσίες που αυτά είναι διαθέσιµα) στην τιµή που θα πρέπει αυτά να 

πωλούνται.  

Η adidas έχοντας ήδη αναγνωρίσει τις ανάγκες των µελλοντικών πελατών της, επιλέγει 

εκείνα τα µοντέλα τα οποία θα ικανοποιούν σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες αυτών. Η παρουσία 

των µοντέλων αυτών γίνεται µέσα από συγκεκριµένα κανάλια διανοµής. Υπάρχουν µοντέλα τα 

οποία δεν υπάρχουν σε κάποιες άλλες αγορές ή τουλάχιστον υπάρχουν σε 

συγκεκριµένες/περιορισµένες αγορές γιατί προορίζονται για συγκεκριµένη κατηγορία 
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καταναλωτή. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία να έρθει πιο κοντά στον καταναλωτή και 

εξυπηρετήσει τις συγκεκριµένες ανάγκες του. 

Παρακάτω θα γίνει αναφορά των κυριότερων στοιχείων του µάρκετινγκ που είναι τα 

λεγόµενα 4 P και προκύπτουν από τις αγγλικές λέξεις: Product, Price, Place, Promotion (δηλ. 

προϊόν, τιµή, τόπος, προώθηση). Τα 4 P σχηµατίζουν το µίγµα µάρκετινγκ (marketing mix) 

(http://el.wikipedia.org/).  

 

3.3.1 Τιµολόγηση 
 

Η τιµολόγηση µαζί µε την προώθηση και την διανοµή είναι ένα από τα τµήµατα 

εµπορευµατοποίησης των προϊόντων. Μια καλά επιλεγµένη τιµή πρέπει να εστιάζει σε 3 

πράγµατα: την πραγµατοποίηση των οικονοµικών στόχων της εταιρείας, την ευθυγράµµιση του 

προϊόντος µε την πραγµατικότητα της αγοράς και την υποστήριξη της τοποθέτησης των 

προϊόντων στην αγορά σύµφωνα µε τις άλλες πτυχές εµπορευµατοποίησης των προϊόντων. 

Για να καθοριστεί η τιµή πώλησης ενός προϊόντος και ιδιαίτερα η τιµή των 

καταναλωτικών αγαθών ένας εξαγωγέας θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τη διαφορά της τιµής 

που ο εισαγωγέας είναι διαθέσιµος να πληρώσει και την λιανική τιµή πώλησης. Τα κόστη 

διανοµής συνδυαζόµενα µε τα περιθώρια λιανικής δύναται να αυξήσουν την τιµή πώλησης 

επακόλουθα.  

Από την στιγµή που τα προϊόντα έρχονται στην Ελλάδα η τιµολόγηση των προϊόντων 

προς την Σερβία γίνεται µε βάση το “standard cost” συν ένα ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύει 

την κάλυψη κάποιων λειτουργικών εξόδων. Μόλις τα προϊόντα φτάσουν στην αποθήκη της 

Σερβίας τιµολογούνται στους πελάτες.  

 

3.3.2 Κανάλια διανοµής 
 

Τα κανάλια διανοµής (τόπος) έχουν ως κύριο σκοπό την εξεύρεση των κατάλληλων 

σηµείων πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών. Στο βιβλίο του Buclin “Theory of Distribution 

Channel Structure” (1996) «Το κανάλι διανοµής περιλαµβάνει το σύνολο των ανθρώπων ή των 

οργανισµών που εκτελούν όλες τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την µετάβαση 
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ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση». Στην πραγµατικότητα όµως ένα κανάλι 

διανοµής δεν είναι τόσο απλό όπως φαίνεται παραπάνω. Πολλοί παράγοντες θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και πολλά πράγµατα θα πρέπει να αποφασιστούν για την µετάβαση αυτή. Για να 

είναι επιτυχής η δηµιουργία ενός καναλιού θα πρέπει η οµάδα µάρκετινγκ της εταιρείας να είναι 

σε θέση να πάρει κάποιες αποφάσεις: 

• Άµεση ή έµµεση χρήση των καναλιών διανοµής 

• Θα χρησιµοποιηθούν πολλαπλά ή ένα κανάλι διανοµής 

• Ποιο θα είναι το µήκος των συνολικών καναλιών διανοµής 

• Τι είδους µεσάζοντες θα χρησιµοποιηθούν και ποιος µπορεί να είναι ο πιθανός αριθµός 

τους 

Ανάλογα µε τον κύκλο ζωής του προϊόντος διαφορετικά κανάλια θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν στα διαφορετικά σηµεία του κύκλου ζωής του προϊόντος. Η επιλογή του 

κατάλληλου διανοµέα είναι πολύ σηµαντική εφόσον η επιτυχής εικόνα τους προϊόντος θα 

καθοριστεί µέσω αυτού. 

Η στρατηγική που ακολουθείται όσον αφορά τα κανάλια διανοµής επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες όπως: 

• Παράγοντες αγοράς 

• Παράγοντες κατασκευαστή 

• Παράγοντες προϊόντος 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τον σχηµατισµό στρατηγικής καναλιών διανοµής 

είναι το εύρος διανοµής. Το εύρος της διανοµής µπορεί να είναι  

• Εντατικό: Στρέφεται στον πλήρη κορεσµό της αγοράς µε τη χρησιµοποίηση όλων των 

διαθέσιµων µεθόδων για να πωληθεί ένα προϊόν. 

• Εκλεκτικό: Στοχεύει στην χρήση ενός περιορισµένου αριθµού καταστηµάτων  

• Αποκλειστική: Είναι µορφή ακραίας εκλεκτικής διανοµής στην οποία µόνο ένας 

χονδρέµπορος, λιανοπωλητής ή διανοµέας έχει την άδεια, σε µια συγκεκριµένη 

γεωγραφική περιοχή, να πωλήσει ένα συγκεκριµένο προϊόν. 
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Είδη καναλιών διανοµής 

 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την διαµόρφωση των στόχων και 

των στρατηγικών της διανοµής είναι οι συνθήκες της αγοράς στην οποία θέλει να 

δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Υπάρχουν πολλοί τύποι καναλιών διανοµής. Οι πιο σηµαντικοί 

είναι οι χονδρέµποροι, οι αντιπρόσωποι, οι λιανοπωλητές, το διαδίκτυο, οι άµεσες πωλήσεις.  

Κάθε κανάλι διανοµής δραστηριοποιείται και σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. 

Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι πελάτες δεν έχουν πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Για 

το λόγο αυτό η εταιρεία έχει δηµιουργήσει το λεγόµενο “customer segmentation”. Ανάλογα µε 

το κανάλι διανοµής στο οποίο ανήκει ο κάθε πελάτης ενεργοποιείται και η πρόσβαση στις 

αντίστοιχες κατηγορίες προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η εικόνα του προϊόντος 

και αποτρέπεται ο κορεσµός του στην αγορά.  

Σε µερικές περιπτώσεις µια από τις ανωτέρω εναλλακτικές λύσεις είναι επαρκής για µια 

επιχείρηση για να εισάγει ένα προϊόν στην αγορά. Στην περίπτωση της adidas τα κανάλια 

διανοµής που χρησιµοποιούνται είναι οι χονδρέµποροι, όπου µερικοί από αυτούς 

δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό εµπόριο, οι αντιπρόσωποι και το own retail.  

 

3.3.3 Προβολή 
 

Η προώθηση ή αλλιώς το µίγµα προβολής και επικοινωνίας (ή µίγµα επικοινωνίας) 

καθορίζει τις επικοινωνίες µάρκετινγκ µιας επιχείρησης και περιλαµβάνει την ∆ιαφήµιση, την 

Προσωπική Πώληση, την Προώθηση Πωλήσεων και τις ∆ηµόσιες σχέσεις. Η διαφήµιση µπορεί 

να γίνει µε πολλά µέσα για παράδειγµα, τηλεόραση, αφίσες, περιοδικά, ραδιόφωνο κ.α. Η 

προσωπική πώληση γίνεται µέσω των πωλητών της επιχείρησης. Η προώθηση περιλαµβάνει  µια 

σειρά από ενέργειες (π.χ. κουπόνια, δωρεάν δείγµατα, προώθηση µέσα στο κατάστηµα κ.α.). που 

σκοπό έχουν να επιτύχουν µεγαλύτερες πωλήσεις. Τέλος οι δηµόσιες σχέσεις αποσκοπούν στη 

δηµιουργία δηµοσιότητας και θετικής εικόνας για την επιχείρηση και τα προϊόντα που διαθέτει. 
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∆ιαφήµιση 

  

Η διαφήµιση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για καταναλωτικά προϊόντα και η σηµασία της 

είναι τεράστια. Η διαδικασία της διαφήµισης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό και εκτέλεση στην 

επιλογή του κατάλληλου κοινού-στόχου, στη διαµόρφωση του µηνύµατος σε σχέση µε την 

αγορά και τον καταναλωτή, στην επιλογή µέσων, και στη µέτρηση των αποτελεσµάτων της. 

Οποιαδήποτε διαφηµιστική ενέργεια σχεδιάζει η adidas Serbia είναι βασικό να συµφωνεί 

µε τα πρότυπα που ορίζει η µητρική εταιρεία. Τα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθηθούν 

προτού γίνει οποιαδήποτε κίνηση είναι τα εξής: πρώτα θα πρέπει να προσδιοριστεί το προϊόν το 

οποίο επιθυµεί η θυγατρική εταιρεία να διαφηµίσει, στη συνέχεια το τµήµα µάρκετινγκ, 

γνωρίζοντας τις ανάγκες της αγοράς αποφασίζει τον τρόπο µε το οποίο θα διαφηµιστεί. Είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί ότι αρχικά το κοµµάτι της διαφήµισης οργανώνεται από την µητρική 

εταιρεία, η οποία ανάλογα µε τον προϊόν, το κόστος, και τα χρήµατα που µπορούν να διατεθούν, 

προγραµµατίζει τις κινήσεις της και τα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν.  

Η adidas Serbia γνωρίζοντας τα µέσα που έχει στην διάθεσή της και το ποσό που µπορεί 

να διαθέσει συνολικά προσδιορίζει και τις κινήσεις που πρέπει να ακολουθηθούν. Για 

παράδειγµα, αν η θυγατρική εταιρεία έχει προγραµµατίσει να προβάλει στην αγορά µέσω 

τηλεοπτικής καµπάνιας µια συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντος πρέπει πρώτα το τηλεοπτικό 

διαφηµιστικό να προωθηθεί από την µητρική εταιρεία στην θυγατρική και µετά η θυγατρική 

ανάλογα µε το κόστος και τα χρήµατα που έχει στην διάθεση της να αποφασίσει κατά πόσο ο 

συγκεκριµένος τρόπος διαφήµισης θα έχει απηχήσει στον καταναλωτή ή θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί κάποιο άλλο µέσο. 

 

Προσωπική Πώληση 

  

 Πρόκειται για ένα πολύ συνηθισµένο τρόπο προβολής, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός 

σε επιχειρήσεις όπου οι πελάτες τους είναι άλλες επιχειρήσεις, αλλά και στην καταναλωτική 

αγορά όπως π.χ το λιανεµπόριο. Η προσωπική πώληση περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως η 

αναγνώριση πιθανών πελατών, την προετοιµασία κάποια παρουσίασης, την παρουσίαση 

κάποιου µηνύµατος, την επίδειξη του προϊόντος καθώς και οποιεσδήποτε διαπραγµατεύσεις. 
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Ακόµα και σε αυτή την κατηγορία προβολής είναι απαραίτητο και σηµαντικό η θυγατρική 

εταιρεία να ακολουθεί τα πρότυπα και τους κανόνες που ορίζει η µητρική εταιρεία.  

 Σε ορισµένες περιπτώσεις η µητρική εταιρεία δίνει τη δυνατότητα της ευελιξίας στην 

adidas Serbia, επιδιώκοντας µε αυτό τον τρόπο να βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες του 

καταναλωτή. Είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οποιαδήποτε 

ενέργεια είναι διαφορετική ή λίγο διαφορετική από αυτή που ορίζουν τα πρότυπα θα πρέπει 

οπωσδήποτε να εγκριθεί από την µητρική εταιρεία.  

 Ο τρόπος της προσωπικής πώλησης που ορίζει η βιβλιογραφία δεν διαφέρει στην πράξη 

από αυτή που πραγµατικά γίνεται. 

 

∆ηµόσιες Σχέσεις 

 

 Οι δηµόσιες σχέσεις αποτελούν έναν άλλο τρόπο προβολής, ο οποίος είναι ιδιαίτερα 

πιστευτός, αποτελεσµατικός, αρκετά χρησιµοποιηµένος και οικονοµικός. Οι δηµόσιες σχέσεις 

αναφέρονται στην προσπάθεια µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού να προβληθεί ευρέως και να 

δηµιουργήσει θετική εικόνα γύρω από το πρόσωπό του/της. ∆ηµόσιες σχέσεις είναι η διαχείριση 

της φήµης ως αποτέλεσµα των πράξεων και της αντίληψης των άλλων για αυτά 

(http://el.wikipedia.org).  

 

Το κοµµάτι των δηµοσίων σχέσεων για την adidas Serbia περιλαµβάνει: 

• Τα δελτία τύπου σε περιοδικά, εφηµερίδες κλπ. 

• Ηλεκτρονικό υλικό, τα λεγόµενα «Look books».  

• Επαφή µε «Local Influencers». 

• Events, όπως για παράδειγµα η κάλυψη από τα Μ.Μ.Ε για την παρουσίαση της φανέλας 

της Partizan. 

• Φωτογράφηση σε περιοδικά, εφηµερίδες κλπ. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δελτία τύπου και τα «Look books» προµηθεύονται στην 

θυγατρική εταιρεία από την µητρική και θεωρούνται standard αυτά που πρέπει να 
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χρησιµοποιηθούν. Τα υπόλοιπα ελέγχονται µεν από την µητρική εταιρεία αλλά οργανώνονται 

τοπικά.  

 

3.4 Συµπέρασµα 
 

Η adidas όντας µια εταιρεία παγκοσµίως γνωστή στον κλάδο των αθλητικών ειδών, για 

πάρα πολλά χρόνια, και ιδιαίτερα διακεκριµένη για την ποιότητα και την αξιοπιστία των 

προϊόντων που προσφέρει στους καταναλωτές της επέλεξε την Σερβία για την επέκταση των 

δραστηριοτήτων της αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο τον αριθµό του αγοραστικού της κοινού.   

∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση στον υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής προσπαθώντας να καλύψει 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των καταναλωτών οι οποίοι δείχνουν εµπιστοσύνη 

στο προϊόν που τους προσφέρεται. 

Για την adidas η δηµιουργία εµπορικής θυγατρικής εταιρείας στην χώρα εξαγωγής ήταν 

µια στρατηγική καίριας σηµασίας. Η κίνηση αυτή φάνηκε να είναι ακόµα πιο σηµαντική εφόσον 

η στελέχωση αυτής έγινε κυρίως από τοπικά στελέχη που γνώριζαν πολύ καλά την αγορά της 

Σερβίας και τις ιδιαιτερότητες αυτής.   

Οι διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν όσον αφορά το κοµµάτι διαχείρισης έπρεπε 

να µην διαφέρει από τα πρότυπα που η µητρική εταιρεία είχε θέσει. Για το λόγο αυτό όλα τα 

τµήµατα έπρεπε σε γενικές γραµµές να ακολουθούν συγκεκριµένους «κανονισµούς», π.χ σε 

αυτή την κατηγορία υπάγεται το τµήµα του µάρκετινγκ, ο τρόπο πληρωµών, η τιµολόγηση κ.α. 

Η αποτελεσµατική λειτουργία της θυγατρικής εταιρείας ελέγχεται από την µητρική εταιρεία και 

οποιαδήποτε προβλήµατα παρουσιάζονται λύνονται µε την άµεση επέµβαση αυτής.  

Όσον αφορά τους τοπικούς κανονισµούς που έπρεπε να ακολουθούνται δεν υπήρχε αλλά 

ούτε υπάρχει η δυνατότητα παρέκκλισης από αυτούς. Εδώ γίνεται αναφορά στους δασµούς 

εισαγωγών, στους κανονισµούς εκτελωνισµού και στα έγγραφα που απαιτούνται  για την 

πραγµατοποίηση των εισαγωγών.     
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 Ο χώρος των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και για τον λόγο αυτό 

πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να δραστηριοποιούνται και σε άλλες διεθνείς αγορές 

βελτιώνοντας µε αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστική τους θέση στην διεθνή επιχειρηµατική 

σκηνή. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι µια τέτοια κίνηση θα φέρει σε οποιαδήποτε εταιρεία τα 

απαραίτητα επιθυµητά αποτελέσµατα. ∆εν είναι λίγες οι επιχειρήσεις όπου δεν κατάφεραν να 

πραγµατοποιήσουν τους στόχους τους και να βελτιώσουν τα κέρδη τους. Οι λόγοι µπορεί να 

είναι διάφοροι, είτε συγκυριακοί είτε εξωγενείς που µπορεί να συνδέονται µε τις ικανότητες, τις 

γνώσεις και την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών στελεχών στην διαχείριση των 

εξαγωγικών διαδικασιών.  

 Η επέκταση των δραστηριοτήτων σε ξένες αγορές είναι ένα εγχείρηµα αρκετά τολµηρό. 

Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής είναι πολύ σηµαντική εφόσον αυτή από την µια µπορεί 

να την οδηγήσει στην κορυφή και από την άλλη µπορεί να την βγάλει εκτός ανταγωνισµού. 

Κάθε στρατηγική έχει τα δικά της χαρακτηριστικά τα οποία συνεπάγονται κάποια 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Η κατανόηση αυτών µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην 

επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για επέκταση της επιχείρησης σε νέες αγορές. 

 Τα τελευταία χρόνια οι αναπτυσσόµενες χώρες των Βαλκανίων αποτελούν πόλο έλξης 

για πολλές επιχειρήσεις. Καθοριστικός παράγοντας αποτελεί η γεωγραφική τους θέση. Χώρες 

της περιοχής όπως η Σερβία έχουν στη γειτονιά τους ένα πολύ µεγάλο αριθµό καταναλωτών που 

ενδιαφέρεται για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από ξένες αγορές. Παρόλα αυτά προτού µια 

επιχείρηση πραγµατοποιήσει ένα δυναµικό ξεκίνηµα χρειάζεται µια ορθή καθοδήγηση από 

έµπειρα άτοµα, σωστή µελέτη και  ένα κατάλληλο φορολογικό σχεδιασµό. 

Η επιχειρηµατική κίνηση της adidas Group να επεκταθεί στη Σερβία δηµιουργώντας 

θυγατρική εµπορική εταιρεία αποκλειστικής ιδιοκτησίας ήταν και συνεχίζει να είναι επιτυχής. Ο 

καταναλωτής δείχνει µεγάλο ενδιαφέρον για την εταιρεία και αυτό φαίνεται από την συνεχή 

άνοδο των πωλήσεων που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια.  

Στην αρχή βέβαια η εταιρεία αντιµετώπισε κάποιες δυσκολίες, εφόσον λειτουργούσε 

µέσω αντιπροσώπου. Το περιβάλλον δεν ήταν το ιδανικό και για αυτό τον λόγο η δηµιουργία και 

η οργάνωση µιας θυγατρικής εµπορικής εταιρείας αποκλειστικής ιδιοκτησίας έπρεπε να γίνει 

από την αρχή. Η εύρεση των κατάλληλων στελεχών δεν ήταν εύκολη. Έπρεπε να βρεθούν 
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στελέχη, τα οποία θα γνώριζαν πολύ καλά τις ανάγκες της αγοράς και τις ιδιαιτερότητες αυτής. 

Η στενή επαφή µε τον καταναλωτή αλλά και µε τους πελάτες της χονδρικής ήταν συνεχής και 

απαραίτητη.  

Αρχικά το προϊόν µέσα στα καταστήµατα δεν είχε την σωστή παρουσία µε αποτέλεσµα 

οι πωλήσεις να είναι χαµηλές. Σιγά σιγά το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίστηκε µε την βοήθεια των 

πωλήσεων και του µάρκετινγκ. Το προϊόν το οποίο έµπαινε στην αγορά άρχιζε να καλύπτει όλο 

και περισσότερο τις ιδιαίτερες ανάγκες του καταναλωτή κερδίζοντας µε αυτό τον τρόπο ολοένα 

και περισσότερο έδαφος.  

Βασικός ανταγωνιστής της εταιρείας ήταν η Nike, η οποία κατείχε και το µεγαλύτερο 

µερίδιο της αγοράς. Με τον καιρό το µερίδιο αυτό άρχιζε να µοιράζεται και η adidas να κερδίζει 

έδαφος. Όλα τα τµήµατα συνεργαζόντουσαν πολύ στενά µε αποτέλεσµα τον τελευταίο χρόνο η 

adidas να αποτελεί απειλή για την βασική ανταγωνίστρια εταιρεία. Μάλιστα σε ορισµένες 

κατηγορίες η adidas φαίνεται να πραγµατοποιεί υψηλότερες πωλήσεις δείχνοντας ότι επέκταση 

της adidas στην Σερβία ήταν επιτυχής. Η αγάπη των στελεχών για την εταιρεία και η 

προσήλωσή τους σε αυτή βοήθησε ακόµα περισσότερο στο να ενδυναµώσουν το “brand” και να 

το καταστήσουν ως ένα από τα καλύτερα και πιο δυναµικά “brand” στον χώρο των αθλητικών 

ειδών. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα από το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των καταναλωτών 

στον να έχουν στην διάθεσή τους ένα εξειδικευµένο προϊόν είναι ολοένα και µεγαλύτερες. Έτσι 

η adidas, κάθε σεζόν έχει την δυνατότητα να παρουσιάζει ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται κοντά 

στον καταναλωτή µε βασικό στόχο την άµεση ικανοποίηση αυτού.  

Παρά το γεγονός ότι η οικονοµική κρίση των τελευταίων χρόνων επηρεάζει αρκετά την 

ψυχολογία αλλά και τις προτιµήσεις του καταναλωτή, δεν φαίνεται αυτό να έχει άµεση 

επίπτωση. Η ζήτηση βρίσκεται σε µεγάλη άνοδο και το ενδιαφέρον του καταναλωτή για την 

adidas αυξάνεται συνεχώς.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Summary Declaration 

• Information to be provided:  

1. Summary Declaration  

2. carbon copy for the customs office  

3. name of the authorised person  

4. number  

5. Name of the customs office  

6. registration number, nationality and type of transport vehicle  

7. enclosed documents and additional information  

8. place of temporary warehousing  

9. date and period of warehousing  

10. insurance  

11. surcharge  

12. category  

13. number of the transport document  

14. packaging and description of the goods, label and number, container numbers, quantity 

and type  

15. gross weight (kg)  

16. previous document  

17. B. notes  

18. C. deadline for the submission of the second document  

19. seal  

20. place and date  

21. signature of the authorised person  
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Customs Import Declaration 
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Declaration of Dutiable Value  

Last updated on 26-04-2012  

A document containing all information required for the assessment of the dutiable value of a 

shipment. Required for customs clearance if ad valorem duties are payable. Serbian name of the 

document = Deklaracija o carinskoj vrednosti (DCV). The DCV is to be completed by the 

importer in Serbian. 

To be submitted in duplicate. 

• Information to be provided:  

1. declaration of the dutiable value of the goods  

2. for official use  

3. name and address of the seller  

4. (a) name and address of the buyer  

5. (b) name and address of the declarant  

6. Important note: By signing and lodging the declaration the declarant accepts 

responsibility for the accuracy and completeness of the particulars given on this 

form and on any continuation sheet lodged with it and the authenticity of any 

document produced in support. The declarant also accepts responsibility to supply 

any additional information or document necessary to establish the customs value 

of the goods.  

7. parity of delivery  

8. number and date of invoice  

9. number and date of purchase contract  

10. please mark the answer with "X"  

11. yes  

12. no  

13. number and date of any previous customs decisions concerning boxes 7 to 9 

(numbers 14-27 in this translation)  

14. (a) Are buyer and seller related(*) in accordance with Article 46, paragraphs 2 

and 3 of the Customs Law? If not, go to box 8 (numbers 18-24 in this translation). 

15. (b) Did this relationship affect the price of the imported goods?  

16. (c) (reply optional) Is the transaction value of the imported goods close to the 

value of any identical or similar goods imported at the same time or at 

approximately the same time?  
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17. If "yes", please give further details.  

18. (a) Are there any restrictions as to the disposition or use of goods by the buyer? 

Except those mentioned in Article 46, paragraph 1.1, clause 1 of the Customs 

Law, which ...  

19. ... are imposed and required by the Customs Law or by official authorities, or ...  

20. ... limit the geographical area for reselling the goods, or ...  

21. ... do not substantially influence the value of the goods.  

22. (b) Is the sale or price subject to some condition or consideration for which a 

value cannot be determined with respect to the goods being valued (Article 46, 

paragraph 1, clause 2)?  

23. Specify the nature of the restrictions, conditions or considerations as appropriate.  

24. If the value of conditions or considerations can be determined, indicate the 

amount in box 11 (b) (number 47 in this translation).  

25. (a) Are there any royalties and licence fees related to the imported goods, payable 

either directly or indirectly by the buyer as a condition of the sale?  

26. (b) Are there any future profits or incomes to the seller based on the present 

transaction (by resale, disposal, etc.)?  

27. If "yes" to either of the questions above, please give further details, including an 

indication of the value in boxes 15 (number 61 in this translation) and 16 (number 

62 in this translation), if possible.  

28. (*) remarks to box 7 (numbers 14-17 in this translation) (Article 46, pharagraphs 

2 and 3 of the Customs Law)  

29. The buyer and the seller shall be considered as mutually related if:  

30. (a) one of them is a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of 

the other and vice versa,  

31. (b) they are legally recognised partners in business,  

32. (c) they are employer and employee,  

33. (d) any person directly or indirectly owns, controls or holds 5% or more of the 

outstanding voting stock or shares of both of them,  

34. (e) one of them directly or indirectly controls the other,  

35. (f) both of them are directly or indirectly controlled by a third person,  

36. (g) together they directly or indirectly control a third person,  

37. (h) or if they are members of the same family.  

38. Persons engaged in a business in a way that one of them is an exclusive 

representative, exclusive distributor or exclusive concessionaire of the other one 
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shall be considered as related if they fit to one of the above mentioned criteria.  

39. (a) Indicate the number of the attached sheets (form DCV BIS).  

40. (b) place  

41. date  

42. signature  

43. for official use  

44. A. basis of calculation  

45. (a) net price in currency of contract (the actual paid or payable price)  

46. (b) indirect payments – see box 8 (b) (number 22 in this translation)  

47. official exchange rate to RSD  

48. total A in RSD  

49. description  

50. B. costs to be added to the customs value (*) (in domestic currency and not 

included in A above)  

51. costs incurred by the buyer:  

52. (a) commissions, except buying commissions  

53. (b) other kind provisions for brokerage  

54. (c) containers and packing  

55. Goods and services supplied by the buyer free of charge or at reduced cost for use 

in connection with the production and sale for export of the imported goods:  

56. The values shown represent an apportionment where appropriate:  

57. (a) materials, components, parts and similar items incorporated in the imported 

goods  

58. (b) tools, dies, moulds and similar items used in the production of the imported 

goods  

59. (c) materials used in the production of the imported goods  

60. (d) engineering, development, artwork, design work and plans and sketches 

undertaken elsewhere than in the customs territory of Serbia and necessary for the 

production of the imported goods  

61. royalties and licence fees – see box 9 (a) (number 25 in this translation)  

62. proceeds of any subsequent resale, disposal or use accruing to the seller – see box 

9 (b) (number 26 in this translation)  

63. costs of delivery to ... (place of introduction into the customs territory of Serbia)  

64. (a) transport  

65. (b) loading and handling charges  
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66. (c) insurance  

67. total B in RSD  

68. C. costs to be deducted from the customs value (*) (included in A above)  

69. costs of transport after arrival at the place of introduction into the customs 

territory of Serbia  

70. costs of construction, installation, assembly, maintenance or technical assistance 

undertaken after the importation (specify)  

71. other charges (specify)  

72. customs duties and taxes to be paid in Serbia concerning the import and sale of 

the goods  

73. total C in RSD  

74. value declared (A + B - C)  

75. (*) Where amounts are payable in foreign currency, indicate in this section the 

amount in foreign currency and the rate of exchange with reference to each 

relevant element and item.  

76. serial number  

77. amount  

78. rate of exchange  
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Commercial Invoice  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Commercial Invoice 

 

A document containing the details of the transaction. 

Required for customs clearance. 

Serbian name of the document = Komercijalna faktura 

No specific form required. 

The invoice may be prepared in any language. However, a translation into Serbian is 

recommended. 

To be submitted in the original along with two copies. 

Customary minimum content:  

1. name and address of the seller  

2. name and address of the consignee  

3. name and address of the buyer, if other than the consignee  

4. name and address of the agent or declaration that the importation is carried out without an 

agent  

5. place and date of issue  

6. invoice number  

7. country of origin  

8. transport information  

9. terms of delivery and payment  

10. delivery date  

11. marks and numbers, number and type of packages  

12. exact description of goods (including customs tariff items)  

13. quantity of goods  

14. gross and net weights  

15. unit prices and amounts  

16. signature of the responsible person  

17. For a sample of a Commercial Invoice, see the following document:  
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As a proof of preferential origin, an invoice declaration may given by the exporter on the Commercial 
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Pro Forma Invoice 

Last updated on 26-04-2012 

 

A document containing the details of the transaction made out prior to the proper invoicing and 

in addition to the Commercial Invoice. 

May be required by the importer or the competent authorities of the importing country. 

Serbian name of the document = Predračun 

No specific form required. 

The Pro Forma Invoice usually contains the same information as the final Commercial Invoice, 

but may be more concise. Additional details made known only in the course of the shipment or 

after accomplishing certain application procedures will be included in the Commercial Invoice. 

  

For a sample of a Pro Forma Invoice, see the following document:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
Packing List 

Last updated on 26-04-2012  

 

A document containing the details of the shipment and serving as a basis for the customs 

treatment of goods.May be required for customs clearance. If the Commercial Invoice contains 

all the specifications usually included in a Packing List, a separate Packing List is not 

required.No specific form required. The Packing List may be prepared by the exporter in any 

language according to standard business practice, including details of the content of the 

packages, description of the goods, marks and numbers. However, a translation into Serbian 

may also be required.  

� For a sample of a Packing List, see the following document:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
Certificate of Origin 

Last updated on 26-04-2012  

 

A document certifying the origin of the goods to be imported. 

Only required if specifically requested by the importer or for other reasons. 

If an EUR.1 is submitted or the origin of the goods is stated by an appropriate invoice declaration 

on the Commercial Invoice or any other commercial document, these documents can usually be 

submitted in place of the Certificate of Origin. The official wording of the invoice declaration is 

to be found in the document Commercial Invoice. Serbian name of the document = Uverenje o 

poreklu robe 

The certificate is to be submitted by the exporter. It is issued by the customs authorities within 

the meaning of the Community Customs Code. Usually, the corresponding chamber of 

commerce is capacitated to act as a customs authority in this respect. 

To be submitted in duplicate. 

• For a sample of a Certificate of Origin, see the following document:  
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� For a sample of an application for a Certificate of Origin, see the following document:  
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• For a sample of an application for a Certificate of Origin, see the following document:  
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Movement Certificate (EUR.1)  

Last updated on 26-04-2012  

 

A document confirming the origin of the goods with respect to preferential treatment. 

The EUR.1 is not a mandatory document. It is only required if the importer applies for 

preferential treatment. However, this document is important as it may be of pecuniary 

advantage. 

The EUR.1 is to be submitted by the exporter. It is issued by the customs authorities 

within the meaning of the Community Customs Code. 

The EUR.1 shall be valid for four months from the date of issue in the exporting 

country and shall be submitted within the said period to the customs authorities of the 

importing country. 

Alternatively, the preferential origin of goods can be declared on the Commercial 

Invoice or any other commercial document. If the ex works (EXW) price of the 

shipment does not exceed 6,000 EUR, the invoice declaration can be made by any 

exporter. For shipments with a value exceeding 6,000 EUR, only exporters who have 

been authorised by the customs authorities are permitted to prepare the declaration. 

With regard to the wording of the invoice declaration, please see the document 

Commercial Invoice. 

  

• For a sample of a Movement Certificate (EUR.1), see the following document:  
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•  For a sample of an application for a Movement Certificate (EUR.1), see the following 

document:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
Waybill 

Last updated on 26-04-2012  

 

A document containing the details of the international transportation of goods by road. 

Required for customs clearance. 

To be prepared by the carrier or his agent. 

No specific form required, provided that the document corresponds to the applicable conventions 

regarding both form and content, which in practice leads to a large scale standardisation of the 

employed forms. The Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by 

Road (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route -

CMR) shall apply to every contract for the carriage by road, in vehicles, of goods subject to 

payment, if the take-over place of the goods and the designated delivery place are situated in two 

different countries, of which at least one is a member of the CMR convention. All member states 

of the EU are members of the CMR convention. 

Usually issued in bilingual or multilingual form. It is advisable to use a version containing all 

relevant information in English, or to enclose a translation into English. 

To be submitted in quadruplicate and signed by the consignor and the carrier. 

The original is intended for the consignor, enabling him to have the goods at his disposal during 

the transportation. The second copy remains with the sender, the third accompanies the goods 

and is delivered to the consignee. The fourth copy remains in the possession of the carrier. 

Usually, one Waybill covers the goods loaded in each vehicle. 

  

Please note: 

If two or more modes of movement of goods are combined in one transport operation, a 

Multimodal or Combined Transport Document may replace the Waybill. 

If dangerous goods are being shipped by road, the shipper must hand a Declaration for 

Dangerous Goods Shipped via Road to the carrier or his agent prior to the shipment of the goods. 
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� For a sample of a Waybill, see the following document:  
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A document containing the details of the international transportation of goods by air and proving 

the transport contract between the consignor and the carrier's company. 

Required for customs clearance. 

To be prepared by the carrier or his agent. 

No specific form required, provided that the document corresponds to the applicable conventions 

regarding both form and content, which in practice leads to a large scale standardisation of the 

employed forms. 

Usually issued in English. 

The Air Waybill consists of a set of forms, three of which are originals and the rest are copies. 

The first original, usually green, is kept by the carrier, the second (red) is intended for the 

consignee and the third (blue) is for the purposes of the shipper. The fourth form (copy), usually 

yellow, is a delivery receipt, the extra copies, usually white, may be required at the airports of 

departure and destination and in some cases for further freight carriers or agents. 

One Air Waybill may be used for the multiple transshipment of goods. 

 Please note: 

If two or more modes of movement of goods are combined in one transport operation, a 

Multimodal or Combined Transport Document may replace the Air Waybill. 

If dangerous goods are being shipped by air, the shipper must hand a Declaration for Dangerous 

Goods Shipped via Air Freight to the carrier or his agent prior to the shipment of the goods. 

• For a sample of an Air Waybill, see the following document:  
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Rail Waybill  

Last updated on 26-04-2012  

 

A document containing the details of the international transportation of goods by rail. 

Required for customs clearance. 

To be prepared by the carrier or his agent. 

The document must correspond to the Uniform Rules concerning the Contract for International 

Carriage of Goods by Rail (Règles uniformes concernant le contrat de transport international 

ferroviaire des marchandises - CIM) of the Convention concerning International Carriage by Rail 

(Convention relative aux transports internationaux ferroviaires - COTIF), which stipulates that 

the content must conform to the sample shown below. The formal structure should be adhered to 

as far as possible. Print-outs must be in green or black font, the required type of paper is not 

specified in the convention. 

To be submitted in five copies. The original consignment note is to accompany the goods and is 

handed over to the consignee. A second copy serves as a waybill for the carrier. A third copy 

consists of an arrival note for the purposes of the customs authorities or for the purposes of the 

carrier at the point of destination. A fourth copy is used as a duplicate and is kept by the 

consignor as it enables him to have the goods at his disposal during the transportation. A fifth

copy is a dispatch note to be kept by the carrier upon departure. 

Usually issued bilingually; French, English or German must be one of the languages, the use of 

other languages alongside one of the required three is permissible. 

  

Please note: 

If two or more modes of movement of goods are combined in one transport operation, a 

Multimodal or Combined Transport Document may replace the Rail Waybill. 

If dangerous goods are being shipped by rail, the shipper must hand a Declaration for Dangerous 

Goods Shipped via Railway to the carrier or his agent prior to the shipment of the goods. 

• For a sample of a Rail Waybill, see the following document:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
Company Registration 

 
Last updated on 26-04-2012 

A document proving that the company is registered in Serbia. Required for company 

establishment and market access. The registration is to be applied for by the founder or his 

authorised representative at the Business Registers Agency of the Republic of Serbia = 

Agencija za privredne registre, Brankova 25, RS-11000 Beograd, phone number: +381 11 

2023350, fax number: +381 11 3331410, or at its branch offices. The application is to be 

completed in Serbian electronically or in a written form. If the application is submitted 

electronically, a certified copy with the notarised signature of the applicant is to be sent to the 

Business Registers Agency. 

To be submitted in the original, or electronically. 

The processing time is five days. 

The processing fee depends on the kind of economic entity as follows: 

� 4,500 RSD for the registration of domestic or foreign companies and their branch offices 

in the company register  

� 2,140 RSD for the procurement of a tax identification number (PIB)  

� 2,500 RSD for the registration of changes in the registered company's dossier.  

 Please note: 

Documents issued in a language other than Serbian are to be accompanied by a translation 

certified by an official court interpreter. 

Upon the registration procedure, companies are granted a tax identification number (PIB) and a 

health insurance number, if the requirements are met. The PIB is issued by the National 

Institute for Statistics = Republički zavod za statistiku, Milana Rakiđa 5, RS-11000 Beograd, 

phone number: +381 11 2412922, fax number: +381 11 2411260. The responsible authority for 
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health insurance is the National Fund for Health Insurance of Serbia = Republički fond za 

zravstveno osigurenje Srbije, ul. Jovana Marinoviđa br. 2, RS-11000 Beograd, phone number: 

+381 11 2053830, fax numbers: +381 11 2645042, 2688420. 

1. Information to be provided:  

1. form JRPPS-2  

2. single application for the registration of legal persons and other entities and for 

taxpayer registration  

3. Republic of Serbia, Business Registers Agency, Nikole Pashiga No. 5, 11000 

Belgrade (branch office in Kragujevac), Republic of Serbia, information centre: 

+381 11 2023350, e-mail: drustva@apr.gov.rs, website: www.apr.gov.rs  

4. full business name of the economic entity  

5. legal type of company (private limited company, public limited company, public 

corporation, limited partnership, cooperative, public company, branch office, 

branch office of a foreign company, other)  

6. full business name  

7. description (please check for an appropriate name directly on the website of the 

agency: www.apr.gov.rs)  

8. office (municipality, place, street, number and letter, apartment number and letter) 

9. postal number and name of the postal office  

10. part of the business name defining the activity, if applicable  

11. contact details of the economic entity (phone and fax number, e-mail, website)  

12. information about the reserved name  

13. confirmation number of the name reservation (to be filled in only if a name 

reservation has been carried out)  

14. the applicant would like to be informed about the decision/conclusion:  

15. personally in the main office of the Business Registers Agency in Belgrade  

16. personally in a branch office of the Business Registers Agency  

17. by post at the following address  

18. name and family name/description of the economic entity  
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19. address (postal code, place, street, number and letter)  

20. information about the applicant  

21. the application is to be submitted by  

22. founder of the economic entity  

23. representative of the founder of the economic entity  

24. authorised person of the founder  

25. name and family name  

26. personal identification number of the citizen  

27. passport number (or refugee legitimation)  

28. issuing country  

29. note: I guarantee that the information given in the registration application is 

correct to the best of my knowledge. I am aware, that according to Article 78 of 

the Law on the Registration of Economic Entities, a given false information or an 

enclosed false document may be prosecuted with a prison sentence ranging from 

three months up to five years.  

30. signature of the applicant, seal  

31. page number 1  

32. shortened and/or business name of the economic entity in a foreign language (this 

is not an obligatory element of the application)  

33. description, legal type of company, office (place without the address)  

34. full business name of the economy entity in a foreign language (any official EU 

language)  

35. description  

36. office (municipality, place, street, number and letter, apartment number and letter) 

37. legal type of company  

38. shortened business name of the economy entity in a foreign language (in any 

official EU language) (description, legal type of company, place)  

39. main activity  

40. Please enter one activity only in accordance with the Law on the Classification 

and Registration of Activities.  
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41. code  

42. description of the activity  

43. foreign trade  

44. service in foreign trade  

45. information about the registered capital (to be given in EUR or in the equivalent 

amount of RSD on ... (day of payment))  

46. total registered capital (the total amount in cash and in kind)  

47. in cash (subscribed in EUR/RSD on ... (day, month, year); paid in EUR/RSD on 

... (day, month, year))  

48. in kind (subscribed in EUR/RSD on ... (day, month, year); entered in EUR/RSD 

on ... (day, month, year))  

49. description of the capital in kind  

50. type of share(s) (applicable for a closed joint stock company only)  

51. note for cooperatives and company partners: Company partners do not have the 

obligation to register their share(s) of the capital. Based on the type of 

membership, cooperatives do not possess share(s) of the capital.  

52. regular share(s), amount  

53. preferential share(s), amount  

54. period of durability of the economic entity  

55. unlimited  

56. limited until ... (day, month, year)  

57. limited with reference to the following conditions  

58. page number 2  

59. information about the founder(s) (if more than one founder, please add copies of 

this page (page number 3)  

60. applicant's status: member of a private limited company, shareholder, partner, 

limited partner, partner with unlimited liability, member of a cooperative, member 

of another economic entity  

61. name and family name/business name  

62. personal identification number of the citizen  
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63. passport number or refugee legitimation (for a foreign natural person (or refugee), 

please enter the passport number; for a foreign legal person, please enter the 

registration number)  

64. issuing country (for a foreign legal person, please enter the country of 

registration)  

65. address (municipality, place, street, number and letter, apartment number and 

letter); in case of a foreign natural person or refugee - residence in Serbia  

66. office in case of a foreign legal person (municipality, place, street, number and 

letter, apartment number and letter)  

67. information about the National Fund for Pension and Disability Insurance (must 

be entered)  

68. I am employed in an economic entity and undertake the obligation to apply for an 

insurance at the National Fund for Pension and Disability Insurance within eight 

days of this registration.  

69. I am not employed in an economic entity and authorise the Business Registers 

Agency to submit my insurance application to the National Fund for Pension and 

Disability Insurance and the required information about the taxpayer.  

70. I authorise the Business Registers Agency to submit the required information 

about the taxpayer to the National Fund for Health Insurance.  

71. phone number  

72. fax number  

73. e-mail  

74. website  

75. information about the registered capital of the founder(s) to be given in EUR or in 

the equivalent amount of RSD on ... (day of payment))  

76. part, percent (not to be filled in by the shareholder)  

77. type of share(s) (applicable for a closed joint stock company only)  

78. regular share(s), amount  

79. preferential share(s), amount  

80. total registered capital of the founder(s)  
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81. in cash (subscribed in EUR/RSD on ... (day, month, year); paid in EUR/RSD on 

... (day, month, year))  

82. in kind (subscribed in EUR/RSD on ... (day, month, year); entered in EUR/RSD 

on ... (day, month, year))  

83. description of the capital in kind  

84. note for cooperatives and company partners: Company partners do not have the 

obligation to register their share(s) of the capital. Based on the type of 

membership, cooperatives do not possess share(s) of the capital.  

85. page number 3  

86. information about the director, the members of the executive board and other 

representative(s) (if more than one representative, please add copies of this page 

(page number 4)  

87. director (general director of the public corporation)  

88. chairman of the executive board  

89. vice chairman of the executive board  

90. member of the executive board  

91. appointed agent  

92. authorised representative of the company (occupation)  

93. name and family name  

94. personal identification number of the citizen  

95. passport number or refugee legitimation (for a foreign natural person or refugee)  

96. issuing country  

97. address (municipality, place, street, number and letter, apartment number and 

letter); in case of a foreign natural person or refugee - residence in Serbia  

98. phone number  

99. fax number  

100. e-mail  

101. website  

102. authorisation of the commercial operation: domestic commercial operation 

(unlimited/limited, description of the limitation), foreign commercial operation 
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(unlimited/limited, description of the limitation)  

103. page number 4  

104. information about the branch office(s) with an authorisation of 

commercial operation (if more than one branch office, please add copies of this 

page (page number 5)  

105. business name of the branch office (includes the business name of the 

economic entity, description and place of the branch office  

106. address of the branch office (place, municipality, street, number and letter, 

apartment number and letter)  

107. main activity (Please enter one activity only, according to the Law on 

Classification and Registration of Activities.)  

108. code  

109. description of the activity  

110. note: If the activity is not specified by a code, please enter the activity 

code of the economic entity.  

111. phone number  

112. fax number  

113. e-mail  

114. website  

115. representative of the branch office  

116. name and family name  

117. personal identification number of the citizen  

118. passport number or refugee legitimation (for a foreign natural person or 

refugee)  

119. issuing country  

120. address (municipality, place, street, number and letter, apartment number 

and letter); in case of a foreign natural person or refugee - residence in Serbia  

121. authorisation of the commercial operation: domestic commercial operation 

(unlimited/limited, description of the limitation), foreign commercial operation 

(unlimited/limited, description of the limitation)  
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122. note: If the representative of the branch office is not specified, please enter 

the director of the economic entity.  

123. page number 5  

  

2. Documents to be enclosed in case of establishing a company with limited liability/limited 

partnership/stock company:  

� copy of the passport (of a natural person) or excerpt from the commercial register 

(of a legal person)  

� memorandum of association with a notarised signature of the company founder  

� decision on the designation of the representative (if not comprised in the articles 

of association)  

� notarised signature of the representative  

� bank confirmation on the payment of the registered capital or notarised 

declaration of the company founder guaranteeing the payment of the registered 

capital  

� founder's agreement on the value of non-pecuniary investment (if not comprised 

in the articles of association)  

� proof of fee payment  

  

3. Documents to be enclosed in case of opening a representation branch office:  

� original document certifying the registration of the foreign person in the 

commercial register of the parent country with a translation certified by an official 

court interpreter  

� programme of the company activities of the representation  

� certified written statement of the foreign company undertaking to take 

responsibility for the obligations that arise from the activities of its representation  

� evidence of the bank accounts which the entity operates with  
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� memorandum of association with a notarised signature of the authorised 

representative(s)  

� decision of formation (signed by the authorised representative of the foreign 

company)  

� decision on the naming of the authorised representative(s) and his/their notarised 

signature  

� permit for a permanent settlement (right of settlement) or permit for a temporary 

settlement for the foreign citizens working in the representation (residence permit) 

� proof of fee payment  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 
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