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συμπεράσματά μας σχετικά με τη νέα επένδυση και τις στρατηγικές κινήσεις της 

επιχείρησης. 
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Κεφάλαιο 1. Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες και 

Παγκοσμιοποίηση 

Η διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – κυρίως με τη μορφή του 

διεθνούς εμπορίου – τοποθετείται ιστορικά στα βάθη των αιώνων.
1
 Από το δεύτερο 

μισό του 20
ου

 αιώνα όμως, διευρύνονται τόσο οι μορφές όσο και η ένταση της 

διεθνοποίησης αυτής. Σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η 

παγκοσμιοποίηση στη σημερινή της μορφή. Οι δε κοσμογονικές εξελίξεις της 

τελευταίας εικοσιπενταετίας με την κατάρρευση των κεντρικά ελεγχόμενων 

οικονομιών και τη σταδιακή μετεξέλιξη του διπολικού διεθνούς συστήματος στο 

σημερινό τρι-πολικό (Ευρώπη, Αμερική, Ασία) ή κατ’ άλλους πολύ-πολικό
2
, είχε 

ευρείες επιπτώσεις τόσο στα κράτη όσο και στις επιχειρήσεις.  

Η συνεχής διεύρυνση της αλληλεξάρτησης των αγορών και των οικονομιών του 

κόσμου έχει διάφορες εκφάνσεις. Μια από αυτές είναι η ίδρυση και η λειτουργία 

θυγατρικών εταιρειών σε ξένες χώρες, από μητρικές που (i) είτε επιθυμούν να 

μειώσουν το κόστος τους, (ii) είτε να φέρουν την παραγωγή τους πιο κοντά σε άλλες 

αγορές, πρώτες ύλες ή υψηλή τεχνολογία, (iii) είτε απλά να αξιοποιήσουν την 

                                                           
1 Ήδη από την προ Χριστού εποχή οι αρχαίοι Φοίνικες, οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες διακινούσαν κάθε 

είδους εμπορεύματα σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Βλέπε σχετικά: Διεθνείς Επιχειρηματικές 

Δραστηριότητες, Ιωάννη Αθ. Χατζηδημητρίου, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 29. 

Το 12ο αιώνα ο δόγης της Βενετίας Enrico Danolo είχε εξασφαλίσει το δικαίωμα του “ευνοουμένου 

κράτους” από το Αρμενικό Βασίλειο της Κιλικίας ενώ το 1201 ο δόγης Marco Dsiani είχε 

δημιουργήσει το λεγόμενο “Αρμενικό Οίκο” – ένα είδος ζώνης ελευθέρου εμπορίου για τους 

αρμενίους εμπόρους αλλά και τους ταξιδιώτες. Βλέπε σχετικά: Περιοδικό AIM (Armenian 

International Magazine), ISSN 1050-3471, Glendale, California, USA, Ιούλιος 2001, σελ. D6-D7. 

Ήδη από το 16
ο
 αιώνα, Αρμένιοι από την Περσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία έχουν θυγατρικές 

επιχειρήσεις στην Ινδία όπου παράγουν μεταξύ άλλων μπαχαρικά και εμπορεύονται πολύτιμους λίθους 

τα οποία εξάγουν στην Ευρώπη. Bλέπε σχετικά: “Οι Αρμένιοι” Anne Elizabeth Redgate, Εκδόσεις 

“Οδυσσέας” Αθήνα 2006, σελ. 389 – 364 και περιοδικό “Αρμενικά”, ISSN 1109-5466, Βύρωνας, 

Τεύχος Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2006, σελ. 30-31. 

2
 Η πολύ-πολικότητα του σημερινού διεθνούς συστήματος ξεπερνά τα στενά γεωγραφικά όρια του 

παλαιού διπολικού (ανατολή, δύση), ή του κληρονόμου αυτού τρι-πολικού (Ευρώπη, Αμερική, Ασία) 

και ενσωματώνει ευρύτερα οικονομικά, πολιτισμικά και κοινωνικά κριτήρια. Για παράδειγμα οι 

BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική) που αποτελούν τις κορυφαίες αναδυόμενες 

αγορές του κόσμου έχουν ήδη από το 2009 οργανωθεί θεσμικά σε διεθνή πολιτικό οργανισμό. Στη δε 

τελευταία συνάντηση κορυφής στη Φορταλέζα της Βραζιλίας τον Ιούλιο του 2014 συμμετείχαν ως 

προσκεκλημένοι και οι ηγέτες της Ένωσης Χωρών της Νοτίου Αμερικής (UNASUR). 
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αναπτυξιακή προοπτική ανερχόμενων οικονομιών δημιουργώντας σημεία λιανικής ή 

χοντρικής πώλησης απευθείας σε αυτές, αποφεύγοντας τους διαμεσολαβητές, όπως 

πραγματεύεται και η παρούσα μελέτη σκοπιμότητος. 

Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση (η ολοένα μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική 

ολοκλήρωση
3
), δημιουργεί πάμπολλες ευκαιρίες, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση 

των επιχειρήσεων σε νέες και διευρυνόμενες αγορές καθώς και σε χρηματοδοτικούς ή 

τεχνολογικούς πόρους, ενώ παράλληλα αυξάνει τις επιλογές των καταναλωτών από 

την άποψη της ποικιλίας προϊόντων και τιμών. Την ίδια στιγμή, η παγκοσμιοποίηση 

με τα τεράστια οφέλη και τις ευκαιρίες που προσφέρει, υποχρεώνει τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν έντονο ανταγωνισμό τόσο από τις οικονομίες 

χαμηλού κόστους, όπως η Κίνα και η Ινδία, όσο και από οικονομίες που 

επικεντρώνονται στην καινοτομία, όπως οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ. 

Στα πλαίσια αυτά, η ελληνική επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά 

προκλήσεων τόσο στην εσωτερική αγορά (λόγω των αυξημένων εισαγωγών ξένων 

προϊόντων) όσο και τη διεθνή (λόγω της δραστηριοποίησης πληθώρας 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων απ’ όλον και σε τον κόσμο). Οι επιχειρήσεις που δε θα 

λάβουν εγκαίρως τα μηνύματα των καιρών θα αναγκαστούν να περιορίσουν τις 

δραστηριότητές τους, να εκτοπιστούν από συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς ή των 

αγορών στα οποία δραστηριοποιούνται ή ακόμα και να πάψουν τη λειτουργία τους με 

ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για μια εθνική οικονομία. 

 

1.1. Μοντέλα Άσκησης Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 

Οι Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
4
 περιλαμβάνουν τέσσερις διακριτές 

κατηγορίες: Το Διεθνές Εμπόριο Προϊόντων, το Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών, τις 

                                                           
3
 Ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαθέσιμο (24 Δεκεμβρίου 2014): 

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_el.htm 

4
 Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης προσδιορίζεται από την αναλογία των 

εγχώριων σε σχέση με τις διεθνείς δραστηριότητές της. Στις δε τελευταίες εντάσσουμε κάθε μορφή 

δραστηριότητας όπως πωλήσεις, αγορές, υποχρεώσεις, περιουσιακά στοιχεία, χρηματοδοτήσεις, κ.λπ. 

Βλέπε σχετικά: Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Ιωάννη Αθ. Χατζηδημητρίου, Εκδόσεις 

Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 31. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_el.htm
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Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου και τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Στην 

παρούσα μελέτη θα μας απασχολήσουν συγκεκριμένες εκφάνσεις του Διεθνούς 

Εμπορίου (και πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές και δη οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις) 

καθώς και οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (με τη μορφή της σύστασης θυγατρικής σε 

χώρα-μέλος της Ε.Ε. και δη της Ευρωζώνης). 

 

1.1.1. Εξαγωγές 

Οι εξαγωγές αποτελούν τη σχετικά απλούστερη μορφή επέκτασης των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές και χωρίζονται σε δύο 

επιμέρους μεθόδους, τις άμεσες και τις έμμεσες εξαγωγές. Στην πρώτη περίπτωση η 

επιχείρηση επιλέγει η ίδια τις χώρες στις οποίες επιθυμεί να εξάγει τα προϊόντα της 

και ελέγχει αυτή όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας μέχρι και την παράδοση 

των προϊόντων στον πελάτη.  

Οι εξαγωγές διεκπεραιώνονται διαζευκτικά (i) από το τμήμα εξαγωγών της εταιρείας, 

(ii) από Αντιπρόσωπο στη χώρα εξαγωγής, (iii) από Τοπικό Εμπορικό Πράκτορα ή 

Εκπρόσωπο, (iv) από Τοπικό Έμπορο ή Διανομέα, (v) από Υποκατάστημα στη χώρα 

εξαγωγής, ή ακόμα και (vi) από Θυγατρική Εταιρεία στη χώρα εξαγωγής όπως θα 

δούμε και στην παρούσα μελέτη περίπτωσης. Στην περίπτωση των έμμεσων 

εξαγωγών η επιχείρηση δεν ασχολείται με τη διαδικασία εξαγωγής αλλά την αναθέτει 

σε κάποιον τρίτο που είναι συνήθως  

(i) ένας Εγχώριος Πράκτορας ή Έμπορος,  

(ii) μια Εταιρεία Διαχείρισης Εξαγωγών ή  

(iii) κάποια Εταιρεία Διεθνούς Εμπορίου. 

 

1.1.2. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις συνεπάγονται τη μεταφορά από την επιχείρηση 

κεφαλαίων, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού σε μια ξένη χώρα για τη 

δημιουργία δικών της εγκαταστάσεων για την παραγωγή ή/και διάθεση των 

προϊόντων της ή/και προσφορά των υπηρεσιών της στη χώρα αυτή.  
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Χωρίζονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες οι οποίες συνοψίζονται ως: 

(i) Η Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας (που θα μας απασχολήσει 

στην παρούσα μελέτη),  

(ii)  Η Διεθνής Κοινοπρακτική Επιχείρηση (αποτέλεσμα συνεργασίας 

πολλών επιχειρήσεων για την εξαγορά ή δημιουργία νέας εταιρείας 

στην ξένη χώρα) και  

(iii)  Η Μερική Εξαγορά (όταν η επιχείρηση αποκτά ένα ποσοστό 

μειοψηφίας ή πλειοψηφίας της εταιρείας στην ξένη χώρα). 

 

1.1.3. Ανακεφαλαίωση  

Η παγκοσμιοποίηση και η συνεχής διεύρυνση της αλληλεξάρτησης των αγορών και 

των οικονομιών του κόσμου είχε πολύπλευρες επιδράσεις στο παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα. Μία από αυτές είναι η ένταση της διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων όπως το Διεθνές Εμπόριο Αγαθών και Υπηρεσιών, οι Διεθνείς 

Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου και οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Η παρούσα εργασία 

πραγματεύεται συγκεκριμένες εκφάνσεις του Διεθνούς Εμπορίου και των Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων όπως την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας σε χώρα μέλος της Ε.Ε. 

και δη της Ευρωζώνης. 
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Κεφάλαιο 2. Ο Κλάδος του Πολύτιμου Κοσμήματος 

Ένας από τους κλάδους που κυριολεκτικά “κοσμεί” την εθνική μας οικονομία από 

αρχαιοτάτων ετών είναι αυτός του πολύτιμου κοσμήματος. Η σημασία του 

συγκεκριμένου κλάδου έχει πολλές επιμέρους πτυχές και δεν έγκειται μόνο στη 

συμβολή του στη διεύρυνση του εθνικού εισοδήματος και την απασχόληση χιλιάδων 

τεχνιτών, πωλητών, στελεχών κλπ. αλλά κυρίως στην προάσπιση, διατήρηση και 

διάδοση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς διεθνώς.  

Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου των λεγόμενων “έμμεσων” εξαγωγών
5
 καθώς 

εκατομμύρια τουρίστες από όλον τον κόσμο έχουν αποκτήσει τα μοναδικά 

δημιουργήματα της ελληνικής τέχνης που τους συντροφεύουν σε κάθε τους βήμα στις 

ιδιαίτερες πατρίδες τους αφήνοντας παράλληλα στη χώρα μας ανυπολόγιστα ποσά 

συναλλάγματος στα κοσμηματοπωλεία όλης της χώρας. 

 

2.1. Ιστορία Κοσμηματοποιίας 

«Ο άνθρωπος πρώτα στολίστηκε και μετά ντύθηκε»… Ίσως η φράση αυτή που 

χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του Μουσείου Μπενάκη Άγγελος Δεληβορριάς κατά τα 

εγκαίνια της έκθεσης κοσμημάτων «Από τον Πικάσο στον Κουνς» το Μάιο του 2012 

να αποδίδει τη σπουδαιότητα της χρήσης των κοσμημάτων από την πρώιμη 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
6
 Τα πρώτα κοσμήματα που φόρεσε ο άνθρωπος χάνονται 

στο βάθος της προϊστορίας καθώς υπολογίζεται ότι πρωτοφορέθηκαν 40.000 χρόνια 

πριν.  

                                                           
5
 Ποιητική αδεία χρησιμοποιούμε εδώ τον όρο “έμμεσες εξαγωγές” για να δηλώσουμε τις πωλήσεις 

που διενεργούνται προς τους ξένους τουρίστες σε αντίθεση με τη θεωρία των Διεθνών 

Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων με βάση την οποία οι “έμμεσες εξαγωγές” αναφέρονται στην 

περίπτωση εκείνη που η παραγωγός εταιρεία δεν ασχολείται με τη διαδικασία εξαγωγής των 

προϊόντων της, όπως είδαμε ανωτέρω στο 1.1.1. 

 Βλέπε σχετικά: Ιωάννη Αθ. Χατζηδημητρίου, Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εκδόσεις 

Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 125-126. 

6
 Καθημερινή, Τεύχος 16

ης
 Μαΐου 2012 

Διαθέσιμο (24 Δεκεμβρίου 2012): http://www.kathimerini.gr/458111/article/politismos/arxeio-

politismoy/h-istoria-ths-sygxronhs-texnhs-sto-kosmhma 

http://www.kathimerini.gr/458111/article/politismos/arxeio-politismoy/h-istoria-ths-sygxronhs-texnhs-sto-kosmhma
http://www.kathimerini.gr/458111/article/politismos/arxeio-politismoy/h-istoria-ths-sygxronhs-texnhs-sto-kosmhma
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Οι λόγοι που ώθησαν τον άνθρωπο στην σύλληψη της ιδέας του κοσμήματος είναι η 

προσέλκυση του άλλου φύλου, ο καλλωπισμός και σε κάποιες περιπτώσεις οι 

δοξασίες για  προφύλαξη από το κακό (φυλαχτό) και οι υπερφυσικές ιδιότητες του 

κοσμήματος.
7
 Η δε ιστορία του Ελληνικού κοσμήματος ξεκινά πολλές χιλιετίες πριν, 

με τη χρησιμοποίηση ορυκτών και οργανικών στοιχείων. Τα πρώτα αρχαιοελληνικά 

χρυσά κοσμήματα θεωρείται ότι κατασκευάστηκαν γύρω στο 1500 π.Χ. αν και 

υπάρχουν πολλές ενδείξεις για αρχαιότερα κοσμήματα που κατασκεύασε ο Μινωικός 

πολιτισμός.  

Η μεγαλύτερη παραγωγή κοσμημάτων παρατηρήθηκε στην Μακεδονία, όπου 

υπήρχαν χρυσορυχεία με μεγάλη παραγωγή. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούνται ως ο 

λαός που φορούσε περισσότερο κοσμήματα. Το κόσμημα στην αρχαία Ελλάδα 

φοριόταν κυρίως σε δημόσιες εμφανίσεις και σε κοινωνικά και θρησκευτικά δρώμενα 

από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, σε αντίθεση με τους άλλους λαούς που μόνο λίγες 

τάξεις είχαν αυτό το προνόμιο. 

 

2.2. Σύγχρονη Κοσμηματοποιία 

Στις μέρες μας, το αντικείμενο της κοσμηματοποιίας – και δη της υψηλής 

κοσμηματοποιίας – έγκειται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία 

κοσμημάτων φτιαγμένα από διάφορα υλικά πολύτιμα ή ημιπολύτιμα. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη δεν αναφερόμαστε καθόλου στην κατηγορία των 

ψευδοκοσμημάτων δηλαδή κοσμημάτων που δεν είναι κατασκευασμένα από 

πολύτιμα ή ημιπολύτιμα υλικά.
8
  

                                                           
7
 Τα πρώτα κοσμήματα ήταν φτιαγμένα από ανεπεξέργαστα υλικά όπως για παράδειγμα δόντια ζώων, 

όστρακα, καρποί, κουκούτσια ή ακόμα και πέτρες. Η κατασκευή των πρώτων χρυσών κοσμημάτων 

όπως είναι φυσικό έγινε σε χώρες όπου ο χρυσός αφθονούσε. Ο κυρίαρχος ρόλος της Ασίας και της 

Αιγύπτου στη κοσμηματοποιία οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος σε αυτόν τον παράγοντα. Ο χρυσός 

ήταν ανέκαθεν κάτι μαγικό, αφού είναι άφθαρτος και η λάμψη του αθάνατη. Αυτές οι ιδιότητές, 

έκαναν τον άνθρωπο να τον θεωρεί υπερφυσικό και πολύτιμο, και να θεωρεί ότι ο κάτοχος 

απολαμβάνει την αθανασία και την αιωνιότητα. Πολλοί αρχαίοι λαοί άρχισαν την κατασκευή 

κοσμημάτων χιλιετίες πριν, όπως οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνες, οι λαοί της Μεσοποταμίας και αργότερα οι 

Ρωμαίοι. 

8
 Αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ο κύκλος εργασιών που πετυχαίνουν οι εταιρείες  παραγωγής 

ψευδοκοσμημάτων είναι υποδεέστερος αυτού της υψηλής κοσμηματοποιίας. Μεγάλα εμπορικά brand 

όπως η Folli Follie ή η Swarovski έχουν κατακτήσει τον κόσμο επιτυγχάνοντας πωλήσεις εκατοντάδων 

εκατομμυρίων Ευρώ. 
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Ως πολύτιμα ορίζουμε κυρίως μέταλλα όπως ο χρυσός, η πλατίνα και ο άργυρος 

καθώς και ορυκτά όπως το διαμάντι, το ζαφείρι, το ρουμπίνι και το σμαράγδι που 

ονομάζονται πολύτιμοι λίθοι. Το χαρακτηριστικό στοιχείο με βάση το οποίο 

διακρίνονται τα (ημι)πολύτιμα από τα υπόλοιπα υλικά κατασκευής κοσμημάτων είναι 

(i) η σπανιότητα με βάση την οποία τα εντοπίζουμε στη φύση ή (ii) κάποια 

συγκεκριμένη ιδιότητά τους όπως η ανθεκτικότητα στις φυσικές συνθήκες και το 

χρόνο, η λάμψη, η διάθλαση του φωτός κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσματα 

επιδρούν φυσικά στην τιμή της πρώτης ύλης γι’ αυτό και ονομάζονται πολύτιμα. 

Παραδείγματα ημιπολύτιμων λίθων είναι η τουρμαλίνη, ο αχάτης, ο αμέθυστος, ο 

φεγγαρόλιθος και πολλά άλλα. 

Για την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας του κλάδου της υψηλής 

κοσμηματοποιίας οφείλουμε να παραθέσουμε συνοπτικά τις διάφορες φάσεις της 

δημιουργίας του κοσμήματος και της κυκλοφορίας του ως προϊόν.  

 

2.2.1. Σχεδιασμός 

Ο σχεδιασμός είναι το πρώτο στάδιο στη δημιουργία ενός κοσμήματος. Απαιτεί πέρα 

από φαντασία και δημιουργικότητα, τη γνώση ενδεχόμενων κατασκευαστικών 

περιορισμών και ιδιαιτεροτήτων, τη συμβατότητα ενός σχεδίου με την 

πραγματικότητα καθώς και την αίσθηση της αγοράς στην οποία θα απευθυνθούν τα 

κοσμήματα. Οι μικρές επιχειρήσεις συνήθως απασχολούν ένα σχεδιαστή ή ακόμη και 

κανέναν οπότε στην τελευταία περίπτωση αγοράζουν τα σχέδια από άλλους 

σχεδιαστές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις απασχολούν περισσότερους από ένα σχεδιαστές 

και διαφορετικούς σε κάθε γραμμή προϊόντων. 

 

2.2.2. Κατασκευή 

Η κατασκευή των κοσμημάτων γίνεται από έμπειρους τεχνίτες και περνά διάφορα 

στάδια το πρώτο εκ των οποίων είναι η δημιουργία του πρότυπου κοσμήματος και 

συνεχίζονται με την κατασκευή του σχεδιασθέντος κοσμήματος ως την τελευταία 

λεπτομέρεια.  
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Η διαδικασία παραγωγής συνοψίζεται στα κατωτέρω βήματα: 

(i) Επιλογή της Α΄ ύλης. 

(ii) Τήξη μετάλλων για τη δημιουργία κραμάτων. 

(iii) Κατασκευή κέρινου μοντέλου. 

(iv) Κατασκευή καλουπιού από λάστιχο και άλλα υλικά. 

(v) Κοπή λάστιχου. 

(vi) Χρήση μηχανής κεριέρας για αναπαραγωγή κέρινων ομοιωμάτων. 

(vii) Κατασκευή κέρινου δένδρου. 

(viii) Παρασκευή γύψου. 

(ix) Χρήση εξαέρωσης (VACUM). 

(x) Αποκέρωση. 

(xi) Χρήση φούρνου ψησίματος μούφλων. 

(xii) Χύτευση μετάλλων για την κατασκευή ανάλογα με τις ανάγκες του υπό 

κατασκευήν κοσμήματος ή άλλου αντικειμένου, σύρματος στο επιθυμητό 

πάχος δια της εξελάσεώς του σε ηλεκτρικό κύλινδρο. 

(xiii)  Σεγάρισμα - λιμάρισμα του μετάλλου που ήδη έχει διαμορφωθεί στο 

επιθυμητό πάχος και διάσταση για την υλοποίηση του σχεδίου. 

(xiv)  Διαμόρφωση και των επιφανειών των μετάλλων για την υλοποίηση του 

σχεδίου. 

(xv)  Προετοιμασία των μετάλλων για την κόλληση. 

(xvi) Κόλληση. 

(xvii) Διαμόρφωση μετάλλων για την κατασκευή καστονιών, διαφόρων σχημάτων 

και μεγεθών για την τοποθέτηση πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών. 

(xviii) Φινίρισμα (λουστράρισμα) κοσμήματος. 

(xix) Ποιοτικός έλεγχος κοσμήματος ή αντικειμένου. 

Πρόκειται για μια διαδικασία επίπονη, χρονοβόρα και ιδιαίτερα λεπτομερής καθώς το 

παραμικρό λάθος δύναται να οδηγήσει σε ελλιπές αισθητικό αποτέλεσμα.  
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2.3. Χονδρικές Πωλήσεις 

Η εφοδιαστική αλυσίδα της διεθνούς αγοράς κοσμημάτων προσδιορίζεται από τη 

λειτουργία εταιρειών χοντρικής που διατηρούν τα δικά τους δίκτυα διανομής 

συνήθως μέσω αντιπροσώπων, εμπορικών πρακτόρων, εμπόρων ή διανομέων είτε σε 

τοπικό επίπεδο, είτε σε περιφερειακό ή ακόμα και διεθνές.  

Ο λόγος ύπαρξης των εταιρειών χοντρικής είναι αυτονόητος καθώς οι εταιρείες αυτές 

(i) έχουν την οικονομική επιφάνεια να συνεργάζονται με πολλούς κατασκευαστές 

ταυτόχρονα και κατά συνέπεια να προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία και γκάμα 

προϊόντων, (ii) έχουν την οικονομική επιφάνεια να κανονίζουν καλύτερες τιμές και 

να επιτυγχάνουν καλύτερους όρους συνεργασίας εν γένει και (iii) διαθέτουν άμεσα 

παραδοτέα εμπορεύματα, γεγονός ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας στον κλάδο της 

υψηλής κοσμηματοποιίας.  

Σε γενικές γραμμές η εφοδιαστική αλυσίδα στην αγορά του κοσμήματος 

προσδιορίζεται από την δύο ή τριών επιπέδων έμμεση διανομή και μπορεί να 

αναπαρασταθεί σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

Διάγραμμα 1: Δίκτυα Διανομής της Υψηλής Κοσμηματοποιίας
9
 

                                                           
9
 Αυλωνίτης Γ. και Παπαβασιλείου Ν. «Δίκτυα Διανομής και Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων», 

Τόμος Γ’, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 1999. 
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Η περίπτωση της άμεσης διανομής, δηλαδή της απευθείας πώλησης στον τελικό 

καταναλωτή δεν υφίσταται στην πράξη με την εξαίρεση της πώλησης κοσμημάτων 

από τα εργοστάσια διαδικτυακά αλλά ακόμα και στην περίπτωση αυτή οι τιμές 

πώλησης είναι εφάμιλλες της λιανικής και λειτουργούν υποστηρικτικά της φήμης και 

του εταιρικού ονόματος του κατασκευαστή.  

Οι χοντρέμποροι αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τα εργοστάσια ή τα εργαστήρια 

και τα προωθούν στη συνέχεια (i) στα καταστήματα λιανικής στην περίπτωση των 

δύο επιπέδων έμμεσης διανομής ή (ii) σε υπερχοντρέμπορους στην περίπτωση των 

τριών επιπέδων. Η παραγγελιοληψία και στις δύο περιπτώσεις γίνεται συνήθως στις 

κλαδικές εκθέσεις όπου συμμετέχουν οι εταιρείες χοντρικής ή απευθείας στα 

καταστήματα τα οποία οι χοντρέμποροι επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η παράδοση των εμπορευμάτων είναι άμεση χάρη στα αποθέματα που διατηρούν οι 

εταιρείες χοντρικής. 

 

2.4. Λιανικές Πωλήσεις 

Οι λιανικές πωλήσεις προσδιορίζονται από τις πωλήσεις που διενεργούνται στα 

κοσμηματοπωλεία. Ο κλάδος της λιανικής παγκοσμίως είναι κατακερματισμένος σε 

πολυάριθμα καταστήματα οικογενειοκρατικής φιλοσοφίας
10

 ως επί το πλείστον με 

εξαίρεση τα μεγάλα ονόματα του κλάδου όπως Bulgari, Tiffany & Co, Graff, Cartier 

που λειτουργούν με τη  μορφή της πολυεθνικής.
11

  

Καθώς τα προϊόντα του κλάδου είναι εκ των πραγμάτων πολύτιμα και κατά συνέπεια 

ακριβά, ο παράγοντας της εμπιστοσύνης είναι κυρίαρχος για την προτίμηση που ο 

καταναλωτής επιδίδει στον κοσμηματοπώλη του, οπότε τα καταστήματα αυτά 

βρίσκονται συνήθως στο ίδιο σημείο για πολλές δεκαετίες και διαθέτουν διαχρονικά 

πιστή πελατεία.  

                                                           
10

 Πρόκειται για καταστήματα τα οποία κληροδοτεί η μία γενιά στην άλλη. Σε πολλές περιπτώσεις – 

ακόμη και στην Ελλάδα – υπάρχουν καταστήματα που ξεπερνούν σε ιστορική συνέχεια τις τέσσερις 

γενιές. 

11
 Τελευταία παρατηρείται κάποιου είδους ενοποίηση (consolidation) των εταιρειών του κλάδου με 

εταιρείες από άλλους χώρους των προϊόντων πολυτελείας. Χαρακτηριστική είναι η εξαγορά του οίκου 

Bulgari  από τη Moët Hennessy Louis Vuitton το 2011. 
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Χαρακτηριστικά του κλάδου της λιανικής είναι: 

(i) Η εποχικότητα καθώς παρατηρούνται αυξημένες πωλήσεις σε 

συγκεκριμένες περιόδους του έτους (π.χ. Χριστούγεννα, 14 

Φεβρουαρίου, Απρίλιο και Μάιο με το ξέσπασμα των αρραβώνων, 

γάμων και βαπτίσεων),  

(ii) Η χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων καθώς πρόκειται 

για προϊόντα που δεν είναι καθημερινής χρήσεως και κατά συνέπεια 

μπορεί να μείνουν στην αποθήκη για αρκετά χρόνια και  

(iii) Η αυξημένη μεταβλητότητα καθώς οι τιμές λιανικής θα πρέπει να 

αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις διακυμάνσεις των τιμών των 

πρώτων υλών. 

 

2.5. Διεθνείς Πωλήσεις 

Οι διεθνείς πωλήσεις συνίστανται στις εξαγωγές κοσμημάτων που διενεργούνται σε 

όλον τον κόσμο από παραγωγούς ή υπερχοντρεμπόρους προς έτερους χοντρεμπόρους 

ή καταστήματα. Στην περίπτωση που οι συναλλαγές πραγματοποιούνται εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε δεν αναφερόμαστε σε εξαγωγές ή εισαγωγές αλλά σε 

ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή παραλαβές αντιστοίχως. 

Συνεπεία των κοσμοϊστορικών εξελίξεων στις οποίες αναφερθήκαμε ανωτέρω στο 

Κεφάλαιο 1, το διεθνές εμπόριο κοσμημάτων γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση χάρη στην 

άρση των ποσοτικών και δασμολογικών περιορισμών σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, 

χώρες-παραδοσιακοί παραγωγοί κοσμημάτων διαχρονικά όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η 

Τουρκία και η Ινδία μπόρεσαν να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την ανάπτυξη των οικονομιών τους.  

Παράλληλα, χώρες χωρίς παράδοση στην παραγωγή κοσμημάτων όπως η Κίνα 

αναδείχτηκαν ως νέοι δυνατοί παίχτες βελτιώνοντας την αρχική προβληματική 

ποιότητά τους και να φτάσουν σήμερα στο σημείο να εξάγουν σε όλον τον κόσμο. 
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2.6. Ανακεφαλαίωση 

Το κόσμημα είναι συνυφασμένο με την ιστορία της ανθρωπότητος καθώς εμφανίζεται 

παράλληλα με τις πρώτες ενδείξεις πολιτισμού. Η Ελλάδα δε από τους πρώιμους 

ιστορικούς χρόνους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως χώρος δημιουργίας 

περίτεχνων κοσμημάτων, παράδοση που διαμέσου των αιώνων διατηρείται ως τις 

μέρες μας. 

Η υψηλή κοσμηματοποιία έγκειται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία 

κοσμημάτων φτιαγμένα από πολύτιμα ή ημιπολύτιμα υλικά. Για πολλές χώρες μεταξύ 

των οποίων και η Ελλάδα, ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί σημαντική πηγή 

εισοδήματος και προσφέρει θέσεις απασχόλησης. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα της παγκόσμιας αγοράς κοσμημάτων προσδιορίζεται από την 

παρουσία εταιρειών χοντρικής που διατηρούν τα δικά τους δίκτυα διανομής. Η 

λιανική αποτελείται αφενός από εταιρείες οικογενειοκρατικής φύσεως, αφετέρου από 

εταιρείες διεθνούς φήμης. Τέλος, συνεπεία της παγκοσμιοποίησης, παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια άνθιση τόσο των διεθνών πωλήσεων κοσμημάτων, όσο και της 

παραγωγής σε χώρες με φτηνό εργατικό δυναμικό. 
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Κεφάλαιο 3. Η Dagazian Fine Jewellery (εφεξής: «Εταιρεία», «Επιχείρηση», 

«Dagazian», «Όμιλος») 

 

3.1. Ιστορία 

Η επιχειρηματική ονομασία «Dagazian»
12

 εμφανίζεται ήδη στα τέλη του 19
ου

 αιώνα
13

 

στην Γκιουμουρτζίνα (σημερινή Κομοτηνή) της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με 

πολυσχιδείς δραστηριότητες οι οποίες ενετοπίζοντο στην κατασκευή και εμπορία 

κοσμημάτων, καπέλων και πηλικίων
14

 αλλά και λοιπών οικιακών ειδών σε ένα ευρύ 

γεωγραφικό φάσμα από τη Θεσσαλονίκη έως την Κωνσταντινούπολη. 

 

                                                           
12

 Οι Dagazian – εκ του αρμενικού «Տանկազեան» (Dangazian) – είναι γόνοι οικογένειας Βυζαντινών 

Αρμενίων που εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Θράκης κατά τους μέσους 

Βυζαντινούς χρόνους και πιθανότατα το 971 μ.Χ., συνεπεία των μαζικών μετοικήσεων Αρμενίων στη 

Θράκη από τον αυτοκράτορα Νικηφόρα Φωκά για την ενίσχυση της βόρεια μεθορίου της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας. 

13
 Στο «Annuaire Oriental du Commerce, de l’ Industrie, de l’ Administration et de l’ Magistrature», 

ένα σπανιότατο οδηγό επαγγελματιών και υπηρεσιών του 1895 στη γαλλική γλώσσα που εκδόθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη και περιλαμβάνει το "βιλαέτι" (περιφέρεια) Αδριανούπολης, το όνομα του 

Τακβόρ Δαγκαζιάν (παππού του ομωνύμου και μετέπειτα ιδρυτού της Dagazian Fine Jewellery) 

αναφέρεται ανάμεσα στους εξέχοντες επαγγελματίες της πόλεως της Γκιουμουρτζίνα (σημερινής 

Κομοτηνής). 

Βλέπε σχετικά: Raphael C. Cervati, Annuaire Oriental du Commerce, de l’ Industrie, de l’ 

Administration et de l’ Magistrature, Cervati Frères & Co, Constantinople, 1895, σελ. 849-850.  

14
 Η επιχείρηση πιλοποιίας του Καραμπέτ Δαγκαζιάν αποτέλεσε μια από τις πλέον ιστορικές 

βιομηχανίες της Θράκης και γνωστή ανά το πανελλήνιο. Το εργοστάσιο παρήγαγε καπέλα και 

πηλίκια ενώ στο αποκορύφωμα της δόξας της προμήθευε ακόμα και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η εταιρεία 

συναλλασσόταν με βιομηχανικούς κολοσσούς της εποχής. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η Πειραϊκή 

Πατραϊκή Α.Ε., η Αιγαίον Κλωστοϋφαντήρια Α.Ε. και οι Κλωστοβιομηχανίαι Ελλάδος Α.Ε. όπως 

φαίνεται και από τα σχετικά αντίγραφα των συναλλαγματικών που ανακαλύφτηκαν στο αρχείο της 

Οικογένειας Δαγκαζιάν. 

Βλέπε σχετικά: Χατζόπουλος και Τζένη Κασαπιάν, Οι Αρμένιοι της Κομοτηνής, ΕΜΟΑΚ, Κομοτηνή, 

2009, σελ. 376. 
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Εικόνα 1: Ο Οίκος «Dagazian» κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1930  

στην Κομοτηνή. 

 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε καταστρεπτικές συνέπειες για την Ελλάδα και 

ιδιαίτερα για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που 

ετέθη κάτω υπό Βουλγαρική κατοχή. Τα αποτελέσματα για όσες επιχειρήσεις δε 

συνεργάστηκαν με τον κατακτητή ήταν οδυνηρά.  Στα πλαίσια αυτά οι Dagazian μαζί 

με την πλειοψηφία των συντοπιτών τους είδαν τους κόπους αιώνων να εξανεμίζονται 

και τις περιουσίες τους να χάνονται.  

Ο εμφύλιος πόλεμος που επακολούθησε και οι πρώιμες ψυχροπολεμικές 

προκαταλήψεις που σύντομα στοίχειωσαν ολόκληρο τον κόσμο επιδείνωσαν 

περαιτέρω το αρχικό μεταπολεμικό τοπίο. Σύντομα όμως, η διαφαινόμενη ελπίδα 

ανασύνταξης της Ευρώπης από τα συντρίμμια του πολέμου δημιουργούσαν τις 

προϋποθέσεις για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.  

Ήταν το 1957, όταν ο αείμνηστος Τακβόρ Δαγκαζιάν δημιούργησε το πρώτο 

εργαστήριο αδαμαντοδεσίας
15

 στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης, το οποίο ήδη το 

1959 είχε εξελιχθεί σε ένα πλήρες εργαστήριο χρυσοχοΐας.  

                                                           
15

 Αδαμαντοδεσία αποκαλείται η τεχνική της τοποθέτησης των πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων 

κοσμήματα.  
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Εικόνα 2: Ο αείμνηστος Τακβόρ Δαγκαζιάν στο κέντρο της φωτογραφίας 

 στην είσοδο του πρώτου εργαστηρίου στην Κομοτηνή το 1960. 

 

Στις 11 Ιανουαρίου του 1960, μετά από διήμερη καταρρακτώδη βροχόπτωση, το 

ιστορικό κέντρο της Κομοτηνής καταστρέφεται συθέμελα από την υπερχείλιση του 

παραπόταμου Μπουκλουτζά που διέσχιζε τότε την πόλη.
16

 Το εργαστήριο 

καταστρέφεται ολοσχερώς και οι Δαγκαζιάν θα ξεκινήσουν για ακόμη μία φορά τη 

δημιουργική επιχειρηματική τους πορεία από το μηδέν. 

 Το 1972, η Εταιρεία επεκτείνεται και στο χώρο του λιανεμπορίου λειτουργώντας 

δικό της κατάστημα στην Κομοτηνή. Η διείσδυση στη λιανική θα σηματοδοτήσει την 

έναρξη μια χρυσής περιόδου για την Επιχείρηση και την κάνει γνωστή ανά το 

Πανελλήνιο.  

 

                                                           
16

 Μετά την καταστροφική πλημμύρα του 1960 και ήδη από την ίδια χρονιά, ο παραπόταμος εξετράπη 

της πόλεως για να μην απειλήσει εκ νέου ζωές και περιουσίες ενώ το 1970 ολοκληρώθηκε και η 

επικάλυψη της κοίτης του που αποτελεί σήμερα την κεντρική λεωφόρο της Κομοτηνής (Λεωφόρος 

Ορφέως).   
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Εικόνα 3: Ο ιδρυτής του Ομίλου Τακβόρ Δαγκαζιάν  

στο πρώτο κατάστημα στην Κομοτηνή το 1972 

 

Από το 1996 ξεκινούν οι πρώτες πωλήσεις χονδρικής εντός του ευρύτερου ελλαδικού 

χώρου με αφετηρία τη συμμετοχή για πρώτη φορά σε έκθεση και συγκεκριμένα στην 

περιφερειακή έκθεση «Θράκη ’96» με την υποστήριξη του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
17

 

Το όραμα του Τακβόρ Δαγκαζιάν ήταν να εξασφαλίσει ότι το ιδιαίτερο σχέδιο του 

κάθε κοσμήματος θα έχαιρε μεγαλύτερης εκτίμησης από το μέγεθος απλώς ή το 

χρώμα των μεμονωμένων πολύτιμων λίθων του. Οι αγορές αλλάζουν. Όπως 

προαναφέρθηκε, η παγκοσμιοποίηση σαρώνει τον πλανήτη και οι καταναλωτές από 

όλα τα μέρη του κόσμου επιθυμούν το ίδιο ακριβώς πράγμα: στιλ!... Η 

δημιουργικότητα, η απλότητα, οι ευθείες και κομψές γραμμές ήρθαν στη μόδα.  

Παράλληλα - και ενώ η κραυγαλέα επίδειξη παρήλθε στη Δύση - μια νέα τάξη 

πραγμάτων στη μόδα αναδύθηκε στην Ανατολική Ευρώπη και κυρίως στις χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης που διψούσαν για την επίδειξη και την υπερβολή. 

                                                           
17

 Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 
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Εικόνα 4: Η πρώτη συμμετοχή της Εταιρείας σε έκθεση εντός Ελλάδος  

στην Κομοτηνή το 1996. 

 

Η Dagazian έπρεπε να παραμείνει εντός ανταγωνισμού, να ανταποκριθεί στις τάσεις, 

στις μόδες, και στους εκάστοτε κώδικες συμπεριφοράς. Και αυτό ακριβώς είχε 

καταφέρει να κάνει. Στα μετέπειτα χρόνια από τη δεκαετία του ‘90, η Εταιρία έχει 

παρουσιάσει συλλογές που εμπνέονται από τις τέχνες, την αρχιτεκτονική, τη μόδα 

ακόμα και τη μουσική.  

Το 2001 αποτελεί τη χρονιά ορόσημο στην ιστορία της Εταιρείας καθώς ο αιφνίδιος 

θάνατος του ιδρυτού και ιδιοκτήτου της είχε ως αποτέλεσμα την εισδοχή της νέας 

γενιάς στην εταιρεία και την ανανέωση της οράματος και της στρατηγικής της. Με 

την υποστήριξη του πατέρα του, ο Κρικόρ Δαγκαζιάν, ο μικρότερος γιος του Τακβόρ, 

πήρε τον έλεγχο του “δημιουργικού” της Εταιρείας. Είχε ένα νέο όραμα για την 

επιχείρηση, και με τη συνεργασία του αδελφού του, άρχισε να το εκπληρώνει. 

Την ίδια κιόλας χρονιά αποφασίζεται η μεταφορά του τμήματος της χονδρικής σε 

νεόδμητους ιδιόκτητους χώρους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.  



18 

 

Το 2003 η Επιχείρηση ανανεώνει την εταιρική της ταυτότητα με την εισαγωγή του 

καινούριου εμπορικού της σήματος που άμεσα εμφανίστηκε σε όλη την επικοινωνία 

της.  

 

 

Εικόνα 5: Το εμπορικό σήμα της Dagazian Fine Jewellery από το 2003 

 

Το 2004 η Επιχείρηση κάνει τις πρώτες της απόπειρες διείσδυσης στις αγορές του 

εξωτερικού συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη κλαδική έκθεση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, την Inhorgenta Europe στο Μόναχο της Γερμανίας. Έκτοτε η Dagazian Fine 

Jewellery συμμετέχει σε μια σειρά Σαλονιών Υψηλής Κοσμηματοποιίας στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη ενώ σήμερα εξάγει σε 14 χώρες
18

. 

Η φυσική και ιστορική έδρα της Επιχείρησης παραμένει στην Κομοτηνή όπου στην 

περιοχή της παλιάς πόλης διατηρείται μέχρι και σήμερα το πρώτο εργαστήριό της από 

το 1957. Πρόκειται για μια μικρή αλλά σύνθετη ισόγεια κατασκευή, που στεγάζει 

σήμερα τα εκθετήρια, ένα μίνι εκθεσιακό χώρο όπου προβάλλονται οι ιστορικές 

συλλογές της Εταιρείας και το εμπορικό κατάστημα που αφιερώνει 40 τετραγωνικά 

μέτρα στην πώληση των εξαίρετων κοσμημάτων και ρολογιών της, αποτελώντας 

παράλληλα ένα από τα σημεία αναφοράς της Κομοτηνής. 
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 Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία, Λιθουανία, Λεττονία, Εσθονία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., 

Τουρκία, Αρμενία, Κύπρο, Ουκρανία, Ιταλία. 
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Εικόνα 6: Το περίπτερο της Εταιρείας στο Διεθνές Σαλόνι του Μονάχου το 2004 

 

Η σημερινή λοιπόν «Dagazian Fine Jewellery» συνιστά τη φυσική και ιστορική 

συνέχεια της πρώτης επιχείρησης που ίδρυσε ο Τακβόρ Δαγκαζιάν το 1957 και 

αποτελεί την εμπορική επωνυμία (με άλλα λόγια το διακριτικό τίτλο) της εταιρείας 

Δαγκαζιάν και Σία Ο.Ε. και θεωρείται μέχρι και σήμερα μια από τις πιο γνωστές 

επιχειρήσεις στο χώρο του πολύτιμου κοσμήματος, διατηρώντας παράλληλα τον 

οικογενειακό χαρακτήρα της.  

 

3.2. Όραμα 

Το όραμα της Εταιρείας συνοψίζεται στα κατωτέρω: 

(i) Η δημιουργία κοσμημάτων υψηλής φαντασίας και αισθητικής εμπνευσμένων από 

τις ανάγκες της εποχής με άξονα την πολύχρονη εμπειρία στο κόσμημα. 

(ii) Ο σεβασμός προς τον Ελληνικό πολιτισμό μέσω των συλλογών της και η 

αναβίωση της πραγματικής προέλευσης του Ελληνικού κοσμήματος. 

(iii) Η εδραίωσή της στο χώρο των πολύτιμων κοσμημάτων και κατ’ επέκταση των 

χειροποίητων κοσμημάτων στην Ελλάδα. 
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(iv) Η ενδυνάμωση και περαιτέρω διεύρυνση του εταιρικού ονόματός της στην 

Ελλάδα και στις αγορές του εξωτερικού.  

 

3.3. Στόχοι 

Οι στόχοι της Επιχείρησης συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

(i) Η προσφορά και διάθεση μιας πλούσιας γκάμας ποιοτικών κοσμημάτων τα 

οποία θα ικανοποιούν τη φαντασία και των πιο απαιτητικών πελατών. 

(ii) Η δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου πελατών και προμηθευτών με την 

εγκαθίδρυση μακροχρόνιων και αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης. 

(iii) Η θέση των σωστών βάσεων για την αποτελεσματική, ευέλικτη και αξιόπιστη 

εξυπηρέτηση των πελατών.  

(iv) Η ομαδική εργασία και η συνεχής φροντίδα για την ευημερία των 

εργαζομένων μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 

(v) Η δημιουργικότητα, η έμπνευση και η μετουσίωση πρωτοποριακών ιδεών σε 

κόσμημα 

Αυτές οι αξίες θα είναι και στο μέλλον ο οδηγός  για την επίτευξη οποιασδήποτε 

μελλοντικής αποστολής. 

 

3.4. Εταιρική Υπευθυνότητα 

Η εταιρική υπευθυνότητα της Dagazian προσδιορίζεται από τις δεσμεύσεις της 

διοίκησης έναντι των εργαζομένων, των εταίρων, των πελατών, των προμηθευτών, 

αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Τα ενδιαφερόμενα ή συμμετέχοντα 

αυτά μέρη (stakeholders) αποτελούν κατά μια ευρύτερη έννοια, την οικογένεια μέσα 

στην οποία η Επιχείρηση αναπτύσσεται, λειτουργώντας με υπευθυνότητα και 

σεβασμό.  
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Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εθνικής 

καταγωγής και των θρησκευτικών πεποιθήσεων
19

, της αξιοπρέπειας και της 

προσβασιμότητας των ανθρώπων με ειδικές ικανότητες αλλά και του σεβασμού του 

οικοσυστήματος με την πιστή τήρηση των επιταγών της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

3.5. Στρατηγική 

Η στρατηγική της Dagazian Fine Jewellery προσδιορίζεται από την αέναη κάλυψη 

των αναγκών των πελατών της μέσω του συνεχούς εμπλουτισμού της γκάμας των 

προϊόντων της και την αντίστοιχη επικαιροποίησή αυτής, με βάση τις επιταγές της 

διεθνούς μόδας εξασφαλίζοντας – χάρη στην ευελιξία και την συνεχή εναρμόνιση 

των πόρων και των ικανοτήτων των στελεχών της – τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για 

την περαιτέρω επέκτασή της στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και την επίτευξη 

ικανοποιητικών κερδών για τους εταίρους της. 

 

3.6. Γκάμα Προϊόντων – Πεδίο Υπηρεσιών 

Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και 

εμπορία προϊόντων υψηλής κοσμηματοποιίας  και άλλων προϊόντων πολυτελείας . Το 

μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της εταιρίας αφορά εμπορική δραστηριότητα 

και ειδικότερα πωλήσεις χονδρικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Με δυναμική 

δομή και εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ο Εταιρεία καλύπτει, με τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της, όλες τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή σε κοσμήματα, από την 

παιδική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή.  

Μια πρωταρχική ανάλυση της γκάμας των προϊόντων της εταιρείας χωρίζεται σε δύο 

επιμέρους καταναλωτικές κατηγορίες: Τα κοσμήματα άμεσης αναγκαιότητας και τα 

κοσμήματα δευτερεύουσας αναγκαιότητας.  
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 Ο Όμιλος συνεργάζεται σήμερα με ανθρώπους ευρέως φάσματος θρησκευμάτων και επιμέρους 

δογμάτων. Πελάτες, προμηθευτές ή συνεργάτες είναι Έλληνες Ορθόδοξοι, Αρμένιοι Ορθόδοξοι, 

Καθολικοί, Προτεστάντες, Αγγλικανοί, Μάρτυρες του Ιεχωβά, Εβραίοι, Σουνίτες Μουσουλμάνοι, 

Σιίτες Μουσουλμάνοι, Ινδουιστές, Σιχ και πολλοί άλλοι. 
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Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα κοσμήματα που αποτελούν προϊόντα 

απαραίτητα για κοινωνικής, νομικής ή θρησκευτικής φύσεως εκδηλώσεις όπως οι 

γάμοι (π.χ. οι βέρες) ή οι βαφτίσεις (π.χ. οι σταυροί). Στη δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνονται κοσμήματα για κάθε άλλη κοινωνική περίσταση (δώρα γενεθλίων, 

ονομαστικών εορτών, συναισθηματικής αξίας ή αβροφροσύνης). 

Τα προϊόντα της Εταιρείας κατατάσσονται στην κατηγορία υπ’ αριθμόν 7113 

Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από 

μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20

 

Οι δε δραστηριότητες της Εταιρείας κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες χοντρικής 

και λιανικής αντιστοίχως σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ανά Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητος (Κ.Α.Δ)
21

: 

 

Πίνακας 1: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητος στον Τομέα Χοντρικής 

Κωδικός 

Κ.Α.Δ. 
Περιγραφή 

51.47.34 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών κάθε είδους και κοσμημάτων 

51.47.34.03 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ρολογιών 

51.47.34.10 

Χονδρικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων 

λίθων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, 

κατεργασμένων αλλά όχι δεμένων σε κοσμήματα 

51.47.34.16 Χονδρικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους 

51.47.34.17 
Χονδρικό εμπόριο ρολογιών χεριού, τσέπης, με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή 

επιμεταλλωμένη με πολύτιμο μέταλλο 

51.47.34.20 
Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα, ειδών από φυσικά ή 

καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Διαθέσιμο (24 Δεκεμβρίου 2014):  

http://madb.europa.eu/madb/findProductCode.htm?cmd=tree&ahscode1=7113000000&limit=10&sho

w=tree 
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 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Διαθέσιμο (24 Δεκεμβρίου 2014): 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Epixeiriseis/FreeDownloads/kad.html 

http://madb.europa.eu/madb/findProductCode.htm?cmd=tree&ahscode1=7113000000&limit=10&show=tree
http://madb.europa.eu/madb/findProductCode.htm?cmd=tree&ahscode1=7113000000&limit=10&show=tree
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Epixeiriseis/FreeDownloads/kad.html
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Πίνακας 2: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητος στον Τομέα Λιανικής 

Κωδικός 

Κ.Α.Δ. 
Περιγραφή 

52.48.21 Λιανικό εμπόριο ρολογιών κάθε είδους και κοσμημάτων 

52.48.21.05 

Λιανικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων 

λίθων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, 

κατεργασμένων αλλά όχι δεμένων σε κοσμήματα 

52.48.21.09 Λιανικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους 

52.48.21.10 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών χεριού, τσέπης, με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή 

επιμεταλλωμένη με πολύτιμο μέταλλο 

52.48.21.11 Λιανικό εμπόριο σκευών από άργυρο 

52.48.21.14 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα, ειδών από φυσικά ή 

καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους 

 

 

3.7. Ανακεφαλαίωση 

Η επιχειρηματική ονομασία Dagazian εμφανίζεται ήδη από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα με 

πολυσχιδείς εμπορικές δραστηριότητες. Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ιδρύεται από 

τον Τακβόρ Δαγκαζιάν το πρώτο εργαστήριο χρυσοχοΐας που εξελίχτηκε μέχρι 

σήμερα σε μια πρότυπη εμπορική επιχείρηση τόσο στη χοντρική όσο και στη λιανική 

αγορά κοσμημάτων. 

Το όραμα και οι στόχοι της Dagazian Fine Jewellery συνοψίζονται αφενός στην 

εδραίωσή στο χώρο του πολύτιμου κοσμήματος στις χώρες όπου έχει ήδη φυσική ή 

εξαγωγική παρουσία αφετέρου η περαιτέρω διεύρυνση του εταιρικού της ονόματος 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για να το επιτύχει αυτό η Εταιρεία επικαιροποιεί 

συνεχώς τα σχέδιά της με βάση τις επιταγές της διεθνούς μόδας αξιοποιώντας τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει πάσης 

φύσεως κοσμήματα για κάθε περίσταση. 
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Κεφάλαιο 4. Οι Λόγοι της Διεθνούς Επέκτασης της Dagazian 

Fine Jewellery και η Επιλογή της Εσθονίας 

Όπως προαναφέρθηκε, η επέκταση της Dagazian στο διεθνές οικονομικό πεδίο 

αποτελεί τμήμα του μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού της και προσβλέπει στην 

επίτευξη προσδιορισμένων στρατηγικών στόχων. Οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας και την αύξηση των πωλήσεων και 

των κερδών. 

 

4.1.  Κορεσμός Ελλαδικής
22

 Αγοράς 

Ως γνωστόν, το μέγεθος της ελλαδικής αγοράς είναι πεπερασμένο και σχετικά μικρό 

σε σχέση πάντα με το μέγεθος των διεθνών αγορών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 

το μέγεθος της ελλαδικής οικονομίας ανέρχεται στα 249,1 δισεκ. USD το 2012 έναντι 

71,9 τρισεκ. USD το 2012 του παγκοσμίου Α.Ε.Π. αποτελώντας κατά συνέπεια το 

αμελητέο 0,003% αυτού.
23

 

Τα τελευταία δε έξι χρόνια η αγορά αυτή μειώνεται κυρίως λόγω της κρίσης που 

μαστίζει τη χώρα αλλά και της ίδιας της σταθεροποίησης και γήρανσης του 

πληθυσμού. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι οι δυνατότητες που είχαν και έχουν οι 

ελλαδικές επιχειρήσεις για να αυξήσουν τα μεγέθη τους είναι σχετικά περιορισμένες 

σε σύγκριση με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διεθνείς αγορές. 

 

4.2. Εντατικοποίηση Ανταγωνισμού στην Ελλάδα 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω η αύξηση του επιπέδου διεθνοποίησης μιας εθνικής 

αγοράς συνεπάγεται αναπόφευκτα και την ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά 

αυτή.  

                                                           
22

 Χρησιμοποιούμε τον όρο «ελλαδικός» αντί του «ελληνικός» προφανώς γιατί αναφερόμαστε στην 

αγορά που εντάσσεται στα όρια της ελλαδικής επικράτειας. Η χρήση του όρου «ελληνικός» θα 

υποδήλωνε κάτι ευρύτερο του «ελλαδικού» και που – κατά συνέπεια – ξεπερνάει τα όρια της 

ελλαδικής επικράτειας. Εφόσον όμως η Εταιρεία έχει έδρα στην Ελλάδα θεωρούμε δόκιμη τη χρήση 

του όρου «ελλαδικός.» 

23
 World Development Indicators Database, Παγκόσμια Τράπεζα, 23 Σεπτεμβρίου 2013  
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Στην περίπτωση του πολύτιμου κοσμήματος ο ανταγωνισμός δεν εμφανίστηκε τόσο 

με όρους εγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αλλά κυρίως με την 

αυξημένη παρουσία εισαγόμενων προϊόντων στην τοπική αγορά λόγω της μείωσης 

των περιορισμών στη διακίνηση των προϊόντων πολυτελείας. Η εξέλιξη αυτή σήμανε 

την αθρόα είσοδο ευρωπαϊκών και άλλων επιχειρήσεων που απέκτησαν ελεύθερη 

πρόσβαση στην ελλαδική αγορά.  

 

4.3. Στρατηγική Θέση Ελλάδας και Εσθονίας - Αντίστοιχη Πρόσβαση σε 

Επιπλέον Ξένες Αγορές 

Η επιλογή της Εσθονίας δεν είναι τυχαία. Όπως θα εξηγηθεί αναλυτικά στη συνέχεια, 

μια σειρά γεωστρατηγικών, πολιτικών, τεχνικών, οικονομικών, φορολογικών λόγων 

καθιστούν την Εσθονία ιδιαίτερα ελκυστική βάση για την εγκατάσταση πάσης 

φύσεως επιχειρηματικής δραστηριότητας. Χάρη στη σχεδιαζόμενη διπλή παρουσία 

στην Ελλάδα και την Εσθονία καλύπτεται γεωγραφικά το σύνολο των αγορών στις 

οποίες είτε δραστηριοποιείται ήδη η Εταιρεία, είτε επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί.  

 

 

Εικόνα 7: Οι Χώρες στις οποίες εξάγει η Εταιρεία (με κόκκινο χρώμα) 
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Με την υφιστάμενη δραστηριότητά της στην Ελλάδα καλύπτει τις χώρες της ΝΑ 

Ευρώπης όπως τη Βουλγαρία και τη Π.Γ.Δ.Μ. αλλά και της Κεντρικής Ευρώπης 

όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Τσεχική Δημοκρατία. Μετά την εγκατάστασή της 

στην Εσθονία, η Επιχείρηση θα καλύπτει από εκεί και τη Λιθουανία, τη Λεττονία, 

την Ουκρανία και τη Φινλανδία. 

 

4.4. Μέγεθος και Προοπτικές της Τοπικής Αγοράς 

Παρά το μικρό της μέγεθος, η Εσθονία όπως θα δούμε αναλυτικότερα κατωτέρω στο 

Κεφάλαιο 5, βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο  από γεωγραφικής και πολιτικής 

απόψεως. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, η ενσωμάτωση στους 

κοινοτικούς θεσμούς, η αυξανόμενη έλευση τουριστών, το χαμηλό κόστος και η 

ανταγωνιστική φορολογία δημιουργούν τις ιδεατές επιχειρηματικές συνθήκες. 

Παράλληλα, τα κοινά σύνορα με τη Ρωσία και η εγγύτητα με την Αγία Πετρούπολη – 

μια από τις πόλεις με το ανώτερο βιοτικό επίπεδο στη Ρωσική Ομοσπονδία – 

προσδίδουν ιδιαίτερες προοπτικές στις επιχειρήσεις που εμπορεύονται είδη 

πολυτελείας. 

 

4.5. Κίνητρα Διεθνούς Επέκτασης 

Σειρά περαιτέρω κινήτρων επιβάλουν την διεθνή επέκταση του Ομίλου και δη στην 

αγορά της Εσθονίας. Τα κίνητρα αυτά διαχωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, τα 

ενδογενή και τα εξωγενή. 

Στα ενδογενή εντάσσεται (i) η επίτευξη οικονομιών κλίμακος που επιτυγχάνεται 

καθώς μεγάλο τμήμα του κόστους (επισκέψεις ή συμμετοχή σε εκθέσεις, διοικητικό 

προσωπικό, κλπ.) επιμερίζεται σε περισσότερες μονάδες προϊόντος, (ii) η 

διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων καθώς η επέκταση των 

δραστηριοτήτων από μια χώρα υψηλού πολιτικού και οικονομικού ρίσκου όπως η 

Ελλάδα σε μια προηγμένη και ασφαλή χώρα όπως η Εσθονία συμβάλει στην 

περαιτέρω διασπορά του ρίσκου της επιχείρησης, (iii) η ποιοτική ανωτερότητα και 

ποικιλία των εμπορευμάτων μαζί με το πλεονάζον απόθεμα δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για την επιτυχή διείσδυσή τους και σε άλλες αγορές πέραν της 
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ελληνικής και τέλος (iv) το επιτυχές μάρκετινγκ της Εταιρείας στο εσωτερικό 

συνεπάγεται τη συσσώρευση της απαραίτητης – αλλά όχι πάντα αρκετής φυσικά – 

εμπειρίας για την επέκτασή της στο εξωτερικό. 

Στα εξωγενή κίνητρα εντάσσονται παράγοντες όπως (i) η εμφάνιση νέων ευκαιριών 

σε αναδυόμενες χώρες όπως η Εσθονία, και (ii) η προσέγγιση από ξένους πελάτες 

που επισκέφτηκαν τα περίπτερα της Εταιρείας στις διεθνείς εκθέσεις και κατά 

συνέπεια η δημιουργία της ανάγκης για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή τους. 

 

4.6. Ανακεφαλαίωση 

Η διεθνής επέκταση της Εταιρείας αποτελεί τη βάση του στρατηγικού της 

σχεδιασμού. Οι κύριοι λόγοι για την επέκταση στο διεθνές πεδίο πέρα από τη 

διεύρυνση των μεγεθών της είναι ο κορεσμός της Ελλαδικής αγοράς, η 

εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στη χώρα καθώς και οι αναφαινόμενες ευκαιρίες 

και προοπτικές σε άλλες χώρες όπως η Εσθονία. 

Τα κίνητρα για τη διεθνή επέκταση συνοψίζονται στην επίτευξη οικονομιών 

κλίμακος, τη διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων, το επιτυχημένο 

μάρκετινγκ στο εσωτερικό και η υφιστάμενη ζήτηση από πελάτες του εξωτερικού οι 

οποίοι πρέπει να εξυπηρετηθούν καλύτερα. 
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Κεφάλαιο 5. Εξαγωγές στην Εσθονία 

5.1. Η Βαλτική και η Γεωστρατηγική της Θέση 

Η περιοχή της Βαλτικής βρίσκεται γεωγραφικά σε μία στρατηγική γεωγραφική θέση 

που οριοθετείται νοτίως της Σκανδιναβίας, βορειοδυτικά της Ρωσίας και 

βορειοανατολικά της Πολωνίας. Οι χώρες που την απαρτίζουν είναι η Λιθουανία, η 

Λεττονία και η Εσθονία.  

Η γεωγραφική της θέση και η πρόσβασή της στη θάλασσα καθιστούν τις χώρες της 

Βαλτικής διαμετακομιστικό σταθμό για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Δυτικής 

Ευρώπης και Ρωσίας, αλλά και εναλλακτικό εταίρο σε υπηρεσίες όπως τα logistics 

και οι μεταφορές σε σύγκριση με την ακριβότερη Σκανδιναβία.  

Παράλληλα, οι χώρες αυτές ήτο υπό την κατοχή
24

 της Ε.Σ.Σ.Δ. μέχρι και το 1991. Το 

γεγονός αυτό έχει ποικίλες ερμηνείες καθώς από τη μια πλευρά, η γνώση της ρωσικής 

γλώσσας (τουλάχιστον από τον πληθυσμό άνω των 35 ετών) και κουλτούρας τις 

καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ως επιχειρηματικούς διαύλους προς τις χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ από την άλλη πλευρά, η πολύχρονη σοβιετική 

κατοχή δημιουργεί μια αμοιβαία καχυποψία στις σχέσεις τους, η οποία όμως δε 

φαίνεται ικανή να επηρεάσει τους ισχυρούς οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς 

των χωρών της Βαλτικής με τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Χωρών και 

κυρίως τη Ρωσία.  

Επιπλέον, το άνοιγμα προς τη Δύση, η σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και η 

τελική ένταξη στην Ε.Ε. και το Ν.Α.Τ.Ο. έδωσε το έναυσμα για αθρόα εισαγωγή 

επενδύσεων σε όλους τους τομείς. 

 

                                                           
24

 Χρησιμοποιούμε τον όρο «κατοχή» και όχι τον όρο «δικαιοδοσία» καθώς σύμφωνα με τη Συνθήκη 

Ρίμπεντροπ – Μολότωφ του 1939, οι χώρες της Βαλτικής εντάχτηκαν στη Σοβιετική Ένωση χωρίς τη 

συγκατάθεσή τους. Η ένταξη αυτή δεν αναγνωρίστηκε από τις χώρες της Δύσης – μεταξύ των οποίων 

και από την Ελλάδα – οπότε σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο αλλά και τον τρόπο με τον οποίον τα 

Υπουργεία Εξωτερικών των χωρών αυτών χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή, κάνουμε χρήση του όρου 

«κατοχή». 
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Ο Χάρτης της Βαλτικής
25

 

 

Ήδη από την περίοδο 2000-2007, οι διεθνείς κεφαλαιαγορές αποκαλούσαν τις χώρες 

της Βαλτικής με το προσωνύμιο «Τίγρεις» χάρη στο γεγονός ότι είχαν τους 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.
26

 Η ανάπτυξη αυτή συνεχίζεται 

μέχρι σήμερα (με μια μικρή διακοπή το 2008) με εντυπωσιακούς ρυθμούς κάνοντας 

τους αναλυτές να μιλούν για οικονομικό θαύμα στις χώρες της Βαλτικής.
27

 

Παράλληλα το φιλικό προς τον επιχειρηματία περιβάλλον, η χαμηλή ως ανύπαρκτη 

φορολογία και το σταθερό πολιτικό, οικονομικό και φορολογικό καθεστώς, 

καθιστούν τις χώρες αυτές ιδανικές για κάθε είδους επένδυση ή επιχειρηματική 

δραστηριότητα.  

                                                           
25

 Πηγή: Πανεπιστήμιο του Τάρτου 

Διαθέσιμο (24 Δεκεμβρίου 2014):  

http://www.ut.ee/sites/default/files/6a0120a7fc3be9970b017742cca061970d.jpg 

26
 Ο χαρακτηρισμός αυτός προήλθε κατ’ αντιστοιχία των τίγρεων της Ασίας (Χονγκ Κονγκ, 

Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Νότια Κορέα) και της Κελτικής Τίγρεως (Ιρλανδία). 

27
 Kristina Maslauskaite and Liva Zorgenfreija, Economic Miracle in the Baltic States, An Exemplary 

Way to Growth?, Studies & Reports No 98, Notre Europe – Jacques Delors Institute, July 2013, σελ. 

33-64. 

Διαθέσιμο (24 Δεκεμβρίου 2014): 

http://www.notre-europe.eu/media/balticstateseu-economicmiracle-maslauskaitezorgenfreija-ne-jdi-

july13.pdf?pdf=ok 

http://www.ut.ee/sites/default/files/6a0120a7fc3be9970b017742cca061970d.jpg
http://www.notre-europe.eu/media/balticstateseu-economicmiracle-maslauskaitezorgenfreija-ne-jdi-july13.pdf?pdf=ok
http://www.notre-europe.eu/media/balticstateseu-economicmiracle-maslauskaitezorgenfreija-ne-jdi-july13.pdf?pdf=ok
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Το αποτέλεσμα ήταν η προσέλκυση επενδύσεων τόσο από τις γειτονικές 

σκανδιναβικές χώρες όσο και από την υπόλοιπη Ε.Ε., τη Ρωσία και τις Η.Π.Α. Το 

γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα και η παράλληλη 

επικέντρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών – αν όχι η εμμονή τους – στις χώρες τις 

Βαλκανικής, είχε ως αποτέλεσμα η περιοχή της Βαλτικής να μην αποτελέσει μέχρι 

σήμερα πόλο έλξης για τα ελληνικά επιχειρηματικά σχήματα που εστίασαν την 

προσοχή τους κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

 

5.2. Η Εσθονία 

5.2.1.  Ιστορική Αναδρομή 

Ο λαός της Εσθονίας είναι φιννικής καταγωγής (όπως και οι συγγενικοί τους 

Φιλανδοί)
28

 και αναφέρεται για πρώτη φορά σε κείμενα του Ρωμαίου ιστορικού 

Τάκιτου. Το 1219 οι βόρειες περιοχές της χώρας κατακτήθηκαν από τους Δανούς. 

Έπειτα από πολλές εξεγέρσεις των κατοίκων της πουλήθηκε το 1345 στους 

Γερμανούς Τεύτονες ιππότες, οι οποίοι κυριάρχησαν στη χώρα μέχρι το 1561. Στη 

συνέχεια η περιοχή κατακτήθηκε από τους Πολωνούς και τους Σουηδούς μέχρι 

το 1721 που παραχωρήθηκε στους Ρώσους. Το 1918, μετά την Οκτωβριανή 

Επανάσταση, ο Λένιν παραχώρησε την Εσθονία στους Γερμανούς, όμως μετά την 

κατάρρευση της Γερμανίας η Εσθονία αυτοανακηρύχθηκε ανεξάρτητη δημοκρατία 

(1921). Τον Ιούνιο του 1940, η ακόμη σύμμαχος τότε της Ναζιστικής 

Γερμανίας Σοβιετική Ένωση, παραβιάζοντας την από το 1938 Διακήρυξη περί 

Εσθονικής Ουδετερότητας και το δεκαετές, από το 1939, Σύμφωνο Μη Επιθέσεως 

των στην Εσθονία σταθμευμένων σοβιετικών στρατευμάτων προέβη στην ένοπλη 

κατοχή της χώρας. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους η Εσθονία προσαρτήθηκε τυπικά 

ως Εσθονική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία.
29

 

                                                           
28

 Μέχρι και σήμερα η μελωδία του εθνικού ύμνου της Εσθονίας, «Mu isamaa, mu õnn ja rõõm» είναι 

η ίδια με του εθνικού ύμνου της Φιλανδίας. 

29
 Κατά την μετέπειτα Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα του γερμανικού στρατού ενάντια στη Σοβιετική 

Ένωση υποχρεώθηκαν να στρατολογηθούν, ως σοβιετικοί, περίπου 35.000 Εσθονοί. Αυτό οδήγησε σε 

γερμανική επίθεση κατά της Εσθονίας και κατάληψή της από τον Ιούλιο του 1941 ως τμήματος της 

Γερμανικής Διοίκησης της Οστλάνδης (Östland). Ο ερυθρός στρατός ανακατέλαβε τη χώρα το 

φθινόπωρο του 1944 ωθώντας πάνω από 120.000 Εσθονούς να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές του 

εστίες ως πρόσφυγες κυρίως προς την Σουηδία, την Φιλανδία και τη Γερμανία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/1219
http://el.wikipedia.org/wiki/1345
http://el.wikipedia.org/wiki/1561
http://el.wikipedia.org/wiki/1721
http://el.wikipedia.org/wiki/1918
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1921
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1938
http://el.wikipedia.org/wiki/1939
http://el.wikipedia.org/wiki/Mu_isamaa,_mu_%C3%B5nn_ja_r%C3%B5%C3%B5m
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1941
http://el.wikipedia.org/wiki/1944
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Με την λήξη του Πολέμου το1945 η Εσθονία προσαρτήθηκε και πάλι ως σοβιετική 

σοσιαλιστική δημοκρατία ενώ το ανατολικό της τμήμα μεταφέρθηκε στην 

επικυριαρχία της Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 

και εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι και σήμερα μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Το 1991, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Εσθονία ανακηρύχθηκε 

ανεξάρτητη δημοκρατία. Το 1992 έγιναν οι πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές και το 

ίδιο έτος άλλαξε το νόμισμα της Εσθονίας από ρούβλι σε Κορόνα Εσθονίας. Το 1995 

υποβλήθηκε αίτηση για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Απρίλιο 

του 2003 υπογράφηκε στην Αθήνα η συμφωνία ένταξής της. Από τον Μάιο 

του 2004 η Εσθονία είναι επίσημα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

5.2.2. Φυσικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Η Εσθονία βρίσκεται στη βορειοανατολική Ευρώπη. Βρέχεται δυτικά από τον κόλπο 

της Ρίγας, βορειοδυτικά από τη Βαλτική θάλασσα και βόρεια από τον κόλπο της 

Φινλανδίας και συνορεύει νότια με τη Λετονία και ανατολικά με τη Ρωσία. Το 

έδαφός της είναι πεδινό και το μεγαλύτερο υψόμετρο φτάνει μόλις τα 318 μ. Η χώρα 

διαιρείται σε 15 επαρχίες και 6 αστικές περιοχές.
30

 

Το προσδόκιμο ζωής στο σύνολο του πληθυσμού ήταν σύμφωνα με εκτιμήσεις του 

2013 τα 74,07 χρόνια (68,85 χρόνια οι άνδρες και 79,61 οι γυναίκες).
31

 Η 

μετανάστευση μεγάλου αριθμού Ρώσων εργατών (από τη σταλινική περίοδο και 

μετά) στην Εσθονία αλλοίωσε την εθνική σύσταση του πληθυσμού της, 

περιορίζοντας το ποσοστό των Εσθονών από 95% (1940) στο 65%.  

                                                           
30

 Στην Εσθονία ανήκουν περίπου 1.500 νησιά που βρίσκονται στη Βαλτική θάλασσα, μεταξύ των 

οποίων το Σάαρεμαα και το Χιίουμαα που είναι και τα μεγαλύτερα και βρίσκονται στο άνοιγμα του 

κόλπου της Ρίγας. Οι ποταμοί της είναι σχετικά μικροί. Ο μεγαλύτερος είναι ο Νάρβα στα σύνορα με 

τη Ρωσία που πηγάζει από τη λίμνη Πέιπους και χύνεται στον κόλπο της Φινλανδίας. Η λίμνη Πέιπους 

(3.520 τ. χλμ.) βρίσκεται και αυτή στα σύνορα με τη Ρωσία. Είναι πλωτή, εκτός από τους χειμερινούς 

μήνες, οπότε παγώνει. Μέσω ενός καναλιού ενώνεται νότια με τη λίμνη Πσκοβ. Άλλη μεγάλη λίμνη 

είναι η Βίρτσγιαρβ (Võrtsjärv). 

Το ένα τέταρτο του εδάφους της καλύπτεται από δάση, κυρίως κωνοφόρων, στα οποία ζουν ελάφια, 

αγριόχοιροι, κάστορες κ.ά. ζώα. Το κλίμα είναι ηπειρωτικό με ήπια χαρακτηριστικά, λόγω της 

επίδρασης ρευμάτων της Βαλτικής. 

31 Πηγή: CIA World Factbook 

Διαθέσιμο (24 Δεκεμβρίου 2014): 

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/en.html 

http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/1991
http://el.wikipedia.org/wiki/1992
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_(%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B1_%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1995
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/2003
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%AF%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AC%CF%81%CE%B2%CE%B1_(%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_(%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%B2&action=edit&redlink=1
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/en.html
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Είναι μια αραιοκατοικημένη χώρα με 35 κατοίκους ανά τ. χλμ. Το ένα τρίτο περίπου 

του πληθυσμού της είναι συγκεντρωμένο στην πόλη Ταλίν (399.850 κάτ.), 

πρωτεύουσα της χώρας και μεγαλύτερο λιμάνι. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι η Τάρτου 

(101.744 κάτ.) και η Νάρβα (73.300 κάτ.), όπου ζουν αποκλειστικά Ρώσοι.  

Με την ανεξαρτητοποίηση της Εσθονίας το 1991 η εσθονική υπηκοότητα δεν 

απεδόθη στους ρωσόφωνους κατοίκους της χώρας οι οποίοι ζουν κάτω από ένα 

ιδιότυπο καθεστώς «αλλοδαπού» και φέρουν διαβατήριο με την ονομασία “Estonian 

Alien’s Passport”(Εσθονικό Διαβατήριο Αλλοδαπών).
32

  

 

5.2.3. Πολιτικό Σύστημα της Εσθονίας 

Η Εσθονία είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός 

ορίζεται από τον πρόεδρο και το κοινοβούλιο καλείται να εγκρίνει ή όχι το διορισμό 

του. Ο Πρόεδρος έχει πενταετή θητεία και περιορισμένες αρμοδιότητες (επικεφαλής 

του κράτους και των ενόπλων δυνάμεων). Το Εσθονικό Κοινοβούλιο έχει 101 έδρες 

και επικυρώνει την κυβέρνηση που σχηματίζεται από τον Πρωθυπουργό. Το νέο 

σύνταγμα της χώρας ψηφίστηκε το 1992. Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όσες 

και όσοι είναι Εσθονοί υπήκοοι και ηλικίας 18 ετών και άνω. Παράλληλα, η Εσθονία 

είναι η πρωτοπόρος χώρα στις τεχνολογικές εφαρμογές σχετικά με την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (e-state και e-government). Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ήδη 

γεγονός στην Εσθονία από το 2005. 

 

5.2.4.   e-Estonia: Το Εσθονικό Τεχνολογικό Θαύμα και η «Ψηφιακή Κοινωνία»  

Η πλήρης εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της αυτοματοποίησης σε όλο το 

φάσμα της εσθονικής κοινωνίας είναι ίσως ο πιο ισχυρός λόγος για να επενδύσει 

κανείς στην χώρα.  
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 Η απόλυτη πλειοψηφία των κρατών που παρέχουν visa για ελεύθερη είσοδο στους υπηκόους της 

Εσθονίας, δεν παρέχουν βίζα ελεύθερης εισόδου στους κατόχους Εσθονικού Διαβατηρίου Αλλοδαπών, 

εφόσον δεν έχουν πλήρη εσθονική υπηκοότητα. Στις δε χώρες της Ζώνης Schengen ενώ οι Εσθονοί 

πολίτες έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης κίνησης και παραμονής οι κάτοχοι του εσθονικού 

Διαβατηρίου Αλλοδαπών δύνανται μόνο να επισκεφτούν τις χώρες της Ζώνης Schengen μόνο για 

ταξίδια μικρότερα των 90 ημερών σε περίοδο έξι μηνών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%81%CE%B2%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1992
http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Area
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Η Εσθονία έχει πραγματικά εισάγει όλες τις τεχνολογικές κατακτήσεις στην 

καθημερινότητα του πολίτη και προς όφελος της κοινωνίας ανάγοντάς τη σε μια 

πραγματική «Ψηφιακή Κοινωνία»
33

, χαρακτηρισμός που περιγράφει παραστατικά το 

εσθονικό τεχνολογικό θαύμα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις εξής εφαρμογές: 

(i) Digital Signature 

Από το 2000 (!) η ηλεκτρονική υπογραφή στην Εσθονία έχει την ίδια νομική ισχύ με 

την παραδοσιακή χειρόγραφη υπογραφή. Η καινοτομία αυτή άνοιξε το δρόμο για μια 

σειρά εφαρμογών στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση
34

. 

(ii) DigiDoc 

Μέσω της εφαρμογής αυτής, ήδη από το 2005 (!), ο πολίτης μπορεί να υπογράψει, 

αποθηκεύσει και να προωθήσει διαδικτυακά οποιοδήποτε κρατικό έγγραφο τον 

αφορά και για κάθε νόμιμη χρήση. 

(iii) e-Business Register 

Όταν εφαρμογή αυτή εισήχθη το 2007, μείωσε το χρόνο για την ίδρυση επιχείρησης 

από τις πέντε ημέρες στις δύο ώρες. Σήμερα, το Estonia’s e-Business Register είναι 

ένα προχωρημένο και ασφαλές εργαλείο που επιτρέπει τους επιχειρηματίες να 

ιδρύσουν και να καταχωρίσουν την καινούρια τους επιχείρηση online (!) και σε 

ελάχιστα λεπτά, χωρίς την ανάγκη παρουσίας συμβολαιογράφου ή χρήσης κάποιας 

δημόσιας υπηρεσίας.
35
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Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014):  

http://e-estonia.com/component 
34

 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014): 

https://e-estonia.com/component/digital-signature 

 
35

 Η διαδικασία ίδρυσης της νέας εταιρείας είναι η εξής: Ο επιχειρηματίας – χρήστης της εφαρμογής 

συνδέεται στη διαδικτυακή πύλη χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική του ταυτότητα και την 

ηλεκτρονική του υπογραφή. Στη συνέχεια συμπληρώνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και υπογράφει 

τα σχετικά έγγραφα ηλεκτρονικά. Τα τέλη ίδρυσης καθώς και το εταιρικό κεφάλαιο μεταφέρονται και 

αυτά ηλεκτρονικά. Ο επιχειρηματίας στέλνει την αίτηση πατώντας ένα απλό κλικ. Όλες η πληροφορίες 

αποστέλλονται αυτόματα σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και στο κεντρικό εμπορικό αποθετήριο 

(κάτι αντίστοιχο με το ελλαδικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και ελάχιστα λεπτά αργότερα καταφθάνει 

μια επιβεβαίωση καταφθάνει στον επιχειρηματία.  

 

Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014):  

https://e-estonia.com/component/e-business-register 
 

http://e-estonia.com/component
https://e-estonia.com/component/digital-signature
https://e-estonia.com/component/e-business-register
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Παράλληλα – και μετά την ίδρυση της εταιρείας – οι επιχειρήσεις δύνανται μέσω της 

εφαρμογής αυτής να εισάγουν τις τροποποιήσεις του καταστατικού τους ή 

οιεσδήποτε λοιπές νομικές μεταβολές, να καταθέτουν τις ετήσιες λογιστικές τους 

καταστάσεις, να κατεβάζουν τα διάφορα έγγραφα που χρειάζονται κ.λπ.. Το 2009, η 

Εσθονία έσπασε ένα παγκόσμιο ρεκόρ: Αυτό της πλέον γρήγορης διαδικτυακής 

ίδρυσης επιχείρησης σε μόλις 18 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Το 2011, το 98,2% των 

ιδρύσεων νέων εταιρειών στη χώρα διενηργήθησαν μέσω του διαδικτύου στο e-

Business Register. Πραγματικά εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι χάρη στην 

εισαγωγή του συστήματος διασυνοριακών ψηφιακών υπογραφών, οι επιχειρηματίες 

που είναι υπήκοοι Πορτογαλίας, Φιλανδίας, Βελγίου και Λιθουανίας μπορούν επίσης 

να ιδρύουν τις εταιρείες τους στην Εσθονία και το αντίθετο. Οι πιθανοί χρήστες της 

εφαρμογής αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια. 

(iv) e-Cabinet 

Πρόκειται ουσιαστικά για τα πληροφοριακό σύστημα της κυβέρνησης και 

συγκεκριμένα των υπουργικών συμβουλίων. Το σύστημα διατηρεί σε ενημερότητα 

όλα τα θέματα της διάταξης και οι υπουργοί διαβουλεύονται διαδικτυακά και εκτός 

υπουργικού συμβουλίου. Τα προς συζήτηση θέματα έχουν ήδη διεκπεραιωθεί πριν 

από τη φυσική συνάντηση των υπουργών. Μετά την εφαρμογή του συστήματος ο 

μέσος χρόνος συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου μειώθηκε από 4-5 ώρες σε 

30-90 λεπτά.
36

 

(v) e-Law 

Είναι η απευθείας σύνδεση στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της 

Εσθονίας και επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε όλα τα προς ψήφιση 

νομοσχέδια.
37
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Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014): 

 https://e-estonia.com/component/e-cabinet 
 
37

 Πιο συγκεκριμένα παρέχονται πληροφορίες για το ποιός το κατέβασε για ψήφιση, τις σχετικές 

τροποποιήσεις, ή ακόμα και σε ποιο στάδιο είναι πριν ψηφιστεί. Από τη στιγμή που γίνεται νόμος του 

κράτους ανεβαίνει στην ηλεκτρονική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 

Δεκεμβρίου 2014) : 

https://e-estonia.com/component/e-law 

 

https://e-estonia.com/component/e-cabinet
https://e-estonia.com/component/e-law
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(vi) e-Police 

Όλα τα περιπολικά αποτελούν μια κινητή θέση εργασίας συνδεδεμένη με τους 

κεντρικούς υπολογιστές της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί έχουν πρόσβαση σε όλα τα 

απαραίτητα αρχεία (υπουργείο μεταφορών, ασφαλιστικές εταιρείες, μητρώα της 

αστυνομίας, αρχεία τηλεφώνων, μητρώο δηλωμένων όπλων κλπ.) σε πραγματικό 

χρόνο. Παράλληλα το σύστημα έχει πρόσβαση στο σύστημα Schengen, ενώ όλα τα 

περιπολικά έχουν σύστημα εντοπισμού οπότε τα κεντρικά γνωρίσουν ανά πάσα 

στιγμή την θέση τους.
38

  

(vii) e-Prescription 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης της Εσθονίας, τα φαρμακεία όλης 

της χώρας είναι συνδεδεμένα με το ηλεκτρονικό σύστημα υγείας και με την 

ηλεκτρονική του ταυτότητα ο πολίτης μπορεί να προμηθευτεί τα φάρμακά του από 

οποιοδήποτε φαρμακείο.  

Ο γιατρός έχει καταχωρήσει στο σύστημα τη συνταγή του ασθενούς και το 

φαρμακείο έχει αυτόματη πρόσβαση στη συνταγή.
39

 

(viii) e-School 

Οι γονείς έχουν αυτόματη πρόσβαση στους βαθμούς του παιδιού τους και 

παρακολουθούν διαδικτυακά την απόδοσή του. Οι μαθητές λύνουν ασκήσεις και 

υποβάλλουν τις εργασίες τους διαδικτυακά. Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν 

τη δυνατότητα συνεργασίας.
40

 

 

                                                           
38

 Διαδικασίες ελέγχου που στο παρελθόν απαιτούσαν 15-20 λεπτά τώρα ολοκληρώνονται σε μόλις 2 

δευτερόλεπτα. Σχεδόν 17.000 τέτοιοι έλεγχοι διεκπεραιώνονται καθημερινά στην Εσθονία. Το e-Police 

έχει κάνει τη δουλειά της αστυνομίας 20 φορές πιο αποτελεσματική.  

 

Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014):  

https://e-estonia.com/component/e-police 

 
39

 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014): 

https://e-estonia.com/component/e-prescription 

 
40

 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014): 

https://e-estonia.com/component/e-school 

 

https://e-estonia.com/component/e-police
https://e-estonia.com/component/e-prescription
https://e-estonia.com/component/e-school
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(ix) e-Tax 

Εισήχθη ήδη από το 2000 και σήμερα το 95% των φορολογικών δηλώσεων γίνεται 

διαδικτυακά. Οι επιστροφές φόρων γίνονται εντός πέντε ημερών από την ημέρα της 

δήλωσης ενώ ο πιστωτικός Φ.Π.Α. στις επιχειρήσεις πιστώνεται εντός 10 ημερών 

στους εταιρικούς λογαριασμούς. Πιστωτικοί φόροι δύνανται να συμψηφιστούν με 

υποχρεώσεις των εταιρειών σε λοιπούς κρατικούς οργανισμούς ή ασφαλιστικά 

ταμεία.
41

 

(x) Electronic Health Record 

Πρόκειται για ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο υγείας που αντλεί στοιχεία από όλους 

τους γιατρούς της χώρας. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό εργαλείο που βοηθά τους 

γιατρούς να έχουν πρόσβαση στο ιατρικό αρχείο τους ασθενούς αλλά και σε 

αποτελέσματα εξετάσεων, ακτινογραφίες κλπ.  

Το σύστημα δίνει επίσης πολύτιμες στατιστικές πληροφορίες τόσο για ιατρικούς 

λόγους (π.χ. αντιμετώπιση επιδημιών) όσο και οικονομικούς (συνετή κατανομή των 

δαπανών υγείας).
42

 

(xi) Electronic ID card 

Η Εσθονία έχει μακράν το πλέον τελειοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ταυτοτήτων 

διεθνώς καθώς μέσω της ηλεκτρονικής ταυτότητας ο πολίτης έχει πρόσβαση σε μια 

σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες όπως οι εκλογές, η παραλαβή των συνταγών από τα 

φαρμακεία βάσει της ηλεκτρονικής συνταγογράφισης, η πρόσβαση στο ιατρικό 

αρχείο και σε κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο. Παράλληλα η ταυτότητα χρησιμεύει ως 

εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ως κάρτα κοινωνικής ασφάλισης και ως μέσο 

πρόσβασης στους ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
43
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 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014) : 

https://e-estonia.com/component/e-tax 

 
42

 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014) : 

https://e-estonia.com/component/electronic-health-record 

 
43

 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014) : 

https://e-estonia.com/component/electronic-id-card 

 

https://e-estonia.com/component/e-tax
https://e-estonia.com/component/electronic-health-record
https://e-estonia.com/component/electronic-id-card
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(xii) Electronic Land Register 

Πέρα από τη θέση και την περιγραφή του ακινήτου, το ηλεκτρονικό κτηματολόγιο 

παρέχει σημαντικές πληροφορίες όπως χρήσης γης, πολεοδομικοί κανονισμοί που 

αφορούν το ακίνητο, απαγορεύσεις και λοιπά ζητήματα εμπράγματου δικαίου όπως 

υποθήκες ή λοιπά βάρη…
44

 

(xiii) i-Voting 

Οι Εσθονοί πολίτες μπορούν να ψηφίσουν από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη 

κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής τους ταυτότητας και υπογραφής. Το Σύστημα είναι 

απολύτως ασφαλές αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων καθώς τα 

προσωπικά στοιχεία αποδεσμεύονται από το σύστημα καταμέτρησης. Ο ψηφοφόρος 

μάλιστα μπορεί να αλλάξει τη γνώμη του όσες φορές θέλει πριν την καταμέτρηση 

των ψήφων. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ήδη από το 2005.
45

  

(xiv) m-Parking 

Οι οδηγοί μπορούν να παρκάρουν τα οχήματά τους σε όποια ζώνη επιτρέπεται 

στέλνοντας ένα απλό SMS με την ένδειξη της ζώνης της περιοχής στάθμευσης και 

της πινακίδας του οχήματος. Αντίστοιχο SMS αποστέλλεται και κατά την 

αναχώρηση. Το σύστημα υπολογίζει το κόστος και λογαριασμός προστίθεται στο 

τέλος του μήνα στο λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας του κατόχου.
46

 

(xv) Population Register 

Είναι η βασική βάση δεδομένων για τον πληθυσμό της χώρας και περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία των πολιτών.  
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 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014): 

https://e-estonia.com/component/electronic-land-register 
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 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014): 

https://e-estonia.com/component/i-voting 
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 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014): 

https://e-estonia.com/component/m-parking 

 

https://e-estonia.com/component/electronic-land-register
https://e-estonia.com/component/i-voting
https://e-estonia.com/component/m-parking


38 

 

O πολίτης μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία του χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτεί 

τις αρχές. Παράλληλα, η εφαρμογή προσφέρει καθημερινώς ενημερωμένες 

πληροφορίες για τα στατιστικά δεδομένα του πληθυσμού.
47

 

(xvi) Social Welfare e-Services 

Η μείωση της γραφειοκρατίας που συνεπάγεται η ψηφιακή κοινωνία έχει μια σειρά 

από θετικές επιπτώσεις στις παροχές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους όπως η 

Εσθονία.  Με την απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση ο πολίτες μπορούν για 

παράδειγμα να αιτούνται επιδομάτων ή αδειών μητρότητος. Χρονοβόρες διαδικασίες 

που απασχολούσαν την εμπλοκή πολλών διαφορετικών υπηρεσιών που 

ταλαιπωρούσαν τον πολίτη στην Εσθονία διεκπεραιώνονται πλέον με ένα απλό κλικ, 

καθώς όλες οι υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στα αρχεία άλλων υπηρεσιών που τους 

είναι απαραίτητα γιατί όλα είναι ψηφιακά.  

 

5.2.5. Οικονομία της Εσθονίας 

Οι κυριότεροι κλάδοι της οικονομίας της χώρας είναι ο ενεργειακός, οι 

τηλεπικοινωνίες, οι κλωστοϋφαντουργίες, τα χημικά προϊόντα, οι τράπεζες και τα 

τρόφιμα, ενώ ο τουρισμός και το διαμετακομιστικό εμπόριο συνεισφέρουν επίσης 

σημαντικά. Εξαγωγές γίνονται κυρίως προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και 

της ΕΕ. Στον αγροτικό τομέα είναι αναπτυγμένη η μηχανική καλλιέργεια. Σημαντική 

είναι η παραγωγή δημητριακών και πατάτας. Η κτηνοτροφία είναι επίσης σημαντική 

πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας με εντατική εκμετάλλευση και παραγωγή 

κρέατος, γάλακτος και λοιπών προϊόντων. Ο κυριότερος πλούτος του υπεδάφους 

είναι οι βιτουμενιούχοι σχιστόλιθοι και οι φωσφορίτες, που βρίσκονται στο ΒΑ 

τμήμα της χώρας. Τα δάση της χώρας προσφέρουν ξυλεία, κυρίως για την κατασκευή 

χαρτιού και επίπλων. Η εκτεταμένη παράκτια περιοχή παρέχει ικανούς αλιευτικούς 

πόρους, που τροφοδοτούν μια καλά οργανωμένη σχετική βιομηχανία. Η βιομηχανία 

άρχισε να αναπτύσσεται από τη σταλινική περίοδο και πλέον αποτελεί τη 

σημαντικότερη οικονομική πηγή της χώρας.  
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 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014): 

https://e-estonia.com/component/population-register 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://e-estonia.com/component/population-register


39 

 

Συνοπτικά παραθέτουμε τα βασικά μακροοικονομικά δεδομένα της χώρας σύμφωνα 

με την Τράπεζα της Εσθονίας: 

 

Πίνακας 3: Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Εσθονίας
48

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Α.Ε.Π. (Εκ. €) 9706,3 11260 13518 16241 16511 14138 14708 16404 17636 18739 

Αύξηση Α.Ε.Π.  (%) 6,5 9,5 10,4 7,9 -5,3 -14,7 2,5 8,3 4,7 1,6 

Πωλήσεις Λιανικής (Εκ. €) 2538,6 2856,8 3516 4203,8 4449,3 3700,5 3712,3 4140,9 4622,9 4906,5 

Εγγραφές Νέων Οχημάτων 47538 60629 74220 72378 47402 21037 28844 44412 49320 49484 

Δ.Τ.Κ. (%) 3 4,1 4,4 6,6 10,4 -0,1 3 5 3,9 2,8 

Μέση Τιμή Οικιών (€/τ.μ.) 514,9 693,7 1014,2 1158,6 1006,9 634,7 640,1 706,3 759,7 842,6 

Ανεργία % 10,1 8 5,9 4,6 5,5 13,5 16,7 12,3 10 8,6 

Μέσος Μικτός Μηνιαίος 

Μισθός (€) 
465,7 516 601,2 724,5 825,2 783,8 792,3 839 887 949 

Μέση Μηνιαία Σύνταξη 

(€) 
143,4 163,5 199,8 226,3 278,4 301,3 304,5 305,1 312,9 327,4 

Έσοδα Γενικής 

Κυβέρνησης (Εκ. €)       
5972,2 6406,8 6960,4 7198,9 

Έξοδα Γενικής 

Κυβέρνησης (Εκ. €)       
5944,7 6235,2 7009,8 7287,3 

Δανεισμός (+) / (-) 
      

27,5 171,4 -49,3 -88,6 

Επισκέπτες Διαμένοντας 

σε Καταλύματα (Χιλιάδες)  
1922,1 2072,6 2259,1 2343 2377,7 2147,1 2401,8 2725,9 2839,9 2980,9 

Εκ των οποίων Αλλοδαποί 

(Χιλιάδες) 
1374,4 1453,4 1427,6 1380,3 1433,3 1380,5 1564 1807,9 1873,5 1940,1 

Εξαγωγές (Εκ. €) 4768,7 6201,9 7718,8 8033,5 8470,1 6486,9 8743 12003 12521 12275 

Εισαγωγές (Εκ. €) 6702,9 8229,5 10711 11439 10896 7269,9 9268,3 12727 13878 13649 

Εμπορικό Ισοζύγιο (Εκ. €) -1934,1 -2027,6 -2992,6 -3405,6 -2426,4 -783 -525,3 -723,5 -1357,4 -1374 

Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών (Εκ. €) 
-1165,8 -984,4 -2025,7 -2437,6 -1438,3 360,3 265,2 -6 -363,9 -261,4 

Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών / Α.Ε.Π. % 
-12 -8,7 -15 -15 -8,7 2,5 1,8 0 -2,1 -1,4 

Δημόσιο Χρέος (Εκ. €) 7458,6 9671,5 12944 17406 19026 17271 16492 16721 17966 17540 
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 Πηγή: Τράπεζα Εσθονίας 

Διαθέσιμο (24 Δεκεμβρίου 2014): 

http://statistika.eestipank.ee/?lng=en#listMenu/2053/treeMenu/MAJANDUSKOOND 

http://statistika.eestipank.ee/?lng=en#listMenu/2053/treeMenu/MAJANDUSKOOND
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Την 1
η
 Ιανουαρίου 2011 η Εσθονία έγινε η 17

η
 χώρα-μέλος της Ευρωζώνης, ένταξη 

που συνέπεσε με τη μεγαλύτερη μέχρι τότε κρίση του κοινού ευρωπαϊκού 

νομίσματος. Την ίδια περίοδο το δημόσιο χρέος της χώρας κινούταν στο 7,2% 

του ΑΕΠ, αποτελώντας το μικρότερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Ως γνωστόν, η 

εικόνα της εθνικής οικονομίας της αγοράς-στόχου είναι ένας καθοριστικός 

παράγοντας βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις καθορίζουν την διεθνή τους επέκταση.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εικόνα των μακροοικονομικών δεδομένων της χώρας 

είναι πραγματικά εντυπωσιακή. 

Σύμφωνα με τα μεγέθη του Πίνακα 3, μπορούμε να αναπαραστήσουμε 

διαγραμματικά μια σειρά από μεγέθη της εσθονικής οικονομίας: 

 

(i) Η Εξέλιξη του Α.Ε.Π. 

Η διαγραμματική αποτύπωση της εξέλιξης του Α.Ε.Π. σε ονομαστικές τιμές 

επιδεικνύει διαχρονικά μια εντυπωσιακή πορεία. 

 

 

Διάγραμμα 2: Ονομαστικό Α.Ε.Π. της Εσθονίας σε εκ. Ευρώ 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%A0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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(ii) Πληθωρισμός 

Η εξέλιξη του πληθωρισμού ιδίως μετά την υιοθέτηση του Ευρώ τον Ιανουάριο είναι 

σταθερή κοντά στα επίπεδα του 2% που προβλέπει η Συνθήκη του Μάαστριχτ.  

 

 

Διάγραμμα 3: Πληθωρισμός της Εσθονίας σε % 

 

(iii) Ανεργία 

Η ανεργία παρουσιάζει μια σταθερή αποκλιμάκωση μετά το 2010 και παραμένει 

κοντά στους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Διάγραμμα 4: Ανεργία της Εσθονίας σε % 
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(iv) Πωλήσεις Λιανικής 

Οι πωλήσεις λιανικής παρουσιάζουν εξέλιξη αντίστοιχη με του Α.Ε.Π. 

  

 

Διάγραμμα 5: Πωλήσεις Λιανικής σε εκ. Ευρώ 

 

(v) Αμοιβές και Συντάξεις 

Οι αμοιβές παρουσιάζουν διαχρονικά ανοδική πορεία παρά την είσοδο της Εσθονίας 

στη Ζώνη του Ευρώ.  

 

 

Διάγραμμα 6: Μέσες Μηνιαίες Αποδοχές (κίτρινο) και Συντάξεις (πράσινο) σε Ευρώ 

 

Οι δείκτες των αμοιβών και των συντάξεων παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία 

καθώς είναι ενδεικτικές της διεύρυνσης της καταναλωτικής δύναμης. 
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(vi) Τουρισμός 

Οι αφίξεις των τουριστών είναι επίσης ένας δείκτης προσδιοριστικός των 

αναπτυξιακών προοπτικών μιας οικονομίας. Ιδιαίτερα στον κλάδο του πολύτιμου 

κοσμήματος ο τουρισμός αποτελεί μια μεγάλη πηγή εισοδήματος.  

 

 

Διάγραμμα 7: Διανυκτερεύσεις Τουριστών (κίτρινο)  

εκ των οποίων Αλλοδαποί (πράσινο) σε εκατομμύρια  

 

Όπως διαφαίνεται από όλα τα ανωτέρω στοιχεία, η Εσθονία – από πλευράς 

μακροοικονομικών μεγεθών – πληροί τις απαιτήσεις και του πλέον δύσπιστου 

μελετητή.    

 

5.2.6. Το Φορολογικό Σύστημα και το Επιχειρηματικό Περιβάλλον στην 

Εσθονία 

Η Εσθονικές εταιρείες καταβάλουν εταιρικούς φόρους επί των κερδών αυστηρά και 

μόνο στην περίπτωση διανομής κερδών. Η λογική του φορολογικού αυτού 

καθεστώτος είναι ενισχυτική της διακράτησης κερδών στις επιχειρήσεις με σκοπό τη 

δημιουργία αποθεματικού για τη διενέργεια νέων επενδύσεων (με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται όπως η αύξηση της απασχόλησης κλπ.) αλλά και τις μακροπρόθεσμης 

μεγέθυνσης των επιχειρήσεων.  
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Στην περίπτωση διανομής κερδών η επιχείρηση καταβάλει το 20% των καθαρών 

κερδών.
49

 Όπως θα δούμε στη συνέχεια, τα Εσθονικά Λογιστικά Πρότυπα είναι 

ιδιαίτερα ευέλικτα και στηρίζονται στη λογική των εισροών – εκροών και των απλών 

λογιστικών εγγραφών. Οι επιχειρήσεις έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν 

μεταξύ Εσθονικών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Επιπλέον, η πλήρης αυτοματοποίηση της χώρας – όπως αναλύσαμε ανωτέρω – 

δημιουργεί ιδεατές συνθήκες στους επιχειρηματίες, όταν η σύσταση και τροποποίηση 

εταιρειών γίνεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η γραφειοκρατία είναι ανύπαρκτη και η 

φορολογία ελαχιστοποιημένη και στα πλαίσια ενός σταθερού πολιτικού και 

φορολογικού συστήματος. 

 

5.3.  Ο Κλάδος του Κοσμήματος στην Εσθονία 

Ο κλάδος του κοσμήματος στην Εσθονία παρουσιάζει εικόνα αντίστοιχη με εκείνη 

των υπολοίπων χωρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Τα καταστήματα 

υψηλής κοσμηματοποιίας είναι ελάχιστα και συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα 

Ταλίν.  

Δύο δε από αυτά, οι εταιρείες  «NPM Grupp O.U.»
50

 (αντιπρόσωποι για την Εσθονία 

μεγάλων Οίκων όπως η Chopard) και η «Kuldsorme O.U.»
51

 είναι ήδη πελάτες της 

Dagazian. Αξιόλογο κατάστημα και πιθανός ανταγωνιστής είναι επίσης η εταιρεία 

«Aurum O.U.»
52

 που όμως δεν αποτελεί υφιστάμενο πελάτη της Εταιρείας. Παρά το 

γεγονός ότι οι πελάτες αυτοί της χοντρικής αναμένεται να χαθούν για την Εταιρεία 

εξαιτίας του ανοίγματος ιδίου καταστήματος, η διοίκηση εκτιμά ότι το μερίδιο 

αγοράς που θα ανακτηθεί θα καλύψει με το παραπάνω τις απώλειες καθώς η λιανική 

έχει πέντε φορές μεγαλύτερα περιθώρια μικτού κέρδους σε σχέση με τη χονδρική. 

                                                           
49

 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014): 

http://www.investinestonia.com/en/investment-guide/tax-system#section-corporate-income-tax 

 
50

 Βλέπε σχετικά (24 Δεκεμβρίου 2014): http://www.beaumonde.ee 

51
 Βλέπε σχετικά (24 Δεκεμβρίου 2014): http://www.goldfinger.ee 

52
 Βλέπε σχετικά (24 Δεκεμβρίου 2014): http://www.aurum.ee 

http://www.investinestonia.com/en/investment-guide/tax-system#section-corporate-income-tax
http://www.beaumonde.ee/
http://www.goldfinger.ee/
http://www.aurum.ee/
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Έτερος ανταγωνιστής της Εταιρείας – και βασικός παίκτης στην αγορά της Εσθονίας 

– είναι η εταιρεία «Juveel O.U.»
53

 με τέσσερα καταστήματα σε όλη τη χώρα που 

όμως διαθέτουν κοσμήματα χαμηλής αξίας και στοχεύουν στο κοινό που δε θα 

δαπανήσει πάνω από 50 ευρώ ανά αντικείμενο κατά συνέπεια δεν αποτελεί άμεσο 

ανταγωνιστή της Εταιρείας η οποία παρά το γεγονός ότι διαθέτει κοσμήματα από 30 

Ευρώ και άνω στοχεύει στους καταναλωτές που έχουν την οικονομική επιφάνεια να 

δαπανήσουν πάνω από 100 Ευρώ ανά προϊόν. 

 

5.4. Ανακεφαλαίωση 

Η Βαλτική βρίσκεται σε μια στρατηγική γεωγραφική θέση και αποτελεί σημαντικό 

διαμετακομιστικό σταθμό μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η κατάρρευση του σιδηρούς 

παραπετάσματος οδήγησε στη χειραφέτηση της Λιθουανίας, της Λεττονίας και της 

Εσθονίας που μετά την ανεξαρτητοποίησή τους παρουσιάζουν εντυπωσιακούς 

δείκτες ανάπτυξης κάνοντας τους αναλυτές να μιλούν για τίγρεις της Βαλτικής. 

Από τις τρεις αυτές χώρες η Εταιρεία εστίασε την προσοχή της στην Εσθονία χάρη σε 

μια σειρά παραγόντων που συνοψίζονται στο σταθερό πολιτικό σύστημα, τους υγιείς 

μακροοικονομικούς δείκτες, το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το ευέλικτο 

φορολογικό σύστημα και την εισαγωγή της τεχνολογίας σε όλο το φάσμα της 

εσθονικής κοινωνίας που εύστοχα αποκαλείται Εσθονικό τεχνολογικό θαύμα και 

ψηφιακή κοινωνία. 

Ο δε κλάδος του κοσμήματος στη χώρα είναι ήδη γνωστός στην Επιχείρηση καθώς η 

Εταιρεία εξάγει ήδη στη χώρα και κατέχει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τόσο στον 

τομέα της χοντρικής όσο και της λιανικής. 
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 Βλέπε σχετικά (24 Δεκεμβρίου 2014): http://www.juveel.ee 

http://www.juveel.ee/
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Κεφάλαιο 6. Η Dagazian Fine Jewellery στην Εσθονία 

6.1. Η Επιλογή της Ίδρυσης Θυγατρικής Εταιρείας 

Η παρουσία της Dagazian στην Εσθονία έχει διπλό στόχο. Πρώτον τη αμεσότερη 

εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών της χοντρικής (καταστήματα) στις αγορές 

της βαλτικής και δεύτερον την δημιουργία σημείου λιανικής διάθεσης των προϊόντων 

της στην τοπική αγορά της Εσθονίας. 

Η Επιχείρηση διαθέτει ήδη μεγάλα αποθέματα σε κοσμήματα όλων των ειδών, ικανά 

να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και επιπλέον του ενός 

καταστημάτων. Ο λόγος για την ύπαρξη τόσο μεγάλων αποθεμάτων είναι ότι χάρη 

στη λειτουργία του τμήματος χοντρικής, οι απαιτήσεις για την άμεση παράδοση 

εμπορευμάτων είναι υψηλός. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, η Εταιρεία χρειάζεται 

ετοιμοπαράδοτα αποθέματα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις των 

πελατών της χοντρικής. 

Η δε υφιστάμενη εξαγωγική δραστηριότητα της Dagazian στις χώρες της Βαλτικής – 

και δη στην Εσθονική αγορά ήδη από το 2005 – έχει συνδράμει στην απόκτηση της 

απαραίτητης γνώσης και πληροφόρησης για τον εντοπισμό και την επισήμανση των 

προϊόντων εκείνων της Εταιρείας που θα τοποθετηθούν στο νέο κατάστημα και θα 

απευθυνθούν στην αγορά της Εσθονίας. Κατά συνέπεια η ανάγκη προσαρμογής των 

προϊόντων στις απαιτήσεις της αγοράς-στόχου θα είναι ανεπαίσθητες ή σε κάθε 

περίπτωση εξαιρετικά περιορισμένες. 

Παράλληλα, οι κυβερνητικοί ή κρατικοί μηχανισμοί σχετικά με τη διάθεση ή 

κυκλοφορία προϊόντων κοσμηματοποιίας περιορίζονται μόνο στην πιστοποίηση μόνο 

της ποιότητας των υλικών κατασκευής τους, δηλαδή του χρυσού και των πολύτιμων 

λίθων από τα οποία είναι φτιαγμένα. 

Πιο συγκεκριμένα – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – κάθε χρυσό κόσμημα 

που διατίθεται στην αγορά θα πρέπει να ελέγχεται για την περιεκτικότητα σε χρυσό 

των κραμάτων που χρησιμοποιούνται στα μέταλλα από τα οποία κάθε κόσμημα είναι 

φτιαγμένο. 
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Αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση της περιεκτικότητας των κραμάτων σε 

πολύτιμα μέταλλα είναι το Estonian Assay Office
54

. Η δε σχετική διαδικασία είναι 

σχετικά απλή και σχεδόν η ίδια σε όλες τις χώρες στις οποίες εξάγει η Εταιρεία. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλη τη διαδικασία καθώς και το σχετικό κόστος 

επιβαρύνει τον εισαγωγέα και δεν αναλαμβάνεται από τον εξαγωγέα. (Εάν βέβαια 

θεωρήσουμε αυτονόητο το δεδομένο της εκ των προτέρων επιμέλειας της εκάστοτε 

εξαγωγικής επιχείρησης σχετικά με την ακρίβεια και την πιστότητα των υλικών 

κατασκευής.) Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια διαδικασία με την οποία είναι 

ήδη εξοικειωμένη καθώς ακολουθείται από τους πελάτες/εισαγωγείς σε όλες τις 

χώρες στις οποίες η διαδικασία αυτή της πιστοποίησης προβλέπεται. Όπως για 

παράδειγμα στην Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Βουλγαρία, την Αυστρία, τη 

Λιθουανία και τη Λεττονία.  

Η ίδια η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Τα εμπορεύματα συνοδευόμενα από τα 

σχετικά παραστατικά (τιμολόγιο και δελτίο αποστολής) του εξαγωγέα 

προσκομίζονται από τον εισαγωγέα στο Assay Office για πιστοποίηση. Το Assay 

Office σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο ανάλογα με τη χώρα και την 

περίοδο κυμαίνεται από μία έως δύο εβδομάδες ελέγχει ένα προς ένα τα κοσμήματα 

και επιβεβαιώνει ή απορρίπτει τα προς εισαγωγή κοσμήματα. Όπως γίνεται αντιληπτό 

– στη σπάνια περίπτωση που εντοπιστεί ένα κόσμημα με περιεκτικότητα σε χρυσό 

χαμηλότερη από αυτή που δηλώθηκε στο τιμολόγιο – θα δημιουργηθεί μια πολύ 

άσχημη εντύπωση για τον εξαγωγέα. Πρόκειται για μία εξέλιξη που δύναται άμεσα 

να επηρεάσει τη φήμη και την πελατεία του – αρχής γεννωμένης από το 

συγκεκριμένο εισαγωγέα που το διαπίστωσε από το  Assay Office της χώρας του. 

Η Dagazian από της ιδρύσεώς της είχε ως ύψιστο μέλημά της την εξασφάλιση των 

συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας για το σύνολο των προϊόντων της. Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι στα πλαίσια της πολύχρονης διεθνούς της επιχειρηματικής 

παρουσίας δεν παρατηρήθηκε ποτέ παρέκκλιση πιστότητας υλικών από κανένα 

κρατικό ή ιδιωτικό φορέα στο σύνολο των χωρών στις οποίες αναπτύσσει εξαγωγική 

δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, ζητήματα προσαρμογής σε πάσης φύσεως 

κυβερνητικούς κανονισμούς δεν αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες. 

                                                           
54

Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014): 

 http://www.metrosert.ee/en/s/assay-office 

http://www.metrosert.ee/en/s/assay-office
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6.2. Μείγμα Μάρκετινγκ στην Αγορά της Εσθονίας 

Καθώς η Επιχείρηση εισέρχεται σε μια ξένη αγορά, θα πρέπει να λάβει υπόψη της μια 

σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο θα λανσάρει τα 

προϊόντα της στην αγορά αυτή.
55

 Οι παράγοντες αυτοί ενσωματώνονται στο λεγόμενο 

«μείγμα μάρκετινγκ» και αναφέρονται κοινώς ως τα «4P» από τα αρχικά Product, 

Price, Promotion, Place.
56

 Η Εταιρεία επέλεξε τη γεωκεντρική προσέγγιση  για την 

τυποποίηση του μίγματος μάρκετινγκ, σύμφωνα με την οποία θα παρέχει τα 

συγκεκριμένα και υφιστάμενα προϊόντα της χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση 

μάρκετινγκ και στην αγορά της Εσθονίας. 

 

6.2.1. Προϊόν – Product 

Το πρώτο «P» του μείγματος είναι το ίδιο το προϊόν. Η Επιχείρηση, στα πλαίσια 

πάντα της γεωκεντρικής της προσέγγισης θα εισαγάγει στην αγορά της Εσθονίας 

κατά βάση τα ίδια προϊόντα που ήδη εμπορεύεται με ελάχιστες προσθήκες που θα 

ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών στην Εσθονία και τις 

υπόλοιπες αγορές της περιοχής.
57

 

 

6.2.2. Τιμή – Price 

Η τιμολόγηση θα γίνει κατά τα εν γένει πρότυπα του Ομίλου με βάση συγκεκριμένο 

mark-up επί του πλήρως κατανεμημένου μέσου κόστους των προϊόντων. Η πρακτική 

αυτή είναι η πλέον συνήθης στον κλάδο ενώ ενδείκνυται και στις περιπτώσεις της 

γεωκεντρικής προσέγγισης.
58

 Πιο αναλυτικά, η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας 

εμφανίζεται κατωτέρω στο 7.1.3. 

                                                           
55

 Nicholas Papadopoulos, Louise A. Heslop (Eds.), Product-Country Images – Impact and Role in 

International Marketing New York, International Business Press, 1993. 

56
 Ricky W. Griffin, Michael W. Pustay, Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα, 6

η
 Έκδοση, 

Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2011, σελ. 801-836. 

57
 Judie Lannon, Developing Brand Strategies Across Borders, Marketing and Research Today, 

Αύγουστος 1991, σελ.  160-167, 

58
 William Pride, O.C. Ferrell, Marketing, Houghton Mifflin, Boston, 2006. 
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6.2.3. Προώθηση - Promotion 

Το τρίτο «P» του μείγματος μάρκετινγκ της Εταιρείας περιλαμβάνει την προώθηση 

των προϊόντων και τους τρόπους επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό για την 

εξασφάλιση μιας θετικής αντίληψης για την Επιχείρηση και τα προϊόντα της.  

Η στοιχειώδης γνώση της εσθονικής πραγματικότητας υποδεικνύει ότι ο 

αποτελεσματικότερος τρόπος προβολής είναι μέσω του διαδικτύου. Η Dagazian έχει 

προβλέψει κονδύλια για τη διαδικτυακή προώθηση του εταιρικού της ονόματος και 

ένα πρόγραμμα καταχωρήσεων σε τοπικό περιοδικό life style. 

 

6.2.4. Τοποθέτηση -  Place 

Το τέταρτο «P» του μείγματος μάρκετινγκ είναι ο τόπος, ο οποίος ευρέως στη θεωρία 

αναφέρεται ως διανομή. Η παρουσία της Εταιρείας στη χώρα – και κατά συνέπεια η 

διάθεση των προϊόντων της – θα είναι μέσω συγκεκριμένου καταστήματος που θα 

μισθώσει η Επιχείρηση στο κέντρο της πρωτεύουσας Ταλίν. Στον ίδιο χώρο, σε 

ξεχωριστό γραφείο θα λειτουργεί και το τμήμα χοντρικής, το οποίο θα στελεχώνεται 

από έναν άνθρωπο.  Πέραν της διάθεσης των προϊόντων στον καταναλωτή όμως, η 

διανομή συμπεριλαμβάνει και το στάδιο της μεταφοράς των προϊόντων από την 

Επιχείρηση στον τελικό καταναλωτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η φυσική 

μεταφορά των προϊόντων θα γίνει αεροπορικώς και μάλιστα ιδιοχείρως. Η 

αεροπορική μεταφορά είναι η πλέον διαδεδομένη για αντικείμενα μικρά σε μέγεθος 

και μεγάλης αξίας όπως τα κοσμήματα ή τα φάρμακα.
59

  

 

6.2.5. SWOT Analysis 

Η SWOT ανάλυση αποτελεί ένα σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο που 

χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες της (εσωτερικό περιβάλλον) καθώς και τις υπάρχουσες ή και τις 

μελλοντικές ευκαιρίες και απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον.  

                                                           
59

 Ricky W. Griffin, Michael W. Pustay, Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα, 6
η
 Έκδοση, 

Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2011, σελ. 830. 
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Το περίγραμμα της παρουσιάζει λοιπόν τα κατωτέρω στοιχεία: 

(i) Δυνάμεις 

Στα δυνατά σημεία της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται η ευρεία γκάμα και ποικιλία 

των προϊόντων της, η υγιής χρηματοοικονομική της διάρθρωση που επιτρέπει την 

αυτόνομη χρηματοδότηση της επένδυσης στην Εσθονία, η τεχνογνωσία της ως 

αποτέλεσμα της μακρόχρονης πορείας της στον κλάδο, η γνώση της αγοράς της 

Εσθονίας χάρη στην υφιστάμενη εξαγωγική δραστηριότητά της στις χώρες της 

Βαλτικής, οι ασώματες (φήμη, πελατεία, υφιστάμενες συμφωνίες εκπροσώπησης 

οίκων κ.ά.) και ενσώματες ακινητοποιήσεις της (π.χ. ιδιόκτητα κτίρια, μεταφορικά 

μέσα, εξοπλισμό συμμετοχών σε εκθέσεις), οι υπάρχοντες προμηθευτές ή οι 

μακροχρόνιες συνεργασίες της και τέλος οι πολύχρονη εξαγωγική της εμπειρία. 

(ii) Αδυναμίες 

Στις αδυναμίες της Επιχείρησης μπορούμε να εντάξουμε τους περιορισμένους 

ανθρώπινους πόρους καθώς η διάρθρωσή της σήμερα είναι οικογενειακή, οι 

συνεπαγόμενες αδυναμίες στην οργανωτική δομή, οι διαχειρίσιμες κατά τα άλλα 

απαιτήσεις στη διασφάλιση ποιότητας (δεν υφίστανται στην Ελλάδα αλλά η Εταιρεία 

τις αντιμετωπίζει στις περισσότερες χώρες στις οποίες εξάγει), η περιορισμένη αλλά 

υπαρκτή ανάγκη αντιμετώπισης γλωσσικών φραγμών (κυρίως με τον άνω των 40 

ρωσόφωνο πληθυσμό της χώρας που δεν ομιλεί αγγλικά) και η έλλειψη απευθείας 

αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδος και Εσθονίας κατά τη χειμερινή περίοδο. 

(iii) Ευκαιρίες 

Στις ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνονται οι κυρίως λόγοι 

επενδύσεων στην Εσθονία όπως οι σταθερές πολιτικές, οικονομικές και νομισματικές 

συνθήκες, η γεωστρατηγική θέση της χώρας, τα επιμέρους δημογραφικά 

χαρακτηριστικά της (παρά τη μείωση του πληθυσμού η αύξηση της καταναλωτικής 

δύναμης), ο αυξανόμενος εισερχόμενος τουρισμός, το ευνοϊκό και σταθερό 

φορολογικό καθεστώς και η ευνοϊκή συγκυρία μετά την υποχώρηση των υψηλών 

τιμών του χρυσού μετά τα ανώτερα όλων των εποχών το 2012. 
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(iv) Απειλές 

Στις απειλές εντάσσεται ο ανταγωνισμός από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στη χώρα ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, το μικρό μέγεθος της τοπικής 

αγοράς (που αντισταθμίζεται από το μεγάλο αριθμό τουριστών), η απόσταση της 

Εσθονίας από την Ελλάδα, η διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα που μπορεί να 

έχει επίπτωση και στις καταναλωτικές συνήθειες και συνεπαγόμενη ανάγκη 

προσαρμογής των προϊόντων, το περιορισμένο αλλά αυξανόμενο εισόδημα και τέλος 

η απώλεια των πελατών της χοντρικής που η Εταιρεία έχει ήδη στην Εσθονία. 

 

 

Διάγραμμα 8: Ανάλυση S.W.O.T 

 

6.3. Προβλέψεις Μεγεθών 

Η πρόβλεψη των μεγεθών είναι ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία του 

οικονομικού σχεδιασμού της Επιχείρησης.
60

  

                                                           
60

 Γεώργιος Δ. Τσιότρας, Διοίκηση Παραγωγής (Αποφάσεις Στρατηγικής & Τακτικής), Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 1993, σελ. 25 
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Στη περίπτωση της διεθνούς επέκτασης μιας εταιρείας αντιμετωπίζουμε πάντα τη 

δυσχέρεια για τη χρήση των παραδοσιακών μεθόδων όπως τη χρήση των 

πληροφοριών του παρελθόντος, η υφιστάμενη ζήτηση ή οι παρούσες κυκλικότητες. Ο 

οικονομικός σχεδιασμός του Ομίλου αναφορικά με τη νέα επένδυση απαιτεί τη 

γνώση της νέας αγοράς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Εταιρεία – χάρη στην 

υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα στις χώρες της Βαλτικής – διαθέτει τις 

απαραίτητες πληροφορίες που θα συμβάλλουν στη λήψη των σωστών 

επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 

6.3.1. Μέθοδοι Προβλέψεων 

Οι μέθοδοι προβλέψεων διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις στατιστικές και 

τις υποκειμενικές. Η Επιχείρηση επέλεξε ένα μοντέλο χρονοσειρών σε εφαρμογή 

στατιστικής μεθόδου και τη Μέθοδο των Δελφών ως υποκειμενική μέθοδο. 

  

6.3.1.1. Ανάλυση Γραμμικής Παλινδρόμησης  

Καθώς η Επένδυση αφορά μια άλλη χώρα, για το σχηματισμό μελλοντικών 

προβλέψεων θα έπρεπε θεωρητικά να λάβουμε υπόψη μας τα προηγούμενα μεγέθη 

του κλάδου στη χώρα και τη διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων. Κάτι τέτοιο κατέστη 

αδύνατον από τις σχετικές μελέτες τόσο στα αρχεία όσο και τους δικτυακούς χώρους 

της Eurostat ή της Statistics Estonia.
61

 Οπότε, θεωρήσαμε ως πλέον κατάλληλη – και 

συμβατή με το ζητούμενό μας – χρονοσειρά, αυτήν του διαδοχικού ύψους των Α.Ε.Π. 

διαχρονικώς ή των Συγκεντρωτικών Πωλήσεων Λιανικής.
62

 

                                                           
61

 Παραδόξως ο μελετητής μπορεί να βρει πληροφορίες για τις γειτονικές Λιθουανία και Λεττονία 

αλλά όχι για την Εσθονία. Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμα στις 24 Δεκεμβρίου 2014): 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=dt_cpa_3d52&lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

62
 Οι εξαγωγές που ήδη διενεργεί ο Όμιλος προς την Εσθονία θα μπορούσαν εναλλακτικά να 

χρησιμοποιηθούν ως χρονοσειρά βάσει της οποίας θα ηδύναντο να εξαχθούν ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα. Η ασύμμετρη μεταβλητότητα των μεγεθών αυτών όμως – που δεν εξαρτώνται από 

τα πραγματικά μάκρο και μικροοικονομικά δεδομένα – αλλά συσχετίζονται με τη συχνότητα των 

επισκέψεων των πελατών χοντρικής του Ομίλου σε εκθέσεις ή σε ad hoc επισκέψεις των στελεχών 

του Ομίλου στα καταστήματα των πελατών, σε κάθε περίπτωση δε θα μας έδινε αξιόπιστα 

συμπεράσματα. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=dt_cpa_3d52&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Εσθονίας
63

, η εξέλιξη 

του Α.Ε.Π. της Εσθονίας διαφαίνεται στον πίνακα κατωτέρω μέχρι και το έτος 2013. 

 

Πίνακας 4: Εξέλιξη Α.Ε.Π Εσθονίας (Ονομαστικές Τιμές σε εκ. Ευρώ) 

Έτη 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Α.Ε.Π. 

(Εκ. €) 
11.260 13.518 16.241 16.511 14.138 14.708 16.404 17.637 18.739 

 

 

Κάνοντας χρήση του Excel, δημιουργούμε ένα μοντέλο πρόβλεψης που στηρίζεται 

στη σχέση μιας εξαρτημένης μεταβλητής (το ύψος του ετήσιου Α.Ε.Π.) με μία 

ανεξάρτητη μεταβλητή (το έτος). Πρόκειται για μια κλασσική περίπτωση γραμμικής 

παλινδρόμησης με εξίσωση της μορφής f(x)=ax+b, η επίλυση της οποίες επιφέρει τις 

λύσεις a = -1350454,12 και b = 679,8983.  

Κάνοντας χρήση αυτών, τα αποτελέσματα που μας προκύπτουν για τα έτη που 

έπονται του 2013 εμφανίζονται ακολούθως μαζί με τα προηγούμενα (του Πίνακα 4), 

στον νέο Πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5: Εξέλιξη Α.Ε.Π. Εσθονίας (Πραγματοποιήσεις και Προβλέψεις
64

 σε εκ. Ευρώ) 

Έτη 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Α.Ε.Π. 

(Εκ. €) 
11.260 13.518 16.241 16.511 14.138 14.708 16.404 17.637 18.739 18.861 19.541 20.221 20.901 

 

Παράλληλα, δυνάμεθα να αναπαραστήσουμε τα αποτελέσματα της γραμμικής 

παλινδρόμησης και τη σχετική γραμμή τάσης στο διάγραμμα που ακολουθεί. 
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 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμα στις 24 Δεκεμβρίου 2014): 

http://statistika.eestipank.ee/?lng=en#listMenu/2053/treeMenu/MAJANDUSKOOND 

 
64

 Οι προβλέψεις που προέκυψαν από το μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης (σε ονομαστικές τιμές 

είναι της τάξεως του 6,66% ετησίως κατά μέσο όρο) συμβαδίζουν με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας 

Τράπεζας που είναι 2,8% κατά μέσο όρο σε πραγματικές όμως τιμές. 

Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο στις 20 Ιανουαρίου 2015): 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf 

 

http://statistika.eestipank.ee/?lng=en#listMenu/2053/treeMenu/MAJANDUSKOOND
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf
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Διάγραμμα 9: Πρόβλεψη του Α.Ε.Π. της Εσθονίας με βάση  

τη Μέθοδο της Γραμμικής Παλινδρόμησης (σε εκ. Ευρώ) 

 

Βλέπουμε ότι παρά την έντονη μεταβλητότητα κατά τα έτη 2006-2012, η τάση του 

ρυθμού αύξησης του Α.Ε.Π. της Εσθονίας παρουσιάζει μια εμφανέστατη 

γραμμικότητα και κατά συνέπεια μπορούμε να εξισώσουμε την υφιστάμενη τάση με 

την  μελλοντική. 

Κάνοντας ακόμη πιο στοχευμένη την πρόβλεψη των μεγεθών, η Εταιρεία 

χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς μέθοδο με εξαρτημένο όμως μεταβλητό μέγεθος όχι 

το Α.Ε.Π. αλλά τις Πωλήσεις Λιανικής της χώρας. Σύμφωνα πάλι με τα 

επικαιροποιημένα στοιχεία της Τράπεζας της Εσθονίας για το σύνολο των Λιανικών 

Πωλήσεων της χώρας
65

 μπορούμε να καταρτίσουμε τον ακόλουθο πίνακα για την 

περίοδο 2005-2013: 

 

Πίνακας 6: Εξέλιξη Λιανικών Πωλήσεων Εσθονίας (Ονομαστικές Τιμές σε εκ. Ευρώ) 

Έτη 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Λιανικές 

Πωλήσεις  

(Εκ. €) 

2.857 3.516 4.204 4.449 3.701 3.712 4.141 4.623 4.907 

                                                           
65

 Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμα στις 24 Δεκεμβρίου 2014): 

 http://statistika.eestipank.ee/?lng=en#listMenu/2053/treeMenu/MAJANDUSKOOND 

http://statistika.eestipank.ee/?lng=en#listMenu/2053/treeMenu/MAJANDUSKOOND
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Επιλύοντας τη σχετική γραμμική εξίσωση μας προέκυψαν a =  -352810 και b = 

177,6117 με βάση τα οποία υπολογίσαμε τα επόμενα έτη μέχρι το 2017 όπως 

αναπαρίστανται στον Πίνακα 7: 

 

Πίνακας 7: Εξέλιξη Α.Ε.Π. Εσθονίας (Πραγματοποιήσεις και Προβλέψεις σε εκ. Ευρώ) 

 

 

Και η διαγραμματική απεικόνιση της μεθόδου αυτής όμως μας επιδεικνύει τις ίδιες 

γραμμικές τάσεις οπότε μπορούμε να βγάλουμε τα ίδια ασφαλή αποτελέσματα 

σχετικά με τα μελλοντικά μεγέθη της Επιχείρησης στη νέα αγορά. 

 

 

Διάγραμμα 10: Πρόβλεψη των Λιανικών Πωλήσεων της Εσθονίας με βάση  

τη Μέθοδο της Γραμμικής Παλινδρόμησης (σε εκ. Ευρώ) 

 

 

Έτη 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Λιανικές 

Πωλήσεις 

(Εκ. €) 

2.857 3.516 4.204 4.449 3.701 3.712 4.141 4.623 4.907 4.900 5.078 5.255 5.433 
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Τα συμπεράσματα είναι ακριβώς τα ίδια και δίνουν ένα μέσο ετήσιο όρο ανάπτυξης 

της τάξεως του 6,66% στην περίπτωση του Α.Ε.Π. και 7,00% στην περίπτωση του 

συνόλου των ετήσιων λιανικών πωλήσεων.
66

 Με τη διαπίστωση αυτών των ρυθμών 

ανάπτυξης μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι η επιχείρηση να επιτύχει 

ετήσιους ρυθμούς αύξησης πωλήσεων της τάξεως του 15% στο χειρότερο σενάριο, 

20% στο μέσο σενάριο και 35% στο καλύτερο σενάριο. 

 

6.3.1.2. Η Μέθοδος των Δελφών 

Πρόκειται για μια υποκειμενική σχετικά μέθοδο πρόβλεψης αλλά αρκετά χρήσιμη 

στην περίπτωσή μας καθώς τα στελέχη του Ομίλου γνωρίζουν καλά την αγορά-στόχο 

από τις υφιστάμενες πωλήσεις της χοντρικής. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος αυτή 

συνεπάγεται την κυκλοφορία μιας σειράς ερωτηματολογίων μεταξύ των στελεχών 

εκείνων που έχουν τη γνώση και την ικανότητα να συνεισφέρουν χρήσιμα με τις 

απαντήσεις τους. Κάθε νέο ερωτηματολόγιο, αναπτύσσεται με τη χρήση 

πληροφοριών που υπάρχουν από το προηγούμενο, μεγεθύνοντας έτσι το εύρος των 

πληροφοριών επί των οποίων οι συμμετέχοντες μπορούν να στηρίξουν τις κρίσεις 

τους. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πρόβλεψη κοινή συναινέσει.
67

 

 

6.4. Ανακεφαλαίωση 

Η Επιχείρηση επιλέγει την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας για την επέκτασή της στην 

Εσθονία ενώ στο μείγμα μάρκετινγκ επιλέγει τη γεωκεντρική προσέγγιση. Η ανάλυση 

S.W.O.T. αναδεικνύει την τεχνογνωσία και εμπειρία ως βασικές δυνάμεις, την 

έλλειψη ανθρώπινων πόρων ως βασικές αδυναμίες, τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά της 

Εσθονίας ως κύριες ευκαιρίες και τον ανταγωνισμό μαζί με τις διαφορετικές 

καταναλωτικές συνήθειες ως βασικές απειλές. Τέλος η Εταιρεία επέλεξε τη Μέθοδο 

της Γραμμικής Παλινδρόμησης ως στατιστική και τη Μέθοδο των Δελφών ως 

υποκειμενική μέθοδο πρόβλεψης. 

                                                           
66

 Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης υπολογίστηκε στο Excel με βάση τον τύπο του ανατοκισμού. 

67
 Γεώργιος Δ. Τσιότρας, Διοίκηση Παραγωγής (Αποφάσεις Στρατηγικής & Τακτικής), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 1993, σελ. 34. 
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Κεφάλαιο 7. Μελέτη Σκοπιμότητας για την Κερδοφορία της 

Υπό Ίδρυση Θυγατρικής 

Όπως θα δούμε και στη συνέχεια η επένδυση (εφεξής «Επένδυση») θα ανέλθει στο 

ύψος των 175,000 Ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριμήνου από τον 

εντοπισμό του κατάλληλου χώρου για το άνοιγμα του καταστήματος.  

Στην ανάλυσή μας έχουμε επεξεργαστεί τρία σενάρια μελέτης σκοπιμότητας: το 

χειρότερο, το μέσο και το καλύτερο. Η μεθοδολογία ήταν η ίδια και στα τρία από 

αυτά. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε μόνο το μέσο σενάριο χάριν 

συντομίας Φυσικά στα συμπεράσματά μας στο τέλος της ενότητας χρησιμοποιούμε 

τα στοιχεία και από τα τρία σενάρια. 

 

7.1. Ανάλυση Προϋπολογισμού Επένδυσης 

Η Επένδυση – όπως προαναφέρθηκε – θα ανέλθει συνολικά στο ύψος των 175,000 

Ευρώ και θα αφορά κυρίως τεχνικά έργα που θα πραγματοποιηθούν σε κατάστημα 

που θα ενοικιαστεί περιοχή της παλαιάς πόλης στο κέντρο του Ταλίν.  

Στα τεχνικά έργα συμπεριλαμβάνονται οι κατασκευαστικές εργασίες που πρόκειται 

να γίνουν για τη διαμόρφωση του χώρου. Στα μηχανήματα εντάσσονται διάφορες 

συσκευές απαραίτητες για τη λειτουργία της Επιχείρησης όπως υπολογιστές, 

ηλεκτρονικές ζυγαριές, φασματοσκόπια, μικροσκόπια, συσκευές μελέτης των 

διαμαντιών, κλπ.  

Στα έπιπλα περιλαμβάνονται επίσης οι βιτρίνες και οι προθήκες που θα χρειαστούν 

για τον εξοπλισμό του χώρου. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί μόνο τμήμα 

λιανικής τότε το κόστος θα ανήρχετο στο ποσό των 155,000 Ευρώ. 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού της Επένδυσης διαφαίνεται συνοπτικά παρακάτω 

στον Πίνακα 8: 
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Πίνακας 8: Ανάλυση Προϋπολογισμού της Επένδυσης 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (€) 

                        Α. ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Κόστος 

Κτιριακά – Εγκαταστάσεις Κτιρίων Συμβατική 0,00 

Τεχνικά Έργα (Έργα Υποδομής & Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου) Συμβατική 55.000,00 

Μηχανήματα – Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

Συμβατική 50.000,00 

Χρημ. Μίσθωση 0,00 

Σύνολο 50.000,00 

Τεχνικές Εγκαταστάσεις Συμβατική 10.000,00 

Μεταφορικά Μέσα Συμβατική 0,00 

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 

Συμβατική 50.000,00 

Χρημ. Μίσθωση 0,00 

Σύνολο 50.000,00 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία από Μεταφορά Τεχνολογίας Συμβατική 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ Α 

Συμβατική 165.000,00 

Χρημ.Μίσθωση 0,00 

Σύνολο 165.000,00 

                  Β. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Κόστος 

Δαπάνες Μελετών & Αμοιβές Συμβούλων Συμβατική 8.000,00 

Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία που Συνδέονται με Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες 
Συμβατική 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ Β Συμβατική 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Α+Β) 

Συμβατική 175.000,00 

Χρημ. Μίσθωση 0,00 

Σύνολο 175.000,00 

 

 

Οι συντελεστές τις Επένδυσης προβλέπουν επίσης ένα ποσό της τάξεως των 10,000 

Ευρώ για αμοιβές αρχιτέκτονα και σχεδιαστή εσωτερικού χώρου όπως επίσης και 

λοιπών συμβούλων.  Το ποσό αυτό θα δαπανηθεί είτε πραγματοποιηθεί η Επένδυση 

είτε όχι. Όλα τα ποσά θεωρούνται εύλογα σύμφωνα με τις σχετικές αμοιβές και τα 

κόστη της Εσθονίας.  

 

7.1.1.  Ανάλυση Χρηματοδοτικού Σχήματος 

Η Εταιρεία διαθέτει τα Ίδια Κεφάλαια για την υλοποίηση της Επένδυσης γι’ αυτό και 

δε θα προστρέξει στην χρήση Ξένων Κεφαλαίων. 

 



59 

 

Πίνακας 9: Ανάλυση Χρηματοδοτικού Σχήματος 

        ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (€) ΠΟΣΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

Α. Ίδια Κεφάλαια 175.000   

Β. Δανειακά Κεφάλαια  0   

Γ. Σύνολο Κόστους Επένδυσης  (Γ = Α + Β) 175.000 100,000% 

 

 

Βέβαια, σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται παρακάτω στους δείκτες βιωσιμότητος 

διαπιστώνουμε ότι οι δείκτες αποδοτικότητος θα δικαιολογούσαν και τραπεζικό 

δανεισμό ακόμα και αν αυτός άγγιζε το επιτόκιο του 9%.
68

 

 

7.1.2.  Προβλεπόμενες Πωλήσεις 

Όπως βλέπουμε και στον Πίνακα 10, τα προϊόντα της Εταιρείας διακρίνονται στις 

παρακάτω κατηγορίες: Κοσμήματα από χρυσό δεκατεσσάρων καρατίων, κοσμήματα 

από χρυσό δεκαοκτώ καρατίων, κοσμήματα από χρυσό δεμένα με πολύτιμους λίθους 

(κυρίως διαμάντια), κοσμήματα από ασήμι, αργυρά σκεύη, επιχειρηματικά δώρα και 

ωρολόγια χειρός. 

Τα κοσμήματα από χρυσό δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ καρατίων καθώς και τα 

κοσμήματα από ασήμι προσμετρώνται σε χιλιόγραμμα ενώ τα κοσμήματα από 

πολύτιμους λίθους, τα αργυρά σκεύη, τα επιχειρηματικά δώρα και το ωρολόγια 

χειρός  έχουν ως μονάδα μέτρησης το τεμάχιο.  

Στον Πίνακα 10 λοιπόν βλέπουμε τις προβλέψεις των πωλήσεων για τα επόμενα δέκα 

χρόνια από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Επένδυσης: 

 

 

                                                           
68

 Μία από τις αρχές του επιχειρείν είναι η διακράτηση των διαθεσίμων σε μια επιχείρηση εφόσον μια 

επένδυση αποδίδει περισσότερο από το κόστος των Ξένων Κεφαλαίων. Εφόσον φυσικά οι λοιποί 

δείκτες συνηγορούν σε αυτό και με την προϋπόθεση ότι η υφιστάμενη σχέση Ιδίων προς Ξένα 

Κεφάλαια το επιτρέπει. Πάντα τηρουμένων των αναλογιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η 

Επιχείρηση παραμένει πιστή στην πατροπαράδοτη αρχή του ιδρυτού της που συνοψίζεται στη χρήση 

αυστηρώς και μόνον Ιδίων Κεφαλαίων σε κάθε επένδυση. 
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Πίνακας 10: Προβλεπόμενες Πωλήσεις 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

            

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
                      

Κοσμήματα Χρυσά 

Κ14 
Χιλιόγραμμα 1,00 1,45 1,89 2,45 2,94 3,53 4,23 5,08 6,10 7,32 

Κοσμήματα Χρυσά 

Κ18 
Χιλιόγραμμα 0,80 1,16 1,51 1,96 2,35 2,82 3,39 4,07 4,88 5,85 

Κοσμήματα Χρυσά με 

Πολύτιμους Λίθους 
Τεμάχια 10 14,50 18,85 24,51 29,41 35,29 42,34 50,81 60,98 73,17 

Κοσμήματα από Ασήμι Τεμάχια 12 17,40 22,62 29,41 35,29 42,34 50,81 60,98 73,17 87,81 

Σκεύη από Ασήμι Χιλιόγραμμα 2,00 2,90 3,77 4,90 5,88 7,06 8,47 10,16 12,20 14,63 

Επιχειρηματικά Δώρα Τεμάχια 24 34,80 45,24 58,81 70,57 84,69 101,63 121,95 146,34 175,61 

Ωρολόγια Χειρός Τεμάχια 24 34,80 45,24 58,81 70,57 84,69 101,63 121,95 146,34 175,61 

Α. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
  73,80 107,01 139,11 180,85 217,02 260,42 312,50 375,00 450,00 540,01 

            

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
                      

Κοσμήματα Χρυσά 

Κ14 
Χιλιόγραμμα 0,40 0,50 0,63 0,78 0,94 1,13 1,35 1,62 1,94 2,33 

Κοσμήματα Χρυσά 

Κ18 
Χιλιόγραμμα 0,40 0,50 0,63 0,78 0,94 1,13 1,35 1,62 1,94 2,33 

Κοσμήματα Χρυσά με 

Πολύτιμους Λίθους 
Τεμάχια 10 13 16 20 23 28 34 41 49 58 

Κοσμήματα από Ασήμι Τεμάχια 25 31 39 49 59 70 84 101 122 146 

Σκεύη από Ασήμι Χιλιόγραμμα 1,00 1,25 1,56 1,95 2,34 2,81 3,38 4,05 4,86 5,83 

Επιχειρηματικά Δώρα Τεμάχια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ωρολόγια Χειρός Τεμάχια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Β.ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
  36,80 46,00 57,50 71,88 86,25 103,50 124,20 149,04 178,85 214,62 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Α+Β) 
  110,60 153,01 196,61 252,72 303,27 363,92 436,70 524,04 628,85 754,62 

 
                      

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 10ο έτος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   73,80 107,01 139,11 180,85 217,02 260,42 312,50 375,00 450,00 540,01 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   36,80 46,00 57,50 71,88 86,25 103,50 124,20 149,04 178,85 214,62 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   110,60 153,01 196,61 252,72 303,27 363,92 436,70 524,04 628,85 754,62 

 

Οι βασικές παραδοχές που έχουν εισαχθεί είναι οι εξής: 

(i) Τα δεδομένα της πρώτης χρονιάς θεωρούνται συντηρητικά και προέκυψαν 

από τη χρήση των δεδομένων που ήδη κατέχει η Εταιρεία από τις εξαγωγές 

που ήδη κάνει στη χώρα με πωλήσεις που αυτή τη στιγμή απευθύνονται στους 

ανταγωνιστές της.
69
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 Περαιτέρω μελέτη των ισολογισμών των ανταγωνιστών στην Εσθονία μας επιτρέπει να εξάγουμε τα 

ίδια συμπεράσματα σχετικά με τις προσδοκώμενες πωλήσεις και με την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα 

πιάσει μερίδιο αγοράς μόλις 2% του συνόλου της αγοράς μόνο στο Ταλίν.  
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Η πρόβλεψη για πωλήσεις μόλις 24 επιχειρηματικών δώρων και μόλις 24 

ωρολογίων κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας (ήτοι 2 τεμάχια ανά μήνα) 

θεωρείται ιδιαίτερα συντηρητική, επίσης. 

(ii) Ως Πωλήσεις Εσωτερικού εννοούμε τις πωλήσεις που αναμένονται να 

πραγματοποιηθούν στο υπό ίδρυση κατάστημα της Εταιρείας στο κέντρο του 

Ταλίν και αφορούν στο σύνολό τους πωλήσεις λιανικής. 

(iii)Ως Πωλήσεις Εξωτερικού ορίζουμε τις πωλήσεις που θα πραγματοποιηθούν 

εκτός Εσθονίας από το νεοϊδρυθέν τμήμα χοντρικής και αφορούν τζίρο που θα 

πραγματοποιηθεί από διάθεση των προϊόντων της Εταιρείας προς τις 

γειτονικές χώρες.  

Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις αυτές στο σύνολό τους αποτελούν πωλήσεις 

χοντρικής εξ ου και όπως θα δούμε στους Πίνακες 12 και 13, τα περιθώρια 

κέρδους είναι χαμηλότερα. 

(iv) Κατά το δεύτερο έτος αναμένουμε αύξηση των Πωλήσεων Εσωτερικού κατά 

45% έναντι της υπερσυντηρητικής πρώτης χρονιάς και σύμφωνα με την 

εμπειρία της Εταιρείας καθώς το κεφάλαιο «Φήμη και Πελατεία» αναμένεται 

να ενισχυθεί ιδιαιτέρως τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας λαμβανομένου υπόψη 

το νέο κατάστημα θα έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του στο κέντρο 

της πρωτεύουσας Ταλλίν. 

(v) Κατά την τρίτη χρονιά αναμένεται μια υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης των 

Πωλήσεων Εσωτερικού από το 45% στο 30% διατηρώντας την τάση βέβαια 

από τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας καθώς το κατάστημα θα εξακολουθεί να 

γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό. 

 

                                                                                                                                                                      
Βλέπε σχετικά τον ιστότοπο του αποθετηρίου εταιρειών της Εσθονίας, E-Business Register (κάτι 

αντίστοιχο με το ελλαδικό Γ.Ε.ΜΗ) όπου δύναται ο μελετητής έναντι κόστους 2 Ευρώ μόνον να 

κατεβάσει σε ηλεκτρονική μορφή τις οικονομικές καταστάσεις όλων των εταιρειών (Διαθέσιμο 24 

Δεκεμβρίου 2014): 

 

https://ariregister.rik.ee/ettevotja.py 

https://ariregister.rik.ee/ettevotja.py
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(vi) Από την τέταρτη χρονιά και εντεύθεν παραδεχόμαστε μια σταθερή ετήσια 

αύξηση των Πωλήσεων Εσωτερικού στο 20% μέχρι και το 10
ο
 έτος που 

ενσωματώνει τόσο την προσδοκώμενη ανάπτυξη της χώρας εν γένει όσο και 

του κλάδου της λιανικής σε πολύτιμα είδη, ιδίως υπό την ένταση του 

φαινομένου της διεύρυνσης του εισοδήματος της ανερχόμενης αστικής τάξης 

στις μετακομμουνιστικές ζώνες, την παράλληλη δημιουργία μιας μικρής αλλά 

κραταιάς κάστας πολυεκατομμυριούχων και την επιβεβαιωμένη διάθεση 

απόκτησης προϊόντων πολυτελείας από τους καταναλωτές αυτούς
70

. 

Σχετικά με τις Πωλήσεις Εξωτερικού προβλέπεται μια αύξηση τις τάξεως του 25% τη 

δεύτερη χρονιά και 20% την τρίτη χρονιά σε όλα τα είδη εκτός από τα επιχειρηματικά 

δώρα και τα ωρολόγια χειρός για τα οποία κάνουμε την παραδοχή ότι δε θα 

πουληθούν καθόλου στο εξωτερικό καθώς οι εταιρείες ωρολογίων έχουν ήδη 

αντιπροσώπους σε κάθε χώρα. 

 

7.1.3. Προβλεπόμενος Κύκλος Εργασιών 

Στα κοσμήματα δεκατεσσάρων καρατίων η προβλεπόμενη τιμή πώλησης είναι 55 

Ευρώ το γραμμάριο, ποσό ιδιαιτέρως συντηρητικό έναντι των 70 Ευρώ που τιμολογεί 

ο Όμιλος σήμερα στην Ελλάδα και στα κοσμήματα δεκαοκτώ καρατίων η τιμή 

πώλησης ανέρχεται στα 60 Ευρώ ανά γραμμάριο, ενώ σήμερα στην Ελλάδα ο Όμιλος 

διαθέτει τα κοσμήματα αυτής της κατηγορίας στα 80 Ευρώ το γραμμάριο.  

Ο λόγος για την πέραν του δέοντος συντηρητική αυτή παραδοχή είναι αφενός η 

ασφάλεια στην εξαγωγή συμπερασμάτων με τη λήψη υπόψη αυστηρών παραδοχών, 

αφετέρου η πιθανότητα παροχής αρκετών προσφορών κατά τα πρώτα έτη 

λειτουργίας. Στα υπόλοιπα προϊόντα η Επιχείρηση υιοθετεί την τιμολογιακή πολιτική 

που ακολουθεί και στην Ελλάδα.  

                                                           
70

 Παράλληλα, το γεγονός ότι η γειτονική Ρωσία επιβάλλει υψηλούς δασμούς (αγγίζουν το 20%) σε 

προϊόντα πολυτελείας που μαζί με το Φ.Π.Α. (επιπλέον 20%) καθιστούν ακριβά τα προϊόντα αυτά στη 

ρωσική επικράτεια, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων στις χώρες τις Ε.Ε. και ακόμα 

περισσότερο στην Εσθονία που συνορεύει με τη Ρωσική Ομοσπονδία και βρίσκεται σε απόσταση 

αναπνοής από την εύρωστη Αγία Πετρούπολη καθώς αποφεύγονται οι δασμοί ενώ ο Φ.Π.Α. 

επιστρέφεται στους τουρίστες τρίτων χωρών μετά την αναχώρησή τους από την Ε.Ε. 
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Πίνακας 11: Προβλεπόμενος Κύκλος Εργασιών 

 

Γενικότερα, ο Όμιλος ακολουθεί την πολιτική «mark-up» ως τιμολογιακή πολιτική, 

με βάση την οποία ένα ποσοστό κέρδους προστίθεται στο πλήρως κατανεμημένο 

μέσο κόστος του προϊόντος.
71

 

                                                           
71

 Γ. Πολυχρονόπουλος, Κ. Κοντός, Εργαλεία και Τεχνικές Λήψης Επιχειρησιακών Αποφάσεων, 

Εκδοτικός Οίκος “Interbooks”, Αθήνα 2005, σελ. 321-325. 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) 

€/ 

ΜΟΝΑΔΑ  
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

            

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Κοσμήματα Χρυσά 

Κ14 
55.000 55.000 79.750 103.675 134.778 161.733 194.080 232.896 279.475 335.370 402.443 

Κοσμήματα Χρυσά 

Κ18 
60.000 48.000 69.600 90.480 117.624 141.149 169.379 203.254 243.905 292.686 351.223 

Κοσμήματα Χρυσά 

με Πολύτιμους 

Λίθους 

500 5.000 7.250 9.425 12.253 14.703 17.644 21.172 25.407 30.488 36.586 

Κοσμήματα από 

Ασήμι 
90 1.080 1.566 2.036 2.647 3.176 3.811 4.573 5.488 6.585 7.903 

Σκεύη από Ασήμι 140 280 406 528 686 823 988 1.186 1.423 1.707 2.049 

Επιχειρηματικά 

Δώρα 
180 4.320 6.264 8.143 10.586 12.703 15.244 18.293 21.951 26.342 31.610 

Ωρολόγια Χειρός 380 9.120 13.224 17.191 22.349 26.818 32.182 38.618 46.342 55.610 66.732 

Α.ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
122.800 178.060 231.478 300.921 361.106 433.327 519.992 623.991 748.789 898.546 

            

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Κοσμήματα Χρυσά 

Κ14 
29900 11.960 14.950 18.688 23.359 28.031 33.638 40.365 48.438 58.126 69.751 

Κοσμήματα Χρυσά 

Κ18 
35600 14.240 17.800 22.250 27.813 33.375 40.050 48.060 57.672 69.206 83.048 

Κοσμήματα Χρυσά 

με Πολύτιμους 

Λίθους 

250 2.500 3.125 3.906 4.883 5.859 7.031 8.438 10.125 12.150 14.580 

Κοσμήματα από 

Ασήμι 
45 1.125 1.406 1.758 2.197 2.637 3.164 3.797 4.556 5.468 6.561 

Σκεύη από Ασήμι 125 125 156 195 244 293 352 422 506 608 729 

Επιχειρηματικά 

Δώρα 
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ωρολόγια Χειρός 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
29.950 37.438 46.797 58.496 70.195 84.234 101.081 121.298 145.557 174.668 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(Α+Β) 
152.750 215.498 278.275 359.417 431.301 517.561 621.073 745.288 894.346 1.073.215 
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7.1.4.  Προβλεπόμενο Κόστος Πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων στην περίπτωση των χρυσών κοσμημάτων όλων των 

κατηγοριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διεθνείς τιμές του χρυσού και των 

πολύτιμων λίθων με τα οποία είναι δεμένα.  

 

Πίνακας 12: Προβλεπόμενο Κόστος Πωληθέντων 

 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

(€) 

€/ 

ΜΟΝΑΔΑ  
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

            

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Κοσμήματα 

Χρυσά Κ14 
25.900,00 25.900 37.555 48.822 63.468 76.162 91.394 109.673 131.607 157.929 189.514 

Κοσμήματα 

Χρυσά Κ18 
31.600,00 25.280 36.656 47.653 61.949 74.338 89.206 107.047 128.457 154.148 184.978 

Κοσμήματα 

Χρυσά με 

Πολύτιμους 

Λίθους 

250,00 2.500 3.625 4.713 6.126 7.352 8.822 10.586 12.703 15.244 18.293 

Κοσμήματα από 

Ασήμι 
45,00 540 783 1.018 1.323 1.588 1.906 2.287 2.744 3.293 3.951 

Σκεύη από Ασήμι 110,00 220 319 415 539 647 776 932 1.118 1.341 1.610 

Επιχειρηματικά 

Δώρα 
90,00 2.160 3.132 4.072 5.293 6.352 7.622 9.146 10.976 13.171 15.805 

Ωρολόγια Χειρός 250,00 6.000 8.700 11.310 14.703 17.644 21.172 25.407 30.488 36.586 43.903 

Α.ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

62.600 90.770 118.001 153.401 184.082 220.898 265.077 318.093 381.712 458.054 

            

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Κοσμήματα 

Χρυσά Κ14 
25.900,00 10.360 12.950 16.188 20.234 24.281 29.138 34.965 41.958 50.350 60.420 

Κοσμήματα 

Χρυσά Κ18 
31.600,00 12.640 15.800 19.750 24.688 29.625 35.550 42.660 51.192 61.430 73.716 

Κοσμήματα 

Χρυσά με 

Πολύτιμους 

Λίθους 

200,00 2.000 2.500 3.125 3.906 4.688 5.625 6.750 8.100 9.720 11.664 

Κοσμήματα από 

Ασήμι 
36,00 900 1.125 1.406 1.758 2.109 2.531 3.038 3.645 4.374 5.249 

Σκεύη από Ασήμι 100,00 100 125 156 195 234 281 338 405 486 583 

Επιχειρηματικά 

Δώρα 
90,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ωρολόγια Χειρός 250,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

26.000 32.500 40.625 50.781 60.938 73.125 87.750 105.300 126.360 151.632 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ (Α+Β) 
88.600 123.270 158.626 204.183 245.019 294.023 352.827 423.393 508.072 609.686 
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Πολιτική του Ομίλου είναι αντιστοίχως να αναπροσαρμόζονται και οι τιμές διάθεσης 

των προϊόντων τόσο στη χοντρική όσο και στη λιανική. Το ίδιο συμβαίνει και με τα 

ασημένια κοσμήματα ή τα αργυρά σκεύη που ακολουθούν τις διεθνείς τιμές του 

αργύρου.  

Κατά συνέπεια τα περιθώρια κέρδους παραμένουν σταθερά και αυτό που επηρεάζεται 

κατά βάση είναι η αποτίμηση των αποθεμάτων που σε αυτή τη μελέτη δε θα μας 

απασχολήσει.
72

 Στα υπόλοιπα προϊόντα της η Επιχείρηση επίσης υιοθετεί τις τιμές 

στις οποίες ήδη τα προμηθεύεται. Στην περίπτωση των ωρολογίων, οι τιμές αυτές 

προσδιορίζονται διεθνώς από τις εταιρείες ωρολογοποιίας.   

 

7.1.5. Προβλεπόμενα Λειτουργικά και Λοιπά Έξοδα 

Κατόπιν τόσο επιτοπίας όσο και διαδικτυακής ερεύνης προσδιορίστηκαν τα 

Λειτουργικά Έξοδα ως ακολούθως στον Πίνακα 13.  

Τα έξοδα αυτά είναι εύλογα και ρεαλιστικά σύμφωνα με τις οικονομικές συνθήκες 

και τις συναλλακτικές συνθήκες στην Εσθονία.  

Επίσης έχουμε παραδεχθεί μια μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 5% για κάθε 

επιμέρους στοιχείο των Λειτουργικών Εξόδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72

 Πάγια πολιτική του Ομίλου στην αποτίμηση των αποθεμάτων είναι η τακτική του FIFO (First In 

First Out) δηλαδή τα πρώτα (δηλαδή τα παλαιότερα) εισερχόμενα προϊόντα από τους προμηθευτές 

είναι και τα πρώτα που διατίθενται στους πελάτες. Άρα τα εμπορεύματα που βρίσκονται στην αποθήκη 

αποτιμούνται σε τιμές κοντινές με τις τρέχουσες. 
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Πίνακας 13: Προβλεπόμενα Λειτουργικά Έξοδα 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ (€) 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Μισθώματα - 

Ενοίκια 
36.000 37.800 39.690 41.675 43.758 45.946 48.243 50.656 53.188 55.848 

Ημερομίσθια 

Προσωπικού 

Λιανικής με τις 

επιβαρύνσεις τους 

12.000 12.600 13.230 13.892 14.586 29.000 30.450 31.973 33.571 35.250 

Ημερομίσθια 

Προσωπικού 

Χοντρικής με τις 

επιβαρύνσεις τους 

14.000 14.700 15.435 16.207 17.017 17.868 18.761 19.699 20.684 21.719 

Έξοδα συντήρησης 2.000 2.100 2.205 2.315 2.431 2.553 2.680 2.814 2.955 3.103 

Ασφάλιστρα 

Παγίων 
1.000 1.050 1.103 1.158 1.216 1.276 1.340 1.407 1.477 1.551 

Ασφάλιστρα 

Εμπορευμάτων 
3.000 3.150 3.308 3.473 3.647 3.829 4.020 4.221 4.432 4.654 

Δαπάνες φύλαξης 

(Security) 
3.600 3.780 3.969 4.167 4.376 4.595 4.824 5.066 5.319 5.585 

Τέλη & Δημοτικοί 

φόροι 
500 525 551 579 608 638 670 704 739 776 

Λοιπά Έξοδα 1.000 1.050 1.103 1.158 1.216 1.276 1.340 1.407 1.477 1.551 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ 

73.100 76.755 80.593 84.622 88.854 106.981 112.330 117.946 123.844 130.036 

 

 

Στα Λοιπά Έξοδα οι ετήσιες αυξήσεις κυμαίνονται από 3% (Ύδρευση – Αποχέτευση) 

έως 8% (Φυσικό αέριο), ως διαφαίνονται ακολούθως στον Πίνακα 14: 

 

Πίνακας 14: Προβλεπόμενα Λοιπά Έξοδα 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (€) 1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Ηλεκτρική Ενέργεια 1.000  1.100  1.210  1.331  1.464  1.611  1.772  1.949  2.144  2.358  

Λοιπά Πάγια 1.000  1.050  1.103  1.158  1.216  1.276  1.340  1.407  1.477  1.551  

Τηλεπικοινωνίες 500  520  541  562  585  608  633  658  684  712  

Ύδρευση - Αποχέτευση 200  206  212  219  225  232  239  246  253  261  

Φυσικό Αέριο 1.200  1.296  1.400  1.512  1.633  1.763  1.904  2.057  2.221  2.399  

Λοιπά Κοινόχρηστα 1.000  1.050  1.103  1.158  1.216  1.276  1.340  1.407  1.477  1.551  

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ 
4.900  5.222  5.568  5.939  6.338  6.766  7.227  7.723  8.257  8.832  
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Το δε Σύνολο των Εξόδων συνοψίζεται στον πίνακα που έπεται: 

 

Πίνακας 15: Σύνολο Προβλεπόμενων Εξόδων 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟΔΩΝ (€) 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Σύνολο Κόστους 

Πωληθέντων  
88.600 123.270 158.626 204.183 245.019 294.023 352.827 423.393 508.072 609.686 

Λειτουργικά 

Έξοδα 
73.100 76.755 80.593 84.622 88.854 106.981 112.330 117.946 123.844 130.036 

Λοιπά Έξοδα 4.900 5.222 5.568 5.939 6.338 6.766 7.227 7.723 8.257 8.832 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟΔΩΝ 
166.600 205.247 244.786 294.744 340.210 407.770 472.385 549.063 640.172 748.554 

 

 

7.1.6. Απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης 

Για τον προσδιορισμό του Απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης κάνουμε κάποιες 

παραδοχές ως προς τις πιστώσεις και τις ημέρες παραμονής των αποθεμάτων στην 

αποθήκη. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα πρακτική του Ομίλου, τα 

αποθέματα παραμένουν στην αποθήκη σχεδόν μισό χρόνο και το ίδιο αναμένεται και 

για την υπό ίδρυση νέα εταιρεία.  

 

Πίνακας 16: Απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ (€) 
Ημέρες 1οΈτος 2ο Έτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Αποθέματα 

Ετοίμων 
180 83.300 102.624 122.393 147.372 170.105 203.885 236.193 274.532 320.086 374.277 

Πιστώσεις προς 

Πελατεία 

Λιανικής 

6 2.047 2.968 3.858 5.015 6.018 7.222 8.667 10.400 12.480 14.976 

Πιστώσεις προς 

Πελατεία 

Χοντρικής 

90 7.488 9.360 11.699 14.624 17.549 21.059 25.270 30.325 36.389 43.667 

Αναγκαία 

Διαθέσιμα  
10.000 12.000 15.000 18.000 20.000 22.000 25.000 28.000 30.000 32.000 

- Μείον 

Πιστώσεις 

Προμήθειας 

90 22.150 30.818 39.657 51.046 61.255 73.506 88.207 105.848 127.018 152.422 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ  
80.684 96.133 113.294 133.966 152.417 180.660 206.923 237.408 271.937 312.498 

  
                    

Συνολικό 

Πρόσθετο 

Κεφάλαιο 

Κίνησης 

 
80.684 96.133 113.294 133.966 152.417 180.660 206.923 237.408 271.937 312.498 

  
                    

ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
80.684 15.449 17.161 20.672 18.452 28.242 26.263 30.485 34.529 40.561 
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Οι πωλήσεις λιανικής αφορούν συναλλαγές τοις μετρητοίς εκτός από τις περιπτώσεις 

πληρωμής με πιστωτική κάρτα, οι οποίες όμως είναι ευρέως διαδεδομένες στην 

Εσθονία.  

Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση όμως οι σχετικές διεκπεραιώσεις συναλλαγών με 

τις τράπεζες δε διαρκούν πάνω από δύο μέρες οπότε οι 6 ημέρες πίστωσης που έχουν 

προβλεφτεί στην παρούσα μελέτη δύνανται να θεωρηθούν υπεραρκετές. Σχετικά με 

τις πιστώσεις τις χοντρικής, αυτές σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές στον κλάδο 

κυμαίνονται περί τις 90 ημέρες και εξαρτώνται από τις εμπορικές σχέσεις και την 

συναλλακτική επιφάνεια που έχει η κάθε εταιρεία. Κατόπιν των ανωτέρω, το 

Απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης υπολογίζεται στον ανωτέρω Πίνακα 16. 

 

7.1.7. Τρόποι Χρηματοδότησης του Συνολικού Κεφαλαίου Κίνησης 

Το Κεφάλαιο Κίνησης θα καλυφθεί εξολοκλήρου από Ίδια Κεφάλαια και από τις 

αναμενόμενες χρηματοροές της Επιχείρησης.  

 

Πίνακας 17: Τρόποι Χρηματοδότησης Κεφαλαίου Κίνησης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

(€) 
% 1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Ετήσιες Απαιτήσεις  

σε Κεφάλαιο Κίνησης 
100% 80.684 96.133 113.294 133.966 152.417 180.660 206.923 237.408 271.937 312.498 

Ίδια Κεφάλαια 100% 80.684 96.133 113.294 133.966 152.417 180.660 206.923 237.408 271.937 312.498 

Ξένα Κεφάλαια   

(Βραχυπρόθεσμο 

Δάνειο) 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

7.1.8. Υπολογισμός Ξένων Κεφαλαίων 

Τα Ξένα Κεφάλαια συνίστανται μόνο από τις Πιστώσεις των Προμηθευτών επί τη 

απουσία Δανειακών Κεφαλαίων. Ο Πίνακας 18 που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. 
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Πίνακας 18: Υπολογισμός Ξένων Κεφαλαίων 

ΞΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ (€) 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Πιστώσεις 

Προμηθευτών 
22.150  30.818  39.657  51.046  61.255  73.506  88.207  105.848  127.018  152.422  

Μακροπρόθεσμος 

Δανεισμός 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Βραχυπρόθεσμος 
Δανεισμός 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΞΕΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

22.150  30.818  39.657  51.046  61.255  73.506  88.207  105.848  127.018  152.422  

 

 

7.1.9. Αποσβέσεις73 

Αν και στην Εσθονία δεν υφίστανται συγκεκριμένες οδηγίες για τους συντελεστές 

απόσβεσης των στοιχείων του ενεργητικού και υπάρχει σχετική ευελιξία για την 

ωφέλιμη ζωή του κάθε περιουσιακού στοιχείου, επιλέξαμε τους συντελεστές που 

προβλέπονται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως διαφαίνονται κατωτέρω 

στον Πίνακα 19: 

                                                           
73

 Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Εσθονίας οι μικρές επιχειρήσεις για την προετοιμασία των 

οικονομικών καταστάσεών τους μπορούν να επιλέξουν μεταξύ International Accounting Standards 

(Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) και των Estonian GAAP δηλαδή των Εσθονικών Λογιστικών 

Προτύπων (Estonian General Accepted Accounting Principles). Καθώς το μέγεθος της επιχείρησης δε 

συνηγορεί στη χρησιμοποίηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων χρησιμοποιούμε στην παρούσα 

μελέτη τα Estonian GAAP, τα οποία μάλιστα είναι και πιο ευέλικτα στη χρήση των συντελεστών 

απόσβεσης καθώς τόσο τα αποσβέσιμα ποσά όσο και η ωφέλιμη ζωή του ενσώματου ή του ασώματου 

περιουσιακού στοιχείου υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.  

Κατά συνέπεια επιλέξαμε να κάνουμε χρήση των συντελεστών απόσβεσης που είναι ειθισμένοι στα 

IAS χάριν ευκολίας.  

Βλέπε σχετικά (Διαθέσιμο 24 Δεκεμβρίου 2014): 

Estonian Accountings Standards Board 

http://www.easb.ee/index.php?id=1976 

http://www.easb.ee/index.php?id=1976
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Πίνακας 19: Αποσβέσεις 

 

 

7.1.10.  Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

Με βάση όλα τα προηγούμενα δεδομένα, τα Αποτελέσματα Χρήσεως αναπαρίστανται 

στο σχετικό Λογαριασμό που ενσωματώνεται παρακάτω στον Πίνακα 20: 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 
% 1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Κτίρια-

Εγκαταστάσεις 
0 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τεχνικά Έργα 55.000 20% 11.000 8.800 7.040 5.632 4.506 3.604 2.884 2.307 1.845 1.476 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός 
50.000 20% 10.000 8.000 6.400 5.120 4.096 3.277 2.621 2.097 1.678 1.342 

Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 
10.000 20% 2.000 1.600 1.280 1.024 819 655 524 419 336 268 

Μεταφορικά Μέσα 0 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Έπιπλα Λοιπός 

Εξοπλισμός 
50.000 20% 10.000 8.000 6.400 5.120 4.096 3.277 2.621 2.097 1.678 1.342 

Άυλα Περιουσιακά 

Στοιχεία 
2.000 100% 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δαπάνες Μελετών 

και Συμβούλων 
8.000 100% 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άυλα Περ. Στοιχεία 

από Συμβ. Υπηρεσίες 
2.000 100% 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
175.000 

 
45.000 26.400 21.120 16.896 13.517 10.813 8.651 6.921 5.536 4.429 
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Πίνακας 20: Αποτελέσματα Χρήσεως 

 

 

                                                           
74

 Στην περίπτωση που η Εταιρεία είχε προβεί σε χρηματοδοτική μίσθωση, στο πεδίο EBITDA θα 

είχαμε συμπεριλάβει και τα σχετικά μισθώματα. 

75
 Καθώς η εταιρεία δεν έχει ούτε σκοπεύει να προβεί σε κάθε είδους βραχυπρόθεσμο ή 

μακροπρόθεσμο δανεισμό ή χρηματοδοτική μίσθωση και θα χρησιμοποιήσει – όπως προαναφέρθηκε – 

αποκλειστικά δικά της κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επένδυσης, οι τόκοι δανείων και τα ετήσια 

μισθώματα leasing –  ως μηδενικά – δε συμπεριλαμβάνονται καν στον Πίνακα Αποτελεσμάτων 

Εκμετάλλευσης. 

76
 Όπως προαναφέρθηκε σε περίπτωση μη διανομής κερδών η Επιχείρηση δεν υποχρεούται στην 

καταβολή φόρου εισοδήματος.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
152.750 215.498 278.275 359.417 431.301 517.561 621.073 745.288 894.346 1.073.215 

Μείον : Συνολικό 

Κόστος 
166.600 205.247 244.786 294.744 340.210 407.770 472.385 549.063 640.172 748.554 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
-13.850 10.251 33.488 64.674 91.091 109.791 148.689 196.225 254.173 324.661 

Μείον : Έξοδα 

Διοίκησης 
1.000 2.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 

Μείον : Έξοδα 

Διάθεσης 
1.500 2.500 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 30.000 30.000 

Μείον :  Έξοδα 

Έρευνας & Ανάπτυξης 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
-16.350 5.751 23.488 44.674 61.091 69.791 98.689 136.225 189.173 254.661 

Πλέον: Διάφορα έσοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μείον : Λοιπές δαπάνες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, 

ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ74 

-16.350 5.751 23.488 44.674 61.091 69.791 98.689 136.225 189.173 254.661 

Μείον : Τόκοι και 

Συναφή Έξοδα75 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

& ΦΟΡΩΝ 

-16.350 5.751 23.488 44.674 61.091 69.791 98.689 136.225 189.173 254.661 

Μείον : Αποσβέσεις 

(συνολικές) 
43.000 26.400 21.120 16.896 13.517 10.813 8.651 6.921 5.536 4.429 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 
-59.350 -20.650 2.368 27.778 47.574 58.978 90.038 129.305 183.637 250.232 

Μείον: Φόρος 

εισοδήματος76 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
-59.350 -20.650 2.368 27.778 47.574 58.978 90.038 129.305 183.637 250.232 
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7.1.11.  Πίνακας Διανομής Κερδών 

Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία αξιοποιώντας το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς 

για τη μη διανομή κερδών και τη συσσώρευση αποθεματικών στις επιχειρήσεις 

προτίθεται να μη διανέμει μέρισμα για όλη τη διάρκεια των 10 ετών από την ίδρυση.  

Επίσης, διαπιστώνουμε ότι σε επίπεδο Κερδών προ Φόρων η Επιχείρηση είναι 

επικερδής ήδη από την τρίτη χρονιά λειτουργίας, δεδομένο που κάνει την Επένδυση 

ελκυστική σε κάθε περίπτωση. 

 

Πίνακας 21: Διανομή Κερδών 

 

 

 

€ 1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 
-59.350  -20.650  2.368  27.778  47.574  58.978  90.038  129.305  183.637  250.232  

Υπόλοιπο Κερδών 

Προηγουμένων 

Χρήσεων 

  -59.350  -80.000  -77.631  -49.853  -2.279  53.749  139.285  262.125  436.580  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ 

ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 
-59.350  -80.000  -77.631  -49.853  -2.279  56.698  143.787  268.590  445.762  686.812  

Μείον: Φόρος 

Εισοδήματος Χρήσης 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

-59.350  -80.000  -77.631  -49.853  -2.279  56.698  143.787  268.590  445.762  686.812  

Τακτικό  

 

Αποθεματικό 

0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

0  0  118  1.389  2.379  2.949  4.502  6.465  9.182  12.512  

Μερίσματα 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Αμοιβές Δ.Σ. 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 
-59.350  -80.000  -77.749  -51.361  -6.165  49.863  135.399  258.239  432.694  670.414  
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7.1.12. Δείκτες Βιωσιμότητος 

7.1.12.1. Δείκτης Κερδοφορίας 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από το λόγο των Αποτελεσμάτων προ Τόκων και 

Φόρων προς τον Κύκλο Εργασιών. Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να 

χρησιμοποιήσουμε το λόγο των Καθαρών μετά Φόρων Κερδών προς των Κύκλο 

Εργασιών αλλά στην περίπτωσή μας αυτός δεν παίζει μεγάλο ρόλο εφόσον τα κέρδη 

είναι αφορολόγητα. Τα συμπεράσματα που βγάζουμε είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 

καθώς η Εταιρεία ήδη από το πρώτο έτος λειτουργίας επιτυγχάνει Δείκτες 

Κερδοφορίας αντίστοιχους με αυτούς που εμφανίζουν μεγάλες εισηγμένες εταιρείες 

του χώρου όπως η Folli Follie που έχει αντίστοιχο δείκτη στο 18,77 σύμφωνα με τα 

δημοσιευμένα αποτελέσματα στου ομίλου για το 2013 ή 13,37% με τα αποτελέσματα 

του 2012!
77

 Στο ίδιο μήκος κύματος η LVMH που διαθέτει τα κοσμήματα Bulgari 

δηλώνει στις οικονομικές της καταστάσεις Δ.Κ. 13,47%
78

  

Οι προσδοκώμενες επιδόσεις της Επιχείρησης αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία 

αν αναλογιστούμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου επιτυγχάνουν τα 

αποτελέσματα αυτά χάρη στις τεράστιες οικονομίες κλίμακος που επιτυγχάνουν. 

 

Πίνακας 22: Δείκτης Κερδοφορίας 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (€ ή 

%) 

1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Αποτελέσματα προ 

Αποσβέσεων, Τόκων 

και Φόρων  

-16350 5751 23488 44674 61091 69791 98689 136225 189173 254661 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 43000 26400 21120 16896 13517 10813 8651 6921 5536 4429 

Αποτελέσματα προ 

Τόκων και Φόρων 
26650 32151 44608 61570 74607 80605 107339 143146 194710 259090 

Κύκλος Εργασιών 152750 215498 278275 359417 431301 517561 621073 745288 894346 1073215 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 

(Δ.Κ.) 

17,45% 14,92% 16,03% 17,13% 17,30% 15,57% 17,28% 19,21% 21,77% 24,14% 

Μέσος Όρος 10ετίας 

του Δ.Κ. 
18,08%                   

 

                                                           
77

FF Group, Ετήσιος Απολογισμός, σελ. 21 

 http://www.ffgroup.com/files/annualreport2013/FF_Annual%202013_GREEK%20FINAL.pdf 
78

 LVMH Annual Report, σελ..145 

http://www.lvmh.com/uploads/assets/Com-fi/Documents/en/Reports/LVMH_RA2013_GB_1.pdf 

http://www.ffgroup.com/files/annualreport2013/FF_Annual%202013_GREEK%20FINAL.pdf
http://www.lvmh.com/uploads/assets/Com-fi/Documents/en/Reports/LVMH_RA2013_GB_1.pdf
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7.1.12.2. Δείκτης Αποτελεσματικότητος 

Ο Δείκτης Αποτελεσματικότητος προκύπτει από το λόγο του Συνόλου των Ξένων 

Κεφαλαίων προς τον Κύκλο Εργασιών και ουσιαστικά μας δείχνει το ποσοστό στο 

οποίο τα Ξένα Κεφάλαια χρηματοδοτούν τη δημιουργία πωλήσεων. Όσο 

χαμηλότερος είναι ο δείκτης τόσο μικρότερο θα είναι και το χρηματοοικονομικό 

κόστος ιδίως στην περίπτωση που υφίσταται δανεισμός.  

Στην περίπτωση που αναλύουμε ο Δείκτης Αποτελεσματικότητος κυμαίνεται περί το 

7 και είναι ιδιαίτερα υψηλός που σημαίνει ότι τα Ξένα Κεφάλαια δεν είναι 

αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη τζίρου. Στον Πίνακα 23 διαφαίνονται όλα 

τα δεδομένα βάσει των οποίων υπολογίζεται ο Δείκτης Αποτελεσματικότητος 

 

Πίνακας 23: Δείκτης Αποτελεσματικότητος 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Κύκλος Εργασιών 152.750  215.498  278.275  359.417  431.301  517.561  621.073  745.288  894.346  1.073.215  

Α. Πιστώσεις Προμηθευτών 22.150  30.818  39.657  51.046  61.255  73.506  88.207  105.848  127.018  152.422  

Β. Δανειακά Κεφάλαια 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων 

(Α+Β) 
22.150  30.818  39.657  51.046  61.255  73.506  88.207  105.848  127.018  152.422  

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
6,90 6,99 7,02 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 

Μέσος Όρος 10ετίας του Δ.Α. 7,02                   

 

 

7.1.12.3. Δείκτης Προστιθέμενης Αξίας 

Προστιθέμενη αξία, είναι η αξία που δημιουργείται εντός των ορίων της επιχείρησης. 

Υπολογίζεται με την αφαίρεση από το σύνολο του Κύκλου Εργασιών του ποσού που 

δαπανήθηκε για την αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών τρίτων (εισροές).  

Έτσι φανερώνει, το τι αξία δημιουργείται από την λειτουργία της Επιχείρησης. Στην 

περίπτωσή μας, η Επιχείρηση επιτυγχάνει ένα μέσο όρο δεκαετίας για το Δείκτη 

Προστιθέμενης Αξίας που αγγίζει το 75% και κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός. 
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Πίνακας 24: Δείκτης Προστιθέμενης Αξίας 

 

7.1.12.4. Δείκτης Εξαγωγικής Επίδοσης 

Ο συγκεκριμένος δείκτης προκύπτει από το λόγο του Κύκλου Εργασιών που 

προέρχεται από εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Με μέσο όρο δεκαετίας στα 

16,77% θεωρείται μικρός για να επηρεάσει τη βιωσιμότητα της Επιχείρησης ιδίως αν 

ληφθεί υπόψη το ακόμα μικρότερο περιθώριο κέρδους στις πωλήσεις της χοντρικής, 

εφόσον στην περίπτωσή μας το σύνολο των πωλήσεων εξωτερικού αφορά πωλήσεις 

χοντρικής. 

 

Πίνακας 25: Δείκτης Εξαγωγικής Επίδοσης 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Κύκλος Εργασιών 152.750  215.498  278.275  359.417  431.301  517.561  621.073  745.288  894.346  1.073.215  

A. Λοιπά Έξοδα 4.900 5.222 5.568 5.939 6.338 6.766 7.227 7.723 8.257 8.832 

B. Λειτουργικά 

Έξοδα  

(Εκτός Φόρων) 

72.600 76.230 80.042 84.044 88.246 106.343 111.660 117.243 123.105 129.260 

Σύνολο Κόστους 

Εισροών (A+B) 
77.500 81.452 85.609 89.982 94.583 113.109 118.887 124.966 131.362 138.092 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

49,26% 62,20% 69,24% 74,96% 78,07% 78,15% 80,86% 83,23% 85,31% 87,13% 

Μέσος Όρος 10ετίας 

της Π.Α. 
74,84%                   

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Κύκλος 

Εργασιών 

Εξωτερικού 
29.950 37.438 46.797 58.496 70.195 84.234 101.081 121.298 145.557 174.668 

Σύνολο Κύκλου 

Εργασιών 
152.750 215.498 278.275 359.417 431.301 517.561 621.073 745.288 894.346 1.073.215 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

(ΔΕΕ) 

19,61% 17,37% 16,82% 16,28% 16,28% 16,28% 16,28% 16,28% 16,28% 16,28% 

Μέσος Όρος  

10ετίας Δ.Ε.Ε. 
16,77%         
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7.1.12.5. Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης 

Ο Δείκτης του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης αποβλέπει στον υπολογισμό του 

ποσοστού προεξόφλησης που καθιστά την παρούσα αξία των προσδοκώμενων 

ετήσιων καθαρών ταμειακών εισροών της Επένδυσης ίση με την αρχική εκροή που 

απαιτείται για την πραγματοποίησή της.
79

 Θεωρητικά εάν ο Ε.Β.Α. ξεπερνά το 

κόστος κεφαλαίου για τη θεωρητική χρηματοδότηση της Επένδυσης, τότε η 

Επένδυση είναι αποδεκτή. Ο Όμιλος αυτή τη στιγμή δύναται να δανειστεί με 5,5% 

οπότε ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης διαφαίνεται ικανοποιητικός. 

 

Πίνακας 26: Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης 

 
Κατασκευή 1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Α. ΕΙΣΡΟΕΣ  

 

Αποτελέσματα 

προ 

Αποσβέσεων, 

Τόκων & 

Φόρων 

  
-

16.350 
5.751 23.488 44.674 61.091 69.791 98.689 136.225 189.173 254.661 

Σύνολο Α 0 
-

16.350 
5.751 23.488 44.674 61.091 69.791 98.689 136.225 189.173 254.661 

Β. ΕΚΡΟΕΣ 

Δαπάνες 

επένδυσης 
175.000                     

Δαπάνες 

κεφαλαίου 

κίνησης 

  80.684 15.449 17.161 20.672 18.452 28.242 26.263 30.485 34.529 40.561 

Σύνολο Β 175.000 80.684 15.449 17.161 20.672 18.452 28.242 26.263 30.485 34.529 40.561 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ (Α+Β) 
-175.000 

-

97.034 
-9.699 6.328 24.002 42.639 41.549 72.426 105.740 154.644 214.100 

IRR 11,77% 
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 Γ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Β’, Β’ Έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 236. 
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7.1.12.6. Χρόνος Επανείσπραξης Αρχικής Επένδυσης 

Ο δείκτης αυτός μας φανερώνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

επανείσπραξη του συνολικού ποσού της Επένδυσης σε ονομαστικές και όχι 

αποπληθωρισμένες τιμές.  

Ως ταμειακές ροές χρησιμοποιούμε τα ετήσια αποτελέσματα προ αποσβέσεων και 

φόρων. Ο λόγος είναι ότι αφενός οι αποσβέσεις επηρεάζουν μόνο τα φορολογικά 

αποτελέσματα και όχι τις ταμειακές ροές, αφετέρου η Επιχείρηση όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει κάνει χρήση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της Εσθονίας και δε 

προβαίνει σε διανομή κερδών οπότε δε θα φορολογηθεί.  

  

Πίνακας 27: Χρόνος Επανείσπραξης Αρχικής Επένδυσης 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

175.000 -16.350 5.751 23.488 44.674 61.091 69.791 98.689 136.225 189.173 254.661 

Χρόνος 

Επανείσπραξης 

5 χρόνια, 9 μήνες &  

21 ημέρες 

 

 

Όπως βλέπουμε η είσπραξη του επενδυθέντος κεφαλαίου επιτυγχάνεται μετά από 5 

έτη, 9 μήνες και 21 ημέρες.
80

 

 

7.1.12.7. Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης χωρίς Υπολειμματική Αξία  

Το Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης (R.O.I. – Return on Investment) αποτελεί έναν από 

τους βασικότερους δείκτες προσδιορισμού αποδοτικότητος επενδύσεων. Προκύπτει 

από το λόγο του Μέσου Ετήσιου Ύψους Καθαρών Κερδών προς την Τιμή της 

Αρχικής Επένδυσης
81

.  

                                                           
80

 Σε όλους τους υπολογισμούς δεικτών γίνεται χρήση του μαθηματικού χρόνου των 360 ημερών και 

του μαθηματικού μηνός των 30 ημερών, έναντι των ημερολογιακών 365 και 28/29/30/31 ημερών 

ανάλογα με τον ημερολογιακό μήνα. 

81
 Γ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Β’, Β’ Έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 211. 
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Στην παρούσα μελέτη ως Μέσο Ετήσιο Ύψος Καθαρών Κερδών χρησιμοποιούμε τις 

Ετήσιες Καθαρές Ταμειακές Ροές καθώς όπως εξηγήσαμε η Επένδυση δεν υπάγεται 

σε φόρο εισοδήματος εφόσον δεν προβεί σε διανομή κερδών. Κάνουμε την παραδοχή 

ότι δεν υφίσταται υπολειμματική αξία. 

 

Πίνακας 28: Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης χωρίς Υπολειμματική Αξία 

 
Καθαρή 

Επένδυση 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Α. Ετήσιες Καθαρές 

Ταμειακές Ροές 
175.000 -16.350  5.751  23.488  44.674  61.091  69.791  98.689  136.225  189.173  254.661  

Β. Ετήσια Απόσβεση 

Επένδυσης 
 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 

Γ. Μέσο Ετήσιο Ύψος 

Καθαρών Εισροών (Α-Β) 
 -33.850 -11.750 5.988 27.174 43.591 52.291 81.189 118.725 171.673 237.161 

Δ. Σύνολο Καθαρών 

Εισροών 10ετίας  
692.193 

Ε. Μ.Ο.  Ετήσιων 

Καθαρών Εισροών 

(Δ/10)82 

69.219 

Ετήσιο ROI 

(Ε/175.000)% 

 

39,55% 

 

 

7.1.12.8. Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης με Υπολειμματική Αξία 

Πρόκειται για τον ίδιο δείκτη με τον προηγούμενο με τη διαφορά ότι προσθέτουμε 

την Υπολειμματική Αξία στην αρχική Επένδυση. 

Και στις δύο περιπτώσεις το R.O.I. είναι εντυπωσιακό. 

Στον Πίνακα 29 αναπαρίσταται το Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης με Υπολειμματική 

Αξία: 

 

 

 

 

                                                           
82

 Η Μέση Τιμή  
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Πίνακας 29: Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης με Υπολειμματική Αξία 

 

Καθαρή 

Επένδυση 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Α. Ετήσιες καθαρές 

Ταμειακές Ροές 
175.000 -16.350  5.751  23.488  44.674  61.091  69.791  98.689  136.225  189.173  254.661  

Β. Ετήσια Απόσβεση 

Επένδυσης 
 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 

Γ. Μέσο Ετήσιο Ύψος 

Καθαρών Εισροών  

(Α-Β) 

 -33.850 -11.750 5.988 27.174 43.591 52.291 81.189 118.725 171.673 237.161 

Δ. Σύνολο Καθαρών 

Εισροών 10ετίας  
692.193 

Ε. Μ.Ο.  Ετήσιων 

Καθαρών Εισροών 

(Δ/10) 

69.219 

ΣΤ. Υπολειμματική 

Αξία83 
17.717 

Η. Καθαρής 

Επένδυσης & Υ.Α. 

(175.000+17.717) 

 

192.717 

 

Ετήσιο ROI 

(Ε/175.000)% 

 

35,92% 

 

 

7.1.12.9. Μεικτός Δείκτης Ωφέλειας – Κόστους 

Με το συγκεκριμένο δείκτη υπολογίζεται η αποδοτικότητα της Επένδυσης διαιρώντας 

το σύνολο των αναμενόμενων ετήσιων καθαρών ταμειακών ροών προς την αρχική 

ταμειακή ροή.
84

  

 

Πίνακας 30: Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης με Υπολειμματική Αξία 

 

Καθαρή 

Επένδυση 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Α. Ετήσιες 

καθαρές 

Ταμειακές Ροές 

175.000 -16.350  5.751  23.488  44.674  61.091  69.791  98.689  136.225  189.173  254.661  

Β. Σύνολο 

Ταμειακών Ροών 

10ετίας 

867.193 

Μ.Δ.Ω.Κ. (Β/Α) 4,96 

 

 

Ο Μ.Δ.Ω.Κ. είναι 4,96 και ξεπερνάει κατά πολύ τη μονάδα που θεωρείται το όριο για 

το αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί η Επένδυση στον προϋπολογισμό της Εταιρείας.
85

 

                                                           
83

 Όπως αυτή υπολογίστηκε ανωτέρω στον Πίνακα 27. 
84

 Γ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Β’, Β’ Έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 214. 
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7.1.12.10. Καθαρός Δείκτης Ωφέλειας – Κόστους 

Στην περίπτωση του Καθαρού Δείκτη Ωφέλειας – Κόστους η αποδοτικότητα της 

Επένδυσης υπολογίζεται από το λόγο του συνόλου των αναμενόμενων ετήσιων 

καθαρών κερδών προς την αρχική ταμειακή εκροή. Στη συγκεκριμένη μελέτη, στην 

πρώτη γραμμή, όπως προαναφέραμε χρησιμοποιούμε τα Αποτελέσματα προ 

Αποσβέσεων και Φόρων ως Ετήσιες Καθαρές Ταμειακές Ροές καθώς όπως 

εξηγήσαμε οι αποσβέσεις δεν επηρεάζουν τις χρηματοροές καθώς η εκροή έχει ήδη 

γίνει στο χρόνο 0. Επιπλέον χάρη στην εσθονική φορολογική νομοθεσία, την 

πολιτική μη διανομής κερδών από την Εταιρεία και κατά συνέπεια τη μη καταβολή 

φόρων δεν χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τα Μετά Φόρων Κέρδη καθώς αυτά 

ισούνται με τα Προ Φόρων. 

Στον παρόντα δείκτη επίσης κάνουμε την παραδοχή ότι η υπολειμματική αξία είναι 

μηδενική προς απλοποίηση του μοντέλου αλλά και γιατί εξαιτίας της μικρής 

υπολειμματικής αξίας – που υπολογίστηκε ανωτέρω στον Πίνακα 29 στα 17.717 

Ευρώ – αλλά και γιατί ο Καθαρός Δείκτης Ωφέλειας – Κόστους χωρίς την 

υπολειμματική αξία υπολογίστηκε στο 2,6 και θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός.  

Πιο συγκεκριμένα αν ο Κ.Δ.Ω.Κ. είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το μηδέν τότε η 

Επένδυση θα πρέπει να υλοποιηθεί.
86

  

 

Πίνακας 31: Καθαρός Δείκτης Ωφέλειας – Κόστους 

 
Καθαρή 

Επένδυση 
1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Α. Ετήσιες Καθαρές 

Ταμειακές Ροές 
175.000 -16.350  5.751  23.488  44.674  61.091  69.791  98.689  136.225  189.173  254.661  

Β. Ετήσια Απόσβεση 

Επένδυσης 
 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 

Γ. Μέσο Ετήσιο Ύψος 

Καθαρών Εισροών (Α-Β) 
 -33.850 -11.750 5.988 27.174 43.591 52.291 81.189 118.725 171.673 237.161 

Δ. Σύνολο Καθαρών 

Εισροών 10ετίας 
692.193 

Κ.Δ.Ω.Κ. (Δ/Α) 2,6 
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 Γ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Β’, Β’ Έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 215 
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 Γ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Β’, Β’ Έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 215 
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7.1.12.11. Καθαρά Παρούσα Αξία χωρίς Υπολειμματική Αξία 

Με τη μέθοδο της Καθαράς Παρούσης Αξίας προσδιορίζεται η αξία σε παρόντα 

χρόνο (χρόνο μηδέν) των Καθαρών Ταμειακών Εισροών με χρήση ως ποσοστού 

προεξόφλησης το κόστος χρήσης κεφαλαίου.  

Για το προεξοφλητικό επιτόκιο κάναμε την γενναία παραδοχή ότι αυτό θα ανέρχεται 

στο ύψος του 9% αφού σταθμίσαμε τις επιμέρους συνθήκες του κλάδου και τα ρίσκα 

της χώρας. Το συμπέρασμα είναι ότι για 175,000 σημερινά Ευρώ ή Επιχείρηση θα 

εισπράξει συνολικά 437,970 σημερινά Ευρώ και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. 

 

Πίνακας 32: Καθαρά Παρούσα Αξία χωρίς Υπολειμματική Αξία 

 

 

7.1.12.12. Καθαρά Παρούσα Αξία με Υπολειμματική Αξία 

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο απλά προσθέτουμε την Υπολειμματική Αξία στις 

Καθαρές Ταμειακές Ροές της τελευταίας χρήσης δηλαδή του 10
ου

 Έτους.  

Το δεδομένο αυτό αυξάνει ελαφρώς το Σύνολο των Καθαρών Ταμειακών Ροών της 

10ετίας σε Παρούσες Τιμές στα 445.453 Ευρώ. 

 

 
Επένδυση 1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Ετήσιες 

Καθαρές 

Ταμειακές Ροές 

-175.000 -16.350 5.751 23.488 44.674 61.091 69.791 98.689 136.225 189.173 254.661 

Συσσωρευμένες 

Καθαρές 

Ταμειακές Ροές 

-175.000 
-

191.350 

-

185.600 

-

162.111 

-

117.437 

-

56.347 
13.444 112.133 248.358 437.532 692.193 

Προεξοφλητικό 

Επιτόκιο 9,00% 
1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 

Παρούσα Αξία 

Μελλοντικών 

Εισροών 

-175.000 -15.000 4.840 18.137 31.648 39.705 41.614 53.986 68.367 87.101 107.572 

Σύνολο 

Καθαρών 

Ταμειακών 

Ροών 10ετίας 

σε Παρούσες 

Τιμές 

437.970 
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Πίνακας 33: Καθαρά Παρούσα Αξία με Υπολειμματική Αξία 

 

 

 

 

7.1.12.13. Δείκτης Αποδοτικότητος χωρίς Υπολειμματική Αξία 

Ο Δείκτης Αποδοτικότητος (Δ.Α.) χωρίς Υπολειμματική Αξία υπολογίζεται απλά με 

τη διαίρεση της Παρούσης Αξίας των Μελλοντικών Εισροών προς την Αρχική 

Ταμειακή Εκροή (στο απόλυτο μέγεθός της και όχι με αρνητικό πρόσημο) και 

αποτελεί μια εναλλακτική της Μεθόδου της Καθαρής Παρούσης Αξίας.  

 

Πίνακας 34: Δείκτης Αποδοτικότητος χωρίς Υπολειμματική Αξία 

 

 
Επένδυση 1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Ετήσιες Καθαρές 

Ταμειακές Ροές 
-175.000 -16.350 5.751 23.488 44.674 61.091 69.791 98.689 136.225 189.173 272.378 

Συσσωρευμένες Καθαρές 

Ταμειακές Ροές 
-175.000 -191.350 -185.600 -162.111 -117.437 -56.347 13.444 112.133 248.358 437.532 692.193 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 

9,00% 
1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 

Παρούσα Αξία 

Μελλοντικών Εισροών 
-175.000 -15.000 4.840 18.137 31.648 39.705 41.614 53.986 68.367 87.101 115.055 

Υπολειμματική Αξία 17.717 

Σύνολο Καθαρών 

Ταμειακών Ροών 10ετίας 

σε Παρούσες Τιμές 

445.453 

 

Επένδυση 1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Α. Ετήσιες 

Καθαρές 

Ταμειακές Ροές 

-175.000 -16.350 5.751 23.488 44.674 61.091 69.791 98.689 136.225 189.173 254.661 

Β. 

Συσσωρευμένες 

Καθαρές 

Ταμειακές Ροές 

-175.000 
-

191.350 

-

185.600 

-

162.111 

-

117.437 

-

56.347 
13.444 112.133 248.358 437.532 692.193 

Γ. 

Προεξοφλητικό 

Επιτόκιο 9,00% 

1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 

Δ. Παρούσα 

Αξία 

Μελλοντικών 

Εισροών 

-175.000 -15.000 4.840 18.137 31.648 39.705 41.614 53.986 68.367 87.101 107.572 

Ε. Σύνολο 

Καθαρών 

Ταμειακών 

Ροών 10ετίας 

σε Παρούσες 

Τιμές 

437.970 

Δ.Α. (│Ε│/Α) 2,50 
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Στην περίπτωση που ο Δ.Α. είναι μεγαλύτερος της μονάδος ή εναλλακτικά που η 

Καθαρή Παρούσα Αξία των Εισροών αφαιρουμένης της Αρχικής Ταμειακής Εκροής 

είναι μεγαλύτερη του μηδενός τότε η Επένδυση δεν πρέπει να απορριφτεί από τη 

διοίκηση της Επιχείρησης.
87

 Στη μελέτη μας ο Δ.Α. ανέρχεται στο 2,50 και θεωρείται 

παραπάνω από ικανοποιητικός. Σημαίνει ουσιαστικά ότι οι επενδυτές θα πάρουν 2,50 

φορές το υπενδεδυμένο κεφάλαιό τους. 

7.1.12.14. Δείκτης Αποδοτικότητος με Υπολειμματική Αξία 

Όπως και ανωτέρω στο 7.1.12.13 έτσι και εδώ ο Δ.Α. με Υπολειμματική Αξία 

υπολογίζεται στο 2,55 και είναι πέραν του δέοντος ικανοποιητικός.  

Η μικρή διαφορά του 2,55 με το 2,50 έγκειται στο γεγονός ότι η Υπολειμματική Αξία 

των 17.717 Ευρώ είναι αμελητέα στο σύνολο των Καθαρών Ταμειακών Ροών που 

αγγίζουν τα 437.970 Ευρώ ακόμα και σε Παρούσα Αξία. 

Ο τρόπος υπολογισμού διαφαίνεται αναλυτικά κατωτέρω στον Πίνακα 35: 

 

Πίνακας 35: Δείκτης Αποδοτικότητος με Υπολειμματική Αξία 
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 Γ. Λαζαρίδης, Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Β’, Β’ Έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 248 

 
Επένδυση 1οΈτος 2οΈτος 3οΈτος 4οΈτος 5οΈτος 6οΈτος 7οΈτος 8οΈτος 9οΈτος 10οΈτος 

Α. Ετήσιες Καθαρές 

Ταμειακές Ροές 
-175.000 -16.350 5.751 23.488 44.674 61.091 69.791 98.689 136.225 189.173 272.378 

Β. Συσσωρευμένες 

Καθαρές Ταμειακές Ροές 
-175.000 -191.350 -185.600 -162.111 -117.437 -56.347 13.444 112.133 248.358 437.532 692.193 

Γ. Προεξοφλητικό Επιτόκιο 

9,00% 
1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 

Δ. Παρούσα Αξία 

Μελλοντικών Εισροών 
-175.000 -15.000 4.840 18.137 31.648 39.705 41.614 53.986 68.367 87.101 115.055 

Ε. Υπολειμματική Αξία 17.717 

ΣΤ. Σύνολο Καθαρών 

Ταμειακών Ροών 10ετίας 

σε Παρούσες Τιμές 

445.453 

Δ.Α. (│Ε│/Α) 2,55 
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7.2. Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρηματικής Απόφασης 

Από τις διαθέσιμες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης επιλέξαμε ως πλέον ενδεδειγμένη 

τη μέθοδο του δέντρου αποφάσεων. Θεωρήσαμε μη κατάλληλες τις μεθόδους 

Program Evaluation & Review Technique (PERT) και Critical Path Method (CPM) 

καθώς ανταποκρίνονται περισσότερο σε προγραμματισμό και διαχείριση έργων.
88

 Το 

ίδιο ισχύει και τις μεθόδους Frank Fine Floats ή τα Διαγράμματα Gantt. 

 

7.2.1. Στάθμιση Σεναρίων 

Πριν την περαιτέρω ποσοτικοποίηση της Επένδυσης είναι απαραίτητο να 

σταθμίσουμε τα τρία σενάρια που θα υιοθετήσουμε (χειρότερο, μέσο και καλύτερο) 

σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας που θα θέσουμε. Εξαντλώντας την 

αυστηρότητα των προβλέψεών μας θεωρούμε ότι η επιβεβαίωση του χειρότερου 

σεναρίου θα πραγματοποιηθεί σε ένα ποσοστό 35% (0,35), του μέσου σε ένα 

ποσοστό της τάξεως του 45% (0,45) ενώ του καλύτερου σεναρίου σε ποσοστό μόλις 

20% (0,20). 

Σταθμίζοντας τα δεδομένα που έχουμε από τους προηγούμενους υπολογισμούς που 

διενεργήσαμε ανωτέρω και συμπεριλαμβάνονται στους προηγούμενους πίνακες, 

προκύπτουν τα νέα δεδομένα με βάση τις βαρύτητες που θέσαμε ως παραδοχές. 

Όλα αυτά συνοψίζονται κατωτέρω στον Πίνακα 36.  Το τελικό σταθμισμένο σενάριο 

εντοπίζεται στην τελευταία στήλη δεξιά.  Σύμφωνα με το σταθμισμένο σενάριο ο 

Δείκτης Κερδοφορίας θα ανέλθει στο 26,54%, ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης στο 

19,19%, ο Δείκτης Προστιθέμενης Αξίας στο 74,67%, ο Δείκτης 

Αποτελεσματικότητος στις 7,09 μονάδες και ο Δείκτης Αποδοτικότητος στις 6,37 

μονάδες. Η Σταθμισμένη Παρούσα Αξία των Μελλοντικών Εισροών αγγίζει το 

εντυπωσιακό 1.115.006 Ευρώ έναντι των επενδυθέντων 175,000 Ευρώ. 

 

 

                                                           
88 Θεωρητικά θα μπορούσαμε να εκπονήσουμε μια ξεχωριστή μελέτη αφορώσα μόνον το έργο της κατασκευής του 

καταστήματος με επιμέρους αναφορές στους χρόνους παράδοσης και τις επιμέρους φάσεις κατασκευής αλλά κάτι τέτοιο 

ξεπερνά κατά πολύ τους σκοπούς της παρούσης εργασίας. 
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Πίνακας 36: Σταθμισμένη Παρούσα Αξία Μελλοντικών Εισροών 

 

 

7.2.2. Δέντρο Αποφάσεων 

Το δένδρο απόφασης είναι ένα ισχυρό μέσο για την αναπαράσταση και τη 

διευκόλυνση της ανάλυσης της Επένδυσης με βάση τις διαδοχικές αποφάσεις που θα 

πρέπει να λάβει η διοίκηση και τα μεταβλητά αποτελέσματα που θα προκύψουν 

ανάλογα με τις διαφορετικά πιθανά σενάρια.  

Για την κατάρτιση του δέντρου αποφάσεων της περίπτωσής μας επιλέξαμε το 

πρόγραμμα Excel έναντι του winQSB.
89

 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη 

Διοίκηση, η Επιχείρηση έχει τρεις διαφορετικές επιλογές: 

(i) Να προβεί στην Επένδυση αλλά μόνο στον Τομέα της Λιανικής. 

(ii) Να προβεί στην Επένδυση και στους δύο Τομείς (Λιανικής και Χοντρικής). 

(iii) Να μην προβεί στην Επένδυση. 

 

                                                           
89

 Και τα δύο προγράμματα είναι εξίσου αξιόπιστα. Η επιλογή του Excel έναντι του winQSB (το οποίο 

χρησιμοποιείται περισσότερο σε επιστημονικές μελέτες) έγινε απλά και μόνο για το γεγονός ότι το 

Excel παρέχει περισσότερες επιλογές στα γραφικά και κατά συνέπεια στην αισθητική εικόνα του 

τελικού πίνακα. 

Δείκτες Χειρότερο 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Σταθμισμένο 

Χειρότερο 

Σενάριο 

Μέσο 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Σταθμισμένο 

Μέσο 

Σενάριο 

Καλύτερο 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Σταθμισμένο 

Καλύτερο 

Σενάριο 

Σταθμισμένο 

Σενάριο 

Κερδοφορίας % 18,51% 0,35 6,48% 18,21% 0,45 8,19% 59,35% 0,20 11,87% 26,54% 

IRR % 3,17% 0,35 1,11% 11,77% 0,45 5,29% 63,92% 0,20 12,78% 19,19% 

Προστιθέμενης Αξίας 

(Μ.Ο. 10ετίας) % 
69,71% 0,35 24,40% 74,84% 0,45 33,68% 82,98% 0,20 16,60% 74,67% 

Αποτελεσματικότητος 

(Μ.Ο. 10ετίας) 
7,09 0,35 2,48 7,02 0,45 3,16 18,26 0,20 3,65 9,29 

Αποδοτικότητος με 

Υπολειμματική Αξία 
1,61 0,35 0,56 2,55 0,45 1,15 23,31 0,20 4,66 6,37 

Ευρώ Χειρότερο 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Σταθμισμένο 

Χειρότερο 

Σενάριο 

Μέσο 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Σταθμισμένο 

Μέσο 

Σενάριο 

Καλύτερο 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Σταθμισμένο 

Καλύτερο 

Σενάριο 

Σταθμισμένο 

Σενάριο 

Παρούσα Αξία 

Μελλοντικών 

Εισροών 
281.740 0,35 98.609 445.453 0,45 200.454 4.079.715 0,20 815.943 1.115.006 
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Αρχικά κάναμε μία αναγωγή των προσδοκώμενων εισροών σε παρούσες αξίες από το 

σενάριο της δημιουργίας πλήρους Τμήματος Χοντρικής και Λιανικής, με βάση το 

υφιστάμενο σχέδιο της Επένδυσης – όπως αναλύθηκε ανωτέρω στο 6.4 – σε ένα 

δεύτερο σενάριο που προβλέπει τη δημιουργία μόνο του Τμήματος Λιανικής.  

Για την εκπόνηση του συγκεκριμένου σεναρίου αφαιρέσαμε αρχικώς 20.000 Ευρώ 

από τον προϋπολογισμό του έργου (ποσό που συνδέεται με το κόστος εξοπλισμού και 

επίπλων που αφορούν μόνο το Τμήμα Χοντρικής), οπότε η Επένδυση ανέρχεται στην 

περίπτωση αυτή στα 155.000 Ευρώ. (Ποσό που συνδέεται με το κόστος μόνο του 

Τμήματος Λιανικής). Αντιστοίχως αφαιρέσαμε από το υπόλοιπο επενδυτικό σχέδιο 

τις προσόδους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις Πωλήσεις Χοντρικής. 

Μετά τους σχετικούς υπολογισμούς στο Excel προέκυψαν τα στοιχεία που 

αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 37: Εναλλακτικές Αποφάσεις 

 

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά καταρτίστηκε το δέντρο αποφάσεων όπως διαφαίνεται 

κατωτέρω στο Διάγραμμα 11 και το οποίο ενσωματώνει τόσο τις διαφορετικές 

επιλογές / αποφάσεις της Διοίκησης, όσο και τα τυχαία / πιθανά σενάρια ανά κάθε 

επιμέρους απόφαση. Κατά συνέπεια το δέντρο έχει έναν κόμβο απόφασης αριστερά 

που υποδηλώνεται με ένα τετράγωνο (που αριθμείται με τον αριθμό ένα) και από 

όπου διακλαδώνονται οι τρεις ανωτέρω αποφάσεις.  

Εναλλακτικές  

Αποφάσεις 
Εκροή € 

Παρούσα Αξία Μελλοντικών Εισροών € 

Χειρότερο Μέσο Καλύτερο 

Δημιουργία Τμήματος 

Λιανικής 
-155.000 316.713 529.779 1.868.491 

Δημιουργία Τμήματος 

Χοντρικής & Λιανικής 
-175.000 281.740 445.453 1.857.326 

Μη Επένδυση -10.000 0 0 0 
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Το κόστος της κάθε εναλλακτικής απόφασης διαφαίνεται σε κάθε κλάδο και είναι 

όπως είδαμε 155.000 Ευρώ στην πρώτη περίπτωση, 175.000 Ευρώ στη δεύτερη 

περίπτωση και 10.000 Ευρώ στην Τρίτη περίπτωση (ποσό που αφορά μόνο τα έξοδα 

των συμβούλων σε περίπτωση που δε δρομολογηθεί η Επένδυση). 

Στη συνέχεια – και για κάθε μία από τις δύο πρώτες επιλογές – υφίσταται ένας 

κόμβος τύχης που υποδηλώνεται με έναν κύκλο και από τον οποίο ξεκινούν οι τρεις 

πιθανές εκδοχές: η χειρότερη, η μέση και η καλύτερη σύμφωνα με τις πιθανότητες 

που έχουμε ορίσει ανωτέρω ήτοι 0,35, 0,45 και 0,20 αντιστοίχως.  

Για την τρίτη επιλογή (αυτή της μη επένδυσης) δεν υπάρχει περεταίρω κόμβος τύχης 

καθώς η απόφαση τερματίζει εκεί με τη μέγιστη προσδοκώμενη απώλεια στα 10.000 

Ευρώ.
90

 H προσδοκώμενη χρηματική αξία που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό 

των ανταποδόσεων επί τις πιθανότητες αναγράφονται αντιστοίχως πάνω στους 

κλάδους. Αυτές οι προσδοκώμενες αξίες θεωρούνται ανταπόδοση του κλάδου που 

βρίσκεται ακριβώς αριστερά τους. 

 

 

Διάγραμμα 11: Δέντρο Αποφάσεων 

                                                           
90

 Η διαδικασία επίλυσης ξεκινά από τα τμήματα που καταλήγουν στις τελικές ανταποδόσεις, στα 

δεξιά του δένδρου, και συνεχίζεται προς τα αριστερά, τμήμα προς τμήμα, με αντίθετη σειρά από εκείνη 

της σχεδίασης του δένδρου. 
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Με τον τρόπο αυτό υπολογίσαμε ότι η Επένδυση θα επέφερε τα μέγιστα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα εάν περιοριζόταν μόνο στη λιανική καθώς με αυτόν 

τον τρόπο η χρηματική εκροή την περίοδο της υλοποίησης της Επένδυσης θα ήταν 

155.000 Ευρώ ενώ οι σταθμισμένες προσδοκώμενες εισροές σε παρούσα αξία θα 

έφταναν τα 567.948 Ευρώ. 

 

7.3. Ανακεφαλαίωση 

Η Εταιρεία εκπόνησε μια μελέτη σκοπιμότητας που απαρτίζεται αρχικά από τα 

προβλεπόμενα μεγέθη, τους αριθμοδείκτες στη συνέχεια και ολοκληρώνεται με την 

ποσοτική ανάλυση της επιχειρηματικής απόφασης. 

Παρά τη συντηρητικότητα των προβλέψεων και τις αυστηρές παραδοχές που έγιναν, 

η Επένδυση κρίνεται πλήρως βιώσιμη και κερδοφόρα χάρη στην παρούσα υγιή 

χρηματοοικονομική βάση της Επιχείρησης, τη χρήση αποκλειστικά ιδίων κεφαλαίων 

και τις συγκρατημένες αλλά ουσιαστικές προοπτικές της αγοράς-στόχου. 

Τέλος, η μέθοδος του δέντρου αποφάσεων μας υποδεικνύει και το σενάριο που θα 

μας αποδώσει τις περισσότερες χρηματικές εισροές 
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Συμπεράσματα 

Οι κοσμοϊστορικές εξελίξεις της τελευταίας εικοσιπενταετίας είχαν ευρείες 

επιπτώσεις και στην Ελλάδα στα πλαίσια της έντασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 

της χειραφέτησης των αγορών και της παγκοσμιοποίησης. Στα πλαίσια αυτών των 

εξελίξεων η Dagazian Fine Jewellery εξέτασε δια της παρούσης μελέτης την 

περεταίρω διεύρυνση της διεθνοποίησής της από την απλή διενέργεια εξαγωγών και 

ενδοκοινοτικών παραδόσεων προς στο πεδίο των άμεσων ξένων επενδύσεων με τη 

σύσταση θυγατρικής στο εξωτερικό. 

Οι λόγοι που επιβάλλουν την ανάγκη για επέκταση της διεθνούς παρουσίας της 

Επιχείρησης είναι ο κορεσμός της εσωτερικής αγοράς, η εντατικοποίηση του 

ανταγωνισμού στην Ελλάδα, οι προοπτικές που διανοίγονται σε αναδυόμενες 

οικονομίες του κόσμου καθώς επίσης και διάφορα άλλα κίνητρα που έχουν τόσο 

ενδογενή (όπως η υφιστάμενη εμπειρία της επιχείρησης) όσο και εξωγενή χαρακτήρα 

(όπως η ανάγκη εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών εξωτερικού). 

Μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη των διεθνών και περιφερειακών γεωπολιτικών 

συνθηκών αλλά και των εξελίξεων του κλάδου στον οποίο η Εταιρεία 

δραστηριοποιείται, επέλεξε τη περιοχή της Βαλτικής και δη τη χώρα της Εσθονίας για 

τη δημιουργία θυγατρικής. Οι λόγοι που συντρέχουν για τη συγκεκριμένη επιλογή 

αποτελούν ένα σύνολο πολιτικών, γεωστρατηγικών, οικονομικών και νομισματικών 

παραγόντων. Επιπλέον, οι υφιστάμενες εξαγωγικές σχέσεις που ήδη έχει η Dagazian 

με τις χώρες της Βαλτικής, την αναγάγουν σε καλό γνώστη των τοπικών αγορών και 

ιδιαιτεροτήτων, συνεπώς της προσδίδουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με 

την περεταίρω δρομολόγηση της εμπλοκής της στην περιοχή.   

Η δε επιλογή της Εσθονίας έγινε μετά από αυστηρή στάθμιση των επιμέρους 

κινδύνων και αφού ελήφθη υπόψη η υγιής μακροοικονομική κατάσταση της χώρας, η 

πολιτική σταθερότητα, το φιλικό φορολογικό περιβάλλον αλλά κυριώς οι 

τεχνολογικές και επιμέρους ψηφιακές καινοτομίες που έχουν εισαχθεί σε όλο το 

φάσμα της εσθονικής κοινωνίας.  
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Το αρχικό βασικό επιχειρηματικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση 

των αποτρεπτικών αλλά και των υποστηριχτικών παραγόντων για την 

πραγματοποίηση ή μη της Επένδυσης ήταν η Ανάλυση S.W.O.T η οποία και μας 

υπέδειξε ότι οι δυνάμεις της Εταιρείας (όπως η υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση, 

η τεχνογνωσία και εμπειρία της) σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που εμφανίζει η 

αναδυόμενη αγορά της Εσθονίας υπερτερούν έναντι των αδυναμιών της (όπως η 

ελλιπής οργανωτική δομή της) ή των απειλών που συνοψίζονται στην παρουσία 

υφιστάμενου ανταγωνισμού στην περιοχή. 

Το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη μεγεθών και 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της ενδεχόμενης επένδυσης είναι ανάλυση 

γραμμικής παλινδρόμησης ως στατιστική μέθοδος που στηρίχτηκε στα μέχρι το 2013 

δεδομένα της εξέλιξης του Α.Ε.Π. και των Συγκεντρωτικών Πωλήσεων Λιανικής της 

χώρας.  Σε περίπτωση που υπήρχαν επιμέρους κλαδικά στοιχεία θα γινόταν χρήση 

αυτών. Αλλά ελλείψη κλαδικών δεδομένων έγινε χρήση της εξέλιξης του Α.Ε.Π. και 

των Πωλήσεων Λιανικής που είναι ενδεικτικές των προσδοκιών.  

Ως συμπληρωματική της στατιστικής μεθόδου, χρησιμοποιήθηκε και η υποκειμενική 

μέθοδος που είναι γνωστή ως «Μέθοδος των Δελφών» και η οποία συνίσταται από 

την κυκλοφορία εντός της επιχείρησης σειράς ερωτηματολογίων σχετικά με την 

Επένδυση και κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς η εμπειρία των στελεχών και η 

γνώση της αγοράς της Εσθονίας θα δώσουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. 

Το τρίτο και ίσως σημαντικότερο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ίδια η 

μελέτη σκοπιμότητας με την παράθεση σειράς προβλεπόμενων μεγεθών με βάση 

συντηρητικές παραδοχές που έγιναν για την όσο και πιο ασφαλή πρόβλεψη της 

βιωσιμότητος και της κερδοφορίας της επιχείρησης. Μελετήθηκαν τρία πιθανά 

σενάρια (το χειρότερο, το μέσο και το καλύτερο) από τα οποία για λόγους συντομίας 

παρουσιάστηκε μόνο το μέσο (αν και τα άλλα δύο καταρτίζονται με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο). Όλοι οι δείκτες συνομολογούν ότι η Επένδυση όχι μόνο είναι βιώσιμη αλλά 

αφήνει και ικανοποιητικά κέρδη στους εταίρους καθώς ο Δείκτης Αποδοτικότητος 

κυμαίνεται στις 2,5 φορές (σε βάθος δεκαετίας) και σε όρους καθαρής παρούσης 

αξίας. 
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Το τέταρτο και τελευταίο επιχειρηματικό εργαλείο ήταν η ποσοτική ανάλυση της 

επιχειρηματικής μας απόφασης. Επιλέξαμε την πλέον κατάλληλη για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση μέθοδο του δέντρου αποφάσεων με βάση την οποία αφού 

σταθμίσαμε την παρούσα αξία των μελλοντικών εισροών στις τρεις εναλλακτικές 

επιλογές μας ((i) την επένδυση μόνο στον τομέα της λιανικής, (ii) την επένδυση 

στους τομείς και της λιανικής και της χοντρικής και (iii) τη μη επένδυση) 

καταρτίσαμε το δέντρο αποφάσεων που μας έδειξε ότι η πλέον προσοδοφόρος 

επιλογή είναι αυτή της επένδυσης μόνο στη λιανική. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επένδυση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

προοπτικές κερδοφορίας με βάση όλα τα επιχειρηματικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν. Η Επιχείρηση παρά το γεγονός ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα 

πορίσματα του δέντρου αποφάσεων (με βάση τα οποία το τμήμα χοντρικής δεν 

προσφέρει αποφασιστικά στη δημιουργία κερδοφορίας) θα προβεί στην επένδυση και 

στους δύο τομείς (χοντρική και λιανική) καθώς θεωρεί ότι το ιδιαίτερα φιλικό 

επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον της Εσθονίας θα αποτελέσει τη βάση για 

τη μεταφορά κύκλου εργασιών και από τη μητρική εταιρεία της Ελλάδος στη 

θυγατρική της Εσθονίας. 
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